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Lekcja 1: Piotr zasypia
Tê historiê mo¿esz
znaleŸæ w swojej Biblii.

Mateusz
26,36-46

Z³oty wiersz

Jan 15,14
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Czy zdarzy³o ci siê zasn¹æ, kiedy poproszono ciê,
abyœ nie spa³? Tak post¹pi³ Piotr!
Piotr by³ naœladowc¹ Pana Jezusa przez blisko trzy
lata. By³ on jednym z dwunastu szczególnych
przyjació³ i uczniów Jezusa. Gdziekolwiek szed³
Jezus, uczniowie szli z Nim.
Teraz ¿ycie Jezusa mia³o dobiec do koñca. Zabra³
Swoich uczniów do ogrodu Getsemane i poprosi³
Piotra, Jakuba i Jana, aby byli blisko Niego, podczas
gdy On poszed³ trochê dalej w g³¹b ogrodu, aby siê modliæ do Boga, Swojego Ojca.
Zaznacz þ poni¿ej imiona 3 UCZNIÓW, którzy byli blisko Jezusa w ogrodzie.

o
o

Tomasz

Jan

o
o

Judasz

Andrzej

o
o

Piotr

Jakub

6

Dokoñcz zdanie:
Jezus poszed³ do ogrodu, aby m __ __ __ __ __ siê
do Swojego O __ __ __ .

4

M A4/1

Jezus poprosi³ trzech uczniów, aby czuwali. By³ bardzo
skoncentrowany. Wiedzia³, ¿e wkrótce umrze, i ¿e kiedy
umrze, stanie siê to z powodu grzechu ka¿dego z nas.
Nic dziwnego, ¿e modli³ siê do Swojego Ojca i by³
smutny.
Kiedy jednak wróci³ po godzinie, zasta³ ich œpi¹cych! A¿ trzy razy odchodzi³, aby siê
modliæ i wraca³ do uczniów, a oni za ka¿dym razem spali.
Z poni¿szych s³ów wybierz odpowiedzi na pytania.
Trzech

Jedn¹ godzinê

Spali

Co robili uczniowie?
Jak d³ugo Jezus by³ z dala od nich?
Jak czêsto Jezus wraca³?
Jak wielu uczniów by³o z Jezusem?

Trzy razy

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

4

Wpisz najlepsz¹ odpowiedŸ pod krzy¿em.
Jezus umar³ za: uczniów.
¯ydów

Jezus umar³ za

grzech ka¿dego z nas.

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

2

Kiedy Pan Jezus skoñczy³ siê modliæ, obudzi³ Swoich uczniów. Wiedzia³, ¿e nadchodzi
grupa ludzi, która chcia³a Go zabiæ. Nie ucieka³, poniewa¿ wiedzia³, ¿e wol¹ Jego Ojca
jest, aby umar³. Powiedzia³: „Wstañcie, pójdŸmy; oto siê zbli¿a ten, który mnie wyda”.
Wpisz w dymek s³owa, które Jezus wypowiedzia³, kiedy obudzi³ Swoich uczniów.
W_ _ _ _ _ _ _,
pójdŸmy; oto siê zbli¿a ten,
k __ __ __ __ m __ __ __
w __ __ __ .
4

Piotr zostawi³ Pana Jezusa, kiedy On potrzebowa³ go najbardziej. Ch³opcy
i dziewczêta, którzy kochaj¹ Pana Jezusa, musz¹ zawsze staraæ siê robiæ to, co On chce,
aby robili.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Lekcja 2:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Walka Piotra
Mateusz
26,47-56

Efezjan 4,26
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Piotr pozostawi³ Pana Jezusa i usn¹³, kiedy mia³
siê modliæ. Judasz jednak¿e uczyni³ coœ gorszego.
Obieca³, ¿e jeœli nieprzyjaciele Jezusa dadz¹ mu
pieni¹dze, powie im, gdzie On jest.
Judasz zdradzi³ Jezusa tej nocy, przyprowadzaj¹c
w ciemnoœci grupê ludzi, która mia³a Go
pochwyciæ.

1

p

Dokoñcz zdania, a brakuj¹ce s³owa
wpisz do krzy¿ówki.
Poziomo:
1. Nieprzyjaciele Jezusa przyszli,
aby Go _ _ _ _ _ _ _ _ _.
2. Judasz chcia³, aby nieprzyjaciele
Jezusa dali mu _ _ _ _ _ _ _ _ _.

c

3

4

J

2

p

n

Pionowo:
3. Gdy przyszli po Jezusa, woko³o by³o _ _ _ _ _ _.
4. Zdrajc¹ Jezusa by³ _ _ _ _ _ _.

