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Vedoucí skupiny:

1. PŘÍBĚH:

O čem je příběh:

  Petr usíná

Následování Pána Ježíše
PŘEČTI SI:
Matouš 26,36-46

Už jsi někdy usnul/a, přestože jsi měl/a zůstat vzhůru? Petrovi se to stalo!
Petr byl jedním ze zvláštních přátel Pána Ježíše. Říkalo se jim učedníci.

A4

Jedné noci vzal Pán Ježíš své učedníky do zahrady, která se
jmenovala Getsemanská.
Pán Ježíš řekl Petrovi, aby zůstal vzhůru, zatímco se šel modlit
ke svému Otci.

Co šel Pán Ježíš dělat?

M ___ ___ ___ ___ ___

se ke svému Otci.

Když se vrátil, Petr i ostatní spali! Pán Ježíš se šel modlit
třikrát. Pokaždé, když se k nim vrátil, našel je, jak spí. Potom
přišli do zahrady nějací muži a odvedli Pána Ježíše.

Vybarvi a nauč se tento verš:

Vybarvi obrázek, na kterém je Pán Ježíš.

Matouš 26,41
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2. PŘÍBĚH:

Petr chce bojovat

O čem je příběh:

Petr se o sobě dozvídá, jak je hříšný
PŘEČTI SI:
Matouš 26,47-56

Tím, že Petr v zahradě usnul, zklamal Pána Ježíše.
Ale Jidáš, další učedník Pána Ježíše, udělal něco horšího. Přivedl muže, kteří zatkli a odvedli Pána Ježíše.

Jak se jmenoval muž, který pomohl nepřátelům
Pána Ježíše?

J ____ ____ ____ ____

Vybarvi obrázek Jidáše a mužů, kteří přišli zatknout
Pána Ježíše.

Když Petr uviděl, jak odvádějí Pána Ježíše, rozzlobil se. Vzal meč a napadl jednoho z mužů. V souboji mu uřízl ucho.
Ježíš řekl Petrovi, aby přestal, a uzdravil muži jeho ucho. I my, stejně jako Petr, se někdy rozčílíme a děláme věci,
které bychom neměli.
Když se staneme křesťany, Pán Ježíš nám pomáhá, abychom nebojovali s druhými lidmi a nebyli na ně zlí.
Ostatní učedníci utekli. Ale Petr šel zpovzdálí za Pánem Ježíšem, aby viděl, co se s ním bude dít.
Není vždy jednoduché dělat to, co po nás Pán Ježíš chce. Pomůže nám dělat správné věci, musíme mu však důvěřovat.
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3. PŘÍBĚH:

Petr lže o Pánu Ježíši

O čem je příběh:

Moc Pána Ježíše

A4
PŘEČTI SI:
Matouš 26,69-75

Pán Ježíš byl odveden do domu velekněze. Petr tam dorazil
o chvíli později.
Sedl si venku na dvoře a ohříval se u ohně.
Přišla k němu služka a řekla:
„Ty jsi Ježíšův přítel.“
Petr se bál, a proto zalhal:
„Nevím, o čem to mluvíš.“
Třikrát Petr popřel, že zná Pána Ježíše.

Kolikrát řekl Petr, že nezná Pána
Ježíše?

Vybarvi obrázek a dokresli oheň, u kterého Petr seděl.

Petr se nepřiznal, že je přítel Pána Ježíše. To je moc smutné. Náhle zakokrhal kohout. Pán Ježíš se otočil a
podíval se na Petra. Ten si hned vzpomněl, co mu Pán Ježíš řekl: „Než zakokrhá kohout, třikrát mě zapřeš.“
Petr vyšel ven a rozplakal se. Potřeboval odpuštění. My také potřebujeme odpuštění. Možná se tenkrát
Petr modlil těmito slovy:

Žalm 25,18
						
Potom byl Pán Ježíš odveden na kříž. Tam zemřel, aby nám všem mohly být odpuštěny hříchy.
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4. PŘÍBĚH:

Pán Ježíš si povídá s Petrem

O čem je příběh:     Petrova krátká modlitba

Pán Ježíš zemřel na kříži.
Jeho tělo bylo dáno do
hrobu v jeskyni.

PŘEČTI SI:
Jan 21,1-19

Vybarvi obrázek:

O velikonoční neděli ráno
vstal z mrtvých! Mnoho
učedníků ho toho dne vidělo
na vlastní oči.
O několik dní později šel
Petr a učedníci rybařit.
Rybařili celou noc,
ale nechytili nic.
Ráno viděli na břehu
nějakou osobu. Byl to Pán
Ježíš, ale oni ho nepoznali.

Kdo byl na břehu? P __ __ J __ __ __ __
Pán Ježíš jim řekl, aby zkusili spustit sítě na pravé straně lodi. Učedníci udělali, co jim řekl. Chytili
tolik ryb, že nemohli vytáhnout síť! Jan řekl: „To je Pán!“ Petr skočil do vody a doplaval k Pánu Ježíši.
Dlouho spolu mluvili. Třikrát se Pán Ježíš zeptal Petra: „Miluješ mě?“ I když Petr Pána Ježíše zapřel,
ve skutečnosti ho miloval.
Vybarvi Petrova slova:

„
A4

”
.

, ty víš, že

Pán Ježíš miluje každého z nás. Proto zemřel na kříži! Pokud jsme to pochopili, měli bychom
také říct: „Pane, miluji tě.“

Body (Vyplní vedoucí skupiny)

Hodnocení:

Lekci vraťte zpět na adresu:

1. PŘÍBĚH:
2. PŘÍBĚH:
3. PŘÍBĚH:
4. PŘÍBĚH:
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