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CZY MNIE MIŁUJESZ 
 
Źródła:  
Ewangelia Jana 21,1-17; Życie Jezusa, s. 580-586. 
 
Wiersz pamięciowy: 
„Rzecze mu znowu po raz drugi (…) miłujesz mnie więcej niż ci? (…) Paś owieczki moje” (Ewangelia Jana 21,16) 
 
Cele  
Dzieci: 
 Wiedzą, że Jezus prosi nas, abyśmy opiekowali się innymi.  
 Odczuwają chęć robienia tego, o co prosi nas Jezus. 
 Reagują, szukając sposobów na pomaganie innym. 
 
Przesłanie 
Służymy Bogu, kiedy dbamy o innych, 
 
Spojrzenie na lekcję biblijną 
Jezus ukazał się kilku swoim uczniom, którzy przez całą noc łowili ryby. Niestety nie udało im się nic złowić. Jezus dokonał więc cudu. 
Ich sieci zapełniły się rybami, a On przygotował im śniadanie. Potem trzy razy zapytał Piotra o to, czy Go kocha. Za każdym razem uczeń 
odpowiadał, że tak. Myślał, że Jezus mu nie wierzy, ponieważ się Go wyparł. Po każdej odpowiedzi Piotra Jezus nakazywał mu, aby pasł 
Jego owieczki. Piotr pokutował i spokorniał. W jego sercu dokonała się zmiana. Teraz był człowiekiem, którego Jezus mógł użyć do 
szlachetnych celów. 
 
Ta lekcja jest na temat służby. 
Jezus również nas prosi, abyśmy karmili Jego stado. Potrzebuje nas, abyśmy dbali o młodych w wierze. Chce, abyśmy traktowali innych 
tak jak On by ich traktował. Bez Jego miłości w naszych sercach nie będziemy mogli spełnić Jego prośby. 
 
Pogłębienie wiedzy nauczyciela 
 „Pierwszym poleceniem, jakie otrzymał od Chrystusa po swoim nawróceniu, było właśnie pasienie baranków. Do tego czasu nie posiadał 
on większego doświadczenia w wykonywaniu pracy, która wymagała wielkiej troski, wyczucia, cierpliwości i wytrwałości. Został wezwany, 
by służyć maluczkim w wierze i uczyć nieświadomych. Miał przed nimi otwierać stronice Pisma Świętego i nauczać ich w ten sposób, aby 
stawali się użytecznymi w służbie Chrystusa. (…) 
  (…) Sposób, w jaki Zbawiciel postępował z Piotrem był nauką nie tylko dla niego, ale i dla jego braci, ponieważ uczył odnoszenia 
się do grzesznika z cierpliwością, życzliwością i przebaczającą miłością. Piotr wprawdzie zaparł się Pana, a mimo to miłość, jaką Jezus 
żywił ku niemu, nigdy nie osłabła. Właśnie taką miłością powinien obdarzać swoje owce i baranki powierzone swojej pieczy każdy 
pomocnik Pasterza. Mając stale w pamięci własną słabość i upadek, Piotr miał postępować ze swym stadem równie delikatnie, jak 
Chrystus postąpił z nim. (…) 

(…) Pytanie, które Chrystus postawił Piotrowi miało wielkie znaczenie. Zawierało tylko jeden warunek uczniostwa i służby. 
«Miłujesz mnie?» - zapytał. To była podstawowa kwalifikacja. I chociaż Piotr mógł posiadać różne inne dodatnie cechy, bez miłości do 
Chrystusa nie mógłby być wiernym pasterzem stada Pańskiego. Wiedza, dobrotliwość, wymowa, wdzięczność i zapał pomagają w pracy, 
jednak bez miłości Chrystusa w sercu, chrześcijański sługa nie odniesie sukcesu w pracy” (Życie Jezusa, s. 583). 
 
Dekoracja sali 
Zobacz lekcja 1. 