8

Poniewa¿ by³o ciemno, trudno by³o dostrzec, kto z tych ludzi to Jezus. Judasz pokaza³,
kogo nale¿y pochwyciæ, ca³uj¹c Jezusa.
Jak Judasz wskaza³ Pana Jezusa? Zaznacz w³aœciw¹ odpowiedŸ.

þ

o Uœcisn¹³ Jego d³oñ.
o Poca³owa³ Go.

o Uderzy³ Go.
o Pog³aska³ Go.
4

M A4/2

Kiedy Piotr zobaczy³, ¿e Pan Jezus zosta³ pojmany, rozgniewa³ siê. Siêgn¹³ po swój miecz
i zaatakowa³ jednego z przyby³ych ludzi i uci¹³ mu ucho. Jezus natychmiast mu powiedzia³,
aby przesta³. Pan Jezus dotkn¹³ ucha tego cz³owieka i uzdrowi³ go. Zaznacz poni¿ej, któr¹
czêœæ cia³a uci¹³ Piotr temu cz³owiekowi.

4

Czasami i my, tak jak Piotr, gdy rozgniewamy siê, robimy lub
mówimy z³e rzeczy. Dopiero gdy stajemy siê chrzeœcijanami,
Pan Jezus pomaga nam, by nie biæ siê z innymi i by nie byæ
dla innych niemi³ym.

Kiedy wszyscy uczniowie zobaczyli, co siê zdarzy³o, nie
wiedzieli, co zrobiæ. Mo¿e myœleli, ¿e oni równie¿ mog¹
zostaæ pojmani. Zapomnieli o Panu Jezusie.
Tak szybko, jak tylko mogli, uciekli i nikt nie wiedzia³,
dok¹d poszli. Piotr jednak ukry³ siê i szed³ w pewnej
odleg³oœci, aby zobaczyæ, co stanie siê z Jezusem.
Wpisz „TAK” przy prawdziwych zdaniach.
Uczniowie pozostali blisko Jezusa.

........

Uczniowie uciekli.

........

Uczniowie przy³¹czyli siê do t³umu.

........

4

Nie zawsze ³atwo jest robiæ to, co Pan Jezus chce, abyœmy robili.
Kiedy zaufamy Mu, On pomo¿e nam robiæ w³aœciwe rzeczy.

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 3:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Zaparcie siê Piotra
Mateusz
26,69-75

Psalm 51,7
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Kiedy pojmano Pana Jezusa i zabrano do domu
arcykap³ana, wszyscy uczniowie uciekli. Mo¿liwe, ¿e bali
siê, ¿e tak¿e bêd¹ aresztowani.
Piotr by³ inny. Zdecydowa³, ¿e pójdzie w pewnej
odleg³oœci za t³umem, który pojma³ Jezusa.
Wybierz w³aœciwe s³owa, aby wype³niæ puste miejsca
w nastêpuj¹cym fragmencie.
Jezus

uczniów

Piotr

Wiêkszoœæ u __ __ __ __ __ __ uciek³a, ale
P __ __ __ __ szed³ za t³umem, który pojma³
J __ __ __ __ __ .

6

Piotr siad³ na dziedziñcu domu arcykap³ana. Noc by³a zimna wiêc ogrzewa³ swoje rêce
przy ogniu. By³a tam grupa ludzi.
S³u¿¹ca podesz³a do Piotra i powiedzia³a: I ty by³eœ z Jezusem. Ale Piotr ba³ siê
i sk³ama³. Powiedzia³: Nie wiem, co mówisz!
Wpisz w dymek s³owa Piotra, którymi odpowiedzia³ s³u¿¹cej.
Nie
__ __ __ __,
co
__ __ __ __ __ __ .

3

M A4/3

Przy dwóch innych okazjach ludzie przychodzili do Piotra i mówili mu, ¿e rozpoznaj¹
w nim ucznia Jezusa. Za ka¿dym razem Piotr odpowiada³: Nie znam tego cz³owieka.
Sk³ama³ a¿ trzy razy. Kiedy mówimy, ¿e Piotr ZAPAR£ SIÊ Jezusa, mamy na myœli, ¿e
powiedzia³, ¿e Go nie zna.
Wpisz poni¿ej pierwsze litery
nazwy ka¿dego przedmiotu,
aby odkryæ, co Piotr zrobi³ 3 razy.

2

To smutne, ¿e Piotr nie mia³ doœæ odwagi, aby powiedzieæ, ¿e by³ naœladowc¹ Jezusa.
Nied³ugo potem zapia³ kogut. Wtedy Piotr przypomnia³ sobie, ¿e Pan Jezus powiedzia³,
¿e zanim zapieje kogut, on siê Go zaprze trzy razy.
Piotr us³ysza³ coœ, co przypomnia³o mu, co powiedzia³ Jezus.
Co to by³o?

