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1. történEt: István meghal az Úr Jézusért
Ez a történet arról szól, hogy: mennyire szerette István az Úr Jézust.

Olvasd el:
Apostolok Csel.
6:8-15; 7:54-60

István jószívű ember volt, aki úgy szolgálta az Úr Jézust,
hogy segített más, szegény embereken.

Gyakran beszélt az Úr Jézusról.
Voltak, akik nem hitték el, amit
mon dott, és hazug ságokat ter -
jesz tettek róla. Egyszer annyira
feldühödtek ellene, hogy kivitték a
városon kívülre, és nagy kövekkel
kezdték el dobálni.

István nem félt. Isten megengedte
neki, hogy belásson a menny or -
szág ba, ahol látta az Úr Jézust.

Kit látott István a mennyben?
Az  Ú __   J __ __ __ __ t.

István arra kérte az Úr Jézust, hogy bocsásson meg a gyilkosainak.
Azután meghalt.

István nagyon szerette az Úr Jézust, mert Ő meghalt érte a kereszten.
Most ő is kész volt meghalni az Úr Jézus nevéért.

Színezd ki a betűket!

Mi tehát azért szeretünk,
mert ő előbb szeretett
minket. 1. János 4:19

Színezd ki a képet!
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2. történEt: Fülöp továbbadja az örömüzenetet
Ez a történet arról szól, hogy: egy afrikai ember hisz az Úr Jézusban. Olvasd el:

Apostolok Csel.
8:26-40

nem csak István volt, aki nyíltan vállal -
ta, hogy beszél az Úr Jézusról. 

Az egyiküknek, akit Fülöpnek hívtak
Isten angyala azt mondta, hogy men jen
egy Jeruzsálem melletti útra, amin
ritkán jártak emberek. Fülöp engedel -
mes ke dett, és amikor odaért, egy
fontos ember rel találkozott, aki éppen
hazafelé tartott Afrikába.

Fülöp meghallotta, hogy a férfi az
Ószövetség egyik könyvét olvassa!
nem értette, amit olvasott, így Fülöp
felszállt mellé a kocsira, és elmagya -
rázta neki, hogy az a szakasz az Úr
Jézusról szól.

nemsokára az afrikai férfi megértette,
hogy bíznia kell Jézusban! Késedelem
nélkül elfogadta ezt, és a bűneire is
bocsánatot nyert. Ezután boldogan
ment tovább.

Színezd ki a képet és a betűket!
Fülöp elmondta neki a

Jézusról szóló
örömüzenetet.

Mi történt, a férfival, amikor Fülöp elmondta neki az örömüzenetet?

Hitt az Úr  J __ __ __ __ ban, és a  b __ __ __ __ re  bocsánatot nyert.

Színezd ki a képet!
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3. történEt: Saul és a nagy fényesség
Ez a történet arról szól, hogy: Isten képes megváltoztatni az embert. Olvasd el:

Apostolok Csel.
9:1-9

Saul gyűlölte Jézust. nem hitte el,
hogy Isten Fia volt. Bántotta azokat
az embereket, akik szerették Jézust.
Egyik nap Saul egy Damaszkusz
nevű városba tartott, hogy börtönbe
zárassa azokat a keresztyéneket,
akiket ott talál.

Amikor Saul és a barátai a város
közelébe értek, hirtelen nagy világos -
ság vette őt körül. Saul leesett a
földre!

Ezután egy különös dolog történt. Az
Úr Jézus beszélt Saulhoz a menny -
ből. Saul most már tudta, hogy Jézus
az Isten Fia, és ő nagyon sok rossz
dolgot tett ellene.

Ez a nap nagyon fontos volt Saul
életében, mert ekkortól hitt és enge -
del meskedett az Úr Jézusnak.

tegyél pipát (a) vagy keresztet (x) az alábbi mondatok mögé!

Saul gyűlölte Jézust. 

Saul segített azoknak az embereknek, akik szerették Jézust. 

Jézus beszélt Saulhoz. 

Az Úr Jézus azt mondta Saulnak, hogy menjen Damaszkuszba. A barátai vezették,
mert a nagy fénytől megvakult.

Mindannyian bűnösök vagyunk, és rossz dolgokat tettünk. Csak az Úr Jézus tudja
elvenni a bűneinket. Csak Ő tud nekünk erőt adni, hogy egy új életet kezdjünk.
Ő segíteni fog abban, hogy jó dolgokat tegyük, hogyha 
Saulhoz hasonlóan hiszünk, és engedelmeskedünk neki.

Színezd ki a képet!
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4. történEt: Saul megváltozik
Ez a történet arról szól, hogy: hogyan használta fel Isten Sault. Olvasd el:

Apostolok Csel.
9:10-23

Saul már három napja Damaszkuszban volt.

Az Úr elküldött hozzá egy
embert, akit Anániásnak hívtak.
Anániás félt Saultól. tudta,
hogyan bánt korábban azokkal
az emberekkel, akik szerették
Jézust.

Saul azonban megváltozott, már
ő is szerette Jézust. Amikor
Anániás rátette Saulra a kezét,
újból látott. Anániás elmagyaráz -
ta neki, hogy Isten egy külön -
leges feladatot szánt neki:
beszélnie kell az Úr Jézusról
azoknak, akik korábban még
soha nem hallhattak róla.

Ki látogatta meg Sault?
A __ __ __ __ __ __

nem sokkal ezután Saul találkozott az Úr Jézus más követőivel is. 
Ők is elcsodálkoztak azon, hogy Saul mennyire megváltozott. 
Saul elkezdett az Úr Jézusról prédikálni.

Színezd ki a betűket, ami Saul üzenetének a lényege volt!

„Jézus az
Isten Fia.”

rajzolj Saulnak szemeket,
és színezd ki a képet!


