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Lekcja 1: Piotr - Jego powo³anie

1 Piotra 1,15; 2,9 i 10; 5,10;

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

Proponowane fragmenty do dalszego czytania

Oceny

(Do naniesienia przez
prowadz¹cego)

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Mateusz 4,17-22
Jan 1,35-42
Mateusz 4,19

Panu Jezusowi przedstawi³ Piotra jego brat. Ta historia przedstawiona jest
w drugim fragmencie poleconym do przeczytania.
Przeczytaj wiersze, a potem odpowiedz na poni¿sze pytania:
Jakiego tytu³u u¿y³ Jan wobec
Jezusa gdy zobaczy³ go
przechodz¹cego obok?

1

Jak nazwali Jezusa dwaj uczniowie,
gdy z Nim rozmawiali?

1

Który z tych tytu³ów stosuje siê
do Jezusa jako Nauczyciela?

1

Który z nich nawi¹zuje do Jego
cierpienia i œmierci za nasze
grzechy?

1

Znamy imiê JEDNEGO z dwóch uczniów Jana
wspomnianych w historii. Kto to by³?

1

Kim on by³ dla Szymona Piotra?

1

Oto szeœæ mo¿liwych zakoñczeñ poni¿szego zdania. Napisz (P)rawda lub (F)a³sz przy ka¿dej
z nich.
Po spêdzeniu dnia z Panem Jezusem, Andrzej ...
1) ... poszed³ do domu smutny i niezadowolony.
_________
2) ... by³ przekonany, ¿e Jezus mówi³ prawdê o Sobie.
_________
3) ... zdecydowa³, ¿e nikomu o tym nie powie.
_________
4) ... powiedzia³ o swoich prze¿yciach bratu.
_________
5) ... nie uwierzy³ w to, co mu powiedzia³ Jezus.
_________
6) ... przyprowadzi³ do Jezusa swojego brata.
_________

6
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Powinniœmy pamiêtaæ, ¿e Bóg czêsto u¿ywa zwyk³ych ludzi, abyœmy mogli Go poznaæ jako
naszego Pana i Zbawiciela. W tym przypadku to Andrzej by³ Bo¿ym narzêdziem, aby przyprowadziæ Piotra do
Pana Jezusa. Mo¿e i ty masz przyjaciela, którego Bóg u¿y³, abyœ przyszed³ do Niego! A mo¿e to ty móg³byœ byæ
ogniwem w przyci¹gniêciu kogoœ do Zbawiciela?

Wpisz poni¿ej s³owa, które Andrzej powiedzia³ do swojego brata,
Szymona Piotra, kiedy siê z nim spotka³.

1
Jakim innym s³owem mo¿emy zast¹piæ
s³owo „Mesjasz”?

1

Te dwa s³owa znacz¹ dok³adnie to samo! S¹ to TYTU£Y Pana Jezusa, i oznaczaj¹ one, ¿e jest On
„NAMASZCZONY” - to znaczy, ¿e jest t¹ OSOB¥, któr¹ Bóg obieca³ przez proroków, ¿e przyjdzie
w szczególnym celu - aby byæ naszym ZBAWICIELEM.
Poni¿ej wpisz, co Jezus powiedzia³ do Szymona, kiedy ten
przyszed³ do Niego z Andrzejem.

2
Te s³owa mówi¹ nam o dwóch rzeczach:
1. Pan Jezus wiedzia³, kim on by³.
2. Pan Jezus mia³ plan dla jego ¿ycia. (Dowodzi tego fakt, ¿e da³ mu nowe imiê!)
Nigdy nie powinieneœ zapominaæ o tym, ¿e On zna ka¿dego z nas i ¿e ma dla ciebie pracê do wykonania,
jeœli oddasz Mu swoje ¿ycie.
Uzupe³nij poni¿sze ramki tego równania , aby pokazaæ ró¿ne formy i znaczenia imienia Szymon.

K __ F __ S

=
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=

2

S __ __ __ A lub __ __ M __ K

Jest mo¿liwe, ¿e Piotr i Andrzej zostali powo³ani przez Pana kilka tygodni póŸniej, gdy ³owili ryby.

Napisz poni¿ej, co Jezus powiedzia³ im tego dnia - na podstawie
Z³otego Wiersza.

1
Jaka by³a ich reakcja na Jego
1
powo³anie?
By³a to reakcja, która doprowadzi³a do zmienionego ¿ycia. Piotr w nadchodz¹cych latach prze¿ywa³
wiele wzlotów i upadków, ale nigdy nie ¿a³owa³ oddania swojego ¿ycia pod panowanie Pana Jezusa.
Ty te¿ nie po¿a³ujesz!

