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1. történet: Péter elalszik
Volt már hogy elaludtál, mikor megkért valaki,
hogy maradj ébren? ez történt Péterrel is.

Olvasd el:

Máté 26:36-46

A4

Kulcsvers:

János 15:14

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Most közeledett Jézus életének a vége.
elment a tanítványaival a Gecsemáné
kertbe. Megkérte Pétert, Jakabot és
Jánost, hogy maradjanak a közelében,
míg Ő beljebb megy a kertbe imádkozni
Istenhez, az Atyjához.
K:

tegyél 8-et annak a 3 tanítványnak a nevéhez, akik Jézus közelében
maradtak a kertben.

tamás

János
K:

2. szint

Péter akkor már közel három éve követte
Jézust. egyike volt Jézus tizenkét jó
barátjának, akiket tanítványoknak hívtak.
Bármerre járt Jézus, a tanítványai is vele
mentek.

Júdás

András

egészítsd ki a mondatot!

Péter

Jakab

Jézus elment egy kertbe, hogy i _ _ _ _ _ _ _ _ _
az A _ _ _ _ _ _ _.

/6
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2. oldal

Jézus megkérte a három tanítványt, hogy őrködjenek. Az Úr Jézus nagyon szomorú volt. tudta,
hogy hamarosan meg kell halnia, ráadásul az emberiség bűneiért. teljesen természetes volt,
hogy ebben a helyzetben az Atyjához imádkozott.

Amikor azonban egy óra múlva visszatért a tanítványokhoz, azt látta, hogy mind elaludtak!
ezután még háromszor elment imádkozni, de mindhárom alkalommal, mikor visszatért, a
tanítványok mélyen aludtak.
K:

Írd a megadott válaszok közül a megfelelőt a kérdések mögé!

Három

egy óra

Mit csináltak a tanítványok?

Aludtak

Háromszor

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

Mennyi ideig imádkozott Jézus első alkalommal? ..............................................
Hányszor tért vissza Jézus a tanítványokhoz?

Hány tanítvány volt Jézussal?
K:

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

..............................................
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Írd a kereszt alá a megfelelő választ!

a tanítványokért.

a zsidó népért.

minden ember bűnéért.

/2

Jézusnak meg kellett halnia

Amikor az Úr Jézus befejezte az imádkozást, felkeltette a tanítványokat. tudta, hogy jön érte
egy csapat, akik meg akarják őt ölni. Mégsem menekült el, mert tudta, hogy az Atyja akarata
az, hogy meghaljon. ezt mondta: „Keljetek fel, mert itt jön, aki elárul engem!”
K:

Írd a szóbuborékba, hogy mit mondott Jézus, amikor felkeltette a tanítványokat!

Péter és a tanítványok pont akkor
hagyták magára Jézust, amikor a
legnagyobb szüksége lett volna
rájuk. Azoknak a fiúknak és lányoknak, akik szeretik az Úr Jézust, meg
kell próbálniuk azt tenni, amit Ő
szeretne!

K _______
fel, mert itt jön, aki
e _____
e ____!
öSSzeSen:
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neVed:

2. történet: Péter harcol

Olvasd el:

Máté 26:47-56

Kulcsvers:

efézus 4:26

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Péter cserbenhagyta az Úr Jézust, amikor imádkozás
helyett elaludt. Júdás azonban még ennél is rosszabbat
tett.

Megígérte Jézus ellenségeinek, hogy ha fizetnek érte,
akkor megmondja nekik, hogy hol foghatják el Jézust.
ezt árulásnak nevezik!

Júdás ugyanezen az éjszakán árulta el Jézust, úgy,
hogy egy csapatot vezetett Jézushoz, hogy a sötétben
elfoghassák Őt.
K:

Írd be a kérdésekre a válaszokat a Szórácsba!
1

1. Mikor fogták el Jézust?

2. Ki árulta el Jézust?

3. Mit akart a csapat Jézussal tenni?

4. Mit kapott Júdás az árulásért?

5. Mi volt Júdás?

2

é

5

J

Á
3 e

4

P

/8

Mivel sötét volt, nehezen lehetett felismerni, hogy melyik ember Jézus. Júdás úgy mutatta
meg az ellenségnek, hogy melyikük Jézus, hogy megpuszilta Őt.
K:
.

