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Pamiêtaj o wpisaniu swojego imienia, nazwiska i adresu:
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Lekcja 1: Piotr - Lekcja pokory

Filipian 2,5-8;

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

Suma ...........................
Ogó³em ........................

Przeczytaj

Z³oty wiersz

1 Piotra 5,5

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

Ewangeliach

Nazwisko prowadz¹cego grupê................................................................

£ukasz 22,13-20;

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

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

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

Proponowane fragmenty do dalszego czytania

Oceny

(Do naniesienia przez
prowadz¹cego)

Jan 13,1-17
Jan 13,15

¯ydzi co roku wspominali swoje oswobodzenie z niewoli w Egipcie obchodz¹c œwiêto zwane Pasch¹.
To w³aœnie podczas tego œwiêta Pan Jezus, który obchodzi³ je z uczniami, ustanowi³ „Wieczerzê
Pañsk¹” (zwan¹ równie¿ Komuni¹ lub £amaniem Chleba). U¿y³ chleba jako symbolu Swojego cia³a,
które za nich zosta³o wydane i kielich wina jako symbol Jego krwi, która zosta³a za nich przelana
(zobacz: £uk. 22,13-20).
W Jana 13,1-3 czytamy o trzech rzeczach, o których Jezus wiedzia³. Wpisz je poni¿ej.

1.
2.
3.

3

Kiedy wieczerza dobieg³a koñca, Pan Jezus wsta³ od sto³u i zacz¹³ robiæ coœ zadziwiaj¹cego. Kiedy
przybyli do tego domu, nie by³o ¿adnego s³u¿¹cego, który by umy³ ich stopy. Pan Jezus wzi¹³ na siebie
to pokorne zadanie. Nikt z uczniów, nawet Piotr, nie pomyœla³ o obmyciu stóp Swojemu Mistrzowi.
Musieli nauczyæ siê wa¿nej lekcji.
4

KRZY¯ÓWKA

1

5

2

3

6

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê.
Poziomo:
1. Czêœæ cia³a, któr¹ zacz¹³ umywaæ uczniom Jezus.
2. Tym siê przepasa³ Jezus.
3. Jezus zacz¹³ to robiæ z nogami uczniów.
Pionowo
4. Uczeñ, który siê sprzeciwi³.
5. Jezus wla³ do niej wodê.
6. Zdj¹³ je Jezus zanim siê przepasa³.

6

Jakie pytanie zada³ Piotr?
1

G A4/1

Pan Jezus odpowiedzia³ Piotrowi, ¿e pewnego dnia zrozumie, co On zrobi³.
Co potem Piotr powiedzia³ Panu Jezusowi?

1
Jezus wtedy powiedzia³, ¿e jeœli On go nie „umyje”, nie bêdzie mia³ dzia³u z Nim. Gdy Piotr to
us³ysza³, chcia³, aby Jezus umy³ mu coœ wiêcej ni¿ tylko nogi!
Dokoñcz, co Piotr powiedzia³ do Pana
Jezusa.

Nie tylko .............. moje
lecz i ................, i

Dlaczego Jezus powiedzia³, ¿e nie wszyscy
uczniowie s¹ „czyœci”?
(Zobacz wiersze 10 i 11).

1

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

1
W tym prostym akcie ¿yczliwoœci Pan Jezus uczy³ Piotra i innych uczniów, jak wa¿ne jest bycie
uni¿onym i gotowym, by s³u¿yæ innym. By³a to dla nich trudna lekcja do nauczenia siê!
Wróæ do £uk. 22,24 i wpisz poni¿ej, o co siê uczniowie k³ócili.
1
Jest te¿ g³êbsze znaczenie tego, co Pan Jezus uczyni³.
ZnajdŸ i przeczytaj Filipian 2,5-8 i odpowiedz (P)RAWDA lub (F)A£SZ przy nastêpuj¹cych
stwierdzeniach:
Pan Jezus jest Bogiem.
Zosta³ uczyniony podobnym do cz³owieka.
Sta³ siê s³ug¹ i uni¿y³ Samego Siebie.
Sta³ siê pos³uszny a¿ do œmierci krzy¿owej.

