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Бог вършил велики неща
чрез хората Си в
Църквата. Един човек на
име Филип говорел на

хората в един голям град за Исус. 

Бог обаче го изпратил
в пустинята. Защо ли?



Бог знаел, че в този момент
през пустинята минавал един
важен служител на
Етиопската Царица
Кандакия. Той се прибирал в
къщи и четял една много
специална книга. Можете ли

да се досетите коя?



Когато
Филип се
покорил
на Бог, 
Бог го
завел право
при Етиопеца, 
който четял
Божието Слово, без да
го разбира. Той поканил
Филип да седне до него.



“Какво означава това?”, попитал той
Филип. Филип отворил устата си и
започнал да проповядва за Исус на
Етиопеца, докато колесницата
обикаляла пътищата из пустинята. 



Африканският
служител веднага
повярвал, че Исус
Христос бил Божият Син. Като
видяли вода на едно място, той
попитал: “Какво ми пречи да
се кръстя?”



Филип казал: “Ако вярваш с цялото си сърце, 
можеш”. Когато Етиопецът отговорил: “Вярвам, че
Исус Христос е Божият Син”, Филип го
взел и го кръстил.



Когато излязли от водата, Божият Дух взел Филип и
Етиопецът повече не го видял. Той
се върнал радостен в Етиопия.



Но някои хора мразели Християните. Стефан, един
от приятелите на Филип, бил убит от хората, които
не искали да го слушат как говори за Исус. Един
човек на име Савел от град Тарс помогнал за
убиването на Стефан. Савел мразел всички

Християни.



Савел, дишащ заплахи и убийство, отишъл при
Първосвещеника и взел от него писма, които му

давали право да арестува мъжете и
жените, които вярвали в Исус.



Горкият Савел от
Тарс! Той не знаел, 
че когато наранява
Божиите хора, той
наранява всъщност
Самия Господ Исус. 
Бог трябвало да
спре Савел. Но как?



Бог “арестувал” Савел! 
Докато той пътувал по
пътя за град Дамаск, Бог
изпратил много ярка
светлина от Небето. Савел
паднал на земята. След
това, той чул един Глас.



“Кой Си Ти, Господи?”, попитал Савел. 
“Аз съм Исус, Когото ти преследваш”. 
Треперещ и учуден, Савел попитал: 
“Господи, какво искаш да направя?”
Господ му казал: “Стани и отиди в града, и
ще ти бъде казано какво трябва да
направиш”.



Хората, които
пътували със Савел
също чули Гласа, но
не видяли никой. 
Савел станал от
земята и открил, 
че бил ослепял! 
Дугите хора му
помогнали да
стигне до
Дамаск.



В града, Савел не можел да вижда 3 дни и 3 нощи, 
като нито ял, нито пил. Вероятно той прекарал
времето си в молитва към Господ Исус, Когото бил
срещнал по пътят за Дамаск.



Бог бил планирал всичко. В
Дамаск живял един ученик на
име Анания. Господ го изпратил
при Савел, за да му помогне. 
Анания се уплашил. Но се
покорил на Бог. Когато
той положил ръцете си
върху Савел, 
слепотата го
напуснала и Савел
бил изпълнен с
Божия Свят Дух.



Савел се кръстил. След това се
нахранил. Когато се нахранил, той
придобил сила. Той имал нужда от
тази сила. Трябвало да направи
нещо много важно.



Моментално Савел започнал да
проповядва в синагогите, че
Христос е Божият Син. Всички, 
които го слушали, били чудени и
се питали: “Не е ли този човек
същият, който унищожаваше
Християните?”
А някои се
опитали
да го
убият.



Новите врагове на Савел
наблюдавали градските
порти, за да могат да го
убият, ако той се опитал да
напусне града. Но новите
му приятели, Християните, 
го спуснали в един кош
през градската стена през
нощта.



От тогава нататък, 
Гонителят на
Християните Савел живял
като верен последовател
на новия си Господар -
Господ Исус Христос.



“Твоето Слово носи светлина”
Псалм 119:130

От Гонител в Проповедник

е история от Божието Слово – Библията, 

намираща се в

Деяния 8 и 9



Край!


