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Ötven nappal azután, hogy Jézus, 
Isten Fia feltámadt a halottaiból,  

a Szentlélek megszállta a 
tanítványokat. 



Jóllehet nem értették, hogy az 
Atya Isten, a Fiú Isten (Jézus)  
és a Szentlélek Isten hogyan 

alkothatnak egy ugyanazon Istent, 
ők boldogok voltak, hogy az  

Isten velük volt. 



Isten csodálatos dolgokat művelt  
az apostolok megsegítésére,  

hogy tudjanak Jézusról  
mesélni másoknak.  



Azok az emberek,  
akik hittek Jézusban, 
szétosztották 
mindenüket,  
amijük  
volt, ... 



... és gondot viseltek 
a szegényekre.   
De egy házaspár,  
Ananiás és Szafira  
nem voltak  
becsületesek. 



Eladtak egy darab 
földet és azt 
állították, hogy a 
kapott összeget az 
apostoloknak adták. 
De titokban 
megtartották  
a pénz egy  
részét. 
 



"Miért foglalja el 
 a Sátán annyira 
 a szíveteket, 
 hogy hazudtok a 
Szentléleknek ?"  

– kérdezte Péter  
Ananiástól.  



"– Nem  
az embereknek  
hazudtál, hanem  
Istennek." 



Ahogy Ananiás 
meghallotta ezeket a 
szavakat, összeesett  
és meghalt. 



Nem sokkal ezután Szafira jött  
be, mit se sejtve férje haláláról. 



A pénzzel kapcsolatban ő is 
hazudott - és ugyanaz történt vele, 
mint a férjével.  Nagy félelem lett 
úrrá az egész gyülekezeten.  



A Szentlélek 
Isten  
számos  
jelt adott  
és csodákat  
vitt véghez  
 
az 
apostolokon 
keresztül. 



Például, 
betegek 
gyógyultak 
meg, amikor 
Péter árnya  
átsuhant  
 
rajtuk. 



Ez a nagy 
csodák 
időszaka  
volt,  
amelyek  
Isten  
 
jelenlétéről  
tanúskodtak. 



Egyre többen  
hittek  
Jézusban.   
Ez a főpap  
haragját  
váltotta ki.   
 
Börtönbe 
vetette az 
apostolokat ! 



                         De egyik 
                         éjszaka az 
                         Örökkévaló 
                         angyala 
                         kinyitotta 
                         a börtön 
                         ajtajait 
                         és kihozta 
        onnan őket, mondván : 



                        "Rajta, 
                        menjetek a 
                        templomba és 
                        hirdessétek 
                        ennek az 
                        életnek 
                        minden 
                        szavát !" 



                         Az apostolok 
                         kimentek és 
                         Jézusról 
                         kezdtek 
                         prédikálni. 
                         Reggelre a 
                         főpap 
                         emberei 
üresen találták a börtönt. 



Amikor a főpap rájuk talált, 
megkérdezte tőlük : "Hát nem 
megtiltottuk nektek szigorúan,  
hogy az ő nevében  
tanítsatok ?" 



"Inkább Istennek kell 
engedelmeskedni, mint az 
embereknek" – válaszolta  
erre Péter  
a többi  
apostollal  
együtt.   



A főpap olyan dühös lett, hogy meg 
akarta őket öletni.  De végül beérte egy 
vesszőzéssel, majd elengedte őket. A 
szenvedéseik ellenére az apostolok 
szót fogadtak  
Istennek és  
folytatták a  
prédikálást  
Jézusról. 
 



  Egyik nap egy István nevű embert   
  tartóztattak le.  Ő szerette Jézus   
                    Krisztust. A Szentlélek 
                                     őt használta 
                                         fel, hogy 
                                         Jézusról 
                                         beszéljen 
                                    a többieknek. 



Némelyek hazudtak, amikor azt 
állították, hogy István Isten ellen 
beszél. 



Egy fiktív per után Istvánt halálra 
kövezték a Jézusba vetett hite 
miatt.  



Mielőtt meghalt volna, a Szentlélekkel  
megtelve, István az  
ég felé fordította  
tekintetét és  
meglátta  
Isten  
dicsőségét,  
az Isten  
jobbján ülő  
Jézussal  
együtt. 



A sokaság megkövezte  
Istvánt, aki  
Istenhez  
fordulva  
így szólt :  
"Krisztus  
Urunk  
fogadd  
be az én  
lelkemet !" 



Ekkor, mint Jézus a kereszten,  
mielőtt kilehelte  
a lelkét,  
felkiáltott :  
"Uram, ne  
ródd fel  
nekik ezt a  
bűnt!", így  
bocsájtott  
meg a  
gyilkosainak. 



István halála egy új üldözési 
hullámot indított el.   



Egy Saul nevű fiatalember, aki 
segédkezett István megölésénél, 
letartóztatott minden keresztényt, 
aki csak az útjába került. 



Sokan közülük elmenekültek 
otthonról, és Júdeában és 
Szamáriában szóródtak szét.   
Csak az apostolok maradtak  
                        Jeruzsálemben. 



Jóllehet az ellenségeik 
megpróbálták őket megölni,  
azok, akik szanaszét  
széledtek,  
mindenhová  
elmentek, ... 



... hogy tovább adják a Jó Hírt 
Jézusról - mivel a Szentlélek  
Isten bennük élt és  
rajtuk keresztül  
munkálkodott. 



Az egyház bajba kerül 
 

 Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

Cselekedetek 5-7 

"Megvilágít engem a te szavaidnak  
megismerése."  Zsoltárok könyve 119 : 130  



Vége 



Ez a biblia történet a mi csodálatos 
Istenünkről szól, aki bennünket is teremtett  

és aki azt akarja, hogy megismerjük. 
 

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz 
cselekedeteket, amelyeket ő bűnnek nevez.  A 
bűneinkért a büntetés a halál, de Isten annyira 
szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a 
bűneinkért.  De aztán Jézus feltámadt és 

felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban és 
arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő 
meg fogja tenni !  El fog jönni, hogy benned 

éljen, és te örökké Vele fogsz élni. 



Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, 
így szólhatsz Istenhez : Drága Istenem, én 

hiszem, hogy Jézus érettem halt meg és 
hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe 
és bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet 

kezdhessek, és hogy egy napon örökre 
viszontlássalak.  Segíts nekem, hogy érted 

éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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