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WITAMY W RODZINIE 
ŹRÓDŁA: Dz 10; Działalność Apostołów, rozdział 14: Poszukiwacz prawdy. 

 
WIERSZ 

PAMIĘCIOWY 
„(...) Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi 
i sprawiedliwie postępuje” (Dz 10,34b-35). 
 

GŁÓWNA PRAWDA Dzieląc się Bożą miłością, zapraszam innych, aby dołączyli do Bożej rodziny.  

CEL – dzieci Wiedzą, że Bóg chce, aby wszyscy byli częścią jego rodziny. 
Odczuwają potrzebę zapraszania innych do Bożej rodziny. 
Reagują, będąc aktywnymi w dzieleniu się Bożą miłością. 
 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Korneliusz i Piotr mieli wizje w tym samym czasie. Korneliusz, setnik rzymski, był szanowanym 
człowiekiem. Modlił się do Boga i hojnie udzielał pomocy potrzebującym. Powiedziano mu, aby wysłał 
swoich sług do Joppy, aby sprowadzić Piotra. W wizji apostoł widział „nieczyste zwierzęta”, które kazano 
mu zjeść. Kiedy odmówił, Bóg powiedział, aby nie nazywał nieczystym niczego, co On stworzył. W tym 
momencie do Piotra przyszli słudzy Korneliusza. Niechętnie poszedł razem z nimi. Kiedy Piotr i 
Korneliusz porównali swoje wizje, apostoł zrozumiał Boże przesłanie: Bóg umiłował również pogan i 
chciał, aby stali się Jego ludem. Piotr przemówił do domowników setnika, a Duch Święty zstąpił na nich 
i wielu z nich zostało ochrzczonych.  
 

TO JEST LEKCJA O: wspólnocie. 
Tak jak Piotr służył Korneliuszowi i jego wspólnocie, tak my jesteśmy powołani przez Boga, aby aktywnie 
szukać innych i zachęcać ich, by stali się częścią naszej wspólnoty. Nikt nie może zostać wykluczony. 
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Korneliusz był setnikiem rzymskim. Był człowiekiem bogatym i szlachetnie urodzonym, a jego pozycja 
była godna zaufania i zaszczytna. (...) 
Był wierny Jezusowi w swoim życiu, domu i oficjalnych obowiązkach. (...) 
Nie był członkiem żydowskiego zboru i był postrzegany przez rabbich za poganina i nieczystego. (...) 
Jak dotąd żaden z uczniów nie głosił ewangelii dla pogan. (...) ponieważ patrzyli na pogan jako 
wykluczonych z błogosławieństw ewangelii. (...) 
Nawrócenie Korneliusza miało być pierwszym najważniejszym spośród pogan. (...) 
Jak starannie Pan pracował, by przezwyciężyć uprzedzenia przeciwko poganom, którzy byli tak mocno 
osadzeni w umyśle Piotra przez jego żydowskie szkolenie! Przez wizję prześcieradła i jego zawartości 
starał się on wyzbyć z umysłu tego uprzedzenia i nauczyć się ważnej prawdy, że w niebie nie ma 
rozróżnienia na osoby; że Żydzi i poganie są podobni i cenni w oczach Boga i że przez Chrystusa 
poganie mogą stać się uczestnikami błogosławieństw i przywilejów ewangelii. (...) 
Kiedy bracia w Judei usłyszeli, że Piotr poszedł do domu poganina i głosił kazania tym, którzy byli 
zgromadzeni byli zaskoczeni i urażeni. (...) 
Piotr przedstawił im całą sprawę. (...) 
Z tego powodu bracia zostali uciszeni. Przekonani, że postępowanie Piotra było w bezpośredniej 
realizacji planu Bożego i że ich uprzedzenia i wyłączność były całkowicie sprzeczne z duchem Bożym i 
Ewangelią, uwielbiali Boga, mówiąc: «Potem Bóg także poganom odpokutował za życie».(...) W ten 
sposób, bez kontrowersji, uprzedzenia zostały złamane” (Działalność Apostołów, rozdział 14: 
Poszukiwacz prawdy). (sprawdzić poprawność cytatu) 
Setnik. „Dowódca stu ludzi, którzy tworzyli sześćdziesiątą część rzymskiego legionu. Prawdopodobnie 
pmożna go porównać do z jednego z najwyższej klasy oficerów w naszej nowoczesnej organizacji 
wojskowej” (The SDA Bible Commentary, tom 8, s. 184). 
 