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

4

Obmycie nóg uczniom by³o obrazem tego, co Pan Jezus uczyni³ dla ca³ego œwiata. On
dobrowolnie opuœci³ Niebo i przyszed³ na ziemiê. Jako cz³owiek by³ „Uni¿onym S³ug¹”,
pos³usznym woli Boga. Mia³ umrzeæ na krzy¿u Golgoty, aby nasze grzechy mog³y
zostaæ „obmyte” Jego drogocenn¹ krwi¹.
Wpisz poni¿ej tê czêœæ 1 Piotra 5,5, która pokazuje, ¿e Piotr nigdy nie zapomnia³ tej lekcji pokory.

1
Ca³a lekcja podsumowana jest w z³otym wierszu. Wpisz go poni¿ej.

1
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Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: Piotr Lekcje lojalnoœci

Przeczytaj

£ukasz 22,31-34

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Jan 18,10.11;

1 Koryntian 10,11-13;

1 Piotra 1,13-16; 5,8.9

Z³oty wiersz

£ukasz 22,31 i 32

Kiedy Pan Jezus skoñczy³ umywanie nóg uczniom, powiedzia³ im o czymœ, co siê zdarzy. Piotr zaprze
siê, ¿e Go zna!
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Wpisz poni¿ej odpowiedzi
i wykreœl je z Wykreœlanki Literowej.
1. Imiê, którym Jezus zwróci³ siê do Piotra
....................
2. Ten, który chcia³ Piotra wypróbowaæ
....................
3. Piotr mia³ byæ przesiany jak
....................
4. Jezus modli³ siê, aby nie usta³a u Piotra
....................
5. Zadanie Piotra: „......................................” braci.
6. Piotr by³ gotów tam pójœæ
....................
7. Ten ptak mia³ zapiaæ.
....................
8. Tyle razy mia³ siê Piotr zaprzeæ.
....................
9. Piotr by³ gotowy iœæ nawet na ............. dla Jezusa.

U¿yj pozosta³ych liter, aby odkryæ, co Jezus powiedzia³ Piotrowi
(czêœæ Z³otego Wiersza).

5

Piotr jak zwykle by³ pewny siebie i chlubi³ siê swoj¹ lojalnoœci¹ wobec Chrystusa. Pan Jezus jednak
powiedzia³, ¿e pomimo swoich przekonañ, zawiedzie Go. Musimy byæ ostro¿ni, kiedy mówimy, ¿e
nigdy nie ulegniemy pokusie.
Pomyœl dok³adnie o 1 Koryntian 10,12 gdy bêdziesz go wpisywa³ poni¿ej.

2
PóŸniej, gdy opuœcili Górn¹ Izbê, poszli do Ogrodu Getsemane na zboczu Góry Oliwnej.
Co powiedzia³ im Jezus, kiedy tam przybyli?
1
Co On odkry³, kiedy powróci³ do nich po pewnym czasie?
1
Jaka to szkoda, ¿e Piotr i inni uczniowie zawiedli i zasnêli, kiedy powinni czuwaæ!!

Wydarzenia, które nast¹pi³y potem, pozosta³y w pamiêci Piotra na zawsze!

G A4/2

Wpisz poni¿ej, co Piotr napisa³ w 1 Piotra 5,8 o znaczeniu bycia czujnym.

2
W Jana 18,10 uczymy siê, ¿e Piotr dzia³a³ w poœpiechu.
Co zrobi³?
1
Wszystko sz³o coraz gorzej i gorzej. Zamiast zaufaæ Panu i czekaæ na Jego przykazanie, Piotr dzia³a³
impulsywnie, boj¹c siê mo¿e zarówno o swoje ¿ycie jak równie¿ o ¿ycie Pana. Gdzie teraz by³a jego
pewnoœæ?
Jeœli nie mamy czasu, aby siê modliæ, mo¿emy znaleŸæ siê w takiej sytuacji, ¿e dzia³amy o w³asnych
si³ach i zawodzimy Pana.
Tragiczna dla Piotra sytuacja stawa³a siê coraz gorsza. Wstaw brakuj¹ce s³owa z £ukasza 22,54-60.
Pojmawszy .................. zawiedli Go i wprowadzili do pa³acu ................................ Piotr zaœ
...................... za Nim z daleka. a potem, gdy rozpalili ..................... usiad³ i Piotr wœród nich. S³u¿¹ca
rzek³a: „ ........................................................... ”, on zaœ zapar³ siê. Nied³ugo potem ktoœ inny rzek³: I ty
jesteœ z nich, a Piotr rzek³: „ .............................................. ”. Po up³ywie godziny ktoœ inny zapewnia³,
¿e Piotr by³ z Jezusem, bo jest przecie¿ .............................................. Piotr ponownie zapar³
siê, mówi¹c, ¿e nie wie, o czym ten cz³owiek mówi³.

