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CHODZENIE PO WODZIE 

 
 
Źródła: Ewangelia Mateusza 14,22-32; Ewangelia Marka 6,45-51; Ewangelia Jana 6,16-21; Życie Jezusa, wyd. VIII, s. 
267-271 (dodać miejsce i rok wydania). 
 
Wiersz pamięciowy: „Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga” (Ewangelia Łukasza 18,27). 
 
Cele – Dzieci: 
 Wiedzą, że Jezus może zrobić to, czego my sami nie możemy uczynić. 
 Odczuwają uwolnienie od grzechu przez Jezusa. 
 Reagują, ufając, że Jezus ma moc, by nas zbawić. 
 
Przesłanie – Kiedy patrzymy na Jezusa, jesteśmy zbawieni. 
 
PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 
 
Spojrzenie na lekcję biblijną 

Po nakarmieniu pięciu tysięcy ludzi Jezus posyła swoich uczniów na drugą stronę jeziora, podczas gdy On sam 
odprawia tłum. Do wieczora uczniowie zmagają się, płynąc przy silnym wietrze i po wzburzonych falach. Jezus idzie do 
nich po powierzchni jeziora, co napawa ich lękiem. On ich uspokaja. Piotr mówi: „Jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie 
po wodzie” (Ewangelia Mateusza 14,28). Jezus mówi: „Przyjdź”, a Piotr wychodzi z łodzi i idzie w kierunku Jezusa. Wkrótce 
się jednak ogarnia go strach i zaczyna tonąć. Jezus chwyta go i ratuje. 

 
Ta lekcja jest na temat łaski 

Znajduje się tu podstawowa lekcja dotycząca łaski: niemożliwe jest, aby ludzie sami dokonali swojego własnego 
zbawienia. Wiatr, fale, sama natura ograniczonego grawitacją człowieczeństwa - wszystko to uniemożliwia nam zbawienie 
samych siebie. Jednak Jezus dosięga nas poprzez te żywioły i dokonuje naszego zbawienia. Naszą rolą jest przyznać, że 
bez Niego toniemy i patrzeć tylko na Niego.  

 
Pogłębienie wiedzy nauczyciela 

„Zapał, gorliwość, odwaga, entuzjazm i zdolność organizatorska Piotra od samego początku wyraźnie zaskarbiły 
mu przywódcze miejsce wśród uczniów. Był on wybitnie człowiekiem czynu, a jego entuzjastyczne nastawienie było 
wyróżniającą cechą jego charakteru. Był także człowiekiem zdecydowanych skrajności, posiadającym wybitne zalety i 
poważne wady – pozornie sprzeczne cechy charakteru, które istniały obok siebie. Zazwyczaj był serdeczny, wielkoduszny, 
odważny i śmiały, to znów jednak mógł być samolubny, chełpliwy, porywczy lub nierozważny. W chwili kryzysu mógł 
okazać się słaby, tchórzliwy i niezdecydowany, i nikt nigdy nie mógł być pewny, która strona jego charakteru i osobowości 
przeważy” (The SDA Bible Commentary, tom 8, s. 868). 

W pełni nawrócony po zmartwychwstaniu Jezusa Piotr stał się jednym z filarów wczesnego Kościoła 
chrześcijańskiego, pracującym przeważnie dla swoich rodaków Żydów. Tradycja mówi, że został ukrzyżowany głową do 
dołu, ponieważ nie czuł się godny umrzeć w taki sposób jak Jezus. Ewangelia Marka, napisana przez Jana Marka, do 
którego Piotr odnosi się jako do «mojego syna», zawiera naoczne sprawozdanie Piotra o życiu Jezusa (por. The SDA 
Bible Commentary, tom 8, s. 869-870). 

„Jakże często stajemy się podobni do Piotra w chwilach zwątpienia. Dzieje się tak dlatego, że zamiast wpatrywać 
się w Zbawiciela zaczynamy kierować wzrok na fale. Nasze kroki zaczynają się wtedy chwiać, a wzburzona woda zalewa 
nasze dusze. Jezus nie wzywał Piotra do siebie, aby go narazić na zagładę. Tak samo nie wzywa nas ku sobie, aby miał 
nas potem opuścić” (Życie Jezusa, s. 270). 
 
