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Апостол Петър
пътувал по цял-
ата страна, за да
свидетелства

на всички
за
Исус. 

Един ден в град Лида, той
видял един човек на легло, 
парализиран от 8 години. 
Петър му казал: �Исус
Христос те изцерява. Ст-
ани и оправи леглото си�.
Човекът се изправил
моментално. Хората, 
които видяли това, се
обърнали към
Господ.



В съседния град Йопия, хората
били нещастни. Една
Християнка на име Тавита, 
току що била умряла. 

Приятелките и подготвили
тялото и за погребение и след това я

поставили в една
горна стая и

скърбяли
за
нея.



Но приятелките на
Тавита чули, че Петър
бил в областта. Те го
повикали да дойде в
Йопия. Когато той се
качил в горната стая, 
жените му показали
ризи и дрехи, които
Тавита била ушила. 
Всички плачели.



Петър накарал
всички да излязат, 
коленичил и се
помолил. После се
обърнал към
мъртвото тяло и
казал: �Тавита, 
стани!� Тя отворила
очите си и когато
видяла Петър, 
надигнала се и
седнала.



Той и подал ръка и и
помогнал да стане, и
като извикал светиите
(Християните) и
жените, им я показал
жива. Това се разчуло
из цяла Йопия и
много хора повярвали
в Господ.



Петър останал дълго време в Йопия. Един ден, 
той се качил на покрива на къщата, за да се
помоли. Ако бил погледнал над

градските стени,
той можел и да
види тримата
пътника, които
идвали при него.



Тези мъже били слуги на един Римски стотник
на име Корнилий, който се покланял на Бог. 
Корнилий бил изпратил слугите си за да

намерят Петър, 

понеже ангел
му се бил явил

във видение
и му бил казал: 

�Изпрати за Петър. 
Той е отседнал при

Симон Кожаря, чиято
къща е край морето.

Той ще ти каже какво
трябва да направиш�.



Докато Петър се молил на покрива, Бог му дал
видение. Едно голямо платнище било спуснато към
земята. В него имало животни и птици. Петър

веднага видял, че те били
�нечисти�. Това означавало, 

че на религиозните
юдеи не им
било
позволено
да ги ядат. 

Изведнъж, един
глас дошъл към
него и казал: 

�Стани Петре, 
заколи и яж�.



Петър казал на Бог: �Не, 
Господи! Никога не съм
ял нещо нечисто�. Втори
път гласът му казал: 
�Това, което Бог е
очистил, ти не трябва
да наричаш нечисто�. 
Това видение се
явило 3 пъти. 
След това, 
всичко било
вдигнато
отново в
небето. 



Петър не разбрал какво означава видението. 
Докато той размишлявал върху него, Бог
му казал, че трима мъже го търсят и че той
трябва да отиде с тях. Когато тримата мъже казали
на Петър, че свят ангел бил казал
на Корнилий да го
извика, Петър разбрал, 
че Бог го води. На
следващия ден,

той и още
6 човека

отишли в дома на
Корнилий.



Вероятно докато е пътувал
към дома на този езичник, 
Петър е започнал да разбира, 
че Бог обича всички хора и
иска всички народи да
разберат, че Исус е
Спасителят на света. Когато
Петър пристигнал, Корнилий
паднал на колене и му се
поклонил. 



Но Петър му казал: �Стани. И аз съм човек като теб�. 
След това, Петър казал на всички: �Вие знаете колко
незаконно е единЮдеин да се събира, или сближава с
хора от други народи�. �Но Бог ми показа, че не
трябва да
наричам
никого
�нечист�
или
�осквер-
нен�.



Петър казал на тези езичници, че Исус бил Божият
Син, Който умрял на кръста и възкръснал, за да бъде
Спасител на света. Докато той още говорел, Святият
Дух слязъл върху всички и те започнали да хвалят
Бог. 6-те юдеиски приятели на Петър били учудени. 
Било като на Петдесятнница. Дарът на Святия Дух се
излял и върху езичниците. Петър веднага кръстил
новоповярвалите в Исус.



В Ерусалим, Християните се скарали на Петър за
това, че бил посетил езичници. Затова, Петър им
разказал виденията, които той и Корнилий били
получили в молитва. Когато чули това, 
ерусалимските Християни млъкнали. Накрая и те
прославили Бог, Който чрез молитва показал на
Християнската Църква, че
Божията любов е за
всички.



�Твоето Слово носи светлина�
Псалм 119:130

Петър и Силата на Молитвата

е история от Божието Слово � Библията, 

намираща се в

Деяния 9-12
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Край!



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.
Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той

нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви
обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, 

Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите
грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! 

Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете
ви, Той ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във

вас сега, и вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за
да умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля
Те, влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за
Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16


