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. نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



یسی پطرس رسول بھ سراسر کشور سفر کرد تا درباره ع
روزی در . دیگران بگویدبھ 

بھ نام لده با مردی شھری 
شد کھ ھشت سال در روبرو 

پطرس . و فلج بودرختخواب 
عیسی مسیح تو را : "گفت
برخیز و . می دھدشفا 

خود را جمع رختخواب 
.مرد فوراً بلند شد." کن



کسانی کھ این شفا را
دیدند، بھ خداوند رو 

.آوردند



مردم شھر ھمسایھ، یوفا ناراحت 
ر نیکوکاچون یک خانم مسیحی بودند 

وشده بخشنده بھ نام طبیتا، بیمار و 
دن دوستانش ب. تازگی فوت کرده بودبھ 
را برای دفن آماده کردند و سپس او او 
در اتاق باالیی را 

دادند قرار 
با و 

عزاداری ھم 
.کردند



ودند اما دوستان طبیتا کھ شنیده ب
پطرس درشھر ھمسایھ است، 

خواھش کردند پیش آنھا 
ھنگامی کھ او وارد . بیاید
شد، بیوه زنھا لباسھایی اتاق 

کھ طبیتا در زمان زنده را 
برایشان دوختھ بود، بودن 

ھمھ . او نشان دادندبھ 
.می کردندگریھ 



اما پطرس از ھمھ 
آنھا خواست کھ 

نو او زا. بیرون بروند
سپس. زد و دعا کرد

طبیتا، : "گفت
او چشمان ." برخیز

خود را باز کرد و با
.دیدن پطرس نشست



و پطرس دستش را بھ ا
. داد و او را بلند كرد
بعد، مقدسین یعنی 

مسیحیان و بیوه زنان
را صدا کرده او را 
.زنده بھ ایشان سپرد

این خبر در سراسر 
اری بھ یوفا پیچید و بسی

.خداوند ایمان آوردند



کنارپطرس مدت طوالنی در یوفا در خانھ ای 
رفتیک روز بھ باالی بام خانھ . مانددریا 

اگر نگاھی بھ آنسوی .کندتا دعا

دیوارھای شھر
می انداخت، میدید كھ 

مسافر برای یافتن سھ
.می آینداو 



افراد، خدمتکاران یک افسر رومی بھ نام این 
وس کرنلی. بودند کھ خدا را می پرستیدکرنلیوس 

خود خدمتکاران 

برای را 
یافتن 

پطرس فرستاده 
فرشتھ ای زیرا ، بود

:بھ او گفتدر رویا 



معون او پیش ش. افرادی را بھ دنبال پطرس بفرست"
او بھ. اقامت دارد کھ خانھ اش کنار دریا استدباغ 

خواھد گفت کھ تو 

چھ کاری باید 
انجام 
."دھی



در حالی کھ پطرس بر بام خانھ دعا می کرد، خدا بھ او 
ن او دید کھ یک سفره از آسمان بھ پایی. رویایی نشان داد

در سفره انواع حیوانات . می آید
.پرندگان بودندو 



ی کھ ھستند بھ این معن" ناپاک"با خود فکر میکرد اینھا او 
.  دیھودیان مذھبی مجاز بھ خوردن چنین خوراک ھایی نبودن

ناگھان صدایی شنید کھ می گفت 
پطرس، برخیز از ای 
حیوانات این 
ببر و سر 

.بخور



نھ : "پطرس بھ خدا گفت
زیرا من ھرگز . خداوندم

چیزی حرام یا ناپاك نخورده 
ا صدایی برای بار دوم ب."  ام

آنچھ را کھ : "او صحبت کرد
د خداوند پاک کرده است، نبای

ار این کار سھ ب." ناپاک بنامی
دوبارهشد و سپس انجام 

باالسفره بھ آسمان 
.برده شد



ر پطرس معنای این رویا را نفھمید اما ھمانطو
ت کھ داشت بھ آن فکر می کرد، خدا بھ او گف
ھ کھ سھ مرد در جستجوی تو ھستند، باید ب

.آنھا برویھمراه 



یکھ ھنگامی کھ این سھ نفر بھ پطرس گفتند ک
کھتھ مقدس بھ کرنلیوس ظاھر شده و گففرشتھ 
کھنست را بھ دنبال تو بفرستد، پطرس داکسانی 

راھنماییخدا او را بھ وسیلھ آن رویا
، بعدروز .استکرده 

دوست بھاو و شش
.رفتندکرنلیوسخانھ



شاید ھنگامی کھ پطرس داشت
بھ خانھ یک مرد غیر یھودی 
می رفت، این نکتھ را درک 

کرد کھ خدا ھمھ مردم را 
دوست دارد، کھ خدا می خواھد 

ھمھ مردم بدانند کھ عیسی 
ھنگامی کھ . منجی جھان است

پطرس رسید، کرنلیوس در 
.مقابل او بھ زانو افتاد



انانسمن ھم مثل تو . برخیز: "پطرس بھ کرنلیوس گفت
شما می دانید كھ : "سپس بھ ھمھ افراد خانھ گفت." ھستم

اما خداوند"."معاشرت یک یھودی با دیگر قوم ھا حرام است
نشان من بھ 

داده است 
كھ من 

نباید ھیچ 
انسانی را 

یا نجس 
ناپاك 

."بنامم



کھ بر عیسی پسر خداست: "پطرس بھ این غیریھودیان گفت
روی صلیب مرد و دوباره زنده شد تا نجات دھنده جھان 

سپس روح القدس بر ھمھ آنھا آمد و آنھا شروع بھ ". باشد
ده شش دوست یھودی پطرس شگفت ز. ستایش خدا کردند

ھودیان ھدیھ روح القدس، بر غیری. مثل پنطیکاست بود. شدند
.نیز ریختھ می شد



.سپس پطرس ایمانداران جدید بھ عیسی را تعمید داد



در اورشلیم، مسیحیان پطرس را سرزنش کردند کھ با
بنابراین پطرس درباره. غیریھودیان دیدار کرده است

با . فترویایی کھ او و کرنلیوس در دعا دیده بودند بھ آنھا گ
دا را شنیدن این مطالب، مسیحیان اورشلیم ساکت شدند و خ

ات بخش بھ راستی کھ خدا توبھ نج: "ستایش کردند و گفتند
دادهبھ غیریھودیان ھم ھدیھ را 

دادو با این کار نشان است 
برایخدا كھ عشق 

."ھمھ است



دعاپطرس و قدرت 

مقّدسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

12-9اعمال رسوالن 

."بخشدکشف کالم تو نور می "
۱۳۰: ۱۱۹مزمور



پایان



کھ ما را کنندصحبت مییمقّدس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
.  آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز او را بشناسید

. خواندایم کارھایی کھ او آنھا را گناه میداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
ود قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خمجازات گناه مرگ است، اّما خدا جھانیان را آن

ح پس از عیسی مسی. را فرستاد تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد
از او اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و. دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمرگ

بخواھی کھ گناھان تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد

عیسای عزیز من :اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را بکن
ن ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان م

ن کنم کھ وارد زندگی من بشوی و گناھاخواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی
کمکم . ی کنمای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگمرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

.آمین.کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگی کنم

۱۶:۳انجیل یوحنا ! مقّدس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب
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