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Lekcja 1:
Przeczytaj
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¯ycie Piotra - Przyk³ad mi³oœci
Z³oty wiersz

Jan 13,1-17

Jan 13,15

Beata by³a zdenerwowana! Nie chcia³a nakrywaæ do sto³u. Dzisiaj by³a kolej na
Bogdana ale on le¿a³ w ³ó¿ku bo mia³ odrê. Tak wiêc Beata nie chcia³a tego robiæ!
We fragmencie do przeczytania uczniowie nie chcieli wykonywaæ pracy
niewolników! W czasach Jezusa ludzie, jeœli chcieli siê przemieszczaæ, musieli
chodziæ pieszo. Kraj by³ gor¹cy i suchy i drogi by³y brudne i zakurzone, dlatego stopy
ludzi by³y brudne, poniewa¿ chodzili w sanda³ach. Kiedy przybywali do jakiegoœ
domu, gospodarz sprawdza³, czy jeden z jego niewolników umy³ im stopy przed podaniem posi³ku. W tym szczególnym
przypadku Pan Jezus wykona³ pracê niewolnika.
Dopasuj do siebie czêœci zdañ przez wstawienie w³aœciwego numeru w pust¹ kratkê.
1

To by³o œwiêto

kusi³ Judasza

2

Jezus kocha³

Paschy

3

Jezus jad³

Swoich uczniów

4

Diabe³

do Boga

5

Jezus mia³ powróciæ

wieczerzê z uczniami
5
2

Do tej krzy¿ówki u¿yj s³ów
z fragmentu do przeczytania.

6

5

Krzy¿ówka
1

Poziomo
1. Jezus przepasa³ siê nim.
2. Drugie imiê Piotra.
3. Jezus nape³ni³ j¹ wod¹.
4. Zosta³y umyte przez Jezusa.
Pionowo
5. Uczniowie tak nazywali Pana Jezusa.
6. Syn Szymona Iskarioty.

3

4

6

S A4/1

Gdy Piotr patrzy³, jak Pan Jezus myje nogi Swoich przyjació³, robi³o mu siê coraz smutniej! Nie móg³
zrozumieæ, dlaczego Jezus to robi³. On nie chcia³, aby jego Pan my³ jego nogi jak gdyby by³ s³ug¹.
Pokoloruj w³aœciwe s³owa, które Piotr powiedzia³ do Pana Jezusa.

Sam to
zrobiê.

Umy³em dziœ
rano.

Nie bêdziesz
umywa³ stóp
moich.

Pozwól, ¿e
umyjê twoje.
2

Pan Jezus umy³ Swoim uczniom nogi. Ale uczy³ ich równie¿, ¿e chcia³, aby ich ¿ycie
i ich postêpowanie by³y czyste.
W naszym ¿yciu wszyscy myœlimy o tym, co nieczyste i robimy to, co nieczyste.
Powiedz teraz Panu o tym i poproœ Go, aby ciê oczyœci³.
Chocia¿ Pan Jezus us³u¿y³ im jak niewolnik, to w rzeczywistoœci by³ ich
_______________ i ______________________________.
Wpisz brakuj¹ce s³owa z wiersza 13.
Pan Jezus da³ uczniom wspania³y przyk³ad mi³oœci i pokory.
Przeczytaj, co mówi z³oty wiersz i wpisz poni¿ej.

2

2
Tak jak On by³ ich s³ug¹, tak te¿ chcia³, aby oni s³u¿yli innym. Nie³atwo jest to robiæ, ale kiedy ufamy
Panu Jezusowi, On bêdzie nam pomaga³.
Biblia uczy, ¿e pierwsze miejsce w naszym ¿yciu powinien zajmowaæ Bóg, drugie miejsce inni ludzie,
a na koñcu my sami.
Wpisz poni¿sze s³owa do w³aœciwych ramek.
Inni ludzie
Ja (wpisz swoje imiê)
Bóg

