
Zagadnienie: Zdrada Jezusa  

Poznanie w jaki sposób zdradzono Jezusa 

 

Materiały do zajęć: 

Przeczytaj:  

Z Ewangelii według św. Mateusza:  

Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów  i 

rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu 

trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. Wtedy 

przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: 

«Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Potem wrócił do 

uczniów i rzekł do nich: «Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina 

i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto 

blisko jest mój zdrajca». Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z 

Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych 

ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: «Ten, którego pocałuję, to On; Jego 

pochwyćcie!». Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi!», i 

pocałował Go. A Jezus rzekł do niego: «Przyjacielu, po coś przyszedł?» Wtedy 

podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. Wtedy Judasz, który Go wydał, 

widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników 

arcykapłanom i starszym  i rzekł: «Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną». 

Lecz oni odparli: «Co nas to obchodzi? To twoja sprawa».  Rzuciwszy srebrniki 

ku przybytkowi, oddalił się. 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 1 

Na podstawie tekstu biblijnego ponumeruj prawidłowo wydarzenia związane z 

uwięzieniem Jezusa. Historia zdrady Judasza i pojmania Jezusa: 

  

Zapowiedź zbliżającego się zdrajcy.   

 

 Wyznaczenie 30 srebrników za wydanie Jezusa.  

 

 Modlitwa Jezusa w Getsemani.  

 

 Pocałunek Judasza.  

 

  Przybycie Judasza z uzbrojoną zgrają.  

 

  Zwrot 30 srebrników.  

 

 Pojmanie Jezusa.  

 

  Opamiętanie Judasza.  

 

  Rozmowa Judasza z arcykapłanami.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 2 

Zaśpiewaj lub odmów:  

Hymn I części „Gorzkich żali” 

 

1. Żal duszę ściska, serce boleść 

czuje, 

Gdy słodki Jezus na śmierć się 

gotuje; 

Klęczy w Ogrójcu, gdy krwawy pot 

leje, 

Me serce mdleje. 

 

2. Pana świętości uczeń zły całuje, 

Żołnierz okrutny powrozmi krępuje! 

Jezus tym więzom dla nas się 

poddaje, 

Na śmierć wydaje. 

 

 

 

3. Bije, popycha tłum 

nieposkromiony, 

Nielitościwie z tej i owej strony, 

Za włosy targa: znosi w cierpliwości 

Król z wysokości. 

 

4. Zsiniałe przedtem krwią zachodzą 

usta, 

Gdy zbrojną żołnierz rękawicą 

chlusta; 

Wnet się zmieniło w płaczliwe 

wzdychanie 

 Serca kochanie. 

 

5. Oby się serce we łzy rozpływało, 

Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało! 

Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich 

złości 

Dla Twej miłości! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 3 

Zaprojektuj ciemnicę (narysuj). Wymyśl hasło, w którym wyrazisz swoją 

przyjaźń i chęć czuwania z Nim. Zaplanuj kolory, kwiaty, świece... Nie zapomnij 

o miejscu dla Najświętszego Sakramentu (czyli Pana Jezusa w monstrancji).  

Ułóż modlitwę na czas czuwania w ciemnicy z Panem Jezusem . 