DEKORACJA SALI Zob. lekcja 1. 

  
  



PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 

 
PRZYWITANIE 
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – co sprawiło im radość, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, aby 
podzielili się doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Potem rozpocznijcie realizację wybranej 
czynności wprowadzającej. 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Wybierz zabawę odpowiednią dla twojej grupy. 
 

Ø DRZEWO GENEALOGICZNE 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- duży 
arkusz 
papieru 
- flamastry 
 
 
 

Przed lekcją narysuj na dużym arkuszu 
papieru duże drzewo z wieloma gałęziami. 
Upewnij się, że dla każdego dziecka w twojej 
grupie przeznaczona jest jedna gałąź. 
Powiedz: Dzisiaj rano stworzymy wspólne 
drzewo genealogiczne. Gałęzi wystarczy 
dla wszystkich. Najpierw narysuj swoją 
rodzinę - mamę, tatę, braci lub siostry. 
Następnie dodajemy ciotki, wujków, 
kuzynów i dziadków. 

Daj dzieciom czas na odpowiedź po zadaniu pytań: Jaką 
różnicę w rodzinach dostrzegamy, kiedy patrzymy na nasze 
drzewo? (Niektóre są duże, niektóre małe.) Czy wiedziałeś, że 
należysz do dwóch rodzin? Należysz do rodziny, którą 
namalowałeś, ale także do Bożej rodziny. Niektórzy jej 
członkowie są dzisiaj w kościele. Czy możesz wymienić 
kogoś, kto do niej należy? Bóg chce, aby wszyscy należeli 
do Jego rodziny. Nasze dzisiejsze przesłanie pomoże nam 
zrozumieć, jak możemy pomóc wzrastać Bożej rodzinie: 

 
DZIELĄC SIĘ BOŻĄ MIŁOŚCIĄ, ZAPRASZAM INNYCH, ABY DOŁĄCZYLI DO BOŻEJ RODZINY. 
Powiedzmy to wspólnie. 
 
 

Ø  JEDNAKOWA WARTOŚĆ 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- moneta o tej 
samej wartości 
dla każdego 
dziecka 
 
 
 

Rozdaj dzieciom monety. Daj im czas na 
odpowiedź: Kto ma najstarszą monetę? 
Pomóż im odczytać datę na monetach. Kto 
ma najnowszą? Która jest najcenniejsza, 
najbardziej lśniąca? Jaką wartość ma 
twoja moneta? Co możesz za nią kupić? 
Czy jeżeli zbierzecie wszystkie monety, 
będziecie mogli kupić za nie ... 
(zaproponuj coś droższego niż można za 
kupić za tę kwotę)? 

Zapytaj: Dlaczego te nowe i bardziej lśniące monety nie 
mają większej wartości niż pozostałe? Ludzie są jak 
monety. Niektórzy są starsi,  a inni młodsi. Niektórzy 
poruszają się bez pomocy, a niektórzy muszą używać 
wózka inwalidzkiego. Jakich ludzi Bóg szanuje bardziej? 
Zaakceptuj odpowiedzi. Dla Boga wszyscy mają jednakową 
wartość. On kocha nas wszystkich. Chce, aby każdy z nas 
był częścią jego rodziny. On potrzebuje ciebie i mnie - 
pragnie, abyśmy zaprosili ludzi, którzy jeszcze o Nim nie 
wiedzą, by dołączyli do Jego rodziny. Naszym przesłanie 
mówi o zapraszaniu innych: 

 
DZIELĄC SIĘ BOŻĄ MIŁOŚCIĄ, ZAPRASZAM INNYCH, ABY DOŁĄCZYLI DO BOŻEJ RODZINY. 
Powiedzmy to wspólnie. 
 

Ø SZCZEGÓLNY CZŁONEK RODZINY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- Biblia 
- małe lusterko 

Połóż lusterko na otwartej Biblii, tak żeby 
żadne dziecko nie mogło zobaczyć go ze 
swojego miejsca. Powiedz: W mojej Biblii 
mam zdjęcie kogoś bardzo ważnego - 
kogoś, kto należy do Bożej rodziny. Kto 
was chciałby zobaczyć, kto to jest? Pokażę 
wam, jeśli obiecacie nikomu o tym nie 
mówić. Pozwól dzieciom podchodzić - jedno 
po drugim - aby zobaczyły swoje odbicie. 

