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Петдесет дни след като Божият син Исус
възкръснал от мъртвите, Святият Дух дошъл за да

живее в последователите Му. Въпреки, че
учениците не разбирали как Бог Отец, Бог Синът
(Исус) и Бог Святият Дух можели да бъдат един
Бог, те били щастливи този Бог да бъде с тях. Бог
вършил чудеса, за да помогне на апостолите да

свидетелстват на другите за Исус.



Хората, които вярвали в Исус споделяли всичко, 
което имали с бедните, които
нямали. Но едно семейство, 
Анания и Сапфира, били
много нечестни. Те продали
едно парче земя и скрили
част от парите от
апостолите. Те
направили това
тайно, като
излъгали.



“Защо позволихте на Сатана
да изпълни сърцето ви и да
излъжете Святия Дух...?”, 
Петър попитал Анания. “Не
сте излъгали хората, а Бог”. 
Анания веднага паднал
мъртъв на земята. Няколко
младежа го

повили, изнесли го и
го погребали.



След малко Сапфира дошла, незнаейки, че съпругът
и умрял преди това.  Тя също излъгала за парите и
същото нещо се случило и на нея. Всички, които
чули за това много се уплашили.



Бог Святият Дух
вършел велики
чудеса и знамения
чрез
апостолите.
Хората дори
бивали изцерявани, 
когато сянката на
Петър минавала

покрай тях.



Било време на
велики чудеса, 
и изява на
Божието
присъствие. Все
повече и повече
хора започнали да
вярват в Исус. Това
ядосало много

Първосвещеника. Той
хвърлил апостолите в
затвора!



През нощта обаче, 
един Господен
ангел отворил
вратите на затвора
и като ги извел
навън, казал: 
“Отидете в храма
и говорете на
хората всички
тези думи, които
носят живот”. 

Апостолите отишли и започнали да
проповядват за Исус. На сутринта, хората на
Първосвещеника намерили затвора празен.



Когато най-накрая ги намерили, Първосвещеника
ги смъмрил, като им казал: “Не ви ли забранихме
строго да не поучавате за името на Исус?” Петър и
другите отговорили: “Ние трябва да се покоряваме
на Бог, а не на хора”. Първосвещеникът толкова се
разгневил, че поискал да убие апостолите. Вместо
това обаче, той
заповядал да ги
накажат с бой и
да ги освободят.



Независимо от болката, която изпитали, апостолите
продължили да се покоряват на Бог и да
проповядват за Исус.



Един ден, един мъж на име Стефан бил арестуван. 
Стефан обичал Господ Исус. Святият Дух го
използвал постоянно, за да разказва и на другите за

Исус. Някои хора обаче излъгали, 
казвайки, че Стефан
говорел против Бог.

След като бил
изправен пред
съда, Стефан
бил убит с
камъни, 

поради вярата си
в Исус.



Преди да умре, Стефан, пълен със Святият Дух
погледнал към небето и видял Божията Слава и Исус
стоящ от дясната страна на Бог. Тълпата убила
Стефан с камъни, но той
извикал към Бог: 
“Господи Исусе, 
приеми духа Ми”.
След това, точно
както Исус направи, 
този смел мъж
използвал
последният си дъх,
за да се помоли Бог
да прости на тези,
които го убили.



След смъртта на Стефан започнало ново гонение. 
Един младеж на име Савел, който помогнал на
убийците на Стефан, започнал да арестува всички
Християни, които намирал. Много от тях избягали
от домовете си и се разпръснали навсякъде из Юда и
Самария. Само апостолите останали в Ерусалим.



Въпреки, че враговете им се опитвали да ги убият, 
хората, които се разпръснали, проповядвали
навсякъде добрите новини за Исус. Нищо не можело
да спре последователите на Исус, 
понеже Божият Свят Дух
живеел в тях и работел
чрез тях.



Църквата се изправя пред проблем

е История от Божието Слово – Библията, 

намираща се в

Деяния 4-9

“Твоето Слово носи светлина”
Псалм 119:130



Край!


