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



קם מן  , בן האלוהים, חמישים יום לאחר שישוע
רוח הקודש באה לחיות בתוך , המתים

 .המאמינים



למרות העובדה שהתלמידים לא הבינו כיצד  
ורוח הקודש  ) ישוע(אלוהים הבן , אלוהים האב

הם שמחו על כך , יכולים להיות אלוהים אחד
 .שאלוהים היה אתם



אלוהים עשה דברים נפלאים בכדי לעזור  
   .לשליחים לספר לאחרים על ישוע



 אנשים שהאמינו בישוע
 חיו בשותפות וכן דאגו 

 אבל זוג.  לעניים 
 אחד בשם חנניה 

 ושפירה 
 לא היו 
 .ישרים 



  הם מכרו חלקת שדה     
 והעמידו פנים שהביאו את      
 .כל הכסף לשליחים    

 הם החזיקו, בסתר              
 בחלק מהכסף              
  בשביל                       
 .עצמם                       



 למה מילא השטן את ליבך  "
 "   ?....לשקר לרוח הקודש

 לא  .  "שאל כיפא את חנניה
 לבני אדם שקרת כי אם 

 ."לאלוהים



 . אז נפל חנניה ומת
 והאנשים הצעירים  

 ונשאו  , עטפו אותו
 אותו החוצה וקברו  

 .אותו



היא לא .  שפירה נכנסה, זמן קצר לאחר מכן
היא גם כן שקרה לגבי  .  ידעה שבעלה מת

פחד גדול נפל  .  ואותו דבר קרה גם לה -הכסף
 על כל מי  

 ששמע את  
 הדברים  

 .האלה



 אלוהים ורוח                 
 הקודש עשו                 

 הרבה                  
 ידי-ניסים על 

 .השליחים                 
 חולים, לדוגמה   

 

 הבריאו כאשר 
 הצל של כיפא 

 .נפל עליהם                



 זאת היתה
 תקופה                   

 של ניסים                   
 גדולים שהראו             
 את נוכחות             
 יותר.  אלוהים             

 

 ויותר אנשים             
 .האמינו בישוע 



 דבר זה הכעיס
 מאוד את                 

 הכוהן                  
 הוא.  הגדול 

 הכניס את                 
 השליחים                 

 

 .הסוהר-לבית 



 אבל בלילה מלאך  
 אלוהים פתח את  

 ,  הסוהר-דלתות בית
 , הוציא אותם ואמר

 עמדו במקדש  , לכו"
 ודברו אל האנשים  

 את דברי החיים  
.   השליחים יצאו והחלו ללמד על ישוע."  האלה

 אנשיו של הכוהן הגדול מצאו את הכלא , בבוקר
   .ריק     



הכוהן הגדול  , כאשר הוא מצא אותם לבסוף
האם לא ציוינו עליכם בתוקף .  "גער בשליחים

  לאלוהים צריך "  "?שלא ללמד בשם הזה
 להשמע יותר מאשר                                   

 ",לבני אדם                                              
 ענה כיפא                                              
 עם שאר                                               

 .השליחים                                                



כך כעס שרצה להרוג את  -הכוהן הגדול כל
הוא ציוה להלקות  , במקום זאת.  השליחים

 .אותם ואחר כך שחרר אותם



השליחים צייתו  , למרות הכאב שלהם
 .לאלוהים והמשיכו לבשר על ישוע



.  יום אחד איש אחד בשם סטפנוס נעצר
רוח הקודש  .  סטפנוס אהב את האדון ישוע

 השתמשה בו 
 בכדי לספר  

 לאחרים  
 .על ישוע



כמה אנשים שקרו ואמרו שסטפנוס דבר נגד  
 סטפנוס  , אחרי משפט לא הוגן.  אלוהים

 נסקל למוות  
 באבנים בשל  

 אמונתו 
 .בישוע



 מלא ברוח, לפני שהוא מת      
 הקודש הוא הביט 
 לשמים וראה את 

 כבוד אלוהים 
 ואת ישוע                                                

 עומד לימין 
 .האלוהים                                                



 הקהל סקל את סטפנוס
 :בזמן שהוא אומר 

 ,אדוני ישוע" 
 קבל את 
 ."רוחי                                                    



 כמו שישוע התפלל, ואז
 האיש, על הצלב 
 האמיץ הזה נצל 

 את נשמתו 
 האחרונה                                                 

 להתפלל                                                 
 שאלוהים                                                 
 יסלח                                                 

 לרוצחים                                                 
 .שלו                                                 



מותו של סטפנוס היה התחלה לגל חדש של  
אשר עזר , איש צעיר בשם שאול.  רדיפות

 .עצר את כל המאמינים שמצא, לרוצחי סטפנוס



רבים מהם ברחו מהבתים שלהם ונפוצו  
רק השליחים  .  באזורי יהודה ושומרון

 .נשארו בירושלים



אלו , למרות שהאויבים שלהם נסו להרוג אותם
  שנפוצו הלכו לכל מקום ובשרו את החדשות 

 .הטובות על ישוע                         



דבר לא יכול היה לעצור את ההולכים אחרי  
 מכיון שרוח הקודש של אלוהים חיה   -ישוע

 .בתוכם ועבדה דרכם                         



 המאמינים נתקלים בקשיים  
 

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
 

 'ז-'מעשי השליחים ה
 
 

 "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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