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Lekcja 1:

Oceny

(Do naniesienia przez
prowadz¹cego)

¯ycie Piotra - Jezus powo³uje Piotra
Mateusz 4,17-22

Z³oty wiersz

Mateusz 4,19

Na brzegu morza czêsto mo¿emy zobaczyæ rybaka pracuj¹cego przy swojej ³odzi i sieciach. We fragmencie
poleconym do przeczytania spotykamy Pana Jezusa id¹cego brzegiem Jeziora Galilejskiego.
O czym zacz¹³ zwiastowaæ Jezus? OdpowiedŸ znajdŸ w wierszu 17.

2

Upamiêtaæ siê oznacza odwróciæ siê od swojej grzesznej drogi, wybieraj¹c
zamiast tego Bo¿¹ drogê dla siebie.

We fragmencie do przeczytania wystêpuje piêciu rybaków.
Kim oni byli? Wpisz ich imiona
we w³aœciwe miejsce.
1.

_ _ _ _ _ _ _ __

2.

_ _ _ _ _

3.

_ _ _

4.
5.

Szymon _ _ _ _ _ (mia³ dwa imiona)
_ _ _ _ _ __
5
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Wpisz Z³oty Wiersz, by odkryæ, co Jezus powiedzia³ Piotrowi i Andrzejowi.

1

Krzy¿ówka

6

4

Do tej krzy¿ówki u¿yj s³ów z lekcji
i z fragmentów do przeczytania

8

1

2

Poziomo:
5
7

1. Brat rybaka Jana
2. Pan Jezus powiedzia³:
............... za Mn¹.
3. W jego wody wrzucali sieci

3

6. Inaczej odwrócenie siê od
swojej drogi na Bo¿¹ drogê.
7. Andrzej to _ _ _ _ Piotra.
8. Zawód Andrzeja i Piotra.

Pionowo:
4. Piotr mia³ odt¹d
³owiæ _ _ _ _ _.
5. Rybacy u¿ywali tego w pracy.

8

Co zostawia³ rybak, kiedy szed³ za Jezusem? Napisz swoj¹ odpowiedŸ na znaku.
(Wiersze 20 i 22)

Pójœcie za
Panem
Jezusem

1
2
3

3

Zakreœl s³owa, które najlepiej pokazuj¹, jak szybko rybacy poszli za Jezusem.
Po trzech dniach

Po trzech godzinach

Od razu

W nastêpnym tygodniu

1

Pan Jezus wci¹¿ powo³uje ludzi, aby poszli za Nim i to oznacza, ¿e musimy upamiêtaæ siê
i byæ Mu pos³uszni.

Naœladowcy Pana Jezusa s¹ nazwani Jego uczniami.
W kilku nastêpnych lekcjach przyjrzymy siê ¿yciu Piotra (zwanego czasami Szymonem). Biblia wymienia go
czêœciej ni¿ innych uczniów. On czêsto wyra¿a³ opiniê innych, mówi³ lub dzia³a³ w ich imieniu. Czasami
mówi³ bez zastanowienia lub dzia³a³ poœpiesznie lub niem¹drze. Ale gdy czytamy o nim, mo¿emy zobaczyæ, ¿e
kocha³ Pana Jezusa. A czy ty Go kochasz?

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: ¯ycie Piotra - Wielki po³ów
Przeczytaj

£ukasz 5,1-11

Z³oty wiersz:

Rzymian 3,23

T³umy gromadz¹ siê, aby zobaczyæ jakieœ szczególne wydarzenie lub s³awn¹ osobê. Tam nad
Jeziorem Galilejskim (czasami nazywanym Genezaret), wielki t³um pod¹¿a³ do Pana Jezusa, aby Go
s³uchaæ.
Czego On naucza³? Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
1
Zakonu

Opowieœci ludowych

S³owa Bo¿ego

Rzymskich dekretów

Biblia jest Bo¿ym S³owem dla nas.
Zaznacz, które ze zdañ jest (P)RAWDZIWE, a które (F)A£SZYWE:
Jezus na brzegu zauwa¿y³ trzy ³odzie.

...................

Rybacy naprawiali swoje sieci.

...................

Jezus wsiad³ do ³odzi Piotra.

...................

On usiad³ w ³odzi i naucza³ lud.

...................