Daj czas na odpowiedzi: Kogo zobaczyliście, kiedy 
spojrzeliście w lusterko? Kto według was jest ulubionym 
dzieckiem Bożym? Pomóż dzieciom zrozumieć, że Bóg nie 
ma ulubieńców. On wszystkich kocha tak samo. Bóg chce, 
aby wszyscy stali się częścią Jego rodziny. On 
potrzebuje ciebie i mnie - pragnie, abyśmy zaprosili ludzi, 
którzy jeszcze o Nim nie wiedzą, by dołączyli do Jego 
rodziny. Naszym przesłanie mówi o zapraszaniu innych: 
 

 
DZIELĄC SIĘ BOŻĄ MIŁOŚCIĄ, ZAPRASZAM INNYCH, ABY DOŁĄCZYLI DO BOŻEJ RODZINY. 
Powiedzmy to wspólnie. 
 
 



MODLITWA 
 

Ø  WSPÓLNOTA 
Wspomnij o radościach i smutkach, o których uczniowie opowiedzieli ci, wchodząc do sali. Zapoznaj ich z wersetem pamięciowym 
i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z lekcji, którą studiowali w ubiegłym tygodniu. Przypomnij o urodzinach, szczególnych 
wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
 

Ø  PIEŚNI 
Rodzina (pieśń nr 503) 
Dusz rybakami uczynię was! (pieśń nr 540) 
Z drogim Zbawicielem (pieśń nr 337) 
 

Ø DARY  
Powiedz: Dzielenie się naszymi darami to tylko jeden ze sposobów pomocy. Możemy również ofiarować Bogu swój czas 
i talenty. 
 

Ø MODLITWA 
 

Materiały Przebieg 

- prześcieradło 
- kredki 
- papier 

Daj każdemu dziecku kartkę papieru. Niech napiszą lub narysują swoją prośbę o modlitwę. 
Umieść wszystkie kartki na prześcieradle, które będzie używane podczas dalszych ćwiczeń. 
Poproś dzieci, aby uklękły w kręgu i pomodliły się wspólnie za osoby wymienione na kartach. 

 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przygotowanie 

- pluszaki lub plastikowe 
zabawki zwierząt 
nieczystych 
- prześcieradło z węzłami 
na czterech końcach 
- kostiumy biblijne 
 

Bohaterowie: Piotr, Korneliusz, anioł, słudzy Korneliusza i przyjaciel, rodzina Korneliusza, 
przyjaciele i sąsiedzi, służący Szymona. Niech dorośli trzymają prześcieradło. 
 
Scenografia  
Ubierz dzieci w kostiumy z czasów biblijnych. Upewnij się, że kluczowi bohaterowie mają swoje 
przebrania.  
Wyznacz trzy miejsca: dom Szymona, dom Korneliusza, małe grupki reprezentujące znajomych 
i rodzinę Korneliusza 
Daj dzieciom po jednej zabawce, aby w odpowiednim momencie położyły ją na prześcieradle. 
Przygotuj Korneliusza, Piotra i anioła do powtarzania po tobie ich kwestii. 

 
Ø OPOWIADANIE HISTORII  

 
Korneliusz był oficerem w rzymskiej armii. Był też człowiekiem, który kochał Boga i często rozmawiał z Nim w modlitwie. 

Pewnego dnia, około trzeciej po południu, właśnie się modlił. [Korneliusz klęczy pogrążony w modlitwie.] 
Nagle staną przed nim anioł i zwrócił się do niego jego imieniem.  

- Korneliuszu! [Anioł wzywa Korneliusza.]  
Setnik był zaskoczony i trochę przestraszony. [Korneliusz jest zaskoczony.]  

- Bóg słyszy twoje modlitwy - powiedział anioł. - Widzi, że tak bardzo Go kochasz, iż dzielisz się swoim majątkiem z biednymi. On 
chce, abyś posłał po człowieka o imieniu Piotr. Zatrzymał się on w domu Szymona, który mieszka nad morzem. Wysłuchaj, co Piotr 
ma ci do powiedzenia.  

Potem anioł zniknął. 
Korneliusz natychmiast wezwał swoich podwładnych, a także zaufanego przyjaciela żołnierza. Wysłał ich, by odnaleźli 

Piotra. [Korneliusz wzywa służbę i przyjaciela i wysyła ich do Piotra.] Kiedy wyruszyli w drogę, Korneliusz zaprosił wszystkich 
domowników, sąsiadów i przyjaciół, do swojego domu na specjalne spotkanie z przesłaniem od Boga. [Zaproś przyjaciół i pokaż, że 
mają usiąść i czekać na Piotra.] 

