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Apostolul  
Petru  
călătorea  

peste toată țara 
să spună altora  
despre Isus.   
Într-o zi, într-un  
oraș numit Lida, 
el a întâlnit un  
    om care era în  
     pat, paralizat,  
 

          de opt  
               ani.   



„Isus 
Hristos te 
vindecă,”  

a spus Petru.  
„Scoală-te și fă-ți 
patul.”  Omul acela 
s-a sculat imediat.  

Poporul care a 
văzut aceasta 

 s-au predat 
 Domnului. 



Într-un oraș în 
apropriere numit 
Iope, poporul era 
supărat.  O femeie 
credincioasă numită  
Dorca a  
murit. 



Cu părere de rău,  
prietenii ei au 
pregătit-o pentru 
înmormântare, și au 
pus trupul ei într-o  
 

cameră  
de sus  
unde veneau 
norodul să  
o plângă.  



Dar prietenii lui 
Dorca au auzit 
despre Petru că 
era în zona lor.  
Ei au chemat pe 
Petru să  
vină la Iope  
numaidecât. 



Când a venit el  
în camera de 
sus, văduvele  
le-a arătat 
lucrurile făcute 
de Dorca pentru 
ele.  Toți 
plângeau. 



Dar Petru a  
scos pe toți afară,  
s-a îngenunchiat  
și s-a rugat.  Și  
întorcându-se spre 
trupul mort, el a  
spus, „Dorca,  
scoală-te.”  Și  
ea a deschis  
ochii, și  
când a 

văzut pe  
Petru, a stat  

în picioare. 



Atunci el a 
 apucat-o de mână 

 și a ridicat-o sus, și 
 când a chemat pe 

sfinți (Creștini) 
 și pe văduve, el 

 le-a prezentat-o 
  lor vie.  Și s-a dus   
  vestea peste tot în  
  Iope, și mulți au  
  crezut în Domnul.  



Petru a rămas mai mult timp în  
Iope, într-o casă lângă mare.   
 
Într-o zi Petru  
 
 
 
 

s-a dus în  
casă să se 

                                          roage. 



Dacă s-ar fi uitat  
peste zidul cetății,  
 
ar fi văzut trei  
 
 
 

călători 
 venind 

                                          după el. 



Acești oameni erau slujitorii unui 
soldat Roman numit Corneliu  
 
 
 
 

care credea 
 în Dumnezeu. 

                                   Corneliu a 
 trimis slujitori 

                                   lui să-l ... 



... cheme pe Petru fiind-că  
un înger i-a spus într-un vis,  
                                   „Cheamă  
 
                                     Petru.  El  

locuiește 
 la Simon, un 
 tăbăcar, cu 

 casa lângă mare. 
  El îți va spune ce 

                            trebuie să faci.” 



În timp ce Petru se ruga pe 
acoperișul casei, Dumnezeu i-a trimis  

o vedenie.  Se 
 arăta ca o 

 față de 
 masă 
 mare 

 slobozindu- 
se în jos pe 

                                        pământ. 



În ea se aflauanimale și  
păsări.  Petru și-a dat seama că  

toate acestea erau 
 „necurate”.   



Aceasta însemna că Evreii religioși 
nu aveau voie să mănânce din ele.  

Deodată, o voce 
 i-a spus, 
 „Scoală- 

te și 
 mănâncă.” 



„Nicidecum,  
Doamne!”   
Petru a spus  
Domnului.  „Căci  
niciodată n-am  
mâncat ceva  
spurcat sau  
necurat.”   
O voce a  
vorbit cu el  
a doua oară. 



„Ce Dumnezeu a  
curățit, tu să nu  
numești spurcat.”   
Lucrul aceasta  
s-a arătat de  
trei ori.  Și  
vasul a fost  
ridicat  
iarăși  
la cer. 