 
Zarys lekcji 

 
 Część lekcji Minuty Czynności Materiały 

 Powitanie  Przywitaj dzieci przy wejściu; 
zapytaj o ich radości i smutki 

nie potrzeba 

1. Zajęcia wprowadzające 
- 
opcje 

do 10 a) Paś moje owce 
b) Jezus prosi nas o… 

papierowa kulka lub woreczek 
z grochem 
tablica i kreda 

* Śpiew modlitwa i misja  do 10 Braterstwo 
Śpiewanie 
Misja 
Dary 
 
Modlitwa 

nie potrzeba 
śpiewnik 
 
pojemnik do zbierania darów 
nie potrzeba 

2. Lekcja biblijna do 20  Przedstawienie historii 
 
Wiersz pamięciowy 
Studium Biblii 

siatka, kostiumy z czasów 
biblijnych 
nie potrzeba 
Biblie 

3.  Zastosowanie lekcji do 15 Wzniesione kciuki Biblie 
4. Dzielenie się lekcją do 15 Kukiełkowe owieczki 

 
skarpeta dla każdego dziecka, 
markery 

 
 
  



Prowadzenie lekcji 
 
POWITANIE  
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – z czego są zadowoleni, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, aby podzielili 
się swoimi doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Niech rozpoczną realizację wybranej czynności 
wprowadzającej. 
 
 
1. ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE
 
Wybierz zajęcia, które są najbardziej odpowiednie w waszej sytuacji. 
 
a) Paś moje owce 
 
Potrzebujesz: 

● papierowa kulka lub woreczek z grochem 
 
Zaproś dzieci, aby usiadły w kręgu. Poproś, aby pomyślały o tym, co jedzą zwierzęta. Osoba, która zaczyna grę, rzuca kulką albo 
woreczkiem i podaje nazwę zwierzęcia. Ktoś, kto złapie kulkę lub woreczek, musi powiedzieć, co je to zwierzę. Następnie podaje nazwę 
innego zwierzęcia i rzuca kulką lub woreczkiem do kolejnej osoby. Kontynuuj, aż każdy będzie miał swoją kolej. 
 
Podsumowanie  
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi: Czy było łatwo czy trudno odgadnąć, co je dane zwierzę? Nasza dzisiejsza 
historia opowiada o Jezusie i Piotrze. Jezus poprosił Piotra, aby karmił i dbał o Jego owce. Kim są owce Jezusa? Daj dzieciom 
czas. Werset pamięciowy brzmi: „Rzecze mu znowu po raz drugi (…) miłujesz mnie więcej niż ci? (…) Paś owieczki moje” 
(Ewangelia Jana 21,16). Jezus chciał Piotrowi coś uzmysłowić: jeśli uczeń kocha Jezusa, będzie postępował tak jak On. Będzie 
troszczył się o innych. Jezus pragnie dla nas tego samego. Nasze dzisiejsze przesłanie brzmi: 
 
Przesłanie 
Służymy Bogu, kiedy dbamy o innych. 
Powiedzcie to razem ze mną.
 
b) Jezus prosi nas o … 
 
Potrzebujesz: 

● kreda i tablica 
 
Poproś dzieci, aby pomyślały o rzeczach, które Jezus chciałby, abyśmy czynili (miłować wrogów, kochać sąsiadów, być posłusznym 
Bogu, troszczyć się o innych, być gotowym na Jego przyjście, myśleć najpierw o Królestwie Bożym, nie kochać tego świata, opowiadać 
o Nim innym, itd.) Zapisz wszystkie odpowiedzi. 
 
Podsumowanie  
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi: Pomyśleliście o dobrych rzeczach, które Jezus chciałby, abyśmy czynili. Nasza 
dzisiejsza historia opowiada o Jezusie, Piotrze i opiece nad owieczkami Jezusa. Kim są owce Jezusa? Pozostaw czas na 
dyskusję. Dzisiejszy werset pamięciowy brzmi: „Rzecze mu znowu po raz drugi (…) miłujesz mnie więcej niż ci? (…) Paś owieczki 
moje” (Ewangelia Jana 21,16). Jezus chciał, aby Piotr dowiedział się czegoś ważnego: jeśli uczeń kocha Jezusa, będzie 
postępował tak jak On. Będzie troszczył się o innych. Jezus pragnie dla nas tego samego. Nasze dzisiejsze przesłanie brzmi:
 
Przesłanie 
Służymy Bogu, kiedy dbamy o innych. 
Powiedzcie to razem ze mną.
 
 
 
 
 
 
 



*ŚPIEW, MODLITWA I MISJA1 
 
Wspólnota 
Wspomnij o radościach i smutkach, które zadowoleni i zmartwieni uczniowie zgłosili do ciebie przy drzwiach na początku lekcji. Zapoznaj 
ich z wersetem pamięciowym i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z zeszłotygodniowych lekcji. Wspomnij o urodzinach, 
szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
 
Pieśni 
Wśród morskich fal (pieśń nr 145) 
Boża miłość (pieśń nr 609) 
Dusz rybakami uczynię was! (pieśń nr 540) 
 
Dary 
Potrzebujesz:  

● pojemnik do zbierania darów 
 
Powiedz: Dzielenie się tym, co mamy, to jeden ze sposobów pomagania innym, a właśnie tego oczekuje od nas Jezus. 
 