W tym samym czasie Piotr modlił się na dachu domu swojego przyjaciela Szymona. [Piotr klęczy w modlitwie.] Był bardzo 
głodny, ale kolacja nie była jeszcze gotowa. Podczas oczekiwania postanowił porozmawiać z Bogiem. Nagle [Anioł stoi przy Piotrze.] 
anioł pokazał mu prześcieradło z różnymi zwierzętami. [Dzieci podchodzą i wkładają do prześcieradła swoje zwierzęta.] Powiedział:  
- Jedz, Piotrze! - Piotr był bardzo głodny, ale wiedział, że zwierzęta w tym prześcieradle należą do nieczystych i nie nadają się do 
jedzenia.  
- Nie, nie mogę tego zrobić - odrzekł. - Potem wydarzyła się coś dziwnego. Anioł trzy razy powtórzył bardzo wyraźnie:  
- Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg uczynił czystym.   

Wtedy Piotr uświadomił sobie, że to przesłanie nie dotyczy jedzenia zwierząt nieczystych. Próbował zrozumieć znaczenie 
wizji, gdy usłyszał, pukanie do bramy domu Szymona. Byli to trzej mężczyźni wysłani przez Korneliusza. [Pukanie do drzwi.] 
- Czy mieszka tutaj mężczyzna o imieniu Piotr? - zapytali sługę, który otworzył im drzwi.  

Na dachu anioł rzekł do Piotra:  
- Na dole czeka na ciebie trzech mężczyzn. Idź z nimi. Bóg wysyła cię do nich.  



Wtedy Piotr zrozumiał, co Bóg próbował mu powiedzieć we śnie: Jezus umarł za wszystkich. Apostoł wiedział, że powinien 
podzielić się dobrą nowiną o Jezusie z innymi ludźmi, nawet jeśli pochodzili z obcego kraju. Zszedł na dół i zaprosił mężczyzn na 
nocleg. Rano udał się z nimi do domu Korneliusza. [Podążajcie do domu Korneliusza.]  

Korneliusz, jego przyjaciele i rodzina czekali na Piotra. Rzymski oficer nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że Piotr 
został wysłany przez Boga. Piotr nie miał żadnych wątpliwości, że Jezus umarł za wszystkich ludzi. Każdy musi usłyszeć dobrą 
nowinę. Nikt nie może zostać pominięty. 
 
 
ROZWINIĘCIE  
 
Pozostaw czas na odpowiedzi, kiedy zapytasz: Jak według was Piotr zachowałby się w stosunku do ludzi Korneliusza, gdyby 
Bóg nie pokazał mu zwierząt? (Prawdopodobnie nie poszedłby z nimi.) Czego nauczyli się Korneliusz, jego przyjaciele 
i rodzina? (Że Bóg ich kocha i chce, aby byli częścią Jego rodziny.) Czego nauczył się Piotr, odwiedzając dom Korneliusza? 
(Bóg kocha wszystkich i chce, aby byli częścią Jego rodziny.) My także możemy być jak Piotr i dzielić się Bożą miłością z ludźmi 
z naszej społeczności. Pamiętajmy, że:  
 
DZIELĄC SIĘ BOŻĄ MIŁOŚCIĄ, ZAPRASZAM INNYCH, ABY DOŁĄCZYLI DO BOŻEJ RODZINY. 
 
 
 

Ø WERSET PAMIĘCIOWY 
 
Wiersz pamięciowy: „(...) Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi 
i sprawiedliwie postępuje” (Dz 10,34b-35). 
 
Przed lekcją napisz wiersz pamięciowy na wyciętych kształtach lub zdjęciach zwierząt nieczystych - jedno słowo na jedno zwierzę -i 
połóż je na prześcieradle. Pozwól dzieciom ułożyć werset w odpowiedniej kolejności. Kiedy każde dziecko go przeczyta, zabierz 
zwierzęta. Pod koniec zabawy każde dziecko powinno znać werset na pamięć.  