4

U³ó¿ poni¿sze zdania w odpowiedniej kolejnoœci, numeruj¹c je w kratkach od 1 do 4.
Piotr wyszed³ na zewn¹trz i gorzko zap³aka³.
Pan Jezus obróci³ siê i spojrza³ na Piotra.
Piotr przypomnia³ sobie o s³owach Pana.
Gdy Piotr mówi³, zapia³ kogut.

2

Musia³o to dla Piotra byæ straszne, gdy us³ysza³ pianie koguta! Ka¿de s³owo
wypowiedziane przez Pana Jezusa w Górnej Izbie spe³ni³o siê! Nic dziwnego, ¿e Piotr
zap³aka³ gorzko, gdy zda³ sobie sprawê, jak bardzo zawód³ swojego Pana! By³ w z³ym
miejscu, pomiêdzy z³ymi ludŸmi i mia³ z³y cel w swoim sercu!
(Zobacz: Mateusza 26,58). W rezultacie uleg³ pokusie i zgrzeszy³, k³ami¹c i
przysiêgaj¹c (zobacz: Marka 14,71) i zapieraj¹c siê Pana Jezusa.
My tak¿e musimy uwa¿aæ gdzie chodzimy, z kim mamy spo³ecznoœæ, i jak myœlimy. Jeœli mamy
pozostaæ lojalni w stosunku do Pana Jezusa, musimy byæ pos³uszni nauczaniu z 1 Piotra 1,13-16.
Wpisz poni¿ej s³owa z 1 Piotra 1,16.

2
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3: Piotr Lekcje w smutku i radoœci

Przeczytaj

£ukasz 24,1-12
i 24,33-49

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Jan 16,20-22

Dz.Ap. 13,38-39 1 Piotra 2,21-25

Z³oty wiersz

1 Piotra 2,21

Id¹c œladem zaparcia siê Piotra mo¿emy byæ ciekawi,
jak wiele widzia³ on z rozprawy s¹dowej Pana Jezusa
i Jego ukrzy¿owania.
Zajrzyj do 1 Piotra 5,1 i wpisz poni¿ej tê czêœæ
wiersza, która sugeruje, ¿e coœ z tego widzia³.
1
S¹ te¿ inne wiersze w jego listach, które wskazuj¹, ¿e Piotr by³ œwiadkiem œmierci Pana.
Zajrzyj do 1 Piotra 3,18 i wpisz poni¿ej przyczyny cierpienia Chrystusa.

2
Wpisz poni¿ej z³oty wiersz i ZAKREŒL, za kogo Chrystus cierpia³.

2
Œmieræ Chrystusa wywar³a nieprzemijaj¹ce wra¿enie na Piotrze. A co z tob¹? Czy zda³eœ sobie kiedyœ
sprawê, ¿e Chrystus umar³ za ciebie? Czy rozumiesz, ¿e On poniós³ karê za twój grzech, abyœ ty móg³
byæ zbawiony?
Dzieñ, w którym umar³ Pan Jezus, musia³ byæ straszny dla Piotra. Niew¹tpliwie chia³by móc
powiedzeæ Mu, jak strasznie mu by³o przykro.
Z fragmentu do przeczytania dowiadujemy siê, jak smutek Piotra przerodzi³ siê w radoœæ!
Podkreœl w³aœciwe s³owa w poni¿szych zdaniach.
A pierwszego dnia tygodnia PÓ NYM / WCZESNYM rankiem UCZNIOWIE / KOBIETY /
KAP£ANI przysz³y do grobu. I zasta³y ZAS£ONÊ / DRZWI / KAMIEÑ odwalony od grobowca.
A gdy wesz³y do œrodka nie znalaz³y CIA£A / PRZEŒCIERADE£. CZTEREJ / TRZEJ / DWAJ
mê¿owie w lœni¹cych szatach rzekli do nich, ¿e Pan zmartwychwsta³ i ¿e maj¹ pójœæ i powiedzieæ
o tym, co siê sta³o DZIESIÊCIU / JEDENASTU / DWUNASTU uczniom.
Marek 16,7 informuje nas, ¿e kobiety mia³y
powiedzieæ o tym, i¿ Pan Jezus zmartwychwsta³,
szczególnie jednej osobie. O kogo tutaj chodzi?

