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1. történEt: Péter elalszik
Ez a történet arról szól, hogy: az Úr Jézus imádkozott az Atyjához. Olvasd el:

Máté 26:36-46

Voltál-e már úgy, hogy arra kértek, hogy ma -
radj ébren, de te elaludtál?

Péterrel ez megtörtént! Péter egy különleges
tanítványa és barátja is volt Jézusnak.

Egyik este az Úr Jézus elvitte a tanítványait a
Gecsemáné kertbe. Jézus megkérte Pétert,
hogy maradjon ébren amíg elmegy, hogy
imádkozzon az Atyjához.

Mit csinált az Úr Jézus?
I __ __ __ __ __ __ __ __ __

az Atyjához.

Amikor Jézus visszajött, Péter és a többiek aludtak!

Jézus háromszor ment el imádkozni, és minden alkalommal, amikor
visszajött, alva találta őket. Azután néhány ember jött a kertbe, és
elvitték Jézust.

Hány alkalommal találta Jézus alva a tanítványait? 

Színezd ki és tanuld meg a verset!

„Virrasszatok, és
imádkozzatok.”

Máté 26: 41

Színezd ki a képet!
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Olvasd el:
Máté 26:47-56

2. történEt: Péter harcba száll
Ez a történet arról szól, hogy: mi történt, amikor Jézust elfogták.

Péter magára hagyta az Úr Jézust, amikor elaludt a kertben. Jézus egy másik tanít -
ványa, Júdás azonban ennél sokkal rosszabbat tett. Júdás vezette azokat az
embereket, akik azért jöttek, hogy elfogják Jézust.

Hogy hívták azt az embert, aki
segítette Jézus ellenségeit?

J __ __ __ __ .

Amikor Péter látta, hogy Jézust el
akarják vinni, nagyon mérges lett.
Elővette a kardját és megtámadta
az egyik Júdással levő embert, és
levágta az egyik fülét.

Jézus azonban leállította Pétert, és
meggyógyította az ember fülét.
Péterhez hasonlóan velünk is elő -
fordulhat, hogy dühünkben olyat
teszünk, amit nem kellene.

Amikor keresztyének leszünk, az
Úr Jézus segít nekünk, hogy ne
harcoljunk, és ne legyünk durvák
másokkal.

Színezd ki a képet, amelyen Júdás és azok az emberek vannak, akik
elfogni jöttek Jézust! Próbáld meg, hogy úgy nézzen ki, mintha este volna!

A tanítványok elmenekültek, de Péter távolról követte Jézust, hogy megnézze, mi fog
történni vele.

nem mindig könnyű azt tenni, amit az Úr Jézus elvár tőlünk. Ha azonban bízunk
benne, ő segíteni fog nekünk abban, hogy úgy viselkedjünk, ahogyan hozzá méltó.
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Olvasd el:
Máté 26:69-75

3. történEt: Péter nem mond igazat
Ez a történet arról szól, hogy: szükségünk van bocsánatra.

Az Úr Jézust elvitték a főpap
házába. Péter egy kicsit
később ért oda.

Péter kinn ült le az udvaron, a
tűz mellett melegedni. Egy
szolgálólány jött hozzá és azt
mondta: „te Jézus egyik
barátja vagy.”

Péter megijedt és ezt hazudta:
„nem tudom, miről beszélsz.”

Péter háromszor is azt mond -
ta, hogy nem ismeri Jézust.

Hányszor mondta azt Péter, hogy nem ismeri Jézust?

H __ __ __ __ __ __ __ __.

Kár, hogy Péter nem vallotta be, hogy Jézus
barátja! Hirtelen egy kakas kukorékolt. Jézus
megfordult és ránézett Péterre. Péternek ekkor
eszébe jutott, hogy ezt Jézus megmondta neki
korában. Péter elment az udvarról, és kint sírni
kezdett. tudta, hogy bocsánatra van szüksége.

nekünk is szükségünk van megbocsátásra! Lehet, hogy Péter aznap éjszaka
ezekkel a szavakkal imádkozott:

„Bocsásd meg
minden vétkemet!”

Zsoltárok 25: 18
Színezd ki a betűket!
Ezután az Úr Jézust keresztre feszítették.
Ő helyettünk halt meg, és mi ezért kaphatunk bocsánatot a bűneinkre.

Mielőtt a kakas
megszólal, háromszor
tagadsz meg engem.

Színezd ki a képet, és rajzolj
tüzet, ami mellett Péter ült!
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Eddigi összes pontod:

4. történEt: Jézus és Péter beszélgetnek
Ez a történet arról szól, hogy: Péter mennyire szerette Jézust Olvasd el:

János 21:1-19

Az Úr Jézus meg -
halt a keresz ten. 
A testét egy sír-
barlangba tet ték.
Húsvét vasár nap
reggelre a zon  ban
feltámadt!

Sok tanítványa lát -
ta Őt aznap.

néhány nappal később Péter és a tanítványok halászni mentek. Egész
éjszaka dolgoztak, de semmit sem fogtak. reggel láttak valakit a parton.
Az Úr Jézus volt az, de nem ismerték meg Őt.

Ki állt a parton?   Az   Ú__   J__ __ __ __.

Az Úr Jézus azt mondta nekik, hogy próbáljanak meg a hajó jobb
oldalán halászni. A tanítványok úgy tettek, ahogyan mondta nekik.
Olyan sok halat fogtak, hogy nem tudták a hálót kihúzni!

János azt mondta: „Az Úr az!” Péter erre beugrott a vízbe, és kiúszott
Jézushoz. Jézus és Péter hosszan beszélgettek. Jézus háromszor is
megkérdezte Pétertől: „Szeretsz engem?” Habár Péter korábban leta -
gadta, hogy ismeri Jézust, most bevallotta, hogy nagyon szerette Őt.

Színezd ki Péter szavait! 

„Uram, te tudod, hogy
szeretlek téged.”

Az Úr Jézus mindannyiunkat szeret, ezért halt meg a
kereszten! Amikor ezt megértjük, nekünk is azt kell
mondanunk, hogy: „Uram, szeretlek téged!”

rajzold oda Jézust a partra, és színezd ki a képet!


