
Každého roku slavili Židé propuštění z egyptského otroctví o 
svátkem zvaným Velikonoce. Právě o tomto svátku zavedl Pán J e ž í š 
„Památku Páně“ (někdy též nazývanou „lámání chleba“). Použil 
chléb jako symbol svého těla vydaného za lidi a kalich 
s vínem jako symbol své prolité krve (viz Lukáš 22,13-20).
        
O:       V Janovi 13,1-3 čteme o třech věcech, které Ježíš věděl. Vypiš je:

Po večeři Pán Ježíš vstal od stolu a začal dělat velmi zvláštní věc. Když totiž přišli do domu, kde večeřeli, nebyl 
tam žádný sluha, který by jim umyl nohy. Pán Ježíš vzal tento ponižující úkol na sebe! Ani jednoho z učedníků 
včetně Petra nenapadlo umýt nohy svému Mistru. Měli se tím naučit důležitou lekci.

O:     Křížovka:

1. nádoba na vodu
2. učedník, který se zdráhal.
3. část těla, kterou Ježíš umýval
4. Ježíš to začal dělat po večeři
5. čím myl nohy učedníků?
6. přepásal se tím

O:     Jakou otázku měl Petr?

do
ro

st
  

Vyplň následující údaje:  
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

Vedoucí skupiny:

 biblické příběhy pro dorost

 PoznejBibli

1. LEKCE:   Petr - Lekce pokory

PŘEČTI SI:
Jan 13,1-17

 / 6

KLÍČOVÝ VERŠ
 Jan 13,15

 / 1
1.

A4
Další doporučená čtení: Lukáš 22,13-20   Filipským 2,5-8   1. Petr 5,5

 / 3

4.

5.

6.

2.

1.

3.



O:    Pán Ježíš Petrovi odpověděl, že jednoho dne pochopí, co právě udělal. Co na to Petr Pánu Ježíši 
odpověděl?

Ježíš pak Petrovi vysvětlil, že nebude-li „umyt“, nebude s ním mít nic společného. Když to Petr uslyšel, chtěl 
umýt víc než jen nohy!

O:    Doplň, co Petr Pánu Ježíši řekl:

                    Nemyj mi  jen..............................., 
                       ale i.............................
           a...................................!

O:    Proč Ježíš řekl, že ne všichni jsou „čistí“? (viz verše 10 a 11)
          

Tímto prostým projevem pozornosti učil Pán Ježíš Petra i ostatní učedníky, jak je důležité být pokorný a být připraven 
posloužit jeden druhému. Byla to pro ně tvrdá lekce!

O:    Vrať se zpět do Lukáše 22,24 a napiš, o co se učedníci přeli:

To, co Pán Ježíš udělal, mělo však ještě hlubší smysl.

O:    Vyhledej a přečti si Filipským 2,5-8 a označ výroky jako pravdivé (P) nebo nepravdivé (N):

Pán Ježíš je Bůh. 

Vzal na sebe podobu člověka. 

Stal se služebníkem a ponížil se.

Byl poslušný až do smrti na kříži.

Umytím nohou svým učedníkům Pán Ježíš obrazně vyjádřil, co udělal pro celý svět. Dobrovolně opustil nebe 
a přišel na zem. Jako člověk byl „pokorným služebníkem“, který poslouchal Boha. Byl připraven zemřít na kříži, 
aby jeho drahou krví mohly být „smyty“ naše hříchy.

O:    Vypiš část 1. Petr 5,5, která dokazuje, že Petr nikdy na tuto lekci o pokoře nezapomněl:

      
O:    Celá tato lekce je shrnuta v klíčovém verši. Vypiš ho: 
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Další doporučená čtení:   Jan 18,10-11   1.Korintským 10,11-13    
         1. Petr 1,13-16 a 5,8-9

Když Pán Ježíš skončil s umýváním nohou učedníků, sdělil jim, co se má v krátké budoucnosti stát. Petrovi předpověděl, 
že ho zapře.

