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 הנכם מורשים להעתיק או להדפיס את  : אישור
  .הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



השליח כיפא טייל בכל 
 הארץ וספר לאחרים  

 , יום אחד.  על ישוע
 הוא , בעיר בשם לוד

 פגש אדם שהיה  
 ,  משותק, במיטה

 .כבר שמונה שנים



ישוע המשיח מרפא  "
 .   אמר כיפא" ,אותך

 קום וסדר את  "
 האיש  ."  מטתך

 אנשים  . קם מיד
 שראו זאת פנו 

 .והאמינו באלוהים
 



 בעיר הסמוכה יפו  
 .  האנשים היו עצובים

 אשה מאמינה בשם צביה  
 .חלתה ומתה



 בצער רב החברים שלה  
רחצו את גופתה והכינו  

אז הניחו את הגופה  , לקבורה
בחדר בעלית הבית ושם הם  

 התאבלו 
 .ביחד



 אבל החברים של  
 צביה שמעו שכיפא  

 הם  .  היה בסביבה
 קראו לכיפא  

 .שיבוא מיד ליפו



כאשר כיפא עלה  
 ,  לעליית הבית

האלמנות הראו לו  
 כותנות ובגדים 
 שצביה הכינה  

 כולם  .  עבורם
 .שם בכו



 אבל כיפא הוציא
 ,את כולם החוצה 

.   כרע על ברכיו והתפלל 
:  ובפנותו אל הגופה אמר

והיא  ."  טביתא קומי"
 פקחה את העיניים

 וכאשר ראתה 
 את כיפא היא 

 .התישבה 



 אז הוא הושיט אליה  
.  את ידו והקים אותה

וכאשר הוא קרא 
)  המאמינים(לקדושים 
הוא הציג  , והאלמנות
 הדבר  .  אותה חיה

ורבים  , נודע בכל יפו
 .האמינו באדון



 יד-בבית על, כיפא נשאר זמן רב ביפו
 יום אחד עלה כיפא אל.  הים 

 

 .הגג להתפלל 



 הוא, אם הוא הביט לעבר חומות העיר
 יכול היה לראות שלושה שליחים 

 

 .שבאים לחפש אותו 



 אנשים אלו היו משרתים של חייל רומי
 .בשם קורנליוס שהיה ירא אלוהים 



 קורנליוס שלח את המשרתים למצוא את
 שלח  ", כיפא מפני שמלאך אמר לו בחזון 
 הוא , לכיפא         

 מתארח       
 אצל         

 אשר  , שמעון
 .  יד הים-ביתו על

 הוא יאמר לך מה  
 ."עליך לעשות



אלוהים נתן לו  , בזמן שכיפא התפלל על הגג
 זה היה נראה כמו .  חזון

 כלי דומה למפרש  
 גדול שירד  

 .אל הארץ



כיפא ידע שהן  .  על המפרש היו חיות ועופות
 קול  , פתאום.  לא כשרות

 קום  .  "היה אליו
 שחט  , כיפא

 ."ואכול



, בשום פנים לא"
ענה כיפא !"  אדוני
כי מעולם  .  "לאלוהים

לא אכלתי שום פיגול  
 בפעם."  וטמא

 השניה הקול 
 .דיבר אליו 



,  לאשר טיהר אלוהים"
."  אתה אל תקרא טמא

.  כך היה שלוש פעמים
 ואז נלקח הכלי

 .חזרה לשמיים 



 כיפא לא הבין מה היה משמעות
 ,בזמן שהוא חשב על כך.  החזון 

 אלוהים אמר לו שאנשים 
 מחפשים אותו 
 ושעליו ללכת 

 .אתם 



 כאשר שלושת האנשים אמרו לכיפא
 ,שמלאך אמר לקורנליוס לקרוא לו 

 .כיפא ידע שאלוהים מדריך אותו 
 הוא וששה, למחרת   
 חברים הלכו לביתו 

 .של קורנליוס 



 בזמן שהוא עשה את  , אולי
 ,  דרכו לבית של האיש הלא יהודי

 התחיל כיפא להבין שאלוהים  
   -אוהב את כל האנשים
 שאלוהים רוצה שכל  
 העמים ידעו את ישוע  

 כאשר .  המושיע של כולם
 קורנליוס  , כיפא הגיע

 .נפל לרגליו      



אמר כיפא " ,גם אני עצמי בן אנוש.  קום"
 .לקורנליוס



אתם יודעים  ", אז הוא אמר לכל האנשים בבית
שאסור לאיש יהודי להיות חבר לנוכרי או לבוא 

 אך לי הראה אלוהים שלא לקרוא לשום  " ."אליו
 אדם                                                       

 '  שיקוץ'                                                    
 או                                                          

 ."'טמא'                                                     



שישוע הוא  ) ללא יהודים(כיפא אמר לנוכרים 
בן האלוהים אשר מת על הצלב וקם מן המתים  

אז רוח הקודש  .  כדי להיות מושיע העולם
 .נפלה על כולם והם החלו להלל את אלוהים



זה היה  .  החברים היהודים של כיפא נדהמו
.  כמו בחג השבועות כאשר רוח הקודש נפלה
.  מתנת רוח הקודש נפלה גם על הלא יהודים
אז טבל כיפא במים את המאמינים החדשים  

 .בישוע



גערו המאמינים בכיפא שביקר אצל  , בירושלים
אז סיפר להם כיפא על החזון שהוא  .  הגויים

כאשר הם שמעו  .  וקורנליוס קבלו בתפילה
-ונתנו כבוד לאלוהים על. דברים אלו הם שתקו

 כך שהראה בתפילה
 שאלוהים אוהב את 

 .כולם 



 כיפא והכוח שבתפילה  
 

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
 

 'יב-'מעשי השליחים ט
 
 

 "פתח דבריך יאיר"
  130, תהלים קיט



 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא "התנ
 . אותנו ואשר חפץ שנכיר אותו

 
אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם 

העונש על חטא הוא מוות אבל .  הוא קורא חטא
, אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו, ישוע
אם אתה או !  קם לתחיה מן המתים ועלה לשמים

את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על 
הוא יבוא ויחיה  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עכשו בתוככם ואתם תחיו עמו לעולמים



 ,  אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
 :אמרו זאת לאלוהים

שאתה הוא ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר
אלוהים שהפך להיות אדם ושמת עבור חטאי  

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על .  ושקמת מן המתים
החטאים שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים  

עזור לי  .  עכשו ושיום אחד אהיה אתך לעולמים
 .  אמן).  או בתך(לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך 

 
   ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום

 16' יוחנן ג
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