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Az Úr Jézus visszament
a mennybe. néhány hét
múlva elküldte a Szent -
lelket, hogy segítsen a
tanítványoknak.
A tanít vá nyoknak szük -
ségük volt a Szentlélek
segítsé gé re, hogy be -
szél jenek az emberek -
nek az Úr Jézusról.

Ki jött el, hogy segítsen Jézus tanítványainak?

a   SZ__ __ __ L __ __ __ __.

Amikor a Szentlélek eljött, a tanítványok egy házban voltak. Olyan hang
hallatszott, mint amikor zúg a szélvihar, és apró lángokat lehetett látni,
amik a fejükre szálltak. A tanítványok ekkor erőt és bátorságot kaptak
arra, hogy mindenkinek elmond ják az Úr Jézusról szóló öröm hírt. Péter

elkezdett prédikálni egy nagy
tömegnek, akik a házon kívül
gyűltek össze. Azt mondta nekik,
hogy őszintén meg kellene
bánniuk azt, amit Jézussal
tettek. Ha hisznek Benne, Isten
megbocsátja a bűneiket.

Színezd ki a házat!

Rajzold le Pétert, ahogy a tömegnek beszél!

1. történet: Péter prédikál
Ez a történet arról szól, hogy: hogyan jött el a Szentlélek. Olvasd el:

Apostolok Csel.
2:1-14, 36-39
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2. történet: Péter meggyógyít egy sántát
Ez a történet arról szól, hogy: Istennek van hatalma betegeket meggyógyítani.

egy nap, nem sokkal a Szentlélek
eljövetele után, Péter és János a
templomba mentek.

A kapuban egy koldus üldögélt.
Béna volt és sohasem tudott járni.
Azt hitte, hogy Péter és János
pénzt fognak neki adni, de Péter a
pénznél valamivel jobbat tudott
adni!

ezt mondta neki Péter: „A názáreti
Jézus Krisztus nevében kelj fel és
járj!”

Megfogta a kezét, és segített neki
lábra állni. A béna ember azon nal
meggyógyult!

Színezd ki a képet!

Az ember járni kezdett, sőt örömében ugrált is, ahogyan Istent dicsérte a gyógyu lá -
sáért. elég sok ember gyűlt össze hirtelen, és Péter az Úr Jézusról beszélt nekik, akit
ők keresztre feszíttettek, de Isten feltámasztott a halálból. Az Úr Jézus ereje által lett
a sánta újra teljesen egészséges.

Színezd ki a szavakat!

„Jézus nevében
kelj fel és járj!”

Apostolok Cselekedetei 3:6

Olvasd el:
Apostolok Csel.

3:1-12
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3. történet: Péter börtönben
Ez a történet arról szól, hogy: hogyan segít Isten azoknak, akik Őt szolgálják.

Péter és János arról beszélt az embereknek, hogyan támadt fel a halálból az Úr
Jézus. Közben odajöttek a templomi vezetők. nagyon haragudtak Péterre és
Jánosra, mert nem hittek a Jézussal kapcsolatos örömhírben, ezért Pétert és Jánost
éjszakára börtönbe zárták.

Írd ide a két apostol nevét, akiket börtönbe zártak, és színezd ki a képet!

Másnap reggel Pétert és Jánost a zsidók bíróság elé állították. A bíróság megpa ran -
csolta nekik, hogy soha többé ne beszéljenek Jézusról. Péter és János azonban
nem féltek. engedelmeskedtek Jézusnak, akármi történt is velük, mert tudták, hogy
Ő segíteni fog nekik. nekünk is engedelmeskednünk kell az Úr Jézusnak!

Színezd ki az alábbi verset a Bibliából és tanuld is meg!

„Az Úr az én segít -
ségem nem félek.”

Zsidók 13:6

Olvasd el:
Apostolok Csel.

4:1-22

P_ _ _ _ J_ _ _ _
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. történet: Péter kiszabadul
Ez a történet arról szól, hogy: Isten válaszol az imádságainkra.

Péter és János boldogok vol tak,
amikor a bíróság elen gedte őket.
Késlekedés nélkül elmentek
meglátogatni ke resz tyén baráta i -
kat. Mindent elmondtak nekik,
ami velük történt. Azután közö -
sen úgy dön töttek, hogy imád -
koz nak Istenhez. Bátorságot
akartak kér ni tőle, a Jézusról
szóló öröm hír terjesztéséhez.

Rajzold ide Péter örömteli
arcát, és egészítsd ki az
alábbi mondatot!

A keresztyének  i_ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ .

Isten meghallgatta az imáikat? Igen, sőt válaszolt is! Az épület
megrendült és Isten ereje betöltötte mindannyiukat. nem kellett már
féljenek attól, amit a bíróság mondott nekik. engedelmeskedtek az Úr
Jézusnak és Ő megsegítette őket.

Színezd ki a képet, és írd be a hiányzó szót!

M_ _ _ _ _ _ _ _ _
az épület, miközben imádkoztak.

Ha engedelmeskedünk Istennek és
bízunk Benne, biztosak lehetünk
abban, hogy Ő segíteni fog nekünk.

Olvasd el:
Apostolok Csel.

4:23-31