Dekoracja Sali – Patrz lekcja 5. Dodaj w rogu na podłodze niebieskie prześcieradło jako wodę i kształt łodzi wykonany 
przy użyciu taśmy maskującej.  



Zarys lekcji 
 
 Część lekcji Minuty Czynności Materiały 
 Powitanie  Przywitaj dzieci przy wejściu; 

zapytaj o ich radości i smutki. 
- brak 

1. Zajęcia wprowadzające 
- 
opcje 

do 10 a) Jeziora i morza 
b) Tor przeszkód 

- mapa świata lub globus 
- krzesła, opaski na oczy 

* Śpiew, modlitwa i misja  do 10 Wspólnota 
Piosenki 
Misja 
Dary 
Modlitwa 
 
*Ten punkt może być 
wykorzystany w każdym 
momencie w trakcie lekcji. 

- brak 
 
 
- pudełko na dary 
- brak 

2. Lekcja biblijna do 20  Przedstawienie historii 
 
 
 
Wiersz pamięciowy  
 
 
 
 
Studium Biblii 

- niebieska tkanina lub 
prześcieradło, stroje z czasów 
biblijnych, dorosły mężczyzna 

- woreczek z fasolą lub 
watowana papierowa piłka, 
tablica kredowa lub tablica na 
suche flamastry, kreda lub 
flamaster 

- Biblie 

3.  Zastosowanie lekcji do 15 Oglądanie Jezusa - Biblie 
4. Dzielenie się lekcją do 15 Sznurkowe przypomnienie - włóczka lub sznurek, nożyczki 

 
 
  



Prowadzenie lekcji 
 
 
POWITANIE  
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – z czego są zadowoleni, a co ich zasmuciło. Zachęć 
ich, aby podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Niech rozpoczną 
realizację wybranej czynności wprowadzającej. 
 
 
ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE 
 
Wybierz takie zajęcia, które są najbardziej odpowiednie w waszej sytuacji.
 
a) Jeziora i morza 
 
Potrzebujesz: mapa świata lub globus 
 

Niech dzieci popatrzą na mapę lub globus. Zapytaj je, gdzie leżą różne jeziora lub oceany i zobacz, kto znajdzie je 
jako pierwszy. Niech znajdą Morze Galilejskie. Potem przedstaw im następujące fakty na jego temat: 

Jest to jezioro słodkowodne, zasilane i odprowadzające wodę do rzeki Jordan. Ma 21 km długości i 13 km 
szerokości. Leży około 209 metrów poniżej poziomu Morza Śródziemnego i jest głębokie od 40 metrów do 45 
metrów. Niskie położenie tego jeziora jest odpowiedzialne za jego częściowo tropikalny klimat. Jest otoczone 
wysokimi wzgórzami, a także narażone na nagłe i nadzwyczaj gwałtowne burze (informacje pochodzą z The SDA 
Bible Commentary, tom 8, s. 401). 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Czy pływaliście kiedyś w jeziorze, w morzu lub oceanie? Co by się 
stało, gdybyście weszli do wody, nie umiejąc pływać? Nasza dzisiejsza historia biblijna mówi o Piotrze i Morzu 
Galilejskim. Jezus zrobił coś, co nam wydaje się niemożliwe, a Piotr musiał nauczyć się Mu ufać, bo w przeciwnym 
razie utonąłby. Werset pamięciowy brzmi: „Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga” (Ewangelia Łukasza 
18,27). Nasze przesłanie brzmi: 
 
Kiedy patrzymy na Jezusa, jesteśmy zbawieni. 

