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Когато Исус умрял, уплашените Му последователи
се скрили. След като Той възкръснал от мъртвите, 
Той им се показал. Исус бил Жив! Но Той планирал
да ги напусне и да се върне на небето, където винаги
бил живял с Бог, Неговият Отец.



Преди да си
тръгне, Исус

обещал на последователите
Си, че ще им изпрати Духа на

Бог, за да бъде техен Утешител и Помощник (Йоан
15:26). Времето наближило! Няколко дни след като
Исус си тръгнал, Бог Святият Дух дошъл.



Това се случило по следния начин: Около 120 
последователи на Исус се молили заедно в една стая. 
Изведнъж, стаята се изпълнила със шум, като че ли
много силен вятър хвучал.



Огнени езици слязли върху всички. Те се изпълнили
със Святия Дух � точно както Исус бил обещал!



Последователите на Исус започнали да говорят на
езици, които никога не били учели преди това. 
Чужденците, които били по това време в Ерусалим, 
чули учениците да говорят за великите Божи дела на
много различни езици. Те били много учудени. 
�Какво може да означава това?�
питали
някои. 
Други се
подигравали: 
�Те са се
напили с
вино�.



Петър казал: �Те не са пияни... това, което се случва
е предсказано от пророк Йоил�. След това, Петър
напомнил на хората, че още преди много години Бог
бил обещал да изпрати Святия
Дух, за да ги благослови
и да им помогне.



Петър казал на хората, че те трябва да се отвърнат
от греховете си и да бъдат кръстени в името на Исус
Христос �... и тогава ще приемете дара на Святия
Дух�. Около 3000 човека го послушали. Те
повярвали в Исус и се присъединили към учениците. 

Всеки ден, нови и
нови хора се
прибавяли към
Църквата, която
Бог основал в
деня, в който
Святия Дух бил
дошъл.



Святият Дух дошъл със Своята сила в
живота на Божиите хора. Един ден, 
Петър и Йоан отивали в храма за да се
молят. Пред портата на храма
седял един сакат просяк. 
Той помолил Петър за пари.



Петър му отговорил: 
�Сребро и злато нямам, но
това което имам, това ти
давам: В името на Исус
Христос от Назарет, стани
и ходи�. След това, Петър
хванал сакатия човек за
ръката и го вдигнал. 
Веднага, сакатият
придобил сила в краката
си и започнал да ходи, да
скача и да хвали Бог.



Голяма тълпа се събрала и всички били удивени от
чудото. Петър им обяснил, че той не бил изцерил
сакатия човек със своя собствена сила � това била

Божията сила. Когато той
напомнил на хората, че
Бог бил възкресил Исус от
мъртвите, началниците на
храма хванали Петър и
Йоан и ги хвърлили в
затвора. Около 5000 
човека обаче
повярвали в Исус.



На следващия ден, Петър и Йоан били изправени
пред Управниците. Те ги попитали: �Чрез каква
сила, или в кое име направихте това? Изпълнен със
Святия Дух, Петър смело им отговорил: �... Чрез

името на Исус Христос от Назарет, когото
вие разпънахте и когото Бог възкpеси от
мъртвите вие виждате, че този човек стои

пред вас напълно здрав сега�.



�... няма друго име под
небето дадено на хората, 
чрез което те трябва да
се спасят�, продължил
Петър безстрашно. 
Началниците обаче не
искали хората да вярват
в Исус и затова
предупредили строго
Петър и Йоан: �От
сега нататък, няма
да говорите на
никой в името на
Исус�.



Преди това, Петър се страхувал да свидетелства
за Исус. Но ова било преди
Святият Дух да доиде. Сега,

никой не можел
да го уплаши. Той
им отговорил: 
�Вие сами
помислете дали е
правилно да
слушаме вас

вместо Бог. Ние не
можем да не
говорим за

нещата, които сме
видяли и чули�.



След като отново
ги предупредили, 
началниците освободили Петър и
Йоан. Смелите Божи
служители разказали на
братята и сестрите
си за това, което им
се било случило. 
Всички заедно се
помолили и хвалили
Бог. Божият Свят Дух
отново изпълнил хората
Си със сила и така, 
Църквата продължавала и
продължавала да расте.



�Твоето Слово носи светлина�
Псалм 119:130

Раждането на Църквата

е история от Божието Слово � Библията, 

намираща се в

Деяния 1-4; Йоан 15 и Йоил 2



Край!



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.
Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той

нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви
обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, 

Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите
грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! 

Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете
ви, Той ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във

вас сега, и вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за
да умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля
Те, влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за
Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16