Petru nu a înțeles ce însemna  
visul acela.  În timp ce se  
gândea la el, Dumnezeu i-a  
spus că trei oameni  
îl caută și că  
el trebuie să  
meargă cu ei.   

Când cei  
trei 

 sutași 
                                   au spus lui ... 



... Petru că un înger sfânt a  
spus lui Corneliu să cheme pe  
Petru, Petru a știut că Dumnezeu  
îl călăuzea.  În ziua  
următoare, el și  
șase prieteni  

s-au dus la  
Corneliu 

 
 acasă.  



Poate, în timp ce mergea 
la casa acelui om care nu 

era Evreu, Petru a 
început să înțeleagă că 

Dumnezeu iubește pe 
toate neamurile – că  

Dumnezeu dorește ca 
toate neamurile să-L 
cunoască pe Isus ca 

Salvatorul lumii.  



Când Petru a 
sosit, Corneliu 
s-a aplecat ca 
să i se închine. 



„Ridică-te.  Și eu sunt un om ca și 
tine,” a spus Petru lui Corneliu.  
Atunci Petru a spus la toți cei din 
casă, ... 



... „Voi știți cât este de împotriva 
legii ca un Evreu să fie prieten cu un 
grup sau să meargă la cineva de altă  
 
 
 
 
 
 
 
                            naționalitate.” 



„Dar Dumnezeu mi-a arătat ca să nu 
numesc necurat sau spurcat pe nici 
un om.” 



Petru a spus acelor Neamuri (nu 
Evrei) că Domnul Isus este Fiul lui 
Dumnezeu care a murit pe cruce 
și care a înviat din nou pentru a fi 
Salvatorul lumii. 



Atunci Duhul Sfânt s-a pogorât 
peste ei și ei toți lăudau pe 
Dumnezeu.  Cei șase prieteni a lui 
Petru erau uimiți.  Era din nou ca la 
Pogorârea Duhului    Sfânt.   



Darul Duhului Sfânt era revărsat 
și peste Neamuri.  Atunci Petru a 
botezat în apă pe cei noi creștini 
care credeau în Isus. 



În Ierusalim, Creștinii au certat pe 
Petru pentru-că a vizitat Neamurile.  
Atunci Petru le-a spus despre 
vedenia pe care el și Corneliu  
au avut-o prin  
rugăciune. 



Când au auzit aceste lucruri, 
Creștini din Ierusalim s-au liniștit.  
Și ei lăudau pe Dumnezeu, care le-a 
ascultat rugăciunea, arătând 
bisericii Creștine că dragostea lui  
Dumnezeu este  
pentru toți. 



Petru și Puterea Rugăciunii 
 

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia, 

 
se găseşte în 

 
Fapte 9-12 

„Descoperirea cuvintelor Tale dã  
luminã.”  Psalmi 119:130  



Sfârşit 



Această povestire Biblică, ne spune despre 
Dumnezeul nostru minunat, care ne-a creat 
pe noi şi care doreşte să se facă cunoscut 

nouă. 
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, 

aceste fapte rele sunt numite de El păcate.  
Pedeapsa pentru păcat este moartea, dar 
Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de 
mult încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe 
Isus, să moară pe cruce şi să fie pedepsit 

pentru păcatele tale.  Dacă tu crezi în Isus 
şi îi ceri iertare, El te va ierta!  El va veni în 

viaţa ta, iar tu vei trăi cu El pentru 
totdeauna. 



Dacă tu crezi că toate acestea sunt 
adevărate, roagă-te astfel lui Dumnezeu: 
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar 
te-ai făcut om ca să mori pentru păcatele 

mele, iar acum eşti viu.  Te rog intră în viaţa 
mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o 

viaţă nouă şi într-o zi voi fi pentru toteauna 
cu Tine.  Ajută-mă să-Ţi slujesc şi să 

trăiesc ca şi copil al Tău.  Amin. 
 

Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în  
fiecare zi!  Ioan 3:16 
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