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1. törtéNEt:

Pál (Saul) Antiókhiában

Ez a történet arról szól, hogy: hogyan lehet segíteni Isten munkájában.

Szeretsz otthon segíteni a szüleidek? Esetleg megteríteni
az asztalt, vagy a főzésben segíteni?

Olvasd el:
Apostolok Csel.
11:19-30

A11

Barnabás Isten munkájában dolgozott.
Elment egy Antiókhia nevű városba, és ott
tanította az embereket az Úr Jézusról.
Nemsokára olyan sok dolga lett, hogy
szüksége volt egy segítőtársra. Ekkor
eszébe jutott Saul. Azonnal elment, és
megkereste.

Ki jutott eszébe Barnabásnak, aki
segítségére lehetett?
Barnabás és Saul a következő egy évet
Antiókhiában töltötték. Nagyon sok embernek tudtak beszélni az Úr Jézusról.
Antiókhiában azokat az embereket, akik
szerették az Úr Jézust, úgy hívták, hogy:

Keresztyének
Színezd ki a betűket és a képet!
Kiről beszélt Barnabás és Saul az embereknek?
Az Ú __ J __ __ __ __ ról.
Istennek ma is szüksége van olyan emberekre,
akik szeretik Őt, és Neki szolgálnak.
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2. törtéNEt:

Pál (Saul) Cipruson

Ez a történet arról szól, hogy: beszélni kell az embereknek az Úr Jézusról.

Olvasd el:
Apostolok Csel.
13:1-12

Isten azt akarta, hogy Barnabás és Saul más helyekre is
elmenjenek, és ott is beszéljenek az embereknek az Úr
Jézusról. Így hát hajóba szálltak, és elmentek egy Ciprus
nevű szigetre.
Az Úr Jézus azt akarja, hogy
minden országban halljanak
róla.

Melyik szigetre ment
Barnabás és Saul?
C __ __ __ __ __ .
találkoztak egy varázslóval,
aki az ottani kormányzónak
dolgozott. A kormányzó hallani akart Istenről, de a
varázsló megpróbálta megakadályozni, hogy higgyen
Színezd ki a tengert kékre, a hajót barnára!
az Úr Jézusban. Saul megmondta a varázslónak, hogy rossz dolgot tesz, és ezért meg fog vakulni egy időre.
A varázsló megvakult! A kormányzó látta Isten hatalmának a nagyságát. Ő jól
döntött, és hitt az Úr Jézusban. Mi is dönthetünk úgy, hogy hiszünk az Úr Jézusban.

Ki hitt az Úr Jézusban? tegyél pipát (a) a helyes válaszhoz!
A kormányzó
A varázsló
Ettől a történettől kezdve használja a Biblia Saulra a másik nevét, Pált.
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3. törtéNEt:

Pál találkozik Lídiával

Ez a történet arról szól, hogy: Filippiben volt egy asszony, aki hitt az Úr Jézusban.

Olvasd el:
Apostolok Csel.
16:6-15

Nemsokára Pál útnak indult két segítőtársával, Szilásszal és timóteussal. Isten a tenger túloldalára, egy
Filippi nevű városba vezette őket.
találtak ott néhány asszonyt, akik a
folyó mellett szoktak összegyűlni
imádkozni. és bár ők hittek Istenben, még nem hallottak arról, hogy
Isten Fia, az Úr Jézus lejött a
mennyből, és meghalt a bűneinkért.
Az egyik asszony, akit Lídiának
hívtak, nagyon boldog volt, amikor
hallotta Pált beszélni. tudta a szívében, hogy igazat mond, és azonnal
hitt az Úr Jézusban.

rajzold ide Pált és Lídiát a folyóparton!

Ki hitt az Úr Jézusban?

Hamarosan a családja is keresztyén
lett, és meghívták Pált és a barátait
a házukba.

L __ __ __ __ .

Színezd ki az alábbi betűket!
A Biblia azt mondja:

„Aki segítségül
Úr üdvözül.”
azonban

hívja az

nevét,

Apostolok Cselekedetei 2: 21

Ez arról szól, hogy BÁrKI, aki hisz az Úr Jézusban, az a mennybe jut.
Ez rád is vonatkozik!
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4. törtéNEt:

Pál és Szilász börtönben

Ez a történet arról szól, hogy: még több ember megtér.

Olvasd el:
Apostolok Csel.
16:16-34

Szegény Pál és Szilász börtönbe került.
Néhány filippibeli ember juttatta őket ide.
Habár elég kényelmetlen helyzetben voltak, és a verés helye is fájhatott,
ők mégis éjfélkor énekelve és imádkozva dicsérték Istent!

Hol volt Pál és Szilász?

B __ __ __ __ __-ben.

Hirtelen egy földrengés
rázta meg a börtönt. Az
ajtók kinyíltak, a láncok
lehullottak a rabokról. A
börtönőr rémülten riadt
fel.
„Mit tegyek, hogy megmeneküljek?” - kérdezte
a börtönőr Páltól és
Szilásztól. Nem arra
gondolt, hogy a földrengésből megmeneküljön,
hanem a bűneiből.

Színezd ki a képet!

Pál és Szilász azt mondta, hogy erre egyetlen lehetősége van csak.

Megmenekülni
Úr Jézusban
hit
csak az

való

által lehet.

Színezd ki a két kedvenc színeddel a betűket!
Ezt tette a börtönőr és a családja is. Nagyon boldogok
voltak, mert tudták, hogy a bűneikre bocsánatot kaptak.
Egy nap az Úr Jézussal lesznek a mennyben.
Pontszámok

(a javító tanár tölti ki)
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