Modlitwa 
Powiedz: Dziękujemy Ci Panie Jezu za to, że się nami opiekujesz. Kochamy Cię i chcemy robić to, co chcesz, abyśmy czynili. 
Amen. 
 
 
 2. LEKCJA BIBLIJNA 
 
Potrzebujesz:  

● sieć 
●  kostiumy z czasów biblijnych 
 
Przedstawienie historii 
Bohaterowie: Jezus (ubrany na biało), Piotr, sześciu innych uczniów; pozostałe dzieci mogą być rybakami w innych łodziach. 
 
Przygotowanie sceny: 
Powiedz: Jezus ukazał się swoim uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Piotr wciąż miał wyrzuty sumienia, że przed 
ukrzyżowaniem Jezusa trzy razy się Go zaparł. 
 
Przeczytaj lub opowiedz historię 

Piotr był niespokojny.  
- Idę na ryby - powiedział do swoich towarzyszy.  

W końcu łowienie to przynajmniej jakieś zajęcie. Minęło już trochę czasu, od kiedy Jezus został ukrzyżowany. Objawił się 
uczniom dwa razy po swoim zmartwychwstaniu. Wspaniale było Go zobaczyć i wiedzieć, że żyje! 

Jezus nie wspomniał o tym, że Piotr trzy razy się Go wyparł, jednak uczeń wciąż czuł się z tym nieswojo i wstydził się tego, co 
zrobił. Myślał, że Jezus już nigdy mu nie zaufa. Jak dużo pozostali uczniowie wiedzieli o tej sprawie? Czy zdawali sobie sprawę, jak 
bardzo jest mu przykro? 

Kilku uczniów zdecydowało się iść z Piotrem na ryby. Kiedy tylko słońce zaczęło zachodzić wzięli łódź i wyruszyli. Łowili całą 
noc, ale nic nie złowili. [Uczniowie udają, że łowią ryby.] Co za strata czasu - pomyślał Piotr. 

Wczesnym rankiem, kiedy tylko wzeszło słońce, zbliżyli się do brzegu nie złowiwszy ani jednej ryby. Kiedy łódź była coraz bliżej, 
zauważyli stojącego na plaży mężczyznę [Jezus stoi.]. który zapytał:  
- Złowiliście coś? 

Uczniowie odpowiedzieli:  
- Nie. Nic nie mamy. [Uczniowie rozkładają ręce.] 
Mężczyzna odezwał się znowu:  
- Zarzućcie swoje sieci jeszcze raz po prawej stronie łodzi. 
Być może chcieli zrobić mu przyjemność, a może chcieli po prostu spróbować jeszcze raz. Niezależnie od swoich motywacji zrobili to, co 
powiedział. Ich sieci natychmiast napełniły się rybami, tak że nie mogli wciągnąć ich do łodzi! [Sieci stają się ciężkie i pełne ryb.] 
Wtedy Jan rozpoznał Jezusa i powiedział do Piotra: 
- To jest nasz Pan! 

Piotr bardzo się ucieszył, ponownie widząc Jezusa. Łódź zbliżała się do brzegu, ale on nie chciał czekać. Wyskoczył z niej i 
pospieszył do Jezusa. [Piotr udaje, że robi to samo.] Pozostali ruszyli za nim, płynąć łodzią. [Zróbcie hałas.] Kiedy dotarli do brzegu, 
Jezus rozpalił ognisko i upiekł dla nich ryby. 

 
1 Część ŚPIEW, MODLITWA I MISJA może być wykorzystana w każdym momencie trwania lekcji. 



Kiedy zjedli ryby i chleb [udawajcie, że jecie], Jezus zwrócił się do Piotra i zapytał:  
- Czy kochasz mnie bardziej niż oni Piotrze? [Niech „Jezus” powtórzy pytanie.] 

Piotr natychmiast odpowiedział: 
- Tak Panie, wiesz że Cię kocham. [Niech „Piotr” powtórzy odpowiedź.] 