Powiedzcie to razem ze mną. 
 
b) Tor przeszkód 
 
Potrzebujesz: krzesła, opaski na oczy 
 

Ustaw krzesła wokół pokoju jako tor przeszkód. Podziel dzieci na pary. Niech jedno dziecko z każdej pary założy 
na oczy paskę. Drugie niech prowadzi kolegę z zawiązanymi oczami wokół pokoju, pozwalając mu trzymać się za ramię. 
Poinstruuj dziecko-przewodnika, żeby przez cały czas marszu zapewniało swojego towarzysza, że wszystko będzie w 
porządku, ponieważ ono się o niego zatroszczy. Niektóre zwroty do wykorzystania to: „Nie martw się”, „Wszystko w 
porządku”, „Zbliżamy się do przeszkody, ale przeprowadzę cię wokół niej”. 

Po jakimś czasie zamień osoby w parze. Tym razem widzący partner będzie wypowiadał następujące słowa: 
„Och nie, uderzymy w to krzesło,” „Myślę, że nie dam rady przeprowadzić cię po pokoju tak, abyś nie upadł”, itd. 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Czy gdy mieliście zawiązane oczy, baliście się, że zrobicie sobie 
krzywdę? Dlaczego? Co powodowało różnicę? Czy uwierzyliście, gdy wasz partner powiedział, że się o was 
zatroszczy? A jak się czuliście, gdy głos waszego partnera wydawał się przestraszony i niepewny? 

Gdy wierzymy, że nasz partner się o nas zatroszczy, ufamy mu. Znaliście kiedyś kogoś, kto nie potrafił 
zaufać? Jakie to uczucie? Kim są osoby, którym możesz zaufać? Komu może zaufać każdy bez względu na to, co 
się dzieje? 

Nasza dzisiejsza historia biblijna mówi o tym, jak Piotr uczy się ufać Jezusowi. My również musimy to 
zrobić. Werset pamięciowy brzmi: „Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga” (Ewangelia Łukasza 18,27). 
Nasze przesłanie brzmi: 
  
Kiedy patrzymy na Jezusa, jesteśmy zbawieni. 

Powiedzcie to razem ze mną. 
 
 
 
 



* ŚPIEW, MODLITWA I MISJA 
 
Wspólnota 
Wspomnij o radościach i smutkach, które zadowoleni i zmartwieni uczniowie zgłosili do ciebie przy drzwiach na początku 
lekcji. Zapoznaj ich z wersetem pamięciowym i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z zeszłotygodniowych lekcji. 
Wspomnij o urodzinach, szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
  
Piosenki 
Chodzić wciąż z Panem (pieśń nr 368) 
Nie, ja nie lękam się (pieśń nr 288) 
Spojrzyj na Jezusa (pieśń nr 239) 
 
Misja – Wykorzystaj historię misyjną. Podkreśl, że jeśli chcemy być zbawieni, musimy patrzeć na Jezusa. 
 
Dary 
 
Potrzebujesz: pudełko na dary 
Kontynuuj zbieranie darów do pudełka z darami. Powiedz: Nasze dary pomagają innym nauczyć się, jak patrzeć na 
Jezusa, ab być zbawionym. 
 
Modlitwa 

Kontynuuj dziękowanie Bogu za Jego dar dla nas – Jezusa. Poproś Ducha Świętego, aby przemówił do serc dzieci 
i pomógł im patrzeć na Jezusa. 
 
 
LEKCJA BIBLIJNA 
 
Przedstawienie historii 
 
Potrzebujesz:  

●  niebieska tkanina lub prześcieradło 
●  stroje z czasów biblijnych 
●  dorosły przedstawiający Jezusa 

 
Postacie: Jezus, dwunastu uczniów. 
 

Niech dorosły ubierze się w strój z czasów biblijnych, aby odegrać rolę Jezusa. Wybierz dzieci, które będą Piotrem, 
Janem i Andrzejem (pozostałe dzieci mogą odgrywać innych apostołów), i pomóż im ubrać się w stroje z czasów biblijnych. 

Niech dzieci uważnie słuchają i przedstawiają przeprawę uczniów przez Morze Galilejskie. Powiewaj kawałkiem 
niebieskiej tkaniny (patrz: Dekoracja sali) pomiędzy „łodzią” a osobą grającą Jezusa. 
 
