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Amikor Jézus meghalt, a tanítványok 
ijedtükben elrejtőztek.  A feltámadása után 
megmutatta magát a tanítványainak.  Jézus 
élt !  De elhagyni szándékozott őket, hogy 
visszatérjen a mennyekbe, ahol mindig is élt 
az Istennel, az Atyjával.  



Mielőtt 
 elhagyta 

 volna őket, 
                                                                 Jézus 

 megígérte 
 a tanítványoknak, hogy 

 elküldi nekik a Szentlelket, a 
 Vigasztalót, a Segítőt (János 15:26). 

               Közeledett a nap.  Kis idő múlva Jézus  
otthagyta őket, és eljött a Szentlélek. 



A következőképpen történt.  Jézusnak körülbelül 
120 tanítványa jött össze egy házban, hogy 
imádkozzanak.  Hirtelen suhogás hallatszott  
az ég felől, mint amikor heves szél támad. 



Mintha egy-egy lángnyelv szállt volna le 
mindegyikőjükre.  A Szentlélek töltötte be 
mindnyájukat - pontosan úgy, ahogy Jézus  

                                           megígérte. 



Az utcára kikerülve olyan nyelveken kezdtek el 
beszélni, amelyeket soha nem tanultak korábban.   
A Jeruzsálembe látogató külföldiek sokféle nyelven 
hallották őket Isten csodálatos dolgairól beszélni.  
A látogatok elámultak.  "Hogy-hogy  
halljuk őket ?" –  
kérdezgették.   
Mások  
gúnyolódva  
megjegyezték :  
"Leitták  
magukat  
édes  
borral." 



De Péter azt mondta : "Ők nem részegek … ez  
meg van írva Joel próféta könyvében …" Ekkor  
Péter felidézte nekik Isten  
sok évvel ezelőtt tett  
ígéretét, miszerint  
a Szentlélek  
azért fog  
eljönni, hogy  
megáldja  
és segítse  
a népet. 



Péter azt mondta a népnek, hogy el kell fordulniuk 
a bűneiktől és meg kell keresztelkedniük Jézus 
Krisztus nevében : "És a Szentlelket kapjátok 
ajándékképpen."  Közel 3000 ember fogadta meg a 
szavait.  Csatlakoztak a tanítványokhoz, mint Jézus  
                                                     követői.  Ahogy az 
                                                        idő telt, egyre 
                                                        több ember 
                                                        lépett be az 
                                                        egyházba, amely 
                                                          a Szentlélek 
                                                          eljövetele 
                                                           napján jött 
                                                             létre. 



A Szentlélek kinyilvánította  
a hatalmát Isten népének a 
mindennapos életében is.  
Egyik nap Péter és János 
együtt mentek imaórára a 
templomba.  Egy születésétől 
fogva sánta ember ült a 
templom bejáratánál.  Pénzt 
kért Pétertől  
és Jánostól. 



Péter erre azt válaszolta : 
"Nincsen pénzem, se aranyam, 
de tudok neked adni valamit : 
’Jézus Krisztus nevében kelj 
fel és járj !’"  Megragadta a 
jobb kezénél fogva és 
segített neki felállni.  Ő egy 
ugrással talpon termett és  
          járni kezdett.  Bement  
          velük a templomba,  
          járkálva, szökdécselve 
          dicsőítette Istent. 



A csodán elámulva nagy 
tömeg gyűlt össze.  
Péter azt mondta, hogy 
az Isten hatalma volt 
az, és nem az övé, 
amelyik meggyógyította 
ezt az embert. 



Amikor Péter arra emlékeztette a 
zsidókat, hogy Isten feltámasztotta   
Jézust, a templomszolgák  
                       megragadták Pétert és   
                       Jánost, majd börtönbe  
                       vetették őket.  De  
                       mintegy ötezer ember  
                            már hitt Jézusban. 



Másnap Péter és János a népvezetők előtt jelentek 
meg.  "Milyen hatalomnál fogva, kinek a nevében 
cselekedtétek ezt ?" – kérdezték tőlük. 



Ekkor Péter, akit a Szentlélek betöltött, így 
válaszolt : "A Názáreti Jézus Krisztus nevében, 
akit ti keresztre feszítettetek, és akit Isten 
feltámasztott a halottaiból.  Ez az ember neki  
                                      köszönhetően áll most  
                                      gyógyultan előttetek." 



Péter félelem nélkül folytatta : "Nincsen 
 üdvösség senki másnak a 
 nevében az ég alatt, nem 

                                            adatott másik név az 
                                            emberek között, amely 

 megmenthetne minket."  A 
 papok nem akarták, hogy 
 a nép higyjen Jézusban, 
 ezért szigorúan bántak 

 Péterrel és Jánossal. 
                                                          Megtiltották 
                                                           nekik, hogy 

 Jézus nevében 
 beszéljenek. 



Volt olyan nap, 
amikor Péter 
félt kiállni 
Jézus mellett.  
De ez még 
azelőtt volt, 
hogy a 
Szentlélek 
betöltötte.  
Most már senki 
sem tudta 
megfélemlíteni. 



Péter és János 
így szóltak  
a bíráikhoz : 
"Ítéljétek meg 
Isten előtt, hogy  
helyesebb-e 
nektek 
engedelmeskedni, 
mint Istennek.  
Hisz lehetetlen 
nem beszélni 
mindarról, amit 
láttunk és  
hallottunk."  



Újabb  
fenyegetések  
után Pétert  
és Jánost  
szabadon  
engedték.   
Isten  
hű szolgái  
mindent  
elmeséltek  
a társaiknak,  
ami velük  
történt. 



Aztán egy  
szívvel-lélekkel 
felemelték  
szavukat  
az Istenhez.   
A Szentlélek  
ezúttal is új  
erőt öntött az 
emberekbe – és  
a fiatal egyház  
napról napra  
nagyobb lett. 



Az Egyház születése 
 

 Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

Cselekedetek 1-4  

"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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