 
 
 

Ø STUDIUM BIBLII  
 

Przebieg Rozwinięcie 
Powiedz: Czasem Bóg używa niezwykłych 
sposobów, aby przekazać ludziom zaproszenie do 
stania się częścią Jego rodziny. Utwórz trzy grupy 
i daj każdej z nich jeden tekst. Poproś, aby uczniowie 
go przeczytali i przedstawili innym: 

● Dz 8,26-35 (Filip i Etiopczyk) 
● Dz 9,10-18 (Ananiasz odwiedza Saula) 
● Dz 16,6-10 (wezwanie Pawła do Macedonii) 

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Czy dzisiaj Bóg zsyła sny 
i widzenia i prosi nas, abyśmy zapraszali innych do stania się 
częścią Jego rodziny? (Czasami, raczej nie.) Bóg zaprosił każdego z 
nas do stania się częścią jego rodziny. Możemy o tym przeczytać w 
Ewangelii Jana 3,16 (przeczytajcie wspólnie ten werset). Co Jezus 
powiedział swoim apostołom, zanim udał się do nieba? Przeczytaj 
Ewangelię Mateusza 28,18-20 Bóg liczy, że wykonamy zlecone przez 
Niego zadanie i zaprosimy innych do Jego rodziny. Pamiętajmy o 
dzisiejszym przesłaniu: 

 
DZIELĄC SIĘ BOŻĄ MIŁOŚCIĄ, ZAPRASZAM INNYCH, ABY DOŁĄCZYLI DO BOŻEJ RODZINY. 
Powiedzmy to razem. 
 
 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 

Ø  PRZYJACIELE BOGA  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- duże zdjęcie  
kościoła 
- flamastry/ kredki  
 

Zapytaj każde dziecko o imię jego najlepszego 
przyjaciela. Zapytaj: Czy twój najlepszy 
przyjaciel odwiedza cię czasem w domu? Czy 
lubi cię odwiedzać? Bóg chce, aby wszyscy 
byli częścią jego rodziny. Każdego tygodnia 
kiedy przychodzimy do kościoła, mamy 
zebranie „rodzinne”. Jeśli chcesz być częścią 
Bożej rodziny, napisz swoje imię na zdjęciu 
kościoła.  

Zapytaj: Czy uważacie, że to skąd przychodzimy czy 
jak wyglądamy, ma dla Boga znaczenie? Nasz werset 
pamięciowy mówi, że Bóg akceptuje wszystkich 
ludzi. Co możemy zrobić, aby zaprosić innych do 
Bożej rodziny? Wysłuchaj odpowiedzi. Dzielenie się 
Bożą miłością z innymi pomaga czuć się 
akceptowanym i mile widzianym w Bożej rodzinie. To 
coś, co każdy z nas może zrobić. Powiedzmy nasze 
przesłanie razem: 

 
DZIELĄC SIĘ BOŻĄ MIŁOŚCIĄ, ZAPRASZAM INNYCH, ABY DOŁĄCZYLI DO BOŻEJ RODZINY. 
 
 



Ø BOŻY ULUBIEŃCY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
-  kredki 
- papier 
 
 
 

Niech dzieci narysują 
swoje ulubione dania i 
pokażą je osobom obok 
nich. Sprawdźcie, czy inni 
zgadną, co to jest. Poproś 
je, aby powiedziały o 
swoim ulubionym daniu.  
 

Daj im czas na odpowiedź: Czy to dobrze mieć swoje ulubione danie lub ulubione 
miejsce? A co z ulubionymi ludźmi? Czy byłoby to sprawiedliwe, gdybym mówiła 
tylko do ... (imię dziecka)? Jak byście się czuli, gdybym traktowała ją/jego lepiej 
niż innych?  
Piotr myślał, że Bóg chce podzielić się dobrą nowiną tylko z Żydami. Bóg zesłał 
swojego anioła, aby wyprowadzić go z błędu. On chce mieć w swojej rodzinie 
wszystkich ludzi. Możemy mieć swój udział w zapraszaniu ludzi i pokazywaniu im 
Bożej miłości. Powiedzmy wspólnie nasze przesłanie: 

 
DZIELĄC SIĘ BOŻĄ MIŁOŚCIĄ, ZAPRASZAM INNYCH, ABY DOŁĄCZYLI DO BOŻEJ RODZINY. 
 
 

 
DZIELENIE SIĘ 
 

Ø ZAPROSZENIE 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- czyste kartki 
- flamastry 
kredki 

Zachęć dzieci do zrobienia zaproszeń na zajęcia 
szkoły sobotniej. Jeśli jakieś dziecko nie potrafi 
pisać, pomóż mu, ale pozwól, aby samo podpisało 
kartkę zaproszenie. 