Przeczytaj lub opowiedz historię. 
- Nadal nie mogę uwierzyć w to, co się dzisiaj wydarzyło! - Piotr potrząsnął głową, przypominając sobie, jak Jezus nakarmił 
wielki tłum zaledwie kilkoma chlebami i rybami. 
- Ja też! - dodał Jan.  

Uczniowie rozmawiali, gdy łódź spokojnie płynęła po wodzie. Mówili o cudzie, którego byli świadkami, a także o 
tym, jak bardzo pragną, aby Jezus pozwolił ludowi obwołać siebie królem. Pod koniec dnia Jezus wysłał uczniów przodem. 
Potem odesłał ludzi do domu i odszedł, żeby znaleźć spokojne miejsce na modlitwę. 

Z dala na jeziorze zaczęły gromadzić się ciemne chmury. Wiatr chłostał łódź rybacką groźnymi falami. Wkrótce całą 
rozmowę pochłonął hałas burzy. Doświadczeni rybacy zerwali się do wioseł, lecz burza była od nich silniejsza. 

Patrząc na drugą stronę wody Andrzej krzyknął:  
- Patrzcie! Tam ktoś idzie po powierzchni wody! 

Uczniowie przestraszyli się, widząc, że ktoś zbliża się do nich, idąc po falach tak, jakby były one stałym gruntem! 
- Nie bójcie się! - zawołał znajomy głos. - To ja, Jezus! 

Uczniowie byli tak zszokowani, że przez chwilę nikt się nie odezwał. Potem Piotr zawołał: 
- Jeśli to naprawdę ty, Panie, każ mi przyjść do siebie po wodzie! 
- Przyjdź! - Jezus skinął ręką w kierunku gorliwego i czasami lekkomyślnego ucznia. Uśmiechnął się zachęcająco, gdy 
Piotr przełożył nogę przez burtę. 

Patrząc na Jezusa, uczeń zaczął iść po powierzchni wody. Gdy przeszedł kilka kroków, odwrócił swoje oczy od 
Jezusa, żeby spojrzeć do tyłu na pozostających w łodzi kolegów. Hej! Spójrzcie na mnie! Możecie w to uwierzyć? - 
pomyślał1. Gdy znowu zwrócił się w kierunku Jezusa, pomiędzy nich wdarła się ogromna fala. Jego odwaga natychmiast 
zniknęła.  

	
1	Zob. Życie Jezusa, wyd. VIII, s. 270 (rozdział 40, akapit 16). 
	



- Jezu! - wrzasnął. - Ratuj mnie!  
Gdy Piotr zaczął tonąć, Jezus podał mu swoje silne ramię i uchwycił jego wyciągniętą rękę. 

- Dlaczego straciłeś wiarę, Piotrze? - zapytał Jezus. - Jedyne, co musisz robić, to patrzeć na mnie. Objął swym ramieniem 
spokojnego już ucznia i razem weszli do łodzi. Wiatr się uciszył, fale osłabły, a mała łódź rybacka pożeglowała na drugą 
stronę jeziora. 

Dzisiaj Jezus mówi do nas:  
- Po prostu patrz na mnie! Jestem tutaj, aby cię ratować! Nie możesz zrobić tego sam, ale nie martw się - ja mogę to 
uczynić! Po prostu nie przestawaj mi ufać. 
 
Podsumowanie 

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Co pomyśleliście, gdy zobaczyliście Jezusa i wchodzącego na wodę 
Piotra? Piotrze, o czym myślałeś, gdy zacząłeś tonąć? 

Jak myślicie, dlaczego Piotr chciał pójść po wodzie? Czy wy chcielibyście to zrobić? Dlaczego Piotr nie 
utkwił swoich oczu w Jezusie? 

Jezus uratował Piotra, chociaż uczeń sam wpędził się w kłopoty. Dlaczego Jezus to zrobił? Co miał na 
myśli, gdy powiedział: „Patrz na mnie”? Jak my możemy patrzeć na Jezusa? 

