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După ce Isus a murit, urmașii Lui  
s-au ascuns.  După ce Isus a înviat 
din morți, Isus s-a arătat 
ucenicilor.  Isus era VIU! Dar...Isus 
avea să plece dela ei, să se întoarcă 
înapoi în Rai de unde El a venit  
și unde El totdeauna a locuit cu  
Dumnezeu, Tatăl Lui. 



Înainte 
 de a pleca, 

 Isus a promis 
 urmașilor Lui că El  

va trimite Duhul Sfânt ca să le fie  
Mângăietor și Ajutor (Ioan 15:26). 



                             Timpul era 
 aproape!  Cu câteva  

zile după ce Isus s-a înălțat la cer,   
Dumnezeu, Duhul Sfânt a venit. 



Iată cum s-a întâmplat.  Aproape  
120 de urmași a lui Isus se rugau 

împreună într-o casă.  Dintr-o dată, 
casa s-a umplut cu un sunet,  

ca sunetul unui vânt  
 

puternic. 



Ceva ca o flacără de foc s-a așezat 
pe fiecare persoană.  Ei s-au umplut    

               cu Duhul Sfânt –  
              așa cum      Isus a  
                               promis! 



Afară pe străzi, urmașii lui Isus vorbeau 
în alte limbi care ei nu le-au mai auzit 
vreodată.  Străinii care vizitau 
Ierusalimul au auzit pe ucenici  
că vorbeau  
despre  
minunile lui 
Dumnezeu  
în multe  
limbi. 



Străinii erau uimiți.  „Ce are să 
însemne aceasta?” au întrebat  
ei.  „Ei sunt plini de vin,”  
spuneau  
alții. 



Dar Petru a spus, „Oamenii aceștia 
nu sunt beți... aceasta este ce a  
spus profetul Ioel...”  
Atunci Petru  
le-a amintit  
cum cu  
mulți ani  
în urmă,  
... 



... Dumnezeu a promis că Duhul 
Sfânt va veni să binecuvinteze  
și să ajute poporul  
lui Dumnezeu. 



Petru a spus oamenilor că trebuie  
să se lase de păcatele lor și să fie 
botezați în Numele lui Isus Hristos..  
și „atunci veți primi darul Duhului 
                                    Sfânt,” a spus     
                                        Petru. 



Aproape 3,000 de oameni au ascultat.  
Ei s-au unit cu ucenicii și au slujit lui 
Isus.  Cu timpul, mulți mai mulți 
oameni se adăuga la biserica care 
                                       Dumnezeu a 
                                        început-o 
                                        când Duhul 
                                        Sfânt a 
                                         venit. 



Cănd Duhul Sfânt a venit,  
El a adus putere în viața 
credincioșilor.  Într-o zi, 
Petru și Ioan s-au dus  
la templu să se roage  
la ora de  
rugăciune. 



Un cerșitor șchiop 
stătea afară la poarta 
templului.  El a cerut 
bani dela Petru și Ioan. 



Atunci Petru a 
spus, „Argint și 
aur nu avem, 
dar ce avem îți 
dăm, În Numele 
lui Isus Hristos 
din Nazaret, 
scoală-te și 
umblă.” 



Și l-a apucat de 
mâna dreaptă și 
l-a ridicat în 
picioare.  Așa, 
sărind, el s-a 
ridicat și s-a dus 
în templu cu ei – 
sărind, mergând, 
și lăudând pe 
Dumnezeu. 



O mare mulțime s-a adunat mirați de 
minunea făcută.  Petru le-a spus că  
                           era puterea lui  
                           Dumnezeu, nu el,  
                            care l-a vindecat pe  
                               șchiop. Când Petru  
                                      le-a spus acestor   
                                          Evrei că ... 



 ... Dumnezeu a înviat pe Isus din   
 morți, liderii din templu au prins cu  
                           furie pe Petru și pe 
                            Ioan și i-au pus în  
                             închisoare. Oricum,  
                                  aproape 5,000 
                                    de oameni au  
                                    crezut în Isus.  



În ziua următoare, Petru și Ioan  
au stat înaintea conducătorilor din 
templu.  „Cu ce putere sau prin ce  

metodă ați făcut aceasta?” 
 au întrebat conducătorii. 



Petru fiind plin de Duhul Sfânt a spus, 
„prin Numele lui Isus Hristos din 
Nazaret, pe care voi L-ați răstignit, Pe   
care        Dumnezeu L-a înviat din morți,   
               prin acest Isus stă omul acesta  
                  în picioare înaintea voastră”. 



Petru a mai spus 
fără frică, „Nu 
este nici un alt 
nume dat 
oamenilor sub 
 cer prin care 
       să putem fi   
        mântuiți.” 



Fiind-că liderii templului nu au vrut ca 
oamenii să creadă 
 în Isus, liderii au 

 amenințat pe Petru 
 și pe Ioan spunând, 

 „De acum în colo, 
 să nu mai vorbiți 

                                         oamenilor 
                                         în Numele 
                                        lui Isus.”  



Odată Petru era fricos 
 să stea tare  
pentru Isus. 

                   Dar acum 
                   era un om 
                   schimbat 
                   după ce a 

 fost umplut 
                   cu Duhul 
                    Sfânt. 



Nimeni nu-l putea înfricoșa. 
  Petru și Ioan 

 au răspuns, 
                         „Judecați 
                          voi, este 

 mai bine să 
 ascultăm de 

 oameni decât 
                       să ascultăm 

 de Dumnezeu? 



Noi nu 
putem să 
vorbim 
numai 
lucrurile pe 
care le-am 
văzut și  
pe care le 
cunoaștem.” 



După mai  
multe  
amenințări,  
liderii au lăsat  
pe Petru și pe  
Ioan să plece.   
Servitorii  
curajoși ai lui  
Dumnezeu au spus 
urmașilor lor tot ce  
s-a întâmplat în 
temniță și la tribunal. 



Atunci ei  
s-au unit toți  
în rugăciune și  
lăudau și  
slăveau pe  
Dumnezeu.  Din  
nou, Duhul Sfânt  
a umplut locul  
unde ei erau  
adunați – și biserica 
creștea și se înmulțea. 
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O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia, 

 
se găseşte în 

 
Fapte 1-4 

„Descoperirea cuvintelor Tale dã  
luminã.”  Psalmi 119:130  



Sfârşit 



Această povestire Biblică, ne spune despre 
Dumnezeul nostru minunat, care ne-a creat 
pe noi şi care doreşte să se facă cunoscut 

nouă. 
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, 

aceste fapte rele sunt numite de El păcate.  
Pedeapsa pentru păcat este moartea, dar 
Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de 
mult încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe 
Isus, să moară pe cruce şi să fie pedepsit 

pentru păcatele tale.  Dacă tu crezi în Isus 
şi îi ceri iertare, El te va ierta!  El va veni în 

viaţa ta, iar tu vei trăi cu El pentru 
totdeauna. 



Dacă tu crezi că toate acestea sunt 
adevărate, roagă-te astfel lui Dumnezeu: 
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar 
te-ai făcut om ca să mori pentru păcatele 

mele, iar acum eşti viu.  Te rog intră în viaţa 
mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o 

viaţă nouă şi într-o zi voi fi pentru toteauna 
cu Tine.  Ajută-mă să-Ţi slujesc şi să 

trăiesc ca şi copil al Tău.  Amin. 
 

Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în  
fiecare zi!  Ioan 3:16 
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