Mit tett Júdás Jézussal? tegyél pipát (4) ki a helyes választ előtti négyzetbe!

Kezet ráztak

Megpuszilta

Megütötte

Átölelte

/4

4. oldal

Amikor Péter látta, hogy elfogják az Úr Jézust, nagyon mérges lett. elővette a kardját és levágta
az egyik ember fülét. Jézus azonban azonnal leállította Pétert. Utána megérintette annak az
embernek a fülét és meggyógyította.
K:

tegyél egy 8-et az a kép alatti kockába, amelyik testrészt Péter levágta!

/4
Velünk is megeshet, hogy néha dühbe
gurulunk, mint Péter, és olyanokat
teszünk vagy mondunk, amik nem
helyesek. Csak ha az Úr Jézusra
bízzuk az életünket, akkor tud ő segíteni abban, hogy ne veszekedjünk és
ne legyünk rossz indulattal mások
felé.

Amikor a tanítványok látták, hogy mi történik, nem tudták,
hogy mitévők legyenek. Lehet, hogy megijedtek attól, hogy
most őket is el fogják fogni, mindenesetre az Úr Jézust
magára hagyták.

Amilyen gyorsan csak tudtak, szétfutottak, senki se tudta,
hogy merre. Péter azonban elrejtőzött, és távolról követte
Jézust, hogy lássa, mi fog történni vele.
K:

Írd be az állítások mögé, hogy IGAz vagy HAMIS!

A tanítványok Jézus mellett maradtak.

A tanítványok elszaladtak.

A tanítványok pontosan tudták, mit kell tenniük.

/4

Péter messziről követte Jézust.

nem mindig könnyű azt tennünk, amit az Úr Jézus elvár tőlünk.

Ha bízunk benne, akkor ő viszont segíteni fog hogy azokat tegyük.

öSSzeSen:
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neVed:

3. történet: Péter megtagadja Jézust

Olvasd el:

Máté 26:69-75

Amikor az Úr Jézust elfogták, és elvitték a főpap
házába, a tanítványok szétfutottak. Lehet, hogy attól
féltek, hogy őket is elfogják.

Kulcsvers:

zsoltárok 51:9

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Péter másképp tett. Úgy döntött, hogy távolról követi
a sokaságot, akik elvitték Jézust.

K:

Írd be a megfelelő szavakat a hiányzó helyekre!

Jézust

tanítványok

Péter

A ____________________ jó része elszaladt, csak ______________
követte messziről a sokaságot, akik elfogták ______________ .

/6

Péter leült a főpap házának udvarán. Hideg éjszaka volt, így odament a tűzhöz melegedni.
többen is ültek már a tűz körül. egy szolgálólány odament Péterhez, és azt mondta:
„te is Jézussal voltál!” Péter azonban megijedt és hazudott: „nem tudom, miről beszélsz” mondta.
K:

Írd be a szóbuborékba, hogy mit mondott Péter a szolgálólánynak.

nem

_ _ _ _ _ miről

________!

/3

6. oldal

Két másik alkalommal is megszólították Pétert, és azt mondták, hogy megismerik őt, hogy ő is
Jézus tanítványa. Péter mindkét alkalommal azt mondta, hogy „nem ismerem ezt az embert!”

összesen tehát háromszor hazudott. Amikor azt mondjuk, hogy Péter megtagadta Jézust, az
azt jelenti, hogy ő azt mondta, hogy nem ismeri Jézust.
K:

Írd le az alábbi dolgok első betűjét, hogy megtudd, mit tett Péter háromszor!

/2

Milyen szomorú, hogy Péter nem volt elég bátor ahhoz, hogy bevallja, hogy ő is Jézus
tanítványa. nem sokkal ezután megszólalt a kakas. ekkor Péternek eszébe jutott, hogy az
Úr Jézus megmondta neki, hogy mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadja Őt.
K:

Mit hallott meg Péter, ami emlékeztette őt Jézus szavaira?

