
biblické příběhy pro starší žáky

Pán Ježíš odešel z Olivetské hory zpět do nebe, aby byl se svým Otcem. Petrovi a ostatním
učedníkům (také se jim říká apoštolové) dal Pán Ježíš nový úkol. Petr se možná cítil slabý a
bál se. Jak asi zvládne tento nový úkol?

O:  Vypiš klíčový verš, který popisuje příslib Pána Ježíše učedníkům:

O:  Umísti čtyři následující slova na správné místo:

vítr   Letnice  Duch  ohnivé
Apoštolové byli všichni pohromadě v den ................................................................... Náhle se z nebe ozval zvuk, jako kdyby 

se řítil silný .........................................................................., a jakoby ........................................................ jazyky spočinuly na každém 

z nich. Sestoupil na ně .......................................................................................... Svatý. Nyní byli vystrojeni 

mocí z výsosti a tak připraveni pro práci, kterou jim Pán Ježíš svěřil. 
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1. LEKCE:     Petrův život - Petrovo kázání 
PŘEČTI SI:

Skutky 2,1-43
KLÍČOVÝ VERŠ:

Skutky 1,8
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Vyplň následující údaje:  
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

Vedoucí skupiny:

1.
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O:   Zakroužkuj správná slova, která popisují, co se stalo, když byl seslán Duch Svatý:

 Petr vstal s ostatními   desíti   jedenácti  dvanácti.
 Zástup se sešel v    Římě   Jeruzalémě  Jerichu.
 Byl/o právě     ráno   večer   odpoledne.
 Petr citoval z proroka   Jonáše   Joela  Izaiáše.

Jak vidíme, Petr už se nebál, ale nebojácně sdělil svým posluchačům, že toho stejného Ježíše, kterého ukřižovali, 
Bůh vzkřísil z mrtvých a učinil ho jak Pánem, tak Mesiášem.

O:   Doplň chybějící slova do věty:

V 37. verši, když lidé uslyšeli zprávu, ta slova je ................................................................................. .

Začali se Petra a ostatních apoštolů ........................................................................................................ .

O:   Doplň odpovědi a potom je najdi v osmisměrce:

1. Přijmete _ _ _. (1,8)
2. Stalo se to v den _ _ _ _ _ _ (2,1)
3. Vítr naplnil celý _ _ _. (2,2)
4. Ukázaly se ohnivé _ _ _ _ _ _ (2,3)
5. Jak to, že každý slyšíme svou rodnou _ _ _ ? (2,8) 
6. Předpověděl to prorok _ _ _ _ (2,16)
7. Bůh řekl, že vylije svého  _ _ _ _. (2,17)
8. Ježíš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. (2,22)
9. Přijal zaslíbení Ducha Svatého od _ _ _ _ (2,33)
10. Bůh učinil Ježíše Pánem a _ _ _ _ _ _ _ _ (2,36)
11. Ptali se: Co máme _ _ _ _ _ ? (2,37)
12. Toto musí být odpuštěno. _ _ _ __ _ (2,38)
13. Duch svatý je dán jako _ _ _. (2,38)
14. Mnoho zázračných znamení se dělo skrze _ _ _ _ _ _ _ _.(2,43)

O:   Vypiš zbývající písmena a zjistíš, co Petr kázal:  

Petr se setkal se vzkříšeným Pánem Ježíšem a on mu odpustil. Nyní přijal Ducha Svatého. Ten mu dal moc říkat 
zástupům, že musí také uvěřit v Pána Ježíše a činit pokání, aby přijali odpuštění a dar Ducha Svatého.

Činit pokání znamená odvrátit se od hříšných cest a vybrat si místo nich Boží cestu.

Petr lidi naléhavě žádal, aby se obrátili a změnili svůj postoj k Pánu Ježíši.

Už jsi učinil/a pokání a uvěřil/a v něj?

Petrův ohromný úkol rozšířit dobrou zprávu o vzkříšeném Pánu Ježíši začal. Od tohoto dne je hlásána 
stále stejná zpráva a miliony dalších lidí činily pokání a uvěřily v Pána Ježíše.

CELKEM:
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Někdy nás rozesmutní a naplní soucitem pohled na obrázky trpících lidí v Africe 
nebo v jiných částech třetího světa, které proběhnou ve zprávách v televizi nebo 
jsou otištěny v časopise.