3
1

G A4/3

Co Piotr i inni uczniowie myœleli o nowinach przyniesionych przez kobiety? (Zobacz: £ukasz 24,11)

1
Piotr pobieg³ do grobu, aby zobaczyæ to na w³asne oczy.
Opisz W£ASNYMI S£OWAMI, co widzia³ i co czu³.

2
Piotr musia³ byæ zdziwiony, ¿e anio³owie szczególnie wymienili jego imiê. Czy rzeczywiœcie
zmartwychwsta³y Pan Jezus chce zobaczyæ tego, który Go zawiód³? Nie musia³ d³ugo czekaæ! W tym
wspania³ym dniu Zmartwychwstania, Piotr spotka³ Pana Jezusa! Nie wiemy, co sobie wtedy
powiedzieli.
Jednak wiersz 34 upewnia nas, ¿e naprawdê siê spotkali. Wpisz go poni¿ej.
1
4

Krzy¿ówka
Poziomo:
Budzi³y siê w sercach uczniów.
Pan Jezus zjad³ tego plaster.
Zjad³ te¿ jej kawa³ek.
Uczniowie myœleli, ¿e On tym jest.
Pionowo:
3. Pokaza³ im przebite ......................
5. Pierwsze s³owo Pana Jezusa
do uczniów po zmartwychwstaniu.
6. Pokaza³ te¿ przebite .....................
7. Duch tego nie ma.

1.
2.
3.
4.

7

3
6
5

1

2

4

Dlaczego uczniowie byli tak przestraszeni?
1
Co za wspania³e prze¿ycie dla Piotra i jego przyjació³ - smutek zamieni³ siê w radoœæ, gdy zobaczyli
zmartwychwsta³ego Pana.
Kiedy jest nam naprawdê przykro z powodu naszych grzechów
i wierzymy, ¿e Pan Jezus umar³ i zmartwychwsta³, aby byæ naszym
Zbawicielem, nasz smutek zamienia siê w radoœæ, gdy otrzymujemy
odpuszczenie grzechu i ¿ycie wieczne. Takie poselstwo, które przekaza³
Pan Jezus, Piotr i pozostali uczniowie mieli zwiastowaæ w Jego imieniu.
Wpisz poni¿ej dwie rzeczy, które powinny byæ zwiastowane. (Zobacz wiersz 47).

1.
2.
Uwagi prowadz¹cego
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Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4: Piotr Lekcje o mi³oœci

Przeczytaj

Jan 21,1-19

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 116,1-6;

£ukasz 7,36-50;

Jan 21,15

Z³oty wiersz

1 Jana 4,19-21

Pan Jezus po Swoim zmartwychwstaniu ukazywa³ siê uczniom nie tylko w Judei ale równie¿ ukazywa³
siê w le¿¹cej na pó³noc Galilei. Fragment do przeczytania podaje nam, co tam siê zdarzy³o. I znowu by³
to dla Piotra czas pe³en niespodzianek.
1

Kilku uczniów by³o razem.

Uzupe³nij krzy¿ówkê, aby odkryæ ich imiona
lub powi¹zania rodzinne.

2

1. Starszy syn Zebedeusza. (zobacz: Mat. 10,2).
2. By³ te¿ zwany BliŸniakiem.
3. M³odszy syn Zebedeusza.
4. Pierwsze imiê ucznia, który chcia³ ³owiæ ryby.
5. Pochodzi³ z Kany Galilejskiej.