Zapytaj: Komu zamierzacie podarować zaproszenie? 
Co możecie powiedzieć tej osobie, by zachęcić ją do 
przyjścia na szkołę sobotnią? Co możemy zrobić, aby 
ta osoba czuła się mile widziana?  Powiedzmy razem 
nasze przesłanie: 

 
DZIELĄC SIĘ BOŻĄ MIŁOŚCIĄ, ZAPRASZAM INNYCH, ABY DOŁĄCZYLI DO BOŻEJ RODZINY. 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Pomódl się za dzieci i zaproszone osoby. Poproś, aby każde dziecko potrafiło pokazywać innym Bożą miłość. 

 

  



 

 
(możesz wyciąć ten fragment i dać go rodzicom – spędzając czas z dzieckiem, pomogą mu utrwalić ważne prawdy) 

 
MATERIAŁ DLA DZIECI 

 
Tekst źródłowy: Dz 10; Działalność Apostołów, rozdział 14: Poszukiwacz prawdy. 
Tekst pamięciowy: „(...) Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie 
postępuje” (Dz 10,34b-35). 

Główne przesłanie: Dzieląc się Bożą miłością, zapraszam innych, aby dołączyli do Bożej rodziny. 
 
 

WITAJ W RODZINIE  
 
 Czy miałeś kiedyś sen, który sprawił, że mocniej się nad czymś zastanowiłeś? Niektóre sny są bardzo dziwne, a inne 
moglibyśmy nawet określić jako głupie. Jeszcze inne zmuszają nas do myślenia.  
 Piotr miał sen, który tak naprawdę nie był snem. Właściwie była to wizja, która sprawiła, że głęboko zastanowił się nad 
czymś bardzo ważnym.  
 

Korneliusz był oficerem w rzymskiej armii. Był też człowiekiem, który kochał Boga i często rozmawiał z Nim w modlitwie. 
Pewnego dnia, około trzeciej po południu, właśnie się modlił. Nagle staną przed nim anioł i zwrócił się do niego jego imieniem.  
- Korneliuszu!  

Setnik był zaskoczony i trochę przestraszony.  
- Bóg słyszy twoje modlitwy - powiedział anioł. - Widzi, że tak bardzo Go kochasz, iż dzielisz się swoim majątkiem z biednymi. On 
chce, abyś posłał po człowieka o imieniu Piotr. Zatrzymał się on w domu Szymona, który mieszka nad morzem. Wysłuchaj, co Piotr 
ma ci do powiedzenia.  

Potem anioł zniknął. 
Korneliusz natychmiast wezwał swoich podwładnych, a także zaufanego przyjaciela żołnierza. Wysłał ich, by odnaleźli 

Piotra.  Kiedy wyruszyli w drogę, Korneliusz zaprosił wszystkich domowników, sąsiadów i przyjaciół, do swojego domu na specjalne 
spotkanie z przesłaniem od Boga.  

W tym samym czasie Piotr modlił się na dachu domu swojego przyjaciela Szymona.  Był bardzo głodny, ale kolacja nie była 
jeszcze gotowa. Podczas oczekiwania postanowił porozmawiać z Bogiem. Nagle anioł pokazał mu prześcieradło z różnymi 
zwierzętami. Powiedział:  
- Jedz, Piotrze! - Piotr był bardzo głodny, ale wiedział, że zwierzęta w tym prześcieradle należą do nieczystych i nie nadają się do 
jedzenia.  
- Nie, nie mogę tego zrobić - odrzekł. - Potem wydarzyła się coś dziwnego. Anioł trzy razy powtórzył bardzo wyraźnie:  
- Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg uczynił czystym.   

Wtedy Piotr uświadomił sobie, że to przesłanie nie dotyczy jedzenia zwierząt nieczystych. Próbował zrozumieć znaczenie 
wizji, gdy usłyszał, pukanie do bramy domu Szymona. Byli to trzej mężczyźni wysłani przez Korneliusza.  
- Czy mieszka tutaj mężczyzna o imieniu Piotr? - zapytali sługę, który otworzył im drzwi.  

Na dachu anioł rzekł do Piotra:  
- Na dole czeka na ciebie trzech mężczyzn. Idź z nimi. Bóg wysyła cię do nich.  