Petr a Jan se museli cítit podobně. Šli se tehdy modlit do chrámu a uviděli chromého 
muže, jak sedí poblíž chrámových vrat. Žádal je o nějaké peníze, ale Petr a Jan mu mohli 
poskytnout něco daleko lepšího díky zvláštní moci od Pána Ježíše.

O:  Zde je soubor obrázků, který znázorňuje dnešní biblický příběh. Podívej se na verše, které 
popisují jednotlivé obrázky, a zkus vlastními slovy dokončit věty:

2.  LEKCE: Petrův život - Petr uzdravuje
PŘEČTI SI:

Skutky 3,1-16
KLÍČOVÝ VERŠ:

Skutky 3,6
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Byli

  / 2

  / 2

Do jeho nohou a kloubů

  / 2

  / 2
Všichni lidé

Žebrák

  / 2
Petr ho vzal

Petr řekl: „Nemám žádné

Každý den

Muž byl

Žebrák uviděl                              a požádal je o
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CELKEM:
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Dokážeš si asi představit, proč se ten muž nechtěl od Petra a Jana vzdálit. Velký zástup se seběhl do Šalomounova 
sloupoví a Petr se k nim obrátil, aby promluvil.

O:  Přeskládej písmena: 

Lidé žasli, když viděli chromého muže, který po léta seděl a žebral u (rýváchmoch ravt) 

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____   ____ ____ ____ ____ ,  a teď byl zdravý.

O:  Napiš vždy první písmeno obrázku a zjistíš jméno osoby, jejíž moc uzdravila muže:

O:  Vypiš klíčový verš:

Věděl/a jsi, že víra v Pána Ježíše Krista může učinit změnu také ve Tvém životě? Nejspíš nejsi chromý/á, ale všichni 
jsme zhřešili a potřebujeme odpuštění svých hříchů, což je možné jen na základě víry v mocné jméno Pána Ježíše 
Krista.

Ve 14. a 15. verši popisuje Petr Pána Ježíše třemi různými způsoby.

O:  Vepiš je do brány:

Je to stále stejný Pán Ježíš, který může učinit změnu v našich životech, pokud se k němu obrátíme 
s vírou a důvěrou.

4.
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KLÍČOVÝ VERŠ:
Skutky 4,12

PŘEČTI SI:
Skutky 4,1-22

  / 2

3.  LEKCE:  Petrův život – Petr svědčí

5.

  / 1

Petr kázal zástupu, který se sešel, aby spatřil uzdraveného muže. Vysvětlil, že tento 
zázrak se stal mocí vzkříšeného Ježíše Krista. Řekl jim, že Bůh vzkřísil svého Syna, 
Pána Ježíše, a tak se kdokoliv z nich může obrátit k Bohu od svých zlých cest.

Zatímco Petr a Jan ještě mluvili, židovští předáci je zatkli.

O:     Kdo byli ti závistiví a rozčílení lidé, kteří nesnesli, že zástupy naslouchaly Petrovi a Janovi?

1. ÍNKŽĚ ( rozlušti slovo)

2. Velitel ...........................................

3. SUVCDAEOÉ (rozlušti slovo)

O:     Z druhého verše zjisti, o čem apoštolové kázali:

Saduceové vůbec nevěřili ve vzkříšení z mrtvých. Ale Bible nás učí, že všichni mrtví budou jednoho dne vzkříšeni. 
Nebe bude cílem cesty těch, kteří uvěřili v Pána Ježíše. Smrt pro ně není konec!

O:     Dokonči kresbu (přidej mříže), aby bylo jasné, kde byli Petr a Jan drženi do dalšího dne:

O:     Napiš název toho místa:

O:   Dokonči slovo, které vyjadřuje, 
         co udělalo mnoho lidí:

U V Ě ____ ____ ____ ____
Množství těch, kdo uvěřili, rostlo den ode dne. Bůh budoval svou Církev. Pán Ježíš je ten vzácný „základní kámen“ 
a každý, kdo v něj uvěří, je jako „živý kámen“ bezpečně stojící na něm (viz 1. Petrův 2,5). Druhého dne se několik důležitých 
židovských vůdců sešlo v Jeruzalémě.