K:

Karikázd be, hányszor tagadta meg Péter Jézust!

egy k __ __ __ __ t.

/2

5

/2

3

1

Jézus hátrafordult, és ránézett Péterre. Amikor Péter rájött, hogy mit is tett, kiment, és keserves
sírásra fakadt. Annyira szomorú volt, hogy cserbenhagyta az Úr Jézust!
K:

„moss meg engem,
és fehérebb leszek,
mint a hó.”

Színezd ki és tanuld meg a kulcsverset!

zsoltárok 51:9

/5

ezt akár Péter is imádkozhatta. Azért viszont biztosan imádkozott, hogy
a bűneire megbocsátást kapjon.

ezután az Úr Jézust keresztre feszítették. Ott ő azért halt meg, hogy mi a
bűneinkre - a hazugságainkat is beleértve - bocsánatot nyerjünk.

Isten megbocsát nekünk, hogyha bevalljuk, hogy bűnt követtünk el!

öSSzeSen:
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neVed:

4. történet: Péter szeretete

Olvasd el:

János 21:1-19

Kulcsvers:

1. János 4:19

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Az Úr Jézus meghalt a kereszten. A testét eltemették egy barlangban lévő sírba. Húsvét
vasárnap reggel azonban FeLtÁMAdt! néhány tanítványával még aznap találkozott is!

Mennyire örülhettek, hogy Jézus újra él! Ő azonban nem maradt velük, így néhányan úgy
döntöttek, hogy visszamennek Galileába halászni.
K:

Írd be az üres helyekre a megfelelő szavakat!

A t __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ nagyon örültek, hogy
újra látták J __ __ __ __ __. Mégis úgy döntöttek,
hogy elmennek h __ __ __ __ __ __ __.

/6

egész éjszaka halásztak, de nem fogtak semmit. Másnap reggel megláttak valakit a
tengerparton. Az Úr Jézus volt az, ők azonban nem ismerték meg őt. Azt mondta nekik,
hogy vessék ki a hálójukat a hajó jobb oldalán, és akkor majd fognak halat.
K:

Írd be a szóbuborékba a szavakat,
amiket Jézus mondott a tanítványoknak!

A tanítványok úgy tettek, ahogyan Jézus
mondta. Meglepetésükre annyi halat fogtak,
hogy nem tudták behúzni a hálójukat. János
ekkor rájött, hogy Jézus kell legyen a parton,
és azt mondta Péternek: „Az Úr az!” Péter
azonnal vízbe ugrott és kiúszott Jézushoz.

V_______
ki a h _ _ _ _ a
h___ j___
o _ _ _ _ _ _!

/2

K: rajzold meg a kép másik felét, rajzolj a hálóba halakat, majd színezd ki a képet!

/2

2. szint
K:

Melyik tanítvány ismerte fel, hogy Jézus áll a parton?

J __ __ __ __.

/2

Melyik tanítvány ugrott a vízbe, hogy kiússzon?

P __ __ __ __.

ezután a tanítványok megreggeliztek Jézussal. Jézus már korábban tüzet rakott,
hogy megsüssék a halat, és volt nála kenyér is.
K:

tegyél pipát (4) a Menün, azok mellé, amit reggelire ettek!

Menü

Kenyér
Gyümölcs
Hal
Csirkecomb
Sütemény
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Miután megreggeliztek, az Úr Jézus háromszor megkérdezte Pétertől: „Szeretsz
engem?” Annak ellenére, hogy Péter korábban háromszor megtagadta az Úr
Jézust, most világosan válaszolt: „Uram, te tudod, hogy szeretlek!”
K:

Írd be a buborékokba, hogy mit kérdezett Jézus és mit válaszolt Péter!

Simon, Jónának fia
sz _ _ _ _ _ _ - _
e_ _ _ _

Uram,
te tudod, hogy
sz_ _ _ _ _ _ _
t_ _ _ _ .
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Az Úr Jézus mindannyiunkat szeret. Ha megértjük, hogy Ő a bűneinkért halt meg
és támadt fel, mi is csak azt mondhatjuk, hogy „Igen, Uram, szeretlek!”
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