4

Kiedy Jezus zakoñczy³ nauczanie ludu, powiedzia³ do Szymona Piotra, aby wyp³ynêli na g³êbok¹
wodê i zarzucili sieci.
Poni¿ej napisz, co odpowiedzia³ Szymon Piotr:

Pomimo tego, ¿e Szymon
Piotr musia³ byæ zmêczony i niezadowolony, by³ jednak gotowy, aby okazaæ pos³uszeñstwo
poleceniu Pana Jezusa.

Czasami trudno jest byæ pos³usznym Panu Jezusowi, ale jest to zawsze
najlepsza rzecz, jak¹ mo¿emy uczyniæ.

2
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Zobacz, co siê sta³o, kiedy Piotr by³ pos³uszny!

Uzupe³nij nastêpuj¹ce zdania.
Z³owili __________________.
_________________ swoich towarzyszy
z drugiej ³odzi.
Nape³nili ____________________.
£odzie siê ___________________.

4
Zdumienie ogarnê³o wszystkich, gdy widzieli po³ów ryb, ale to Szymon Piotr zda³ sobie
sprawê, jak wielki i wszechmocny jest Pan Jezus.

Napisz w dymku, co powiedzia³ Szymon
Piotr, kiedy zobaczy³ tyle ryb.

W obecnoœci tak wielkiej Osobistoœci jak¹ jest Pan Jezus, Piotr zda³ sobie sprawê,
¿e jest grzesznikiem. I nie jest w tym jedyny.
Jak wielu ludzi wed³ug z³otego wiersza jest grzesznikami? Zakreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Wiêkszoœæ Niektórzy
Jeden
Ka¿dy
Nikt

1

1

Tak wiêc Biblia uczy nas, ¿e ka¿dy z nas
jest grzesznikiem!
U¿ywaj¹c fragmentu do przeczytania
wpisz do krzy¿ówki imiona rybaków,
którzy pracowali nad jeziorem.
5
Po przeczytaniu wiersza 10, napisz W£ASNYMI S£OWAMI, jaka mia³a byæ nowa praca Piotra.

Pan Jezus mo¿e

CIÊ

2
u¿yæ, jeœli jesteœ gotowy upamiêtaæ siê ze swojego grzechu
i Jemu zaufaæ .

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Lekcja 3: ¯ycie Piotra - Jezus ratuje Piotra
Przeczytaj

Mateusz 14,22-33

Z³oty wiersz:

Mateusz 14,33

Jeœli by³eœ kiedyœ w ³odzi w czasie strasznej burzy, to wiesz, jakie to przera¿aj¹ce. WyobraŸ sobie
zatem jak przera¿eni byli uczniowie tej okropnej, wietrznej nocy.
Poni¿ej umieszczone s¹ ilustracje do fragmentu przeznaczonego do przeczytania, ale s¹ one
umieszczone w niew³aœciwej kolejnoœci. Uporz¹dkuj je numeruj¹c je od 1 do 4. (Numer 1 jest
zaznaczony w³aœciwie).
Przypatrz siê wierszom z fragmentu do przeczytania, które opisuj¹ ka¿d¹ parê poni¿szych
obrazków a potem U¯YWAJ¥C W£ASNYCH S£ÓW dokoñcz zdania.
Numer

Jezus _____________________________________
__________________________________________
Uczniowie ________________________________
__________________________________________
__________________________________________

3

.
Numer

1

Jezus _____________________________________
__________________________________________
Uczniowie _________________________________
__________________________________________
2

Numer

Wiatr _____________________________________
__________________________________________
Uczniowie w ³odzi __________________________
__________________________________________
__________________________________________
3

Numer

Piotr zawo³a³ _______________________________
__________________________________________
Jezus powiedzia³ ____________________________
__________________________________________
__________________________________________

3
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Poni¿ej wpisz dwie rzeczy lub prze¿ycia, które CIÊ przestraszy³y.

Co Pan Jezus powiedzia³ przera¿onym uczniom,
kiedy przyszed³ do nich? (wiersz 27)

1
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Rozsypanka literowa
ZnajdŸ odpowiedzi na poni¿sze pytania lub wstaw
brakuj¹ce s³owa a potem zakreœl je w Rozsypance. S¹ one
wpisane w kolumnach, w rzêdach, po skosie lub wspak.
1. Kto przyszed³ do Jezusa po wodzie? __ __ __ __ __
2. Jezus na górze __ __ __ __ __ __ siê.
3. Piotr szed³ do Jezusa po wodzie, a potem
zacz¹³ __ __ __ __ __ .
4. W czym uczniowie przep³ywali
przez jezioro? __ __ __ __
5. Pan Jezus potrafi³ __ __ __ po wodzie.