O:   Napiš jména dvou z nich:
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O:  Změň pořadí písmen:

Zeptali se Petra a Jana,

„Jakou (OMÍC)___ ___ ___ ___ a v čím (NMUJÉ) ____ ____ ____ ____ ____ jste to udělali?”

Bůh, Duch Svatý, dal Petrovi odvahu a sílu, kterou potřeboval, aby pravdivě odpověděl židovským vůdcům.

O:    Napiš odpovědi na následující otázky ve správném pořadí na stavební kameny:

1. Proč byli Petr a Jan dotazováni? (v. 9)
2. Mocí kterého jména byl chromý muž uzdraven? (v. 10)
3. Co udělal izraelský národ Pánu Ježíši? (v. 10)
4. Co však udělal Bůh? (v. 10)
5. Jakým způsobem je Pán Ježíš popsán v 11. verši?
6. Co vůdcové lidu zakázali Petrovi a Janovi? (v. 17)
7. Proč Petr a Jan neslíbili, že přestanou mluvit o Pánu Ježíši? (v. 19, 20)
8. Petr říká, že můžeme být zachráněni jedině skrze Pána Ježíše. Vypiš klíčový verš:

Pán Ježíš Kristus musí být základem naší víry.

Následovníci Pána Ježíše se stávají součástí Boží stavby. Měli by stejně jako Petr být připraveni říct o něm dalším 
bez ohledu na to, co to může stát!
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1. Kvůli tomu, že pomohli

.......................................................................

.......................................................................

3.  Oni ho …......................................

.............................................................

............................................................

2.  

.............................................................

............................................................

4. Bůh ho

.........................................................

.........................................................

5. On je

.........................................................

.........................................................

6. Bylo jim řečeno, aby 

.........................................................

.........................................................

7. Museli poslouchat 

.........................................................

.........................................................

8. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Pána Ježíše následovalo stále více lidí. Dělili se mezi sebou o jídlo a peníze. Často 
se společně scházeli k modlitbám a chválení Boha. Každému, koho potkali, říkali 
dobrou zprávu o Pánu Ježíši. Kněží a vůdcové v Jeruzalémě byli rozhodnuti zastavit 
šíření této zvěsti, a tak mnoho křesťanů muselo opustit Jeruzalém a odcestovat pryč. 
Petr byl uvězněn, Štěpán byl ukamenován k smrti a mnozí další byli různými způsoby mučeni. Něčemu takovému dnes 
říkáme „pronásledování“.

O:    Teď si znovu přečti 1.- 4. verš a napiš ke každému obrázku vlastními slovy, co se stalo: 

O:    Rozlušti slova:

Herodes se chtěl zalíbit I Ů M Ž D  ______  ______  ______  ______  ______.

Chtěl jej přivést k veřejnému Š E L Í Y N S  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______.

Všimni si, co se odehrálo právě v tu noc, kdy Herodes plánoval předvést Petra k soudu.

O:    Pospojuj kousky vět, které k sobě patří:

Církev    spal Petr spoután dvěma řetězy.
Mezi dvěma vojáky   si myslel, že má vidění.
Petr     se vroucně modlila k Bohu za Petra. 
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4. LEKCE: Petrův život - Petr ve vězení 

7.

PŘEČTI SI:
Skutky 12,1 - 19

KLÍČOVÝ VERŠ:
1. Jan 5,14

  / 4

  / 2

  / 3
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O:   Vypiš klíčový verš:

O:   Křížovka:

1. Kdo dal zavřít Petra?
2. Kam ho dal zavřít?
3. Kdo stanul ve vězení vedle Petra?
4. Petr se měl obléknout a ….
5. Kam Petr následoval anděla?
6. Co si Petr myslel, že má?
         

       

Pán dopustil, aby byl Jakub popraven. Miloval však Jakuba stejně jako Petra. Nikdy
neporozumíme tomu, proč Bůh někdy někoho uzdraví z vážné nemoci, zatímco jiný
zemře nebo zahyne při nehodě. Bible nás učí, že nás Bůh miluje a ví, co je pro nás
nejlepší. A tak mu můžeme vždy důvěřovat. Důležité je, abychom mu věřili a pravidelně 
se modlili tak, že vždy přijmeme jeho vůli pro svůj život.
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