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1. PŘÍBĚH:

Petr pomáhá Tabitě

O čem je příběh:

Tabita znovu žije

PŘEČTI SI:

Skutky 9,32-43

A8

Petr chodil po různých městech a městečkách, aby říkal lidem o Pánu Ježíši. Město zvané Joppa bylo
jedním z nich. Leželo na břehu moře a žila v něm paní jménem Tabita.
Jak se jmenovalo město, kde žila Tabita?

J ____ ____ ____ ____
Tabita milovala Pána Ježíše. Právě z lásky k Pánu Ježíši pomáhala ze všech sil druhým lidem. Jednoho dne Tabita
velmi onemocněla a umřela. Všichni byli kvůli tomu moc smutní.

Petr přišel do místa, kde Tabita bydlela.
Když dorazil do jejího domu, klekl si a modlil se.
Potom řekl: „Tabito, vstaň!“ Petr vzal Tabitu
za ruku a pomohl jí na nohy. Byla živá a zdravá!
Díky tomuto úžasnému zázraku mnoho lidí
uvěřilo v Pána Ježíše a stalo se křesťany.
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Vybarvi obrázek:
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2. PŘÍBĚH:

Petr má vidění

O čem je příběh:

Boží láska je pro všechny
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PŘEČTI SI:

Skutky 10,9-23

Poté, co byl Tabitě vrácen život, zůstal Petr nějaký čas
v Joppě.
Jednoho dne v poledne se modlil. Bůh k němu promluvil.
Řekl mu, že má rád každého, koho stvořil. Každý je pro něj
vzácný.
Co dělal Petr v poledne?

M ____ ____ ____ ____ ____

____ ____

Za chvíli přišli tři muži a pozvali Petra, aby s nimi šel k muži jménem Kornelius. Kornelius byl cizinec, ke kterému
promluvil anděl. Petr nikdy nebyl v domě žádného cizince. Co teď bude dělat? Vzpomněl si, co se právě naučil - pro Boha
je každý vzácný.
Petr Boha poslouchal, a tak druhého dne odešel spolu se třemi
muži k cizinci jménem Kornelius a řekl mu o Pánu Ježíši.
Popros Pána Boha, aby Ti také pomohl říkat ostatním o Pánu Ježíši.

Vybarvi tato slova a obrázky:

„Neboť

tak

svět, že

svého jednorozeného Syna...” Jan 3,16
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3. PŘÍBĚH:

Petr a Kornelius

O čem je příběh:

Bůh zachraňuje důstojníka římské armády

Petrovi a třem mužům trvalo celý den, než došli do Korneliova domu. Kornelius pozval celou svoji
rodinu a všechny přátele, aby si šli poslechnout, co bude Petr říkat.

PŘEČTI SI:

Skutky 10,23-48

„Bůh mi řekl, abych pro tebe poslal,“ řekl Kornelius Petrovi. „Nemůžeme se dočkat, až uslyšíme, co nám
Bůh chce říct.“

Kdo řekl Korneliovi, aby poslal pro Petra? Podtrhni správnou odpověď:
				

Šimon

Tabita

Bůh

Vybarvi Kornelia žlutě a Petra modře.
Potom začal Petr Korneliovi, jeho rodině a přátelům vyprávět o Pánu Ježíši.
Zatímco Petr mluvil, všichni uvěřili, a tak jim byly odpuštěny hříchy. Petr poznal, že dobrá zpráva o Pánu
Ježíši je pro každého na celém světě!
3.

/10

pro nejmenší

4. PŘÍBĚH:

Petr opět ve vězení

O čem je příběh:

Bůh odpovídá na modlitbu.

Král Herodes neměl následovníky Pána Ježíše rád. Jakuba nechal popravit a zanedlouho nechal
uvěznil také Petra.

PŘEČTI SI:

Skutky 12,1-19

Všichni Petrovi přátelé - křesťané se spolu sešli, aby se za Petra modlili.
V noci před soudním procesem Petr klidně spal. Byl připoután řetězy ke dvěma strážcům, když tu k němu
najednou přišel anděl. Vzbudil ho a řekl: „Rychle vstávej!“ Řetězy z jeho zápěstí spadly. Vstal a následoval anděla
ven z vězení.

Kdo Petra vzbudil?

A ____ ____ ____ ____

Petr si myslel, že se mu to jenom zdá.
Až když ho anděl vyvedl ven, uvědomil si,
že ho Bůh zachránil!

Vybarvi obrázek a dokresli okno vězení.

Petr šel do domu, kde se za něj jeho přátelé modlili. Když zaklepal na dveře, přišla mu otevřít Rhodé. „Před branou
stojí Petr!“ řekla ostatním. Nejdřív jí vůbec nevěřili! Jakmile však otevřeli dveře a uviděli Petra, všichni chválili
Boha, že odpověděl na jejich modlitby a Petra zachránil.
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