Pamiętacie nasze przesłanie. Powiedzmy je razem. 
 

Kiedy patrzymy na Jezusa, jesteśmy zbawieni. 

 
 
Werset pamięciowy 
 
Potrzebujesz:  

●  woreczek z fasolą lub watowana papierowa piłka 
●  tablica kredowa lub tablica na suche flamastry 
●  kreda lub flamaster 

 
Napisz werset pamięciowy na tablicy. „Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga” (Ewangelia Łukasza 

18,27). 
Niech dzieci usiądą w kręgu. Jedna osoba zaczyna powtarzać werset pamięciowy, mówiąc pierwsze słowo, a potem 

rzuca woreczek z fasolą lub papierową piłkę do kolejnej. Osoba ta mówi następne słowo, rzucając woreczek fasoli lub 
piłkę do kogoś innego. Kontynuuj aż werset zostanie powtórzony przynajmniej trzy razy. Potem poproś ochotników, żeby 
powiedzieli go w całości. Jeśli to konieczne powtarzaj ćwiczenie, aż wszyscy zapamiętają werset. 
 
 
Studium Biblii 
 
Potrzebujesz: Biblie 

 
Powiedz: Przeczytajmy o kolejnej strasznej burzy na Morzu Galilejskim. Otwórzcie wasze Biblie na Ewangelii 

Mateusza 8,23-27. 
Dorośli mogą pomóc, jeśli istnieje taka potrzeba. Poproś ochotników, aby każdy z nich przeczytał jeden werset. 

Wyjaśnij, że ta burza miała miejsce na wczesnym etapie służby Jezusa. 
 
Podsumowanie 

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Dlaczego uczniowie się bali? Jak myślicie, jak Jezus mógł spać 
podczas takiej burzy? (Całkowicie zaufał swojemu Ojcu i wierzył, że On Go uratuje. Miał całkowity spokój umysłu.) 

Co Jezus powiedział, żeby uciszyć burzę? 
Co powiedzieli wtedy uczniowie? Czy patrzyli na Jezusa czy na burzę? 
Jak możemy patrzeć na Jezusa? Powiedzmy jeszcze raz nasze przesłanie: 
 

Kiedy patrzymy na Jezusa, jesteśmy zbawieni. 

 
 
 ZASTOSOWANIE LEKCJI 
 
Oglądanie Jezusa 
 
Potrzebujesz: Biblie 

 
Powiedz: W naszej dzisiejszej lekcji rozmawialiśmy na temat patrzenia na Jezusa. W jaki sposób możemy 

to robić? Wymyślcie przynajmniej trzy sposoby, które pomogą nam patrzeć na Jezusa. 



Podnieś twoją Biblię i zapytaj: Jak może pomóc nam ona patrzeć na Jezusa? (Przez czytanie i studiowanie jej 
każdego dnia; przez szukanie w niej Bożych przesłań dla nas; przez rozmowę z innymi o tym, co przeczytaliśmy. Biblia 
pomaga nam dowiedzieć się, jak powinniśmy postępować i żyć, żeby wypełnić wymagania Jezusa.) 

Zapytaj: Kim są ludzie, którzy pomagają nam patrzeć na Jezusa? (Chrześcijańscy rodzice, pastor, nauczyciele, 
przyjaciele.) W jaki sposób to robią? 

Złóż ręce tak jak do modlitwy i zapytaj: W jaki sposób modlitwa pomaga nam patrzeć na Jezusa? (Pomaga nam 
myśleć o Jezusie. Możemy poprosić Go o pomoc; prosić, żeby powstrzymał nas przed popełnieniem zła lub robieniem 
rzeczy, które przeszkadzają nam myśleć o Nim i o tym, jak On chce, żebyśmy żyli.) 
 
Podsumowanie  

Zapytaj: Czy wiedzieliście, że jest tak wiele sposobów, które pomagają nam patrzeć na Jezusa? Co tak 
naprawdę mamy na myśli, gdy mówimy, że chcemy patrzeć na Jezusa? (Chcemy być bardziej podobni do Niego; 
chcemy oddać Mu nasze życie, żeby postępować zgodnie z Jego wolą; chcemy wiedzieć, jak służyć Jemu i ludziom wokół 
nas, itd.) 