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 2: Piotr - Jego wezwanie
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 34,6-8; Rzymian 8,28; Judy 24 i 25

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Mateusz 14,22-33

Mateusz 14,33

Miejscem akcji tej historii jest Jezioro Galilejskie, to miejsce, gdzie Piotr uczy³ siê ³owienia ryb.
W tym fragmencie do przeczytania widzimy, ¿e nauczy³ siê tam tak¿e innych wa¿nych rzeczy!
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Rozsypanka literowa
ZnajdŸ odpowiedzi na te stwierdzenia i wpisz je
w odpowiednie miejsca a potem znajdŸ je i zakreœl
w Rozsypance. (Odpowiedzi mog¹ byæ ukryte we
wszystkich kierunkach).
Zostali pos³ani przez Jezusa w ³odzi.
Ten czas Jezus spêdzi³ sam.
To one rzuca³y ³odzi¹.
Zobaczyli Jezusa, gdy ........ po wodzie.
Polecenie, które Jezus da³ Piotrowi.
Jezus wszed³ na górê i tam siê ............
Piotr zacz¹³ w wodzie ..............
Pan upomnia³ Piotra, ¿e ma tego ma³o.

...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
8

W tym fragmencie do przeczytania Pan Jezus zrobi³ kilka rzeczy, których zwyk³y cz³owiek nie potrafi³ zrobiæ.
Dowiód³ przez to, ¿e jest Kimœ szczególnym. I rzeczywiœcie: On jest Synem Bo¿ym.

Przeczytaj wiersz 25 i napisz o JEDNEJ z tych wspania³ych rzeczy.
1
Jak wp³ynê³o to na ludzi w ³odzi?

2
Byli przera¿eni, poniewa¿ nie wiedzieli, kto to by³! Ale On nie chcia³ ich przestraszyæ! Od razu ich
uspokoi³.
Co im powiedzia³?

2
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Przeczytaj wiersze 28-32 i u³ó¿ wydarzenia w kolejnoœci numeruj¹c je od 1 -10.
Piotr wyszed³ z ³odzi.
Piotr poprosi³ Jezusa, aby kaza³ mu przyjœæ.
Piotr szed³ po wodzie.
Piotr zawo³a³: Panie, ratuj mnie!
Piotr zacz¹³ ton¹æ.
Piotr zosta³ skarcony przez Jezusa, ¿e nie ufa³.
Piotr zacz¹³ siê baæ, poniewa¿ wiatr by³ za silny.
Wiatr siê uciszy³.
Obaj weszli do ³odzi.
Jezus z³apa³ Piotra.

5

Mo¿e siê zastanawiasz, ¿e coœ nie wysz³o. Dlaczego Piotr zacz¹³ ton¹æ? Czy jego Pan zawiód³ go?
A mo¿e wiatr by³ za silny, a fale za wysokie? Te odpowiedzi nie s¹ w³aœciwe. Faktem jest, ¿e jego
wiara zaczê³a s³abn¹æ, a on zacz¹³ w¹tpiæ. Wszystko by³o by dobrze, gdyby ufa³ Jezusowi. To jest
wa¿na lekcja do nauczenia siê – zaufanie Mu pozwoli nam przetrwaæ „burze ¿ycia”, którym ka¿dy
z nas musi stawiæ czo³o.
Przepisz, co Pan Jezus powiedzia³ Piotrowi, ratuj¹c go.

1

Piotr, a w³aœciwie ka¿dy w ³odzi, nauczy³ siê czegoœ wiêcej o Panu Jezusie. Wiatr, fale i strach nie by³y
przyjemnymi rzeczami, ale w koñcu poznali Go lepiej, co wyjaœnia Z³oty Wiersz.

Przepisz z³oty wiersz z pamiêci:

1
Tak samo powinno byæ z nami. ¯ycie stawia przed nami wiele wyzwañ. Wszystkie on s¹ czêœci¹ Bo¿ego
planu dla naszego ¿ycia, aby pomóc nam zrozumieæ, jak wielki jest Pan Jezus.
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Przeczytaj

Lekcja 3: Piotr - Jego wyznanie
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Efezjan 2,18-22; Kolosan 1,18; 1 Piotra 2,4-8

Z³oty wiersz

Mateusz 16,13-28

Rzymian 10,9

W tej lekcji opuszczamy Jezioro Galilejskie i bêdziemy podró¿owaæ na pó³noc.

