
BUĎ PŘIPRAVEN! 
 

Bděte tedy, protože nevíte,  
v který den váš Pán přijde. 

Matouš 24:42 

 
Pomalu se blíží letní prázdniny a s nimi 

dobrodružství v podobě táborů, výletů 
a nových kamarádů. I když budeš v létě asi 
pěkně „rozlítaný“, nezapomínej na Pána Ježíše! 
Buď připravený i během prázdnin o Něm 
druhým vyprávět. Dnes tu najdeš malou 
pomůcku, kterou můžeš mít u sebe, a tak být 
vždy připraven! 
 
 

ÚSTA 

 
Neboj se svým kamarádům, spolužákům 
i rodičům říct, Komu věříš. Nestyď se za Toho, 
který tě zachránil. S každým, kdo v Pána Ježíše 
uvěří, se jednou setkáš v Nebi! 

 
Nestydím se za evangelium:  

je to moc Boží ke spasení pro každého, 
kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. 

Římanům 1:16 

 
 

KŘÍŽ 

 
Poděl se o dobrou zprávu s lidmi, kteří jsou 
kolem tebe! Řekni jim, jak o prvních Vánocích 
přišel na tento svět Boží Syn, Ježíš. Žil tady na 
zemi jako člověk, ale nikdy neudělal nic zlého. 

Ani jeden hřích, žádný špatný skutek, ani jedna 
zlá myšlenka nebo špatné slovo, nic z toho, co 
by Pána Boha zarmoutilo. Když Mu bylo 33 let, 
o Velikonocích dobrovolně zemřel na kříži, a tak 
vzal na sebe trest za naše hříchy, které ty i já 
děláme. Třetího dne však Ježíše Jeho Otec - Bůh 
vzkřísil z mrtvých a vzal zpět k sobě do nebe, 
kde připravuje místo i pro tebe, pokud v Něho 
uvěříš a poprosíš Ho o odpuštění. 
 

Neboť Bůh tak miloval svět,  
že dal svého jediného Syna,  
aby žádný, kdo v něho věří,  

nezahynul, ale měl život věčný. 
Jan 3:16 

 
 

RUCE 

 
Obrázek s rukama ti bude připomínat, že se máš 
modlit. Pros Pána Boha za ty, kterým jsi o Pánu 
Ježíši vyprávěl, ale i za tvé rodiče, sourozence, 
… 

Je skvělé, že Pánu Bohu můžeš v modlitbě říct 
úplně všechno, z čeho máš radost i co tě trápí. 
Bůh si na tebe vždy najde čas a na tvé modlitby 
odpoví. 
 
V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste,  
bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte 

za všechny bratry i za mne, 
Efezským 6:18 

 
Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu.  

Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. 
Jan 16:24 

SVÍČKA 

 
Každý den si čti Bibli – Boží slovo. Tvá víra bude 
silnější a silnější jako svaly, když je posiluješ. 
Taky tam najdeš spoustu odpovědí na tvé 
otázky a bude ti svítit na cestu, když nebudeš 
vědět jak dál. 
 

Světlem pro mé nohy je tvé slovo,  
osvěcuje moji stezku. 

Žalm 119:105 

 
Když si uvěřil, tak v tobě svítí světlo Pána Ježíše. 
Máš v sobě pokoj, trpělivost, učíš se jak 
pomáhat ostatním, a tak můžeš být i ty světlem 
pro tvé kamarády.  
 

Tak ať svítí světlo vaše před lidmi,  
aby viděli vaše dobré skutky 

 a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. 
Matouš 5:16 

 
 

Pomůcku si vytiskněte oboustranně na tvrdý 
papír. S dětmi ji vybarvěte a můžete ji spojit 
cvočkem nebo provázkem, jak to vidíte na 
obrázku. 


