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1. történEt: Péter meggyógyítja
Dorkást Kulcsvers:

Apostolok Csel.
9:42

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Apostolok Csel.

9:32-43

Péter sok faluba és városba elment,
hogy beszéljen az embereknek az Úr
Jézusról.

Egy tengerparti városban, Joppéban,
élt egy Dorkás nevű asszony.

K: Írd a kép alá annak a városnak
a nevét, ahol Dorkás lakott!

Dorkás szerette az Úr Jézust, és ezért
mindent megtett, amit csak tudott, hogy
másokon segít sen.

Enni adott a szegényeknek, ruhát varrt
azoknak, akiknek szüksé gük volt rá.

K: Miért segített Dorkás másoknak?

Azért, mert   S Z __ __ __ __ __ __ 
az Úr Jézust.
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öSSZESEn:

Egy nap azonban Dorkás nagyon megbetegedett, és meghalt. Mindenki szomorú volt emiatt.

K: Húzd alá, hogyan érezték magukat az emberek, amikor Dorkás meghalt!

Mindenki boldog volt.             Mindenki szomorú volt.

Péter ebben az időben egy közeli településen, Liddában volt. Két embert elküldtek hozzá.
„Kérünk, azonnal gyere hozzánk!” mondták neki.

K: Mit mondott a két ember Péternek?

Péter habozás nélkül elment oda, ahol Dorkás
lakott. Amikor a házához érkezett, bement, letérdelt
és imádkozott. Azután azt mondta Péter: „tábitha
kelj fel!” (tábitha volt Dorkás másik neve.)

Péter megfogta Dorkás kezét, és segített neki
felkelni. Ő újból élt, és teljesen meg is gyógyult!

Ez a nagy csoda miatt sokan hittek az Úr Jézusban,
és keresztyénné lettek.

te hiszel az Úr Jézusban?

K: Színezd ki a betűket!

„Sokan hittek
az Úrban.”

Apostolok Csel. 9: 42

Mi nem láthattuk azokat a csodákat, amiket Jézus és Péter tett, de amikor a Bibliában olvasunk
róluk, akkor mi is hihetünk.

K_ _ _ _ _

a_ _ _ _ _ _  gy_ _ _

h_ _ _ _ _ _!
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2. történEt: Péter látomást lát
Kulcsvers:
János 3:16

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Apostolok Csel.

10:9-23

Miután Dorkás újból élt, Péter egy ideig
még Joppéban maradt.

Péter azt gondolta hogy Jézus csak a
saját népéért, a zsidókért halt meg.
Amíg azonban Péter Joppéban egy
Simon nevű ember házában lakott,
Isten egy nagyon fontos leckét adott
neki.

K: Kinek a házában lakott Péter Joppéban? Húzd alá a helyes választ!

Simon házában        Dorkás házában        Fülöp házában

Délben Péter imádkozott. Isten ekkor szólt hozzá, és elmagyarázta neki, hogy Ő minden
teremtményét szereti.

K: Mit csinált Péter délben?

I __ __ __ __ __ __ __ __ __.

Isten egymás után három alkalommal mutatta be Péternek, hogy nem csak a zsidó nép
fontos a számára.

Miközben Péter még azon gondolkozott, amit Isten mondott neki, három ember érkezett a
házhoz. Ezek az emberek meghívták Pétert egy olyan ember házához, akit Kornéliusnak
hívtak és római katona tiszt volt.

K: Színezd ki azt a számot, ahány ember Péterhez érkezett!

1 4 6 3
Kornélius körülbelül 60 kilométerre lakott onnét, Cézáreában. De ő nem volt zsidó! 
Péter korábban nem mehetett be egy nem zsidó ember házában! Mit tegyen most?
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öSSZESEn:

Péter emlékezett arra, amit éppen az előbb tanult - Isten számára mindenki fontos, függet le nül
attól, hogy milyen néphez tartozik.

K: Írd be a válaszokat a Keresztrejtvénybe!

1. Mi volt a annak a városnak
a neve, ahol Péter lakott?

2. Ki hívta meg a házához
Pétert?

3. Kinek a házában lakott
Péter?

4. Ki imádkozott délben?

Másnap Péter elment a három emberrel, hogy talál -
koz zon Kornéliussal.

Ha hiszünk az Úr Jézusban az csodálatos dolog. A
jó hír azonban az Úr Jézusról nem csak nekünk szól,
hanem mindenkinek - az iskolában, az utcában és
az egész világon.

Kérd Istent, hogy segítsen neked beszélni az Úr
Jézusról másoknak!

K: Színezd ki a betűket!

