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1. történEt: Péter meggyógyítja Dorkást
Ez a történet arról szól, hogy: hogyan támadt fel Dorkás. Olvasd el:

Apostolok Csel.
9:32-43

Péter sok faluban és városban járt, és mindenhol beszélt az emberek -
nek az Úr Jézusról. Egy tengerparti városban, Joppéban, élt egy Dorkás
nevű nő.

Mi volt annak a városnak a neve, ahol Dorkás élt?
J __ __ __ __ .

Dorkás szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett amit csak tudott,
hogy másokon segítsen. Egy napon azonban Dorkás súlyos beteg lett,
és meg is halt. Mindenki nagyon szomorú volt emiatt.

Péter elment oda, ahol Dorkás lakott. Amikor odaért a házához,
bement, térdre borult, és imádkozott. Majd így szólt: „Dorkás, kelj fel!“

Péter megfogta a kezét,
és felsegítette. Dorkás
újra élt, sőt teljesen
egész séges is lett!

Emiatt a csodálatos
esemény miatt sok
ember hitt az Úr Jézus -
ban, és keresztyénné
lett.

Színezd ki a képet!
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2. történEt: Péter látomása
Ez a történet arról szól, hogy: Isten mindenkit szeret. Olvasd el:

Apostolok Csel.
10:9-23

Miután Dorkás feltámadt, Péter egy ideig
még Joppéban maradt.

Délben, miközben Péter imádkozott, Isten
megszólította, és elmondta, hogy Ő minden
teremtményét egyformán szereti, számára
mindenki fontos.

Mit csinált délben Péter? I __ __ __ __ __ __ __ __ __.

nem sokkal ezután három férfi érkezett hozzá, és megkérték Pétert, hogy menjen
velük egy Kornélius nevű ember házába. Kornélius egy olyan ellenséges ország
katonája volt, akik nem ismerték Istent.
Péter korábban nem mehetett látoga tóba
ilyen emberhez. Most mit tegyen? Arra
gondolt, amit éppen most tanult meg:
Istennek minden ember fontos.

Másnap tehát Péter útrakelt a három
férfival, hogy meglátogassa Kornéliust,
és beszél jen neki Jézusról.

Kérd Istent, hogy segítsen neked is
Jézusról beszélni másoknak!

rajzold be a harmadik embert, aki
Péterhez érkezett, majd színezd ki
a képet és az alábbi betűket!

„Mert úgy szerette Isten
e világot, hogy az ő egyszülött

Fiát adta...“ János 3:16
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3. történEt: Péter Kornéliusnál
Ez a történet arról szól, hogy: egy római katonatiszt megtér. Olvasd el:

Apostolok Csel.
10:23-48

Péter és a három férfi egy egész napig gyalogoltak, mire Kornéliushoz értek.
Kornélius meghívta a családtagjait és a barátait is a házába, hogy meghallgassák,
amit Péter mond.

„Isten azt mondta nekem, hogy hívjalak ide téged“ mondta Kornélius Péternek.
„Mindannyi an kíváncsiak vagyunk, hogy mit akar nekünk Isten mondani.“

Ki mondta Kornéliusnak, hogy hívja magához Pétert?
Húzd alá a helyes választ!

Simon               Dorkás               Isten

Színezd ki Kornéliust sárgával, Pétert kékkel!

Ezután Péter elkezdett beszélni az Úr Jézusról Kornéliusnak, a családjának és a
barátainak.

Péter beszédére mindannyian hittek, és így a bűneik bocsánatot kaptak Istentől.
Péter pedig megértette, hogy az Úr Jézusról szóló örömhír minden embernek szól az
egész világon!
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4. történEt: Péter (újra) börtönben
Ez a történet arról szól, hogy: Isten válaszol az imádságra. Olvasd el:

Apostolok Csel.
12:1-19

Heródes király nem szerette az Úr Jézus követőit. Ezért megölette
Jakabot, és nem sokkal azután börtönbe záratta Pétert.

Péter keresztyén barátai összegyűltek, hogy imádkozzanak érte.

A tárgyalás előtti éjszaka
Péter úgy aludt, hogy két
őrhöz volt hozzáláncolva. 

Hirtelen egy angyal jelent
meg és felébresztette!
„Kelj föl hamar!“ mond ta
az angyal.

A láncok lehullottak Péter
csukló járól. Felkelt és
követte az angyalt a
börtön kapuján keresztül.

Ki ébresztette fel Pétert? Egy    __ __ __ __ __ __.

Péter először azt hitte, hogy álmodik. Miután az angyal kivezette a
börtön ből, megértette, hogy Isten szabadította ki őt!

Péter elment ahhoz a házhoz, ahol a barátai imádkoztak érte. Amikor
bekopogott, egy rhodé nevű lány jött az ajtóhoz. Ahelyett, hogy ajtót
nyitott volna, beszaladt, és elújságolta a többieknek: „Péter áll a kapu
előtt!“ Először nem akartak hinni neki. Amikor azonban kinyitották a
kaput, és meglátták Pétert, mindannyian dicsérték Istent, hogy meghall -
gatta az imádságukat, és kiszabadította őt a börtönből.

Színezd ki a képet, 
és rajzolj egy börtönablakot!
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Ide küldd vissza a kitöltött lapot:Írásos értékelés / üzenet:


