
                                                                                         

 

 

Dzień 1 (1,1-11)  

Wstęp (1,1-11) 

Pozdrowienia (1,1-2) 

Mają się rozmnożyć przez poznanie Boga ….……………………………………………............. (1,2) 

Uwielbienie (1,3-11) 

Kto ma cechy z w. 5.-7 nie będzie …………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………… (1,8) 

Kto nie ma cech z w. 5-7 jest …….……………………………………………………………… (1,9) 

 

Dzień 2 (1,12-21)  

Cel listu (1,12-21) 

Ugruntowanie w prawdzie (1,12-15) 

Piotr spodziewa się że niedługo………………………………………………………………….. (1,14) 

Osobiste świadectwo ap. Piotra (1,16-18) 

Piotr usłyszał głos Boga-Ojca na ………………………………………………….. (1,18), mówił On: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… (1,17) 

Potwierdzenie Ewangelii w proroctwie (1,19-21) 

Przez kogo przekazywane były proroctwa: 

……………………………………………………………………………………………………... (1,21) 

Dzień 3 (2,1-10)  

Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami (2,1-22) 

Fałszywi nauczyciele (2,1-3) 



Co robią fałszywi prorocy? ……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… (2,1-3) 

Potępienie złych i wybawienie sprawiedliwych (2,4-10) 

Gdzie są grzeszni aniołowie? ……………………………………………………..……………..... (2,4) 

Jakie historie starotestamentowe są tu wspomniane?  

………………………………………………………………………………………………….. (2,5.6-7) 

Szczególna grupa bezbożnych cechuje się tym, że: ………………………………………………… 

………………………………………………………………...………………………………....... (2,10) 

 

Dzień 4 (2,11-22)  

Natura fałszywych nauczycieli (2,10-22) 

Zwierzęta są po to by je……...………………………………………………………………….... (2,12) 

Lista przewinień fałszywych nauczycieli: 

……………………………………………………………………………………………………. (2,13) 

……………………………………………………………………………………….................… (2,14) 

……………………………………………………………………………………………………. (2,18) 

Fałszywi nauczyciele porównani są do starotestamentowej postaci: ………………………... (2,15)  

 

Dzień 5 (3,1-10)  

Powtórne przyjście Chrystusa i zakończenie (3,1-19) 

Świadectwo proroków i apostołów (3,1-2) 

Piotr pisze list w celu …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………............................................. (3,1-2) 

Naśmiewcy (3,3-7) 

Świat został kiedyś zniszczony przez……………………………. (3,3.6), świat teraźniejszy 

zniszczony będzie przez ………………………………………………… (3,7) 



Pewność przyjścia Chrystusa (3,8-10) 

Kiedy nadejdzie dzień Pański, to: 

niebiosa ……………………………………………………………………….…………………... (3,10) 

żywioły ……………………………………………………………………….….………………... (3,10) 

ziemia i dzieła ludzkie ………………………………………………………..…………................ (3,10) 

 

Dzień 6 (3,11-18)  

Napomnienie do świątobliwego życia (3,11-16) 

Piotr życzy, abyśmy zostali znalezieni: 

…………………………………………………………………….………………..……………... (3,14) 

Wspomniany jest inny autor Nowego Testamentu: ……………………………..………………. (3,15) 

Według Piotra jego pisma są: ………………………………………...…………………………... (3,16) 

Wezwanie do stałości chrześcijańskiej i duchowego wzrostu (3,17-18) 

Należy wrastać w: ………………………………………………………………………………. (3,18) 

 

Miejsce na Twoje przemyślenia i pytania: 
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