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Péter apostol az 
egész országot 
beutazta, hogy 
Jézusról beszéljen.  
Egyik nap egy Lidda 
nevű városban egy 
lebénult emberre 
bukkant, aki nyolc 
éve nem kelt fel  
  az ágyból.  



"Jézus Krisztus 
meggyógyít téged" 
– mondta neki 
Péter.  "Kelj fel és 
vesd be magad az 
ágyadat !"  Ő 
azonnal felkelt.  
Minden lakos látta 
ezt, és áttértek a 
keresztény hitre. 



Nem messze innen, 
 Joppé városában az emberek 

 szomorúak voltak.  Egy Dorkás 
nevű keresztény nő éppen akkor 

halt meg.  A gyászoló barátok 
előkészítették a testét a 

temetésre, majd 
 kiterítették 

          a felső 
      szobában,  
    ahol együtt  
     siratták.  



De Dorkás 
barátai tudták, 
hogy Péter a 
környéken 
tartózkodik.  
Üzentek érte, 
hogy jöjjön 
tüstént a  
városba. 



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



Péter kiküldött 
mindenkit a szobából, 
letérdepelt és imádkozni 
kezdett.  A test felé 
fordulva azt mondta : 
"Dorkás, kelj fel !"   
Ő felnyitotta a  
szemeit és Pétert  
megpillantva  
felült.  



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. 



Péter még egy darabig Joppéban maradt, 
egy tenger parti házban.  Egyik nap  
a tetőre ment fel imádkozni. 

       Ha túlnézett volna   
       a város falain,   
       meglátta volna,  
    hogy három utazó 
tart a háza felé.  



Ezek az emberek egy római százados szolgái  
          voltak, akit Kornéliusnak hívtak, és aki  
                                              imádta Istent.   
                                                 Azért küldte  
 
                                                       el a szolgáit  
                                                          Péterhez, 
                                                              mert egy  

látomásban 
 egy angyal jelent 

 meg neki : "Hívasd 
 ide Pétert !  Egy 

 tímárnál lakik.  Ő meg 
                                            fogja neked mondani, 
                                           mit kell tenned."  



Míg Péter a tetőn imádkozott, Isten egy  
látomást küldött rá.  Egy nagy abroszfélét látott 
leereszkedni a földre, amelyen különféle állatok  
         és madarak          voltak.  Péter szerint ezek    
      tisztátalanok       voltak, tehát a zsidók nem  

ehettek belőle. 
  Egy hang 

 azonban 
 azt mondta 
 neki : "Kelj 
 fel Péter, 

 öld le őket 
 és egyél !"  



De Péter azt felelte :  
"Csak ezt ne, Uram, mivel  
én még sohasem ettem sem 
piszkosat, sem tisztátalant."  
A hang másodszor is 
megszólalt : "Amit  
az Isten tisztának  
nyilvánít, azt te ne  
nézd piszkosnak."   
És ez háromszor 
ismétlődött meg,  
aztán az abrosz a 
visszaemelkedett  
az égbe. 



Péter nem értette a látomás értelmét.   
Ahogy gondolkodott, a Szentlélek odaszólt  
neki, hogy menjen le a tetőről, mert három  
ember keresi.  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. 



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.  



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." 



"De Isten engem arra tanított, hogy egy embert 
se nézzek se piszkosnak, se tisztátalannak." 



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 ők elkezdték dicsőíteni 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.  



Jeruzsálemben a keresztények a szemére vetették 
Péternek, hogy pogányokat látogat.  Ekkor Péter 
elmesélte a saját és a Kornélius látomását.  Amikor 
a jeruzsálemi keresztények ezt végighallgatták, 
elhallgattak.  Istent dicsőítették, aki az imán 
keresztül megmutatta az Egyháznak, hogy Isten 
szeretete mindenkié. 



Péter és az ima hatalma  
 

 Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

Celekedetek  9-12 

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



Vége 



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük. 

 
Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja  
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké  

Vele fogsz élni. 
 

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz  
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem  
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és  
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és  
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem,  

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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