Który z tych trzech sposobów, o których przed chwilą mówiliśmy, jest dla was najłatwiejszy, a który 
najtrudniejszy? Który stosujecie każdego dnia? 

Dlaczego patrzenie na Jezusa jest tak ważne? (Pomaga nam być dziećmi Bożymi; dzięki temu możemy pomóc 
innym Go poznać; przygotowuje nas na Jego przyjście; pomaga nam żyć z Nim na zawsze.) Pamiętacie nasze 
przesłanie? Powiedzmy je razem: 
 
Kiedy patrzymy na Jezusa, jesteśmy zbawieni. 

 
 
 
DZIELENIE SIĘ LEKCJĄ 
 
Sznurkowe przypomnienie 
 
Potrzebujesz:  

●  włóczka lub sznurek 
●  nożyczki  

 
Daj uczniom dwa kawałki włóczki lub sznurka. Pomóż każdemu dziecku zawiązać sznurek wokół palca. Powiedz: 

Czy słyszeliście kiedyś o kimś, kto wiązał sznurek wokół palca, żeby pamiętać o różnych rzeczach? Ten sznurek 
będzie przypominał wam o tym, żeby patrzeć na Jezusa, a także o tym, abyście powiedzieli komuś o naszej 
dzisiejszej lekcji. 

Powiedz: Gdy ktoś zapyta was o sznurek wokół waszego palca, powiedzcie mu, że przypomina on o tym, 
żeby patrzeć na Jezusa. Gdy opowiecie mu o tym, jak Piotr szedł po wodzie na spotkanie Jezusa, zawiążcie 
sznurek również na jego palcu. Powiedzcie mu: Ten sznurek pomoże ci pamiętać, że przez patrzenie na Jezusa 
możemy być zbawieni. 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Co będzie, jeśli nikt nie zapyta was o sznurek? Czy możecie znaleźć 
kogoś, żeby podzielić się z nim drugim kawałkiem? Co zamierzacie powiedzieć tej osobie? 

Pamiętajcie, nasze przesłanie brzmi:  
 
Kiedy patrzymy, jesteśmy zbawieni. 

Powiedzmy je razem jeszcze raz. 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE  
 
W krótkiej modlitwie poproś Boga, żeby pomógł dzieciom pamiętać o patrzeniu na Jezusa. Podziękuj Bogu za dokonanie 
dla nas tego, czego sami nie możemy zrobić – za zbawienie. 
 
  



MATERIAŁ DLA DZIECI 
 
LEKCJA 6 
Chodzenie po wodzie 
 
ŁASKA – Boża miłość jest darem. Nie możemy na nią zapracować ani jej kupić. 
 
Źródła: 
Ewangelia Mateusza 14,22-32; Ewangelia Marka 6,45-51; Ewangelia Jana 6,16-21; Życie Jezusa, wyd. VIII, s. 267-271 
(dodać miejsce i rok wydania). 
 
Wiersz pamięciowy: 
„Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga” (Ewangelia Łukasza 18,27). 
 
Przesłanie 
Kiedy patrzymy na Jezusa, jesteśmy zbawieni. 

 
Umiesz pływać? Czy potrafisz utrzymać się na powierzchni wody? Kto czuwa nad tobą, gdy wchodzisz do wody? 

Dawno temu Jezus czuwał nad Piotrem, który próbował iść po wodzie. Przeczytaj, żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło. 
 
- Nadal nie mogę uwierzyć w to, co się dzisiaj stało! - Piotr potrząsnął głową, przypominając sobie, jak Jezus nakarmił 
wielki tłum zaledwie kilkoma chlebami i rybami. 
- Ja też! - dodał Jan.  