Jezus spojrzał Piotrowi w oczy i powiedział cicho:  
- Paś moje owce. [Niech „Jezus” powtórzy.] 

Jezus znów zapytał Piotra, czy Go kocha.  
- Czy naprawdę mnie kochasz, Piotrze? [Niech „Jezus” powtórzy pytanie.] 

Piotr odrzekł: 
- Tak, Panie, wiesz że Cię kocham. [Niech „Piotr” powtórzy odpowiedź.] 

Znów Jezus powiedział:  
- Paś moje owieczki. 

Trzeci raz Jezus zapytał:  
- Piotrze czy mnie kochasz? [Niech „Jezus” powtórzy pytanie].  

Piotr nie wiedział, co myśleć. Myślał, że Jezus mu nie wierzy. Dlaczego zadał to pytanie aż trzy razy? Czy dlatego, że Piotr trzy 
razy się Go wyparł? 

Piotr poczuł się urażony. Z ciężkim sercem odpowiedział: 
- Panie, Ty wiesz wszystko; wiesz że Cię kocham. [Niech „Piotr” powtórzy odpowiedź.] 

I znowu Jezus powtórzył: 
- Paś moje owce.  

W końcu Jezus powiedział do Piotra:  
- Pójdź za Mną. [Niech „Jezus” powtórzy]. 

Piotrowi musiało ulżyć, że Jezus mu wybaczył. Wiedział już, że Jezus chciał, aby cały czas kroczył za Nim. Jezus zadawał te 
pytania w obecności innych uczniów. Chciał, aby dowiedzieli się oni, że wybaczył Piotrowi. Chciał dać im naukę cierpliwości, współczucia 
i  wybaczania. Piotr musiał być cierpliwy, współczujący i wybaczający, aby w przyszłości troszczyć się o innych wyznawców. 

Jezus chciał, abyśmy wiedzieli, że jest tylko jedna rzecz, którą musimy robić, idąc za Nim i Mu służąc – kochać Go całym sercem. 
Kiedy będziemy Go kochać, będziemy troszczyć się o innych. 
 
Podsumowanie 
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po postawieniu pytań: W jaki sposób Jezus okazał swoją miłość uczniom, którzy 
przez całą noc próbowali złowić ryby? Jak myślicie, dlaczego przygotował im śniadanie? 
O co Jezus trzy razy zapytał Piotra? Co za każdym razem odpowiadał uczeń? Co wtedy nakazał mu Jezus? 
Kim są owce Jezusa? Dlaczego Jezus aż trzy razy zadał Piotrowi to samo pytanie? (Było to tyle razy, ile razy Piotr się Go wyparł; 
w ten sposób Jezus chciał pokazać, że mu wybacza.)Pamiętacie nasze przesłanie? Powtórzmy je razem: 
 
Służymy Bogu, kiedy dbamy o innych.
 
 
WERSET PAMIĘCIOWY 
 
Utwórz trzy grupy. Niech razem utworzą trójkąt. Nauczcie się wersetu, powtarzając go razem na głos.  
Pierwsza grupa:       „Rzecze mu znowu po raz drugi (…)  
Druga grupa:            miłujesz mnie więcej niż ci? (…) 
Trzecia grupa:          Paś owieczki moje” 
Wszyscy:                   (Ewangelia Jana 21,16) 
Następnie zamień części wersetu dla poszczególnych grup i powtarzajcie go, dopóki wszyscy się go nie nauczą. 
 
 
STUDIUM BIBLII 
 
Potrzebujesz:  

● Biblie. 
 
Poproś, aby dzieci odnalazły Psalm 23 – niech po kolei czytają go na głos. Jeśli jest taka potrzeba, zapewnij pomoc dorosłych. 
 
Podsumowanie 
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po postawieniu pytań: Kim jest Pasterz przedstawiony w Psalmie? 
W jaki sposób Pasterz strzeże swoich owiec? Kim są Jego owce? Jakie zasady dbania o innych znajdujemy w tym psalmie? Co 
jeszcze możecie zrobić, żeby okazać innym swoja troskę?  
Daj dzieciom czas. Niech każde dziecko przedstawi chociaż jedną propozycję.  
Powiedz: Pamiętacie nasze przesłanie? Powtórzmy je jeszcze raz: 
Służymy Bogu, kiedy dbamy o innych.