2

1

3
3

„Jeœli to wiecie, b³ogos³awieni jesteœcie, gdy zgodnie z tym postêpowaæ bêdziecie”.
(Zobacz wiersz 17)

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Czas na Bibliê

Wydzia³ Starszego Wieku Szkolnego - Seria A4
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: ¯ycie Piotra - Piotr zapiera siê swojego Pana
Przeczytaj

£uk. 22,31-34.54-62

Z³oty wiersz:

£ukasz 22,31-32

Jacek mia³ w szkole wielu przyjació³. Pewnego pi¹tku klasa rozmawia³a na temat planów na niedzielê.
- Pojadê do dziadka - powiedzia³ jeden z kolegów.
- Pojadê nad morze - powiedzia³ drugi. Jacek! A co ty bêdziesz robi³?
- Pójdê na nabo¿eñstwo - powiedzia³. Zdziwieni przyjaciele spytali, czy chodzi tam co tydzieñ.
- Nie! Oczywiœcie ¿e nie - odpowiedzia³, wiedz¹c, ¿e to nieprawda. Ba³ siê, ¿e zostanie wyœmiany, tak
wiêc nie przyzna³ siê. We fragmencie do przeczytania Piotr siê czu³ podobnie. Pan Jezus po
wieczerzy, któr¹ zjad³ z uczniami, wzi¹³ ich na Górê Oliwn¹. Ostrzeg³ Piotra, ¿e wkrótce powie, ¿e Go
nie zna.
Poni¿ej wpisz nastêpuj¹ce wiersze.
Wiersz

Powiedzia³:

33
Wiersz

54
Wiersz

55
Wpisz pod ka¿dym pytaniem w³aœciwy numer wiersza.

3

Który wiersz mówi nam, ¿e Piotr nie sta³ blisko Pana Jezusa?

Wiersz
Który wiersz mówi nam, ¿e Piotr by³ pewny siebie pomimo tego, ¿e Pan Jezus go ostrzega³?

Wiersz
Który wiersz mówi nam, ¿e Piotr siad³ przy ogniu z nieprzyjació³mi Pana Jezusa?

Wiersz

3

S A4/2

Piotr zapar³ siê Mistrza trzy razy. Wpisz w ramkach, co powiedzia³ za ka¿dym razem.
S³u¿¹ca powiedzia³a: I ten by³
z Nim.

Jeszcze inny zapewnia³: I ten by³
z Nim, jest przecie¿ Galilejczykiem.

Ktoœ inny rzek³: I ty jesteœ
z nich.

Piotr ZAPAR£ SIÊ Pana Jezusa.
Znaczy to, ¿e powiedzia³, ¿e Go nie zna i ¿e nie idzie za Nim.

6

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê.

K
R
Z
Y
¯
Ó
W
K
A

Wpisz odpowiedzi do krzy¿ówki, odkrywaj¹c
brakuj¹ce s³owa we fragmencie poni¿ej.

Nagle _ _ _ _ _ _
(1 pionowo) kur (kogut). Pan
Jezus obróci³ siê i _ _ _ _ _ _ _ _
(2 pionowo) na Piotra. Piotr
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (3 poziomo) sobie
s³owa Pana Jezusa: Zanim kur dziœ zapieje
_ _ _ _ (4poziomo)razy siêMnie zaprzesz.
Piotr wyszed³ i gorzko
_ _ _ _ _ _ _ _ (5 poziomo).

2

4

1

3

5

Biedny Piotr! On naprawdê mi³owa³
Pana Jezusa, a jednak Go zawiód³. Czu³
siê strasznie.
Dlaczego Piotr zapar³ siê Pana Jezusa?
Mo¿e ba³ siê, co nieprzyjaciele Jezusa
mog¹ mu powiedzieæ lub uczyniæ. Nie
zawsze jest nam ³atwo powiedzieæ, ¿e
nale¿ymy do Pana Jezusa.

5

U¿yj z³otego wiersza, aby uzupe³niæ brakuj¹ce s³owa poni¿ej.
On _ _ _ _ _ _ za Piotrem, aby nie usta³a _ _ _ _ _ jego.