O:   Osmisměrka:
1. Jméno, kterým Pán oslovil Petra.
2. Ten, který měl Petra tříbit.
3. Petr měl být tříben jako ....................................
4. Ježíš se modlil, aby neselhala Petrova .................................... .
5. Měl být ..................................... svým bratřím.
6. Petr tvrdil, že je hotov jít do .......................................................... .
7. Tolikrát měl Petr Ježíše zapřít. ......................................................
9. Petr tvrdil, že je schopen za Ježíše i ......................................... .

O:    Vypiš zbylá písmena. Připomeneš si ještě jednou, co věděl Pán Ježíš o Petrovi předem:

Petr si byl jako vždy jist sám sebou a honosil se svou oddaností Kristu. Pán Ježíš však na to odpověděl, 
že ho stejně zapře. Neměli bychom si příliš věřit a myslet si, že nikdy nemůžeme upadnout do pokušení.
       
O:    Zamysli se nad 1. Korintským 10,12 a vypiš ho:

Později opustili místnost v horním patře a odešli do zahrady Getsemane na úbočí Olivové hory.

O:   Co jim Ježíš řekl, když tam přišli?

O:    Co zjistil, když se k nim po své modlitbě vrátil?

Jaká škoda, že se Petr i ostatní učedníci nedokázali udržet vzhůru! Události, které následovaly, zůstaly natrvalo 
v Petrově paměti.

2. LEKCE:  Petr - Lekce věrnosti
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O:    Vypiš, co napsal v 1. Petr 5,8 o tom, jak je důležitá bdělost:

Z Jana 18,10 se dozvídáme, že Petr jednal ukvapeně.

O:    Co udělal?

Události se zhoršovaly. Místo toho, aby Pánu důvěřoval a očekával jeho pokyny, jednal Petr impulzivně, možná 
ze strachu o svůj i jeho život. Kam zmizela jeho sebedůvěra? Pokud si nevyhradíme čas na modlitbu, můžeme 
se dostat do situace, kdy budeme jednat ve své vlastní síle a Pána zklameme.

O:    Doplň chybějící slova z Lukáše 22,54-60:
...................................................... zatkli a odvedli do domu.................................................................. Petr ................................................................................. 
zpovzdálí za nimi a přisedl si k ........................................................... Jedna služka řekla, že Petr.................................................................................
Ale on to zapřel. Zakrátko jej spatřil někdo jiný a řekl: „Ty jsi také z nich!“ Ale on odpověděl: . .............................................................. 
Asi za ............................................................................................ mu řekl další člověk, že Petr byl určitě s Ježíšem, protože byl podle 
přízvuku z ............................................................................... A Petr opět zapřel, že by cokoli věděl o tom, co muž říkal.

O:    Dej následující věty do správného pořadí s pomocí čísel 1-4:

 Petr vyšel ven a hořce se rozplakal.

 Pán se obrátil a pohlédl na Petra.

 Petr se rozpomenul na slova, která mu Pán řekl.

 Petr ještě mluvil, když zakokrhal kohout.

Jaká to musela být pro Petra zlá chvíle, když zaslechl kohoutí kokrhání! Splnilo se vše doslova tak, jak Pán Ježíš 
předpověděl v horní místnosti. Není divu, že se Petr hořce rozplakal, když si uvědomil, jak moc svého Pána zklamal.
Petr se nacházel na špatném místě ve špatné společnosti  a se špatným úmyslem v srdci (viz Matouš 26,58). 
V důsledku toho upadl do pokušení, zhřešil lhaním, křivou přísahou (viz Marek 14,71) a zapřením Pána Ježíše.

I my musíme dbát na to, kam jdeme, s kým se setkáváme a jak uvažujeme. Chceme-li zůstat Pánu Ježíši Kristu 
věrní, musíme poslouchat učení z 1. Petrova 1,13-16.

