
Pünkösd 

Próbáld meg kitalálni, hogy hol élnek ezek a gyerekek? 

 
 

  

 

 
 

  

 
  

 
Nézzétek meg milyen sokféle a gyerekek bőrszíne, hajszíne! Milyen érdekes ruháik 
vannak! Ezek a gyerekek mind más és más nyelven beszélnek. Ha egy óvodába 
járnának, akkor nem tudnák megbeszélni egymással, hogy milyen játékot játsszanak. 
Ismersz valakit, aki nem tud magyarul, akinek más az anyanyelve? 

Kitaláltad, hogy melyik gyerek hol lakik? Elárulom: 

Afrika (Kenya) Európa (Svédország) Grönland 
Ázsia (India) Dél-Amerika (Peru) Európa (Görögország) 
Európa (Franciaország) Ázsia (Vietnám) Ázsia (Mongólia) 

  

 

Isten minden népből és nemzetből származó embert szeret és hív magához, hogy 
ismerje meg őt. Erről szól a Pünkösdi történet. 



 

 

Emlékeztek mit ígért Jézus a 
tanítványainak mielőtt a mennybe ment? 
Azt ígérte, hogy elküldi a Szentlelket, aki  
segíteni fog a tanítványoknak, hogy 
bátran elmondják minden embernek, 
amit Jézusról tudnak. 
 

A tanítványok Pünkösd ünnepén 
Jeruzsálemben együtt voltak és 
imádkoztak. Hirtelen nagy szélzúgáshoz 
hasonló hangot hallottak és lángnyelvek 
szálltak le mindenkire. Isten így küldte el 
a Szentlelket. Ekkor mindenki olyan 
nyelven kezdett beszélni, amit azelőtt 
nem tanult meg.  

 
 

 

 

Abban az időben sok idegen ember 
látogatott el Jeruzsálembe Pünkösd 
ünnepére. Az idegen emberek saját 
nyelvükön hallották a Jézusról szóló 
beszédet, amin nagyon csodálkoztak. 
Péter ekkor felállt és elmondta sok 
embernek, ami Jézussal történt. Azt, 
hogy miért jött és hogyan halt meg.  

Az emberek közül sokan meghallották 
Isten hívását, megbánták bűneiket és 
megkeresztelkedtek. Ezen a napon 3000 
ember lett keresztyén.  

 



Képzeljétek, ma is vannak olyanok, akiknek az a munkája, hogy Isten üzenetét 
elmondják olyan embereknek, akik még soha nem hallottak róla. Őket nevezzük 
misszionáriusoknak. Az a feladatuk, hogy elutazzanak messzi tájakra és megtanulják 
azt a nyelvet, amit ott beszélnek. Többen közülük segítenek a Bibliát lefordítani arra a 
nyelvre. 

Én is ismerek egy házaspárt, akik misszionáriusok Vanuatu szigetén. Két gyermekük 
ott jár iskolába. Keresd meg a térképen/földgömbön, hogy hol van ez a sziget! 
(Ausztrália közelében keressétek) Azt a feladatot vállalták el, hogy megtanulják az 
ottani nyelvet és lefordítják a Biblia egyes részeit, hogy az ott élő emberek is saját 
nyelvükön olvashassák a Jézusról szóló örömhírt.   

 

 

Énekeljük el a következő éneket!  

 

Ha nem ismered a dallamát, akkor hallgasd meg: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ytxdt4d84g 

 

A következő feladatlapot először színezd ki. Ha elkészültél a színezéssel, akkor 
fényképezzétek le és küldd vissza nekünk, hogy megnézhessük, milyen szép lett. 
Utána szétvághatod a vonalak mentén és játszhatsz vele többféle módon: 

 Összekeverés után keresd meg az összeillő részeket. 
 Ha van kedved új gyerekeket is kirakhatsz belőle. 



 

 

 

 
 


