
 

 

Dzień 1 (1,1-12)  

Wstęp (1,1-12) 

Pozdrowienie (1,1-2) 

Mieszkańcy jakich krain są pozdrawiani? ………………………………………………………………………………………. 

……………….......................................................................................................................................... (1,1) 

 

Uwielbienie Boga i Chrystusa (1,3-9) 

Jakie dziedzictwo zachowane jest w niebie? (3 określenia)? 

……………….……………………………………………...………………………............................................................... (1,4) 

 

Oczekiwanie zbawienia przez patriarchów i proroków (1,10-12) 

Co miało przyjść na Chrystusa? ....................................................................................................... (1,11) 

 

Dzień 2 (1,13-25)  

Powołanie (1,13 - 2,10) 

Życie godne powołania (1,13-25) 

Co zostało nazwane "rzeczami znikomymi"?  

……………..…….………………………………………………………………………………………………………........................ (1,18) 

 

Dzień 3 (2,1-10)  

Powszechne kapłaństwo świętych (2,1-10) 

Jak Piotr nazywa adresatów? ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….……………………....................................................

...................................................................................................................................................... (2,9-10) 

 



Dzień 4 (2,11-25) 

Życie chrześcijańskie (2,11- 3,12) 

Przykładne życie wśród pogan (2,11-17) 

Jak określeni są/jakie mają zadania: 

a) król………………………………………………..………………………………………………………………………………………. (2,13) 

b) namiestnik …………………………………………………………………….......................................................... (2,14) 

 

Co należy czynić względem: (2,17) 

Wszystkich ………………………………………………….      Braci ……………………………………………………… 

Boga …………………………………………………………...      Króla …………..………………………………………… 

 

Poselstwo do sług (2,18 -25) 

Jakie przykłady zachowania Jezusa są wymienione? 

……….……………………………………………...………………………………………………………………………………………… (2,22) 

……………………………………………………………...…………………………………………………………………………………. (2,23) 

……………………………………………………...…………………………………………………………………………………………. (2,23) 

……………………………..………..……………….……………………………………………………………………………………….. (2,24) 

 

Dzień 5 (3,1-12)  

Poselstwo do małżonków (3,1-7) 

Co NIE ma być ozdobą kobiet? …………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… (3,3) 

Co MA być ozdobą kobiet? ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (3,4) 

 



Dwie cechy jakie mają okazywać mężczyźni względem kobiet: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (3,7) 

Napomnienie do jedności wierzących (3,8-12) 

Należy być (5 cech): ………….……………………………………………………………..…….………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (3,8) 

Nie należy……………………………………………………………….…….………………………………………………………..….. (3,9) 

Należy………………………………………………………………….…….………………………………………………………………. (3,9) 

Należy odwrócić się od ……………………., czynić ……………………, szukać………………… (3,11) 

 

 

Dzień 6 (3,13-22)  

O cierpieniu (3,13 - 4,19) 

Cierpienie jest przywilejem (3,13-22) 

Tłumaczenie się z wiary powinno odbywać się z: 

……………..…………………… i …………...……………………, mając …………………………………………………………….. (3,15) 

Chrystus poniósł śmierć w ……………….., ale przywrócony został życiu w ………………………. (3,18) 

Chrystusowi poddani są ………………………………………………………………………………………………………..... (3,22) 

 

Dzień 7 (4,1-19)  

Szlachetne życie (4,1-6) 

Pogańskie zachcianki to: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................................................... (4,3) 

Trzeźwość i miłość (4,7-11) 

Należy być ……………………... i …………………….. (4,7), mieć ……………………………………………………………. (4,8), 

okazywać ……………………………………. (4,9), usługiwać ……………………………………………... (4,10), mówić jak 

………………………………………, usługiwać z ……………………. (4,11). 

 



Wytrwanie w prześladowaniach (4,12-19) 

Mamy NIE cierpieć jako (nie cierpieć z powodu bycia): …………………........................................... (4,16) 

Sąd rozpocznie się od ………………………………………………………………... (4,17) 

 

Dzień 8 (5,1-14)  

Poselstwo do wspólnoty kościelnej i zakończenie (5,1-14) 

Poselstwo do starszych (5,1-4) 

Jakim tytułem jest określony Chrystus? ………………………………………................................................ (5,4) 

Poselstwo do młodszych (5,5) 

Co należy ubrać? ………………………………………………………………………………………………………………………... (5,5)  

Poselstwo do wszystkich (5,6-11) 

Diabeł porównany jest do …………………………………………………………………………………………………………. (5,8) 

Bóg po przejściu cierpień przez człowieka sprawi (5,10):  

1. ……………………………………………............................................................  

2. ……………………………………………............................................................ 

3. ……………………………………………............................................................ 

4. ……………………………………………............................................................ 

Okoliczności powstania listu (5,12) 

Kto pośredniczył w powstaniu listu?................................................................ (5,12) 

Pozdrowienia (5,13-14) 

Jaki zbór wysyła pozdrowienia? ………………………………………………….. (5,13) 

 

Miejsce na Twoje pytania i przemyślenia: 
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