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

adta...”
János 3:16
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3. történEt: Péter Kornéliusnál
Kulcsvers:

Apostolok Csel.
10:43

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Apostolok Csel.

10:23-48

Péternek és a három férfinak egy egész napig tartott
az út Cézáreába, Kornélius házához. Kornélius már
várta őket.

Az összes barátját és a rokonságát is meghívta a
házához, hogy meghallgassák Pétert.

K: Kiket hívott meg Kornélius a házába?

a   b __ __ __ __ __ __ __   és

a   r __ __ __ __ __ __ __ __ __.

Amikor Péter megérkezett a házba, Kornélius
letérdelt Péter előtt. Péter azonban rászólt: „Kelj fel;
én magam is ember vagyok!”

K: Mit mondott Péter Kornéliusnak?

„Isten azt mondta nekem, hogy hívjalak ide”
mondta Kornélius Péternek. „Kíváncsian
várjuk, hogy mit akar Isten mondani nekünk
rajtad keresztül!”

K __ __ __   f __ __,   é __
m __ __ __ __   i __   e __ __ __ __

v __ __ __ __ __!
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öSSZESEn:

K: Ki mondta Kornéliusnak, hogy küldjön Péterért? Húzd alá a helyes választ!

Simon          Dorkás           Isten

Péter ezután elkezdett beszélni Kornéliusnak és a házában összegyűlt embereknek.

K: Írd le a tárgyak kezdőbetűit, hogy megtudd, ki volt az, akiről Péter beszélt!

Miközben Péter beszélt, a házban lévők mind hittek, és a bűneikre bocsánatot nyertek Istentől.

Péter most megértette, hogy az Úr Jézusról szóló örömhír mindenkinek szól az egész világon.

K: Színezd ki a kulcsverset!

„bűneinek
bocsánatját veszi 

az Ő neve által mindenki, aki

hiszen őbenne.”
Apostolok Csel. 10: 43
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4. történEt: Péter (ismét) börtönben
Kulcsvers:
Jakab 5:16

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Apostolok Csel.

12:1-19

Heródes király nem
szerette azokat, akik
követték az Úr Jézust.

Az egyik apostolt,
Jakabot kivégeztette,
nem sokkal utána
pedig Pétert börtönbe
vetette.

K: Karikázd be az alábbi kérdésekre a helyes választ.

Ki nem szerette az Úr Jézus követőit? Heródes király        Péter        Jakab

Kit végeztek ki? Heródes király        Péter        Jakab

Kit vetettek börtönbe? Heródes király        Péter        Jakab

Péter keresztyén barátai összegyűltek, hogy imádkozzanak érte.

A börtönben éjszaka Péter aludt. Két katonához volt láncolva, és másnap akarták bíróság
elé állítani. Hirtelen egy angyal jelent meg, és felébresztette őt.

K: Ki ébresztette fel Pétert?

Egy   a __ __ __ __ __.

„Kelj föl hamar!”, mondta az angyal. A láncok leestek Péter csuklójáról. Felállt, és követte
az angyalt a börtönajtón keresztül.

Senki sem állította meg őket. Az őrök nem kiáltottak utánuk, hogy: „Állítsák meg!
Megszökik!” Úgy látszik, mindenki aludt.

Péter azt gondolta, hogy álmodik. Ám ahogy az angyal kivezette őt a börtönből a városba,
rájött, hogy Isten szabadította ki őt!
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K: tegyél pipát (4) a HELYES, 8-et a HIBÁS állítások mögé!

Péter ébren volt, amikor az angyal megérkezett. ..........

Péter először azt gondolta, hogy álmodik. ..........

Péter rájött, hogy Isten szabadította ki őt. ..........

Péter egyenesen abba a házba ment, ahol keresztyén barátai imádkoztak érte.
Amikor bekopogott, egy rhodé nevű szolgálólány jött a kapuhoz. Ahelyett
azonban, hogy kinyitotta volna, beszaladt a többiekhez ezzel a hírrel: „Péter áll a
kapu előtt!” Először ők sem hitték el.

K: Mit mondott rhodé a többieknek?

Amikor azonban kinyitották a kaput, látták, hogy tényleg Péter áll ott. Mennyire
hálásak voltak Istennek, hogy meghallgatta az imádságukat, és kiszabadította
Pétert!

K: Színezd ki a betűket!

A Jakab 5:16-ból azt tanuljuk, hogy 

„Igen hasznos az
igaznak buzgóságos

könyörgése.”

P __ __ __ __
á__ __   a   k__ __ __

e __ __ __ __ !
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