1

an

Jezioro
Galilejskie
Rzeka Jord

Morze Œródzie

mne

W ramce obok mapy zaznacz nazwê
miejsca, które odwiedzi³ Pan Jezus
z uczniami.

Jeruzalem

W tym mi³ym miejscu Jezus zada³ uczniom
DWA pytania dotycz¹ce Jego Samego jako
Syna Bo¿ego. Poni¿ej napisz pierwsze
pytanie.

Morze
Martwe

1
Na to pytanie byli w stanie daæ trzy odpowiedzi. Jakie?

1.
3.

2.
3

¯adnego z tych ludzi nie by³o ju¿ na œwiecie, ale niektórzy ¯ydzi wierzyli, ¿e powróc¹ w postaci innej
osoby – Jezusa! Ta idea mo¿e nas dziwiæ, poniewa¿ Biblia uczy nas, ¿e umieramy „raz” (Hebr. 9,27),
i nie mo¿emy powróciæ jako ktoœ inny!
Teraz wpisz poni¿ej drugie pytanie.
1
To pytanie by³o inne! By³o bardziej osobiste. I by³ JEDEN uczeñ, który by³ gotowy daæ bardzo jasn¹
odpowiedŸ.
Kto by³ tym uczniem?

1

Wpisz w dymek
jego odpowiedŸ.

1
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Jakie znacz¹ce wyznanie uczyni³ ten cz³owiek! Tak naprawdê powiedzia³, ¿e jest pewny, ¿e Jezus to
dawno obiecany Zbawiciel (Chrystus lub Mesjasz) i ¿e przyszed³ od Boga, z którym mia³ szczególn¹
wiêŸ - Syn ¿ywego Boga.
Zadaj sobie pytanie: Jak ja odpowiedzia³bym: Kim jest Jezus? Wielu ludzi ma wiele ró¿nych opinii na
Jego temat, ale dla ciebie osobiœcie najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jest wyznaæ Go jako swojego Pana i uwierzyæ
w Niego w swoim sercu. To jest jedyny sposób, aby byæ zbawionym!

Przeczytaj i wpisz poni¿ej Z³oty Wiersz z pamiêci.

2
Pan Jezus s³ysza³ odpowiedŸ Piotra a potem powiedzia³ coœ do niego.
Przeczytaj wiersze od 17 do 20 a potem wstaw TAK lub NIE przy ka¿dym zdaniu:
1. Jezus skarci³ Piotra za niedorzeczn¹ odpowiedŸ.
....................
2. To Bóg Ojciec objawi³ Piotrowi odpowiedŸ.
....................
3. Jezus mówi³ o zniszczeniu œwi¹tyni.
....................
4. On powiedzia³, ¿e zbuduje swój Koœció³.
....................
5
5. Uczniowie mieli powiedzieæ ka¿demu, co Jezus mówi³.
....................
Kiedy Jezus mówi³ o „zbudowaniu Swojego Koœcio³a” nie myœla³ o kamiennych budynkach, jakie
dzisiaj s¹ budowane. W Biblii s³owo „koœció³” zawsze nawi¹zuje do „ludzi”. Pan Jezus powiedzia³, ¿e
w przysz³oœci wielki t³um ludzi uwierzy w Niego. Ci ludzie s¹ „Jego Koœcio³em” bez wzglêdu na to,
gdzie ¿yj¹. Ka¿dy z nas powinien pomyœleæ: Czy jestem cz³onkiem Jego Koœcio³a?
Od tej pory Jezus zacz¹³ mówiæ o czymœ zupe³nie innym (zobacz wiersz 21). Co to by³o?

2
To przypomina nam, ¿e tylko przez œmieæ i zmartwychwstanie Pana Jezusa ludzie mog¹ byæ zbawieni
i staæ siê czêœci¹ Jego Koœcio³a. I znowu Piotr zabra³ g³os.
Jaka by³a reakcja Piotra, gdy Jezus powiedzia³ o Swoim cierpieniu i œmierci?
1
Tym razem s³owa Piotra by³y niedorzeczne i Pan Jezus musia³ ostro przemówiæ do niego. Odszyfruj te piêæ
s³ów i u³ó¿ je we w³aœciwej kolejnoœci, aby pokazaæ, co Pan Jezus powiedzia³ Piotrowi.

IMEN
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TANAZSIE
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EOD!