Pan Jezus czyni dzisiaj to samo w stosunku do Swoich naœladowców.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Czas na Bibliê

Wydzia³ Starszego Wieku Szkolnego - Seria A4
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3: ¯ycie Piotra - Œmieræ Pana Jezusa
Przeczytaj

Marek 15,22-40

Z³oty wiersz:

Galacjan 2,20

Pod koniec poprzedniej lekcji zostawiliœmy Piotra p³acz¹cego. Pan Jezus zosta³ zabrany na
ukrzy¿owanie. Chocia¿ fragment do przeczytania nie wspomina Piotra, wiemy, ¿e widzia³ co
przecierpia³ Pan Jezus (zobacz: 1 Piotra 5,1)
Co zrobili ¿o³nierze z szatami Jezusa?

2
Dla ¯ydów pocz¹tkiem dnia by³a nasza godzina 6 rano, tak wiêc ich trzecia godzina to by³a nasza
9 rano; ich 6 godzina to nasze po³udnie (12 w po³udnie).
We fragmencie do przeczytania wymienione s¹ trzy godziny. Narysuj je na poni¿szych zegarach
i wpisz W£ASNYMI S£OWAMI, co zdarzy³o siê w ka¿dej z nich.

6

Na tablicy obok napisz du¿ymi literami winê,
któr¹ zarzucono Panu Jezusowi (zobacz wiersz
26).
1
Ani ¯ydzi, ani Rzymianie nie mogli znaleŸæ winy w Panu Jezusie. Ale o wiele wa¿niejsze jest to, ¿e
w oczach Bo¿ych by³ On ca³kowicie bezgrzeszny i doskona³y. Wiele lat póŸniej Piotr napisa³ o Nim:
„On grzechu nie pope³ni³” (zobacz: 1 Piotra 2,22). Z tego powodu On (i tylko On) móg³ grzechy nasze
sam na ciele swoim ponieœæ na drzewo (1 Piotra 2,24).

S A4/3

Jak reagowali ludzie, kiedy Pan Jezus wisia³ na krzy¿u?
Po³¹cz trzema liniami w³aœciwe czêœci zdañ.
w. 39
w. 31
w. 29

Setnik (oficer)
Arcykap³ani wraz z uczonymi w Piœmie
Ci, którzy przechodzili obok

bluŸnili Mu, kiwali g³owami swymi i wo³ali.
uwierzy³, ¿e Jezus by³ Synem Bo¿ym.
drwili z Niego i ur¹gali Mu.
3

Pan Jezus zawo³a³ donoœnym g³osem: „Eloi, Eloi, lama sabachtani”. Pokoloruj, co to znaczy.
Eliaszu, Eliaszu, przyjdŸ i pomó¿ Mi!

Bo¿e Mój, Bo¿e Mój, czemuœ Mnie opuœci³?

1

Co sta³o siê z wielk¹ i ciê¿k¹ zas³on¹ w œwi¹tyni?

2

Napisz (P)RAWDA LUB (F)A£SZ przy poni¿szych zdaniach.
Panu Jezusowi podano coœ do picia.

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

Pan Jezus zszed³ z krzy¿a.

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

Trzech innych zosta³o ukrzy¿owanych z Nim.

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

Niektóre kobiety przygl¹da³y siê z daleka.

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

4

Poni¿ej wpisz z³oty wiersz.

1
Przemyœl dok³adnie koñcówkê tego wiersza.
On jest taki osobisty!
Syn Bo¿y... „mnie umi³owa³ i wyda³ samego siebie
za mnie”.
Dlaczego nie mia³byœ zaufaæ Mu teraz
i podziêkowaæ Mu za Jego mi³oœæ do CIEBIE?

Uwagi prowadz¹cego

Ktoœ jeszcze by³ wdziêczny Panu Jezusowi
za Jego mi³oœæ i napisa³ te s³owa:
Dziêki Jezu, drogi Jezu,
dziêki Ci, ¿e kochasz mnie.
Tam na Golgocie umar³eœ za mnie.
Dziêki Ci, ¿e kochasz mnie.