P__ __ __ __ __
Zakreœl, ile razy Piotr zapar³ siê Jezusa.

2

k __ __ __ __ __ .

5

3

1

2

Jezus odwróci³ siê i spojrza³ prosto na Piotra. Kiedy Piotr pomyœla³ o tym, co uczyni³,
wyszed³ stamt¹d i zacz¹³ p³akaæ. By³o mu tak bardzo smutno, ¿e pozostawi³ Pana Jezusa.
Pokoloruj i naucz siê z³otego wiersza.

Psalm 51,9
5

Piotr móg³ modliæ siê t¹ modlitw¹. Z pewnoœci¹ musia³
prosiæ, aby jego grzechy zosta³y obmyte. Wkrótce
po tym wydarzeniu zabrano Pana Jezusa na ukrzy¿owanie.
Tam umar³ za nas, aby nasze grzechy, w tym tak¿e nasze
k³amstwa, mog³y zostaæ odpuszczone. Mo¿emy zatem
przyjœæ do Niego w modlitwie zawartej w Z³otym wierszu.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Mi³oœæ Piotra
Jan
21,1-19

Z³oty wiersz:

1 Jana 4,19
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Pan Jezus umar³ na krzy¿u. Jego cia³o zosta³o z³o¿one w grobie. Rankiem w Niedzielê
Wielkanocn¹ zmartwychwsta³. Niektórzy z Jego uczniów widzieli Go tego dnia!
Jakie to by³o przejmuj¹ce wiedzieæ, ¿e
Jezus znów ¿yje. Jednak¿e On nie
pozosta³ z nimi. Tak wiêc poszli znów
do Galilei i postanowili pójœæ ³owiæ
ryby.
Uzupe³nij zdania wstawiaj¹c
w³aœciwe s³owa.
¿yje
uczniowie
³owiæ ryby
U __ __ __ __ __ __ __ __ uradowali siê,
gdy zobaczyli, ¿e Jezus ¿ __ __ __ .
Postanowili jednak, ¿e pójd¹ ³ __ __ __ __ r__ __ __ .

6

£owili ca³¹ noc i nic nie z³apali, Nastêpnego ranka zobaczyli kogoœ stoj¹cego na brzegu.
By³ to Pan Jezus, ale oni Go nie rozpoznali. Powiedzia³ im, aby zapuœcili sieci po prawej
stronie ³odzi, a wtedy z³api¹ wiele ryb.
Wpisz w dymek, co Pan Jezus powiedzia³ do Swoich uczniów.
Z __ __ __ __ __ __ __ __
s__ __ __ po p __ __ __ __ __
s __ __ __ __ __ __

³ __ __ __ __
4

Uczniowie zrobili, jak im powiedzia³ Jezus. Ku
swojemu zaskoczeniu z³apali tak wiele ryb, ¿e nie
byli w stanie wyci¹gn¹æ sieci. Jan jednak wiedzia³,
¿e to musi byæ Jezus i powiedzia³ do Piotra: Pan
jest! Tak wiêc Piotr wskoczy³ do wody i przyszed³
do Jezusa.

M A4/4

Który z uczniów zda³ sobie sprawê, ¿e to Jezus by³ na brzegu?

J __ __ .

Który z uczniów wskoczy³ do wody? P __ __ __ __ .
Potem uczniowie zjedli z Jezusem œniadanie. Jezus rozpali³ ognisko, aby upiec
rybê, któr¹ z³owili i da³ im tak¿e chleb.
W jad³ospisie zaznacz, co mieli na œniadanie.

2

Jad³ospis:
Chleb
Owoce
Ryby
P³atki
Miêso

4

Kiedy skoñczyli jeœæ, Pan Jezus zapyta³ Piotra trzy razy: Piotrze, mi³ujesz Mnie?
Piotr pomimo tego, ¿e opuœci³ Jezusa, odpowiedzia³ bardzo jasno: Tak, Panie! Ty wiesz,
¿e Ciê mi³ujê!
Wpisz w poni¿sze dymki, o co Jezus zapyta³ Piotra i co on odpowiedzia³.
Jezus zapyta³
Piotra:

Piotr odpowiedzia³
Jezusowi:

Tak, Panie! Ty
M __ __ __ __ __ __ __
M __ __ __ ?

wiesz, ¿e C__ __
m __ __ __ __ __.
4

Pan Jezus kocha ka¿dego z nas. Gdy rozumiemy, ¿e On umar³ za nasze grzechy
i zmartwychwsta³, powinniœmy tak¿e mówiæ: Panie, mi³ujê ciê.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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