 
 
3. ZASTOSOWANIE LEKCJI 
 
Potrzebujesz:  

● Biblie 
 
Wzniesione kciuki 
Poproś dzieci o uwagę, kiedy będziesz czytać na głos wersety z 1 Listu do Koryntian 13,1-3. Przeznacz odpowiednią ilość czasu na 
odpowiedzi po postawieniu pytań: O czym mówią te wersety? (Niektórzy robią Jezusowi prezenty albo robią coś, ale tak naprawdę Go 
nie kochają.) 
Wznieście wasze kciuki do góry. Teraz wskażcie kciukiem w dół. Przeczytam wam kilka scenariuszy. Po każdym z nich pokażcie 
kciukiem, czy ta osoba ma miłość w swoim sercu i czy robi to, czego Jezus od niej oczekuje. Jeśli są tylko „miedzią dźwięczącą 
i cymbałem brzmiącym” - tak jak mówi Biblia - wskażcie kciukiem w dół. 
 
1. Henio co tydzień chodzi na szkołę sobotnią, a jego rodzina codziennie wieczorem ma wspólne nabożeństwo. Chłopiec zauważa, 
że podjazd u sąsiada jest przepełniony starymi gazetami, których sąsiad nie zabierał. Henio zbiera je i układa na werandzie.  
2. Sabina uczęszcza do adwentystycznej szkoły i jest już w trzeciej klasie. Studiowanie Biblii to jej ulubiony przedmiot i zawsze 
dostaje najlepsze oceny. Do klasy w połowie roku dołączył nowy uczeń. Nigdy nie chodził do szkoły, bo uczył się w domu. Sabina 
naśmiewa się z niego, że nie zna planu zajęć i nie wie, jak gra się w rożne gry, którymi uczniowie zajmują sobie czas podczas przerw. 
3. Adam mówi, że jest chrześcijaninem i kocha Jezusa. Jego młodszy brat Eryk chce się pobawić z nim i jego kolegami. Przyjaciele 
Adama mówią Erykowi, żeby poszedł sobie do domu i zostawił ich w spokoju. Adam staje po stronie brata. Idzie z nim do domu i razem 
się bawią. 
4. Melania lubi razem ze swoją nauczycielką szkoły sobotniej witać gości przy drzwiach i zbierać dary. Jednak w niedziele nie chce 
pomagać swojej rodzinie w pracach domowych i porządkowaniu podwórka. Melania marudzi i nie stara się. 
5. Jonasz zawsze zapamiętuje wersety pamięciowe z każdego tygodnia. Siedzi cicho w czasie nabożeństwa i słucha kazania. 
Latem uwielbia chodzić na basen. Pewnego dnia razem z kolegami gra na basenie w piłkę i jego drużyna zaczyna przegrywać. Jonasz 
denerwuje się i popycha jednego z chłopców pod wodę.  
 
Podsumowanie  
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po postawieniu pytań: Skąd mogliście wiedzieć, czy osoby z naszych scenek 
naprawdę miały z sercu Jezusa? Co musicie mieć, aby zmienić swój stosunek do innych? (miłość) 
Czy wystarczy tylko mówić, że się kocha Jezusa? Dlaczego? Tak, musicie także w ten sposób postępować. 
Kiedy oddacie Jezusowi całe serce, On pokaże wam, jak postępować. Jedną z takich rzeczy jest opiekowanie się innymi. 
Powtórzmy nasze dzisiejsze przesłanie: 
 
Służymy Bogu, kiedy dbamy o innych.
 
 
4. DZIELENIE SIĘ LEKCJĄ 
 
Kukiełkowe owieczki 
Potrzebujesz:  

● skarpeta dla każdego dziecka 
● markery 
 
Rozdaj uczniom skarpetki i markery. Poproś, aby założyły skarpetki na dłonie i dorysowali im oczy, nos i usta.  
 
Podsumowanie 
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po postawieniu pytań: Co powiedział Jezus Piotrowi? (Paś moje owce.) 
Kim są owce Jezusa? Jak możemy pomagać? 
Weźcie swoje maskotki do domu i podzielcie się nimi z kimś w tym tygodniu. Opowiedzcie o Jezusie i Piotrze. 
W tym tygodniu szukajcie też sposobów na to, aby pomagać innym. Pamiętajcie: 
 
Służymy Bogu, kiedy dbamy o innych.
 
Zakończenie 
Pomódl się krótko. Poproś Jezusa, aby zamieszkał w sercach dzieci, by mogły Mu służyć i opiekować się innymi.  
 
