PIOTR I KORNELIUSZ
Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48
Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15
„Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu.”

Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię
Zastosowanie:
* Bóg chce użyć także ciebie, byś opowiadał o Nim.
* Aby opowiadać innym o Jezusie, musisz najpierw sam Mu zaufać.

I. WSTĘP
Mirka, ośmioletnia dziewczynka, stała przy płocie i przyglądała się zabawie dzieci wesoło
biegających po boisku. Bardzo chciała się z nimi pobawić, ale nie miała dość odwagi, aby to
zrobić. Wiedziała, jak reagują na jej obecność jej rówieśnicy. Zawsze była odtrącana i nigdy
nie zaproponowano jej udziału w grze. A to tylko dlatego, że Mirka jest małą Cyganką. Ma
ciemniejszy kolor skóry, inaczej się ubiera, gorzej mówi po polsku, a w dodatku niektóre
dzieci wołają na nią „złodziejka”.
Zapytaj dzieci jak może czuć się taka osoba?
W Dziejach Apostolskich łatwo możemy odszukać i przeczytać historię o ludziach, którzy
byli odepchnięci przez innych. Zostali oni odsunięci przez Żydów od możliwości słuchania i
przyjęcia Ewangelii. Jednak nie taki jest plan Boży, ponieważ nasz Ojciec – Bóg, pragnie, aby
każdy usłyszał Ewangelię, bez względu na narodowość czy kolor skóry.

Kim byli ci ludzie, którym nie chciano opowiedzieć Ewangelii, dowiemy się na dzisiejszej
lekcji.
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II. PRZEBIEG WYDARZEŃ
1. Korneliusz. (Dz. Ap. 10, 1-2)
Korneliusz mieszkał w Cezarei, był dowódcą wojsk, setnikiem kohorty (kohorta liczyła 600
żołnierzy). Był odważny, lojalny a jednocześnie pobożny i bogobojny. Wiele czasu spędzał na
modlitwie do Boga, którego nie znał. Poszukiwał Jedynego, Prawdziwego i Żywego Boga.
Niestety nie był Żydem, więc nie mógł usłyszeć ewangelii. Żydzi nie chcieli mieć do
czynienia z poganami (ludźmi innej narodowości), ponieważ mylnie sądzili, że zbawienie jest
tylko przewidziane i zarezerwowane dla nich.
2. Bóg posyła anioła (Dz. Ap. 10, 3-8)
Bóg chciał, by Korneliusz usłyszał Ewangelię i posłał do niego anioła, który przekazał mu
wskazówki, jak sprowadzić Piotra.
Korneliusz posłuszny posłańcowi Bożemu, wysyła dwóch domowników i jednego żołnierza
do Joppy.
3. Bóg przemawia do Piotra. (Dz. Ap. 10, 9-16)
Kiedy słudzy Korneliusza szli do Joppy, Piotr modlił się. Wtedy właśnie Bóg pokazał mu, że
Jego życzeniem jest, aby wszyscy ludzie na świecie usłyszeli Dobrą Nowinę o Jezusie. Dobra
Nowina jest dla wszystkich, wszędzie. Bóg uważał to za bardzo istotną sprawę, ponieważ
powiedział to Piotrowi nie jeden, a trzy razy! Zamierzał go użyć do przekazania Ewangelii
Korneliuszowi.
Początkowo Piotr nie rozumiał treści widzenia, był zdezorientowany. Kiedy jednak
dowiedział się, że poszukuje go trzech ludzi, wstał i udał się z nimi w drogę.
4. Piotr głosi Ewangelię nie tylko Korneliuszowi. (Dz. Ap. 10, 17-48)
Piotr przybył do domu poganina Korneliusza. Poszedł tam, ponieważ nauczył się lekcji, jakiej
udzielił mu Bóg.
Piotr mówił wielu ludziom o Jezusie, a oni słuchali go i byli bardzo poruszeni.
Efektem działalności Piotra był chrzest nie tylko Korneliusza, ale i innych osób,
zgromadzonych w jego domu.

III. ZAKOŃCZENIE
My również nie możemy zapominać o ludziach, którzy nie słyszeli Ewangelii, kimkolwiek są
i gdziekolwiek mieszkają. Bóg chce użyć ciebie, byś wszystkim kolegom, krewnym,
sąsiadom i nieznajomym opowiadał o Nim.
Bóg jest zainteresowany każdym człowiekiem, każdy jest dla Niego tak samo ważny i cenny.
Kocha każdego bez względu na pochodzenie. Dlatego i my, powinnyśmy pozbyć się lęku i
uprzedzeń do innych ludzi.
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Propozycje pieśni:
1. „Chwalę Cię, Panie” – Żółty śpiewnik z 2001 r. pieśń nr 16
2. „Moim szczęściem” – Żółty śpiewnik z 2001 r. pieśń nr 51

Pieśni z żółtego śpiewnika

16. CHWALĘ CIĘ, PANIE (Psalm 9)
Chwalę Cię, Panie, całym moim sercem
Opowiadam wszystkim wspaniałe Twe dzieła
Opowiadam je
Cieszyć się będę i radować w Tobie
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia
O Najwyższy, ooo, o Najwyższy / 2x

51. MOIM SZCZĘŚCIEM (Psalm 73, 28)
Moim szczęściem jest być blisko Boga / 2x
Pokładam w Panu, Zbawicielu mym
Pokładam w Bogu nadzieję mą
Pragnę opowiedzieć wszystkim bliskim mym
O wszystkich dziełach Twych i o Tobie
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IV. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
1. Dzieci młodsze:
- kolorowanka – „Wizja Piotra”

Piotr i Korneliusz …

4

2. Dzieci starsze:
- Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.
- „Prawda czy fałsz” – str. 75

1. Brama, przy której uzdrowiono chromego.
2. Mieszkał u Szymona garbarza.
3. „Zabijaj, Piotrze i jedz!” Polecenie to zostało powtórzone ………. razy.
4. Miał je Korneliusz i Piotr.
5. Tam mieszkał setnik z kohorty.
6. Ochrzcił Etiopczyka.
7. Imię męskie (np. mąż Safiry).
8. Jest naszym Zbawicielem.
9. Przeciwnik Boga, kusił Jezusa.
10. Tam była świątynia.

HASŁO: ……………………………………………………..
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