Wpisz w kolejnoœci pozosta³e litery a dowiesz siê, o co poprosi³ Piotr Pana Jezusa.
„__ __ __ __ __,
__ __ __ __ __
__ __ __ __!”

5
1

Pan Jezus troszczy siê o wszystkich Swoich uczniów. Czasami mamy wielkie problemy, tak jak Jego
uczniowie w ³odzi czy jak Piotr, kiedy zacz¹³ ton¹æ. Kiedy najbardziej potrzebujemy Pana Jezusa,
mo¿emy polegaæ na Nim, ¿e wyci¹gnie Swoj¹ rêkê, aby nam pomóc. Kiedy masz problemy nie wahaj
siê wo³aæ do Niego, jak to zrobi³ Piotr.

Wpisz poni¿ej z³oty wiersz z pamiêci, aby odkryæ, co odpowiedzieli uczniowie, gdy zobaczyli,
co uczyni³ dla nich Pan Jezus.

2

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4: ¯ycie Piotra - Kim jest Jezus?
Przeczytaj

Mateusz 16,13-23

Z³oty wiersz:

Rzymian 10,9

Szymon Piotr widzia³, jak Pan Jezus czyni³ cudowne rzeczy. Teraz wiedzia³, ¿e Pan Jezus by³ kimœ
wiêcej ni¿ zwyczajnym cz³owiekiem. Ale wielu innych ludzi wci¹¿ by³o niepewnych.
Za kogo ludzie uwa¿ali Pana Jezusa? Wpisz brakuj¹ce imiona.
Jedni za _______ _____________ .
Inni za ___________________ .
Jeszcze inni za ___________________ lub jednego z ________________ .

3

Jak nazwa³ Pana Jezusa Szymon Piotr? Uporz¹dkuj litery w poni¿szych ramkach.

GOAB
_ _ __

YN S
_ _ _

E ST J
_ _ _ _

YŒT
_ _ _

RHUYSCT S
________

EYG¯WO
_ _ _ _ _ _

8

Wpisz poni¿ej, co Piotr powiedzia³, uk³adaj¹c s³owa w odpowiedniej kolejnoœci.
1
To wielkie wyznanie pokazuje, jak pewny by³ Piotr tego, co wiedzia³ o Panu Jezusie!

Wa¿ne jest, ¿e my tak¿e wierzymy,
¿e Jezus jest Synem Bo¿ym.
Poni¿ej wpisz z pamiêci Z³oty Wiersz.

2
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Pytanie do przemyœlenia!
Jeœli Pan Jezus zada³by ci pytanie: „Za kogo Mnie uwa¿asz?” – co byœ odpowiedzia³?

Odpowiedz TAK lub NIE na nastêpuj¹ce pytania:
Czy Pan Jezus by³ zadowolony z odpowiedzi Piotra?
Czy jeden z uczniów kaza³ mu tak powiedzieæ?
Czy to Bóg Ojciec objawi³ odpowiedŸ Piotrowi?

3

Teraz, kiedy Szymon Piotr zrozumia³, kim jest Jezus, musia³ nauczyæ siê, po co Pan Jezus przyszed³.
Przeczytaj uwa¿nie wiersz 21 i wpisz trzy rzeczy, które czeka³y na Niego w Jerozolimie.
1
2
3

S³owa Piotra do Pana Jezusa w wierszu 22
pokazuj¹, ¿e nie wiedzia³, dlaczego to musi
siê wype³niæ.

Pan Jezus, Bo¿y Syn, musia³ umrzeæ
i zmartwychwstaæ, aby rozwi¹zaæ
problem naszego grzechu.

3
u
Jer

em
zal

Biblia uczy, ¿e byæ
zbawionym, to znaczy byæ
uwolnionym od grzechu.

Bóg obieca³, ¿e kiedy odwrócisz siê
od swojego grzechu i zaufasz Panu
Jezusowi, bêdziesz zbawiony.

Uwagi prowadz¹cego
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