 
 
 



CZĘŚĆ DLA UCZNIÓW 
 
Tekst źródłowy:  Ewangelia Jana 21,1-17;  Życie Jezusa, s. 580-586. 
Tekst pamięciowy: „Rzecze mu znowu po raz drugi (…) miłujesz mnie więcej niż ci? (…) Paś owieczki moje” (Ewangelia Jana 21,16). 
Główne przesłanie: Służymy Bogu, kiedy dbamy o innych. 
 

Czy mnie kochasz? 
 

Czy kiedykolwiek ktoś zadawał wam wciąż to samo pytanie? „Czy nie słyszał mojej odpowiedzi?” - mogliście sobie pomyśleć. Jezus 
zapytał Piotra o to samo aż rzy razy.  
 

Piotr był niespokojny.  
- Idę na ryby - powiedział do swoich towarzyszy.  

W końcu łowienie to przynajmniej jakieś zajęcie. Minęło już trochę czasu, od kiedy Jezus został ukrzyżowany. Objawił się 
uczniom dwa razy po swoim zmartwychwstaniu. Wspaniale było Go zobaczyć i wiedzieć, że żyje! 

Jezus nie wspomniał o tym, że Piotr trzy razy się Go wyparł, jednak uczeń wciąż czuł się z tym nieswojo i wstydził się tego, co 
zrobił. Myślał, że Jezus już nigdy mu nie zaufa. Jak dużo pozostali uczniowie wiedzieli o tej sprawie? Czy zdawali sobie sprawę, jak 
bardzo jest mu przykro? 

Kilku uczniów zdecydowało się iść z Piotrem na ryby. Kiedy tylko słońce zaczęło zachodzić wzięli łódź i wyruszyli. Łowili całą 
noc, ale nic nie złowili. Co za strata czasu - pomyślał Piotr. 

Wczesnym rankiem, kiedy tylko wzeszło słońce, zbliżyli się do brzegu nie złowiwszy ani jednej ryby. Kiedy łódź była coraz bliżej, 
zauważyli stojącego na plaży mężczyznę, który zapytał:  
- Złowiliście coś? 

Uczniowie odpowiedzieli:  
- Nie. Nic nie mamy. 
Mężczyzna odezwał się znowu:  
- Zarzućcie swoje sieci jeszcze raz po prawej stronie łodzi. 

Być może chcieli zrobić mu przyjemność, a może chcieli po prostu spróbować jeszcze raz. Niezależnie od swoich motywacji 
zrobili to, co powiedział. Ich sieci natychmiast napełniły się rybami, tak że nie mogli wciągnąć ich do łodzi!  
Wtedy Jan rozpoznał Jezusa i powiedział do Piotra: 
- To jest nasz Pan! 

Piotr bardzo się ucieszył, ponownie widząc Jezusa. Łódź zbliżała się do brzegu, ale on nie chciał czekać. Wyskoczył z niej i 
pospieszył do Jezusa. Pozostali ruszyli za nim, płynąć łodzią. Kiedy dotarli do brzegu, Jezus rozpalił ognisko i upiekł dla nich ryby. 

Kiedy zjedli ryby i chleb, Jezus zwrócił się do Piotra i zapytał:  
- Czy kochasz mnie bardziej niż oni Piotrze? 

Piotr natychmiast odpowiedział: 
- Tak Panie, wiesz że Cię kocham. 

Jezus spojrzał Piotrowi w oczy i powiedział cicho:  
- Paś moje owce.  

Jezus znów zapytał Piotra, czy Go kocha.  
- Czy naprawdę mnie kochasz, Piotrze? 

Piotr odrzekł: 
- Tak, Panie, wiesz że Cię kocham. 

Znów Jezus powiedział:  
- Paś moje owieczki. 

Trzeci raz Jezus zapytał:  
- Piotrze czy mnie kochasz? 

Piotr nie wiedział, co myśleć. Myślał, że Jezus mu nie wierzy. Dlaczego zadał to pytanie aż trzy razy? Czy dlatego, że Piotr trzy 
razy się Go wyparł? 

Piotr poczuł się urażony. Z ciężkim sercem odpowiedział: 
- Panie, Ty wiesz wszystko; wiesz że Cię kocham.  

I znowu Jezus powtórzył: 
- Paś moje owce.  

W końcu Jezus powiedział do Piotra:  
- Pójdź za Mną.  