Uczniowie rozmawiali, gdy łódź spokojnie płynęła po wodzie. Mówili o cudzie, którego byli świadkami, a także o 
tym, jak bardzo pragną, aby Jezus pozwolił ludowi obwołać siebie królem. Pod koniec dnia Jezus wysłał uczniów przodem. 
Potem odesłał ludzi do domu i odszedł, żeby znaleźć spokojne miejsce na modlitwę. 

Z dala na jeziorze zaczęły gromadzić się ciemne chmury. Wiatr chłostał łódź rybacką groźnymi falami. Wkrótce całą 
rozmowę pochłonął hałas burzy. Doświadczeni rybacy zerwali się do wioseł, lecz burza była od nich silniejsza. 

Patrząc na drugą stronę wody Andrzej krzyknął:  
- Patrzcie! Tam ktoś idzie po powierzchni wody! 

Uczniowie przestraszyli się, widząc, że ktoś zbliża się do nich, idąc po falach tak, jakby były one stałym gruntem! 
- Nie bójcie się! - zawołał znajomy głos. - To ja, Jezus! 

Uczniowie byli tak zszokowani, że przez chwilę nikt się nie odezwał. Potem Piotr zawołał: 
- Jeśli to naprawdę ty, Panie, każ mi przyjść do siebie po wodzie! 
- Przyjdź! - Jezus skinął ręką w kierunku gorliwego i czasami lekkomyślnego ucznia. Uśmiechnął się zachęcająco, gdy 
Piotr przełożył nogę przez burtę. 

Patrząc na Jezusa, uczeń zaczął iść po powierzchni wody. Gdy przeszedł kilka kroków, odwrócił swoje oczy od 
Jezusa, żeby spojrzeć do tyłu na pozostających w łodzi kolegów. Hej! Spójrzcie na mnie! Możecie w to uwierzyć? - 
pomyślał2. Gdy znowu zwrócił się w kierunku Jezusa, pomiędzy nich wdarła się ogromna fala. Jego odwaga natychmiast 
zniknęła.  
- Jezu! - wrzasnął. - Ratuj mnie!  

Gdy Piotr zaczął tonąć, Jezus podał mu swoje silne ramię i uchwycił jego wyciągniętą rękę. 
- Dlaczego straciłeś wiarę, Piotrze? - zapytał Jezus. - Jedyne, co musisz robić, to patrzeć na mnie. Objął swym ramieniem 

spokojnego już ucznia i razem weszli do łodzi. Wiatr się uciszył, fale osłabły, a mała łódź rybacka pożeglowała na drugą 
stronę jeziora. 

Dzisiaj Jezus mówi do nas:  
- Po prostu patrz na mnie! Jestem tutaj, aby cię ratować! Nie możesz zrobić tego sam, ale nie martw się - ja mogę to 
uczynić! Po prostu nie przestawaj mi ufać. 
 

 
  

	
2	Zob. Życie Jezusa, wyd. VIII, s. 270 (rozdział 40, akapit 16). 
	



Powiedz i zrób 
 
Sobota 

● Jeśli to możliwe, idź ze swoją rodzinę tam, gdzie mógłbyś zobaczyć łódki na wodzie. Znajdź spokojne miejsce i 
podziel się historią z twojej lekcji. Zapytaj: Dlaczego Jezus szedł po wodzie? Dlaczego powinniśmy na Niego 
patrzeć? 

● Powiedz komuś o sznurku na twoim palcu. Zawiąż dodatkowy sznurek na palcu tej osoby. Potem opowiedz jej, 
dlaczego Piotr powinien patrzeć na Jezusa. Powiedz: Niech ten sznurek przypomina ci, że Jezus może uratować 
także ciebie. 

● Podziękuj Jezusowi za to, że jest gotowy cię zbawić. 
 
Niedziela 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie fragment z Ewangelii Marka 6,45-51. Czym różni się ten opis 
naszej lekcji biblijnej? Kto potrzebował zaufać Jezusowi? Co się stało, gdy Jezus wszedł do łodzi? 