2

....................................................................................................................................
OdpowiedŸ Jezusa pokazuje, jak bardzo On chcia³ umrzeæ za nas. On wiedzia³, ¿e Jego œmieræ by³a
konieczna, aby zg³adziæ nasz grzech. Nikt i nic nie mog³o Go od tego odwróciæ. Dzisiaj mówi nam,
abyœmy „wziêli krzy¿ swój i szli za Nim” (zobacz wiersz 24).
Czy jesteœ chêtny, aby to zrobiæ TERAZ?
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Lekcja 4: Piotr - Na Górze
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Marek 9,2-9
£ukasz 9,28-36
Jan 1,14-18

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Mateusz 17,1-13

2 Piotra 1,16-18

Ta lekcja mówi o bardzo szczególnym prze¿yciu Piotra i dwóch innych uczniów, gdy wyszli z Jezusem
na wysok¹ górê.
Przeczytaj tekst biblijny, nastêpnie wype³nij odpowiedzi na „górze”.
P = Ten uczeñ by³ na górze.
A = Szaty Jezusa by³y tak bia³e.
N = Umi³owany, którego mamy s³uchaæ.
J = Rozmawia³ z Jezusem na górze.
E = Te¿ rozmawia³ z Jezusem
na górze.
Z = Liczba proponowana przez Piotra.
U = Ten uczeñ te¿ by³ na górze.
S = Oblicze Pana Jezusa tak
zajaœnia³o.

P __ __ __ __
__ __ __ A __ __ __
__ __ N
__ __ J __ __ __ __
E __ __ __ __ __
__ __ Z __
__ __ __ U __
S __ __ __ __ __

To prze¿ycie jest nazwane „Przemienieniem
Pana Jezusa”. Oznacza to, ¿e zmieni³ siê
Jego wygl¹d. Uczniowie zobaczyli Go nie jako zwyk³ego cz³owieka, ale jako niebiañsk¹
Osobê pe³n¹ chwa³y i majestatu!

8

Jakie zmiany zasz³y w Jego wygl¹dzie wed³ug wiersza 2?

2
Z³oty wiersz jest bardzo wa¿ny! Wiele lat póŸniej Piotr wspomina w nim o Przemienieniu. Mówi, ¿e
widzia³ to na w³asne oczy – by³ naocznym œwiadkiem Przemienienia.
Co wtedy widzia³?
1
W z³otym wierszu (2 Piotra 1,17) Piotr mówi nam, ¿e Pan Jezus otrzyma³ dwie rzeczy. Co to by³o?
1
Piotr tak¿e nie mia³ w¹tpliwoœci,
czyj g³os s³ysza³ na górze.
Czyj to by³ g³os?

1
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Co powiedzia³ ten g³os?

1
Dlaczego ta Góra by³a dla Piotra „œwiêta”?

2
Na Górze pojawi³o siê te¿ dwóch innych ludzi, którzy ¿yli na ziemi dawno temu.
Kto to by³?

1.

2.

2

Mo¿e jesteœ ciekawy, po co tam byli? Pomo¿e ci w tym wiadomoœæ, ¿e Moj¿esz to ten, który da³
Izraelowi Zakon (prawo Bo¿e), a Eliasz to wielki prorok.
Kiedy Piotr zobaczy³ tych dwóch ludzi z Jezusem, co chcia³ zrobiæ?
1
Ide¹ Piotra by³o potraktowanie wszystkich trzech osób w ten sam sposób! Zrobiæ namiot dla ka¿dego
z nich! Ale Bóg Ojciec chcia³ nauczyæ Piotra i pozosta³ych uczniów, ¿e Pan Jezus jest WIÊKSZY ni¿
Moj¿esz, WIÊKSZY ni¿ Eliasz, WIÊKSZY ni¿ wszyscy inni. Tak wiêc przemówi³ z ob³oku i nazwa³
Jezusa „SYN MÓJ UMI£OWANY”. W ten sposób Przemienienie pokazuje, jak szczególn¹ Osob¹ jest
Pan Jezus.
Uczniowie byli ca³kowicie zmo¿eni przez t¹ chwalebn¹ wizjê. (Zobacz wiersz 6).
Co Pan Jezus im powiedzia³, kiedy do nich przyszed³ i ich dotkn¹³?

1
Jak¿e wspania³¹ Osob¹ On jest! Jest Synem Bo¿ym,
wiêkszym ni¿ wszyscy ci, którzy daj¹ prawo,
wiêkszym ni¿ prorocy a jednak jest Przyjacielem
s³abych, bojaŸliwych ludzi jak my! Upewnij siê, ¿e
„Go s³uchasz” (wiersz 5) i ¿e dajesz Mu PIERWSZE
miejsce w swoim ¿yciu.
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