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Коли Ісус помер, Його перелякані  
послідовники поховалися.  Коли Ісус  
піднявся з мертвих, Він явився Своїм учням.   
Ісус був живий!  Але Ісус планував залишити  
їх, щоб повернутися на Небо, до Він завжди 
жив разом з Богом, Своїм Батьком. 



Перед 
                                                                                     тим, 

 як піти, 
 Ісус пообіцяв 

 Своїм учням послати 
 Духа Божого, який мав бути 

 їм Утішителем і Помічником.  
(Івана 15:26).  Час наближався!  За кілька  
днів Ісус пішов, а Дух Святий прийшов. 



А сталося це так.  Близько 120 послідовників Ісуса 
молилися разом у домі.  Раптом дім наповнився 

гомоном  могутнього вітру. 



Вогняні поділені язики зупинилися над кожною 
людиною.  Всі наповнилися Духом Святим, - саме 
         так, як обіцяв Ісус! 



На вулицях послідовники Ісуса говорили мовами, 
яких вони ніколи не вивчали.  Іноземці, які були у 
Єрусалимі, чули, як учні розповідали про чудові 
справи Божі на багатьох мовах.  Гості були вражені. 
“Що ж то статися має?” – запитували  
вони.  “Вони  
повпивалися  
вином  
молодим!” –  
насміхались  
інші. 



Та Петро сказав: “... не п’яні вони, .. а це те, що 
пророк Йоіл передрік.”  Тоді Петро нагадав їм, що 
багато років перед тим Бог  
обіцяв, що Святий  
Дух прийде  
благословити  
людей і  
допомогти  
їм. 



Петро сказав людям, що вони мусять залишити свої 
гріхи і бути хрещені у ім’я Ісуса Христа.  “... і дара 
Духа Святого ви приймете”, - сказав Петро.  Близько 
3000 людей послухалися. 



Вони приєдналися до учнів як шанувальники Ісуа.  
Час ішов і більше й більше людей приєднувалося до 
церкви Бога, розпочатої у день, коли прийшов 
Святий Дух. 



Святий Дух приніс Свою силу у 
життя Божих людей.  Одного дня 
Петро та Іван разом пішли до 
храму на час молитви.  Бідний 
каліка сидів перед ворітьми 
храму.  Він попросив  
грошей у Петра та Івана. 



Петро сказав: 
“Срібла й золота в 
мене нема , але що я 
маю, даю тобі: У Ім’я 
Ісуса Христа 
Назарянина – устань 
та й ходи!”  І він узяв 
його за правицю й 
підняв.  А той став і, 
підстрибуючи, ходив 
і разом з ними 
зайшов у храм, 
стрибаючи і 
славлячи  
Бога. 



Дивуючись чуду, зібрався великий натовп.  Петро 
сказав їм, що це не його власна, а Божа сила зцілила 
кривого.  Коли Петро нагадав цім Юдеям, що Бог  
     підняв Ісуса з мертвих, 
     храмові начальники зі 
     злістю схопили Петра та 
     Івана і посадили їх до  
      в’язниці. 



Наступного дня Петро та Іван стали перед 
Храмовими начальниками.  “Якою ви силою чи 
яким ім’ям те робили?” – запитали начальники.  



Наповнений Святим Духом, Петро сміливо  
відповів: “... Ім’ям Ісуса Христа Назарянина, що 
Його розп’яли ви, та Його воскресив Бог із мертвих,  

-Ним поставлений він перед 
- вами здоровий!” 



Петро безстрашно 
продовжував: “Бо під 
небом нема іншого 
Ймення, даного людям, 
що ним би спастися ми 
мали.” Не бажаючи, щоб  
люди вірили у Ісуса,  
    начальники загрозили  
     Петру та Івану і  
        “наказали їм не  
             говорити і взагалі  
              не навчати про  
              Ісусове Ймення.” 



Петро вже 
колись 
побоявся 
вступитися за 
Ісуса.  Але це 
було до того, 
як прийшов 
Святий Дух.  
Тепер ніхто 
не міг його 
зупинити. 



Петро та Іван 
відповіли: 
“Розсудіть, чи 
це справедливе 
було б перед 
Богом, щоб 
слухатись вас 
більш, як Бога?  
Бо не можемо 
ми не казати 
про те, що ми 
бачили й 
чули!” 



Після 
додаткових 
погроз 
начальники 
відпустили 
Петра та Івана.  
Хоробрі Божі 
служителі все 
розповіли своїм 
товаришам про 
тюрму і суд. 



Потім у них  
було велике 
зібрання й  
велика молитва 
прославлення.  
Знов Божий 
Святий Дух 
наповнив Його 
людей силою, і 
новонароджена 
церква зростала 
й зростала.  



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 

Народження Церкви 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Діях, головах 1-4, Євангелії від Івана, 15-ій 
голові та Книзі Йоіла, 2-ій голові 



Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.  

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом.  
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить!  Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.  

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе,  
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  
Читай Біблію і щодня говори з Богом!   

Євангелія від Івана, 3:16 
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