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Апостол Петро подорожував країною, розповідаючи  
                                                  іншим про Ісуса.  Одного 
                                                   дня у місті Лідді він  
                                                  зустрів чоловіка, який  
                                                був паралізований і лежав 
                                               у ліжку вісім років.  “...Тебе   
                                                    вздоровляє Ісус Христос, 
                                                       - сказав Петро, -  
                                                       Уставай, і постели собі 
                                                         сам.”  Чоловік  
              негайно підвівся. 



Люди, які це бачили, навернулися до Бога. 



         Неподалік, у місті Йоппії,  
       люди сумували.  Жінка на ім’я  
     Тавіта, яка була християнкою,  
    щойно померла.  Її друзі у журбі   
 приготували її тіло до погребіння, 
потім поклали її у верхній  
                                 кімнаті, де вони  
                                         горювали 
                                               разом. 



Але друзі Тавіти 
почули, що Петро був 
неподалік.  
Вони негайно послали 
по нього у Йоппію. 
Коли він прийшов до 
верхньої кімнати, 
вдови показали йому 
сукні й плащі, які 
зробила для них 
Тавіта.  Усі плакали. 



Але Петро випровадив 
усіх із кімнати і, 
ставши навколішки, 
помолився.  
Потім, повернувшись 
до тіла, він сказав:  
“Тавіто, вставай!”  
І вона відкрила очі, а 
коли побачила Петра, 
сіла. 



“Він же руку подав їй, 
і підвів її, і закликав 
святих і вдовиць 
(християн), та й 
поставив живою її.”  
І про це почули в усій 
Йоппії, і багато людей 
увірували в Господа. 



Петро довгий час перебував у Йоппії, у домі біля  
моря.  Одного дня Петро вийшов на горницю 
молитися.  Якби він подивися за 
  

 

 

 

 

 
 

         міські стіни, то  
        побачив би трьох 
        мандрівників, які 
        прийшли його                 
        шукати. 



Ці троє людей були слугами римського сотника  
на ім’я Корнилій, який шанував Бога.  
Корнилій послав своїх слуг знайти Петра,  
          тому що ангол  
 

       сказав йому у    
                                                                          видінні:  
                                                                         “... Приклич 
                                                                        Петра.  Він 
                                                                гостює в одного 
                                                            гарбарника Симона, 
                                                            що дім має при морі. 
                                                          Він скаже тобі, що ти 
                                                        маєш робити.” 



Коли Петро молився на горниці, Бог послав йому 
видіння.  Це нагадувало велике простирадло, яке 
звисало до землі.            На простирадлі були тварини  
                                              й птахи.  Петро бачив, що 
                                                           вони були нечисті. 
                                                                       Це означало, 
                                                                        що релігійним 
                                                                            юдеям не 
                                                                       дозволялося їх  
                                                                     їсти.  Раптом до 
                                                                   нього  звернувся  
                                                                   голос: “Устань,  
                                                                   заколи, Петре,  
                                                                    і їж!” 



“А Петро відказав: 
“Жодним способом, 
Господи, - бо ніколи не їв я 
нічого огидного чи то 
нечистого!”  Голос 
звернувся до нього вдруге: 
“Що від Бога очищене, не 
вважай за огидне того!”  
Це повторилося тричі.  А 
потім простирадло  
було забране  
назад у небо. 



Петро не знав, що означало видіння.  Поки  
він над тим розмірковував, Бог сказав  
йому, що його шукають троє людей, з якими  
він має піти.  Коли троє чоловіків сказали  
Петру, що святий ангол сказав  
Корнилію послати  
по нього, Петро знав,  
щo його веде Бог.                                                           На  
                                                                             наступний  
                                                                   день він разом з  
                                                                                    сімома  
                                                                                       друз- 
                                                                                         ями  
                                                                              пішов до  
                                                                дому Корнилія. 



Можливо, поки Петро наближався 
до дому людини, яка не була юдеєм,  
він почав розуміти, що Бог любить 
усіх людей і хоче, щоб усі нації 
пізнали, що Ісус є Спаситель світу. 
Коли Петро прийшов, Корнилій 
  впав перед ним у пошані. 



“Устань, бо й сам я людина!” – сказав Петро 
Корнилію.  Потім він сказав до усіх людей у домі:  
“Ви знаєте, що невільно юдеєві приставати й 
приходити до  
чужаниці.” 



“Та відкрив мені Бог, щоб я жодну людину не мав за 
огидну чи то за нечисту.” 



Петро сказав цим гелленам (не-юдеям), що Ісус є син 
Бога, Який помер на хресті і піднявся знову, щоб 
бути Спасителем світу.  Потім Святий Дух зійшов на 
усіх них, і вони почали хвалити Бога.  Шестеро 
юдеїв, друзів Петра, були вражені.  Це нагадувало 
п’ятидесятницю.  Дар Святого Духа злинув і на  
      гелленів. Потім Петро           охрестив 
новонавернених до Ісуса. 



У Єрусалимі християни звинуватили Петра за 
відвідування гелленів.  Отже, Петро розповів їм про 
видіння, які він і Корнилій отримали у молитві. Коли 
Єрусалимські християни почули про ці речі,  
то замовкли.  Вони прославили Бога, Який через 
молитву показав Християнській церкві, що Божа 
любов – то для кожного. 



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 
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Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Діях, головах 9-12 



Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.  

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом.  
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить!  Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.  

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе,  
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  
Читай Біблію і щодня говори з Богом!   

Євангелія від Івана, 3:16 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21