Wtedy Piotr zrozumiał, co Bóg próbował mu powiedzieć we śnie: Jezus umarł za wszystkich. Apostoł wiedział, że powinien 
podzielić się dobrą nowiną o Jezusie z innymi ludźmi, nawet jeśli pochodzili z obcego kraju. Zszedł na dół i zaprosił mężczyzn na 
nocleg. Rano udał się z nimi do domu Korneliusza.   

Korneliusz, jego przyjaciele i rodzina czekali na Piotra. Rzymski oficer nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że Piotr 
został wysłany przez Boga. Piotr nie miał żadnych wątpliwości, że Jezus umarł za wszystkich ludzi. Każdy musi usłyszeć dobrą 
nowinę. Nikt nie może zostać pominięty. 
 
 
Sobota 

● Bóg przemówił do Piotra, kiedy był on na dachu i się modlił. Jeśli to możliwe, udaj się ze swoją rodziną w miejsce, z którego 
możecie z góry spoglądać na okolicę. Kiedy tam będziesz, pomódl się, aby ludzie usłyszeli dobrą nowinę o Jezusie. 

● Korneliusz był znany z pomagania ludziom w potrzebie. Porozmawiajcie i zdecydujcie, jak możecie pomóc komuś w tym 
tygodniu. 

● Jednym ze sposobów zapraszania innych, by dołączyli do Bożej rodziny, jest rozdawanie literatury. Zrób to dzisiaj.  
 
Niedziela  

● Napisz każde słowo z wersetu pamięciowego na oddzielnych karteczkach papieru. Wymieszaj je i spróbuj ułożyć 
w odpowiedniej kolejności. 

● Spójrz do słownika lub encyklopedii i zobacz, ile różnych narodowości istnieje na świecie. Ile z nich potrafisz wymienić? 
● Pomódl się, aby dobra nowina rozchodziła się po świecie.  

 
Poniedziałek  

● Poproś dorosłego, aby pokazał ci różne monety, które łącznie dają wartość 1zł. Czy wartość się zmienia, jeśli jest złożona 
z różnych monet? Czy Bóg oznacza nas różną wartością? 

● Znajdź znaczenie słowa setnik. Czy dla Boga Piotr i Korneliusz mają tą samą wartość? 
● Pomódl się o to, abyś potrafił traktować innych jak dzieci Boże. 



 
Wtorek  

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przedyskutujcie fragment z Księgi Wyjścia 11,1-22 i spróbujcie odkryć, dlaczego Piotr 
myślał, że zwierzęta na płachcie są nieczyste. Zwierzęta czyste i nieczyste są również opisane w Księdze Rodzaju 7,1-3. 
Dlaczego jest tam więcej tych pierwszych? 

● Zrób plakat z podziałem na zwierzęta czyste i nieczyste. 
● Pomódl si o to, abyś potrafił okazywać uprzejmość każdemu człowiekowi. 

 
Środa  

● Zmierz odległość z Joppy do Cezarei. Jak myślisz, w jaki sposób Piotr i słudzy Korneliusza podróżowali z Joppy do Cezarei? 
● Poproś dorosłych, aby pomogli ci zmierzyć odległość z twojego domu do innego miejsca, które znasz. 
● Pomódl się o ochronę dla twojej rodziny podczas podróży. 

 
Czwartek  

● Korneliusz zaprosił swoją rodzinę i przyjaciół, aby usłyszeli dobrą nowinę. Zrób listę członków swojej rodziny i znajomych, 
z którymi chciałbyś podzielić się dobrą nowiną o Jezusie. Pomyśl o tym, jak to zrobić.  

● Zrób zaproszenia od Korneliusza dla jego przyjaciół. Możesz wykorzystać je jako zaproszenie na szkołę sobotnią.  
● Pomódl się o to, aby twoi przyjaciele dowiedzieli się o miłości Jezusa. 

 
Piątek  

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie dziesiąty rozdział Dziejów Apostolskich - niech jedna osoba czyta, 
a pozostałe odgrywają opisaną tam historię. 

● Powiedz werset pamięciowy.  
● Zapal świeczkę i zgaś światła. Ile światła daje świeczka? Zapal więcej świeczek. Co się dzieje, gdy jest ich więcej? Jak 

możemy dzielić się wieściami z innymi? 
● Przed modlitwą zaśpiewaj swoją ulubioną pieśń. 