Piotrowi musiało ulżyć, że Jezus mu wybaczył. Wiedział już, że Jezus chciał, aby cały czas kroczył za Nim. Jezus zadawał te 
pytania w obecności innych uczniów. Chciał, aby dowiedzieli się oni, że wybaczył Piotrowi. Chciał dać im naukę cierpliwości, współczucia 
i wybaczania. Piotr musiał być cierpliwy, współczujący i wybaczający, aby w przyszłości troszczyć się o innych wyznawców. 

Jezus chciał, abyśmy wiedzieli, że jest tylko jedna rzecz, którą musimy robić, idąc za Nim i Mu służąc – kochać Go całym sercem. 
Kiedy będziemy Go kochać, będziemy troszczyć się o innych. 
 
Zadanie na każdy dzień 
  



Sobota 
• Razem z rodziną przeczytaj historię biblijną. Porozmawiajcie o tym, w jaki sposób możecie troszczyć się o innych. 
• Naucz swoją rodzinę wersetu pamięciowego. Podzielcie się na dwie grupy. Jedna mówi: „Rzecze mu znowu po raz drugi (…) 

miłujesz mnie więcej niż ci?”. Druga grupa mówi: „Paś owieczki moje” (Ewangelia Jana 21,16). 
 
 
Niedziela 

• Przeczytajcie i przedyskutujcie fragment z Ewangelii Jana 21,1-14. W jaki sposób Jezus troszczy się o swoje owce? 
• Zagrajcie razem w grę: weźcie małą piłeczkę albo woreczek z grochem. Wymień jakieś zwierzę i rzuć piłkę albo woreczek do 

wybranej osoby. Ta osoba ma wymienić jedną rzecz, którą zjada to zwierzę. Następnie ta osoba wymienia inne zwierzę i rzuca 
do kolejnej. Kontynuujcie zabawę tak szybko, jak umiecie. Co mówi nam ta zabawa i czego oczekuje od nas Jezus?  

  
Poniedziałek 

• Przeczytajcie fragment z Ewangelii Jana 21,15-17. Ile razy Jezus zapytał Piotra, czy Go kocha? Dlaczego aż tyle?  
• Pokaż komuś zabawkę, którą wykonałeś na szkole sobotniej. Opowiedz o Piotrze i Jezusie. Poproś o pomoc w znalezieniu 

okazji do pomagania innym.  
• Pomódl się za osobę, z którą podzieliłeś się zabawką. 

 
Wtorek 

• Przeczytajcie wspólnie Psalm 23. Co nasz Dobry Pasterz (Jezus) robi dla nas? Co my możemy zrobić dla innych owiec? 
• Poszukaj książki o zwierzęciu, którym chciałbyś się zaopiekować. Co je to zwierzę? Czy musiałbyś w szczególny sposób zająć 

się jego futrem albo skórą? Gdzie takie zwierzę musi przebywać? Co jeszcze musiałbyś dla niego robić? 
• Podziękuj Jezusowi za zwierzęta, którymi możemy się cieszyć.  

 
Środa 

• Zaśpiewajcie pieśń Być, jak Jezus (pieśń nr 332). Zadaj swoim najbliższym pytanie, czy naprawdę chcą być jak Jezus? 
• Przedstawcie wspólnie historię biblijną z tego tygodnia. 
• Przed modlitwą powtórzcie razem werset biblijny. 

 
Czwartek 

• Wspólnie z rodziną zastanówcie się nad tym, czego Jezus od was oczekuje. Które z tych rzeczy robicie regularnie? Które 
czasem, a które nigdy? 

• Przeczytajcie wspólnie fragment z 1 Listu do Koryntian 13,1-3. Robienie czegoś dla innych bez miłości jest jak… Namaluj 
obrazek przedstawiający, co to znaczy to dla ciebie. Czy robisz coś dla innych z miłością czy bez niej? Powiedz o tym Jezusowi. 
Poproś Go o pomoc w troszczeniu się o innych. 

 
Piątek 

• Przeczytajcie i przedyskutujcie fragmenty z Ewangelii Jana 1,29 i Księgi Objawienia 5,12-13. Kim jest „baranek” w tych tekstach? 
Co uczynił On dla ciebie i twojej rodziny? Gdzie jest teraz? Co tam robi? 

• Zaśpiewajcie kilka pieśni wielbiących Boga. Podziękujcie Mu za zesłanie Baranka, który za nas umarł. Wysławiajcie Boga za to, 
że żyje i się o nas troszczy. 

 


