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Через 50 днів після воскресіння Божого Сина Ісуса на 
Його послідовників зійшов Святий Дух.  Хоч учні й 
не розуміли, як саме Бог Отець, Бог Син (Ісус) і Бог 
Дух Святий можуть бути Одним Богом, вони були 
щасливі мати Бога поруч з собою.  Бог робив чудові 
речі, аби допомогти апостолам розповідати іншим 
     людям про Ісуса.  



Ті люди, що вірили в Ісуса,  
ділили між собою все, що  
вони мали, щоб допомогти        
бідним.  Але один чоловік на             
ім’я Ананій з жінкою на ім’я              
Сапфіра були нечесні.  Вони               
продали землю і удали,  
що принесли всі  
гроші до  
апостолів.   
Вони тайкома              
приховали                  
частину          
грошей                 
для себе.  



І промовив Петро: “Ананію, 
чого сатана твоє серце 
наповнив, щоб ти Духу 
Святому неправду сказав...? 
Ти не людям неправду сказав, 
але Богові!  Як Ананій зачув 
ці слова, то впав та й умер... 
Юнаки ж повставали,  

обгорнули його, і винесли 
та й поховали.”  



Трохи пізніше увійшла Сапфіра, ще не знаючи, що її 
чоловік вмер.  Вона також збрехала про гроші, і їй 
трапилось те ж саме.  Всіма, хто був свідками цих 
подій, оволодів страх.  



Бог Дух Святий 
вчинив багато    
чудес і ознак       
через  
апостолів. 
Наприклад, хворі 
одужували, коли на 
них лягала тінь 
апостола Петра.  



Це був час великих 
чудес, що свідчили 
про Божу  
присутність.     
Більше й більше 
людей вірили в    
Ісуса.  Це дуже 
сердило 
первосвященика.  Він  

        
посадив апостолів до 
в’язниці.  



          Але Ангол  
          Господній вночі 
          відчинив для них 
          двері в’язничні, і, 
          вивівши їх,  
          проказав: “Ідіть, і, 
          ставши, говоріть 
          до народу у храмі 
          всі слова цього 
          життя”.  Апостоли 
          пішли й почали 
          проповідувати про 
 Ісуса.  Вранці люди первосвященика знайшли 
 в’язницю порожньою.  



Коли їх нарешті знайшли, первосвященик спитав їх: 
“Чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про Те 
Ім’я не навчати?”  Петро та інші апостоли відповіли: 
“Бога повинно слухатися більш, як людей!”. 
Первосвященик був такий розлючений, що хотів 
вбити апостолів.  Однак, він наказав лише побити й 
відпустити їх.  



Незважаючи на біль, апостоли 
послухались Бога і 
продовжували проповідувати 
про Ісуса.  



Одного дня заарештували чоловіка на ім’я Степан. 
Степан любив Господа Ісуса.  Святий Дух вживав 
його, щоб розповідати іншим про Ісуса.  Деякі люди 
брехали, що Степан богозневажав.  Після   
      глумливого суду  
                        Степан був забитий 
             камінням через 
      свою віру в Ісуса.  



Перед тим, як померти, Степан,              
переповнений Святим                
Духом, подивився в небо          
й побачив славу             
Божу й Ісуса, що            
стояв по правиці                 
від Бога.  Натовп        
закаменував                
Степана, коли                 
він кликав Бога,                
кажучи: 



“Господи Ісусе, - прийми духа мого!”           
Тоді, як і Ісус на хресті,              
цей хоробрий чоловік на          
останньому подисі             
перед смертю                
молився, щоб                
Бог простив його                 
вбивців. 



Степанова смерть розпочала нову хвилю 
переслідувань.  Молодий чоловік на ім’я Савл, який 
допомагав вбивцям Степана, арештовував кожного 
християнина, якого лише знаходив.  Багато з них 
залишали доми і розсіювались по Юдеї та Самарії. 
Тільки апостоли залишались в Єрусалимі.  



Хоч їхні вороги й намагались вбити їх, ті, що були 
розпорошені, йшли, всюди проповідуючи добру 
новину про Ісуса.  Ніщо не могло зупинити 
послідовників Ісуса, тому що в них жив і через них 
працював Святий Божий Дух.  



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

Церкву спіткає біда 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

розділи 4-9 



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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