O:    Vypiš slova z 1. Petrova 1,16:
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                         Další doporučená čtení: Jan 16,20-22    Skutky 13,38-39   1. Petr 2,21-25

O:   Vyhledej místo v 1. Petrově 5,1 a vypiš část verše, 
která dokazuje, že přece jen něco viděl:

O:   I jiné verše v jeho dopisech dokazují, že Petr byl očitým svědkem smrti 
Pána Ježíše. Podívej se do 1. Petrova 3,18 a vypiš důvody, pro které Kristus trpěl:

O:    Vypiš klíčový verš a zakroužkuj v něm, pro koho Kristus trpěl:
 

     

Kristova smrt zanechala na Petrovi trvalou stopu. A co Ty? Uvědomil/a sis už, že Kristus za Tebe zemřel? 
Pochopil/a jsi, že on nesl trest za Tvůj hřích, abys mohl/a být spasen/a?

Den, kdy Ježíš zemřel, musel být pro Petra velmi těžký. Není pochyb, že si přál mít příležitost mu říct, 
jak moc lituje, že ho zapřel. V biblickém úryvku se dozvídáme, jak se Petrův smutek obrátil v radost!

O:   Podtrhni ve větách slova, která jsou správná:

Velmi POZDĚ / ČASNĚ prvního dne v týdnu přišli/y UČEDNÍCI / ŽENY / KNĚŽÍ k hrobu.
Uzřeli/y OPONU / DVEŘE / KÁMEN odvalený od vchodu. Vstoupili/y dovnitř, ale TĚLO / OBLEK Pána Ježíše nenašli/y.
ČTYŘI / TŘI / DVA muži v zářivém rouše jim řekli, že vstal z mrtvých a oni/ony vyšli/y a oznámili/y 
DESETI / JEDENÁCTI / DVANÁCTI učedníkům, co se stalo.

O:   Marek 16,7 nám říká, že ženy měly jednomu konkrétnímu člověku oznámit, že Pán Ježíš 
        vstal z mrtvých. Kdo to byl?

3. LEKCE:  Petr - Lekce zármutku a radosti 
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O:  Co si Petr a ostatní mysleli o zprávě, kterou jim ženy přinesly? (viz Lukáš 24,11)

Petr běžel k hrobu, aby se sám přesvědčil.

O:  Popiš vlastními slovy, co viděl a jak se cítil:

Petr musel být překvapen, že andělé zmínili jeho jméno. Skutečně chtěl vzkříšený Pán Ježíš vidět toho, 
kdo ho zapřel? Nemusel dlouho čekat. Někdy během onoho úžasného dne vzkříšení se Petr s Pánem Ježíšem 
setkal. Co si navzájem pověděli, nevíme.

O:  Ale verš 34 nás ubezpečuje, že se skutečně setkali. Vypiš ho:

O:  Křížovka:

1. Město, kde se mělo začít zvěstovat pokání (v. 47).
2. Ježíš se ptal učedníků, zda mají něco k ....... .
3. O Ježíšovi bylo psáno, že musí ....... (v. 46).
4. Duch to nemá.
5. Učedníci nemohli uvěřit a jen se ...... .
6. Ježíš řekl, že se musí ....... vše, co o něm bylo psáno.
7. Ježíšovo jméno (řecky Mesiáš)
8. Duch to nemá.
9. Části těla, které Ježíš učedníkům ukazoval.

O:  Co si myslíš, proč byli učedníci vyděšeni?

To byla velká zkušenost pro Petra a jeho přátele. Už žádný zármutek, ale úžasná radost vidět vzkříšeného Pána.
Jestliže opravdově litujeme svých hříchů a věříme, že Pán Ježíš zemřel a znovu vstal z mrtvých, aby se stal naším 
Spasitelem,náš zármutek se obrátí v radost, protože získáváme odpuštění a věčný život. To bylo poselství, které  měli Petr 
a ostatní učedníci od Pána Ježíše přikázáno zvěstovat v jeho jménu.