● Zrób prostą kartę z literkami do sprawdzania ostrości wzroku jak w gabinecie lekarskim. Stojąc w sporej odległości 
po kolei zakrywaj jedno oko i czytaj litery. Czy potrzebujesz dobrego wzroku, żeby patrzeć na Jezusa? Co tak 
naprawdę to oznacza? 

● Zaśpiewaj kilka pieśni wychwalających Boga, a potem podziękuj Jezusowi za swoje oczy. 
 
Poniedziałek 

● Zapytaj kogoś dorosłego, czy był w łodzi podczas burzy. Co się wydarzyło? 
● Znajdź na mapie biblijnej Morze Galilejskie. Czy jest ono większe czy mniejsze od jeziora, które znajduje się 

najbliżej twojego domu? 
● Narysuj żaglówkę. Na żaglach napisz werset pamięciowy. Wykorzystaj go, aby nauczyć wersetu twoją rodzinę. 

Podziękuj Bogu za Jego ochronę. 
 
Wtorek 

● Razem z rodziną przeczytaj trzecie sprawozdanie naszej historii biblijnej zapisane w Ewangelii Jana 6,16-21. 
Czym różni się ono od Ewangelii Mateusza 14,22-32? Zapytaj: Dlaczego Biblia sprawozdaje tę historię aż trzy 
razy? Jakich lekcji uczą nas te trzy teksty? 

● Niech członkowie rodziny popatrzą na coś po drugiej stronie pokoju. Poproś ich, żeby podeszli do tego, nie 
odrywając od tego oczu. Gdy będą szli, machaj rękami. Co się wydarzyło? Co może powstrzymać cię od patrzenia 
na Jezusa? Co ci pomoże? Poproś Jezusa żeby pomógł ci patrzeć na Niego. 

 
Środa 

● Na nabożeństwie ustaw tor przeszkód dla twojej rodziny. Zawiąż oczy jednej osobie i przeprowadź ją przez 
przeszkody. Czy ta osoba ci ufa? Przeczytajcie razem następujące teksty: Księga Izajasza 12,2; Psalm 37,3-5; 
Psalm 62,8; Przypowieści 3,5. Porozmawiajcie o tym, dlaczego zaufanie jest tak ważne. Komu ufasz i wiesz, że 
cię poprowadzi? 

● Zaśpiewajcie pieśni o zaufaniu do Boga, a potem podziękuj Mu, że możesz to zrobić. 
 
Czwartek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie razem Psalm 91. Co Bóg nam obiecuje? Poproś kogoś 
dorosłego, żeby opowiedział ci o sytuacji, w której nie mógł sam sobie poradzić. Kogo poprosił o pomoc? Co 
czuje Bóg, pomagając nam? 

● Wymień pięć rzeczy, których zrobienie jest dla ciebie niemożliwe, ale nie jest niemożliwe dla Boga. Poproś swoich 
bliskich, żeby pomogli ci napisać list do Jezusa. Niech każda osoba doda jakieś zdanie, żeby podziękować Mu 
za zrobienie czegoś, czego oni nie potrafią zrobić. 

● Kto może nas zbawić? Podziękuj za to Jezusowi. 
 
Piątek 

● Jeśli to możliwe, przeczytajcie razem książkę Życie Jezusa, s. 269-271 (rozdział 40, akapity 10-17 i 22). Potem 
odegrajcie wspólnie tę historię. 

● Zagrajcie w Boża moc pomaga mi. Pierwsza osoba mówi: „Boża moc pomaga mi [wybiera coś, w czym Bóg jej 
pomaga, np. być niesamolubnym]”. Następna osoba mówi: „Boża moc pomaga mi być niesamolubnym i dobrze 
wykonywać moje obowiązki”. Kolejna osoba mówi: „Boża moc pomaga mi być niesamolubnym, dobrze 
wykonywać moje obowiązki i ratuje mnie tak jak Piotra”. Sprawdźcie, ile razy uda wam się przejść po kręgu, 
powtarzając wszystko, co zostało wymienione. 

● Zaśpiewajcie pieśni o Bożej mocy, a potem podziękuj Mu za nią. 


