A Biblia gyermekeknek
bemutatja

Péter és az ima hatalma

Írta : Edward Hughes

Franciáról fordította : Dr. Máté Éva

Illusztrálta : Janie Forest

Átírta : Ruth Klassen
60/57. Történet

www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Minden jog fenntartva. A történet nyomtatását vagy másolását kizárólag nemkereskedelmi célokra engedélyezzük.
Franciáról magyarra

Hungarian

Péter apostol az
egész országot
beutazta, hogy
Jézusról beszéljen.
Egyik nap egy Lidda
nevĬ városban egy
lebénult emberre
bukkant, aki nyolc
éve nem kelt fel
az ágyból.
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"Jézus Krisztus
meggyógyít téged"
– mondta neki
Péter. "Kelj fel és
vesd be magad az
ágyadat !" ĝ
azonnal felkelt.
Minden lakos látta
ezt, és áttértek a
keresztény hitre.
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Nem messze innen,
Joppé városában az
emberek szomorúak
voltak. Egy Dorkás
nevĬ keresztény nĞ
éppen akkor halt meg.

A gyászoló barátok
elĞkészítették a testét
a temetésre, majd
kiterítették a felsĞ
szobában, ahol együtt
siratták.
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De Dorkás
barátai tudták,
hogy Péter a
környéken
tartózkodik.
Üzentek érte,
hogy jöjjön
tüstént a
városba.
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Péter kiküldött
mindenkit a
szobából, letérdepelt
és imádkozni kezdett.
A test felé fordulva azt
mondta : "Dorkás, kelj
fel !" ĝ felnyitotta a
szemeit és Pétert
megpillantva
felült.

Amikor felment a
felsĞ szobába, az
özvegyasszonyok
sírva mutogatták neki
azokat a ruhákat és
tunikákat, amelyeket
Dorkás varrt nekik.
Mindnyájan sírtak.

6
Péter odanyújtotta
a kezét és segített
neki felállni.
Miután behívta a
szenteket és az
özvegyasszonyokat,
bemutatta nekik
– élve ! Az eset
elterjedt az egész
Joppéban, és sokan
hittek az Úrban.
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Péter még egy darabig Joppéban maradt,
egy tenger parti házban. Egyik nap
a tetĞre ment fel imádkozni.

Ezek az emberek egy
római százados szolgái voltak,

Ha túlnézett volna
a város falain,

akit
Kornéliusnak
hívtak, és
aki imádta
Istent.

meglátta volna,
hogy három utazó
tart a háza felé.
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Azért küldte el a szolgáit Péterhez,
mert egy látomásban egy angyal jelent
meg neki :

Míg Péter a tetĞn imádkozott, Isten egy
látomást küldött rá. Egy nagy abroszfélét látott
leereszkedni a földre,
amelyen különféle
állatok és
madarak
voltak.

"Hívasd ide
Pétert ! Egy
tímárnál lakik. ĝ
meg fogja neked
mondani, mit kell
tenned."
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Péter szerint ezek tisztátalanok voltak, tehát a
zsidók nem ehettek belĞle. Egy hang azonban azt
mondta neki : "Kelj fel
Péter, öld le Ğket
és egyél !"
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De Péter azt felelte :
"Csak ezt ne, Uram,
mivel én még sohasem
ettem sem piszkosat,
sem tisztátalant."
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Péter nem értette a látomás
értelmét. Ahogy gondolkodott,
a Szentlélek odaszólt neki,
hogy menjen le a
tetĞrĞl, mert
három ember
keresi.

A hang másodszor is
megszólalt : "Amit
az Isten tisztának
nyilvánít, azt te ne
nézd piszkosnak."
És ez háromszor
ismétlĞdött meg,
aztán az abrosz a
visszaemelkedett
az égbe.
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Ahogy a nem-zsidó ember
háza felé tartott, kezdte
megérteni, hogy Isten
minden népet szeret - Isten
azt kívánja, hogy minden
nemzet elismerje Jézust a
világ Megváltójának. Amikor
Péter megérkezett,
Kornélius a lábához omolt
és hajlongani kezdett.

Amikor a három ember elmesélte neki,
hogy egy angyal mondta Kornéliusnak
álmában, hogy jöjjenek el érte,
Péter megértette Isten
üzenetét. Másnap
hat barátjával
együtt Kornélius
házához ment.
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"De Isten engem arra tanított, hogy egy embert se
nézzek se piszkosnak, se tisztátalannak."

Péter felemelte, mondván : "Kelj fel, én is csak
ember vagyok." Ezután így szólt a ház népéhez :
"Tudjátok, hogy tilos egy zsidónak idegennel
barátkozni és
a házába
menni."
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Péter azt mondta ezeknek a nem-zsidó embereknek,
hogy Jézus Isten Fia, aki meghalt a kereszten, de
feltámadott, hogy a világ Megváltója legyen. Ekkor
a Szentlélek rájuk szállt, és Ğk elkezdték dicsĞíteni
Istent.

Péter hat zsidó barátja nagyon elcsodálkozott.
Olyan volt, mint Pünkösdkor. A Szentlélek az
adományát a pogányokra is kiterjesztette. Péter
ekkor megkeresztelte az újonnan megtérteket.
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Jeruzsálemben a keresztények a szemére vetették
Péternek, hogy pogányokat látogat. Ekkor Péter
elmesélte a saját és a Kornélius látomását.

22
Amikor a jeruzsálemi keresztények ezt
végighallgatták, elhallgattak. Istent dicsĞítették,
aki az imán keresztül megmutatta az Egyháznak,
hogy Isten szeretete mindenkié.
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Péter és az ima hatalma
Isten IgéjébĞl, a Bibliából
vett történet :
Celekedetek 9-12

"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130
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