3

4

Krzy¿ówka

2

5

Jeden z uczniów powiedzia³, ¿e idzie coœ zrobiæ. Zaznacz, kto to by³ i co chcia³ zrobiæ.
Jan
Przejœæ siê

Jakub
£owiæ ryby

Piotr

2

P³ywaæ

Odpowiedz TAK lub NIE i podaj numer wiersza, aby potwierdziæ swoj¹ odpowiedŸ:
Jezus sta³ na brzegu morza obserwuj¹c ich.
Tej nocy nic nie z³owili.
Jezus powiedzia³ im, aby zarzucili sieæ po lewej stronie.
Tomasz powiedzia³ do Piotra: Pan jest!
Z³apali sto piêædziesi¹t ryb.

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

Wiersz .......
Wiersz .......
Wiersz .......
Wiersz .......
Wiersz .......

Jezus rozpali³ ognisko i przygotowa³ posi³ek.

........ Wiersz .......

6

Dlaczego ¿aden z uczniów nie zapyta³ Jezusa, kim On jest?
1
Zakreœl liczbê pokazuj¹c¹, który to raz Pan Jezus ukaza³ siê uczniom.
drugi raz

trzeci raz

czwarty raz

dziesi¹ty raz

1

Uczniowie musieli byæ bardzo zdziwieni, gdy zobaczyli Jezusa na brzegu, a jeszcze bardziej zdziwieni,
gdy zobaczyli przygotowane dla nich œniadanie. Ale Piotra czeka³a jeszcze wiêksza niespodzianka! Po
posi³ku Pan Jezus zada³ mu trzy pytania.

G A4/4

Wpisz w dymek, o co zapyta³ Jezus
Piotra za pierwszym razem?
PODKREŒL s³owa, których JEZUS NIE
POWTÓRZY£, kiedy zadawa³ pytania
jeszcze dwa razy.

2

Wpisz w dymek to, co Piotr
odpowiedzia³ na trzecie pytanie.
PODKREŒL s³owa, których NIE POWIEDZIA£
wczeœniej.
Warto zauwa¿yæ, ¿e Pan Jezus
zapyta³ Piotra trzy razy, czy Go
mi³uje.

2

Ile razy Piotr zapar³ siê Pana?
(Zobacz: Lekcja 2)

1

Pan pozwoli³ Piotrowi zacz¹æ na nowo, gdy publicznie zadeklarowa³ swoj¹
mi³oœæ do Mistrza. Prawdziwe odpuszczenie i odnowienie nauczy³o Piotra
innej wa¿nej lekcji, ¿e Pan Jezus wcale nie kocha³ go mniej z powodu jego upadku.
Nie zapominajmy o tym, ¿e Bo¿a mi³oœæ zosta³a nam okazana,
gdy Zbawiciel umar³ na krzy¿u.
On nigdy nas nie zawiedzie, chocia¿ my mo¿emy czêsto zawodziæ Jego!
Wpisz w ramki dwa przykazania, jakie Jezus da³ Piotrowi, kiedy ten powiedzia³, ¿e Go kocha.

1.
2.

2

We fragmencie do przeczytania jest nawi¹zanie do „ucznia, którego mi³owa³ Jezus” (wiersze 7 i 20).
Ten uczeñ (mo¿e sam Jan) docenia³ mi³oœæ Pana do niego. A ty? Piotr tak¿e nauczy³ siê wiele o mi³oœci
Pana do niego. Pan uczy³ teraz Piotra, ¿e musi udowodniæ swoj¹ mi³oœæ do Niego przez dzia³anie.
PODKREŒL, co Pan Jezus powiedzia³ dwukrotnie Piotrowi.
„Bój siê Mnie”.

„Zapomnij o Mnie”.

„PójdŸ za Mn¹”.

„Opuœæ Mnie”.

Jeœli szczerze mo¿esz powiedzieæ: „Panie, kocham Ciê”, to zadaj sobie pytanie:
„Co robiê, aby to pokazaæ? Czy mogê coœ wiêcej zrobiæ dla Niego?”
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