Razem
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Czas na Bibliê

Wydzia³ Starszego Wieku Szkolnego - Seria A4
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4: ¯ycie Piotra - „Mi³ujesz mnie?”
Przeczytaj

Jan 21,1-17

Z³oty wiersz:

Jan 21,17

Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa uczniowie poszli z powrotem do Galilei i powrócili do pracy, któr¹
wykonywali, zanim Jezus ich powo³a³.
Kto da³ propozycjê, aby pójœæ ³owiæ ryby?

1

Szeœciu innych uczniów posz³o z Nim. Poni¿ej wpisz imiona dwóch z nich.
2
Kto stan¹³ nastêpnego ranka na brzegu morza?

1

Dziwnym mo¿e siê wydawaæ, ¿e uczniowie Go nie rozpoznali. Kiedy ich zapyta³, czy coœ z³apali,
odpowiedzieli: Nie.
Co kaza³ im wtedy zrobiæ? Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Spróbujcie jutro jeszcze raz. / Zapuœæcie sieæ po prawej stronie ³odzi. / Spróbujcie ³owiæ na g³êbszej
wodzie.
Gdy uczniowie okazali pos³uszeñstwo Jego nakazowi, bardzo siê zdziwili. Gdy ich sieæ
1
nape³ni³a siê rybami, zdali sobie sprawê, kto sta³ na brzegu morza.
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co Piotr zrobi³, gdy us³ysza³ s³owa: Pan jest!

Zakreœl trzy rzeczy, które zobaczyli uczniowie na brzegu (zobacz: wiersz 9).

1

1

Jak wiele ryb by³o w sieci? Zakreœl w³aœciw¹ liczbê.
1

Wstaw w kratki poni¿ej

þ przy prawid³owych odpowiedziach i ý przy z³ych.

S A4/4

Sieæ siê podar³a (wiersz 11).
Jezus powiedzia³ Andrzejowi, by przyniós³ ryby (wiersz 10).
Uczniowie zapytali: Kto Ty jesteœ? (wiersz 12).
To ju¿ trzeci raz Jezus pojawi³ siê uczniom po Swoim
zmartwychwstaniu (wiersz 14).

4

Pan Jezus po skoñczonym œniadaniu, na które zaprosi³
uczniów, powiedzia³ do Szymona Piotra.
Wstaw brakuj¹ce s³owa.
Jezus: „Szymonie, synu Jana, mi³ujesz mnie wiêcej ni¿ ci?”
Szymon Piotr: ____________________________________________________________________
Jezus: ____________________________________________________________________________
Jezus: „Szymonie, synu Jana, mi³ujesz mnie?”
Szymon Piotr: ____________________________________________________________________
Jezus: ___________________________________________________________________________
Jezus: „Szymonie, synu Jana, mi³ujesz mnie?”
Szymon Piotr: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6
Jezus: ____________________________________________________________________
Pan Jezus da³ Szymonowi Piotrowi nowe zadanie do wykonania. Mia³ uczyæ i opiekowaæ siê tymi,
którzy naœladowali Pana Jezusa.
Zasugeruj przyczyny, dla których Pan Jezus pyta³ Piotra trzy razy: „Mi³ujesz mnie?”
Nawi¹¿ do Lekcji 2, aby znaleŸæ trop.

2
A co z tob¹? Jak¹ ty masz wiêŸ z Panem Jezusem?
Pomimo tego, ¿e Piotr zawiód³ Pana Jezusa, teraz zosta³o mu to odpuszczone i by³ gotowy, aby
wykonaæ wa¿n¹ pracê dla Niego. To prawda, ¿e wierz¹cy ludzie wci¹¿ mog¹ zawodziæ Swojego Pana,
ale prawd¹ jest równie¿, ¿e On chêtnie przyjmuje nas, kiedy szczerze wyznamy, ¿e jest nam przykro
z powodu naszych grzechów.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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