O:  Vypiš dvě věci, které měli zvěstovat (viz v. 47):
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 Další doporučená čtení:  Žalm 116,1-6   Lukáš 7,36-50   1. Jan 4,19-21

Poté, co se Pán Ježíš ukázal po svém vzkříšení učedníkům v Judsku, zjevil se jim i v severní části Galileje. 
Biblický úryvek zachycuje sled událostí při této příležitosti. Pro Petra to byl opět čas plný překvapení.

O:   Bylo tam spolu několik učedníků. Vyplň křížovku, abys zjistil/a jejich jména a příbuzenské vazby:

1. Pocházel z Kány Galilejské.
2. Petrovo druhé jméno
3. Otec Jakuba a Jana
4. Jméno muže jinak zvaného Dvojče   
         

O:   Jeden z učedníků řekl, že půjde něco dělat. Zaškrtni, kdo to byl a co hodlal dělat:

  Jan    Jakub    Petr

  procházet se   lovit ryby   plavat

O:   Odpověz ANO nebo NE a jako důkaz uveď číslo verše:
Ježíš stál na břehu a díval se na ně.      verš:  

Tu noc nic neulovili.         verš:

Ježíš jim řekl, aby vhodili síť na levou stranu lodi.    verš:

Učedníci odmítli spustit sítě.       verš:

Chytili 150 ryb.         verš:

Ježíš rozdělal oheň a připravil jídlo.       verš:

O:   Proč se žádný z učedníků neodvážil Ježíše zeptat, kdo je?
 

O:   Zakroužkuj, pokolikáté se teď Pán Ježíš ukázal svým učedníkům:
 po druhé po třetí  po čtvrté po desáté

Učedníci museli být velmi překvapeni, když uviděli Ježíše na břehu, a ještě víc, když spatřili pro ně 
připravenou snídani. Avšak na Petra čekalo ještě větší překvapení. Po jídle mu Pán Ježíš položil tři otázky.
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O:   Na co se Ježíš ptal Petra poprvé? Podtrhni slova, která se NEOPAKOVALA,
když tu samou otázku zopakoval ještě dvakrát:

O:   Napiš, co Petr odpověděl při třetí příležitosti. Podtrhni slova, která neřekl 
při svých předchozích odpovědích: 

Je zajímavé, že se Pán třikrát zeptal Petra, zda ho miluje.

O:   Kolikrát Petr Pána zapřel? (viz 2. lekce)

Pán dal Petrovi příležitost nového začátku. Petr se veřejně přiznal, že miluje svého Mistra. Když mu teď 
bylo plně odpuštěno, poznal Petr, že ho Pán miluje i přes jeho selhání..Kéž bychom nikdy nezapomněli, jakým 
způsobem nám byla prokázána Boží láska, když za nás Spasitel zemřel na kříži. 

On nás nikdy nezklame, i když my ho můžeme často zklamat!

O:   Napiš do těchto dvou rámečků dvě přikázání, která dal Ježíš Petrovi poté, co mu
odpověděl, že ho miluje:

V našem biblickém úryvku je zmínka o „učedníkovi, kterého Ježíš miloval“ (verše 7 a 20). Tento učedník 
(pravděpodobně sám Jan) se naučil vážit si Pánovy lásky ke své osobě. A Ty? I Petr se musel mnoho naučit
o Pánově lásce k němu samému. Pán ho tím vyučoval, že svoji lásku musí dokázat činy.

O:   Podtrhni, co řekl Pán Ježíš Petrovi dvakrát:

„Boj se mne.“  „Zapomeň na mne.“   „Následuj mne.“ „Zřekni se mne.“

Můžeš-li ze srdce říct: „Pane, miluji Tě.“, pak se zeptej sám/sama sebe - Co dělám, abych mu to dokázal/a? Je 
ještě něco dalšího, co pro něj mohu udělat?
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