
Рађање Цркве 

Библија за дјецу 
представља 



написао: Edward Hughes 
 

Илустровао: Janie Forest 
 

Прилагодио: Ruth Klassen 
Alastair Paterson 

Превео: Dragan Djuric 
 

Продукција: Bible for Children 
www.M1914.org 

 
 

©2020 Bible for Children, Inc. 
Дозвола: Имате право да копирате ову причу, све док је не продајете. 



Када је Исус умро, Његови устрашени 
сљедбеници се сакрише.  Након што је Исус 
устао из мртвих, Он се показао својим 
ученицима.  Исус је био жив!  Али – је Исус 
планирао да их напусти, да се врати на небо 
гдје је увијек живио са Богом, својим Оцем. 



                                                                                 Прије 
 него што 

 је отишао, 
                                                                             Исус је 
                                                                             обећао 
                                                                            својим 

 сљедбеницима 
 да ће послати Духа Божијег 

 да буде Утјешитељ и њихова 
 помоћ.  (Јован 15:26).  Вријеме се  

приближило!  Неколико дана послије Христовог 
одласка, Бог Свети Дух је дошао. 



То се десило овако.  Око 120 Христових  
сљедбеника су се молили заједно у једној  

кући.  Изненада, кућа се испунила  
звуком као да дува силан вјетар. 



Пламени језичци су се појавили над главама сваког 
апостола.  Сви су били испуњени Светим Духом - 

баш као што је Исус обећао! 



Изашавши напоље, Христови сљедбеници су 
говорили језицима које нису никад учили.  Они  
који су дошли у Јерусалим са стране слушали су 
апостоле како им говоре о предивним Божијим  
дјелима на  
њиховим  
језицима.   
Посјетиоци  
су били  
задивљени. 



„Шта би ово могло значити?” питали су.  А други 
су се ругали: „Напили су се слаткога вина”. 



Али Петар рече: „Нису пијани…него је ово о чему је 
говорио пророк Јоил…” Петар их је подсјетио да је 
много година раније Бог  
обећао Светог Духа  
који ће доћи и  
благословити  
људе. 



Петар је људима рекао да се морају одрећи гријеха  
и крстити у име Исуса Христа.  „…и примићете дар 
Светог Духа” рекао је.  Око 3000 људи га је 
послушало.  Они су се придружили ученицима,  
и почели су вјеровати у Исуса.  Како је вријеме  

пролазило, све више 
 и више људи се 
 придруживало 
 Цркви Божијој 
 која је настала 
 оног дана када 

 је Дух Свети 
 сишао. 



Свети Дух је донио Своју  
силу у животе Божијих људи.  
Једног дана, Петар и Јован су, 
у вријеме молитве, отишли 
заједно у храм.  Хроми 
просјак сједио је испред 
капије храма.  Тражио  
је од  Петра и  
Јована новац. 



Тада Петар рече: 
„Сребра и злата немам, 
али оно што имам дајем 
ти: У име Исуса Христа 
Назрећанина устани и 
ходај.”  И узевши га за 
десницу руку подигну га.  
И скочивши стаде, и 
хођаше, и уђе с њима у 
храм-ходајући, скачући и 
хвалећи Бога. 



Велика маса људи се 
скупила,задивљена 
чудом.  Петар им је 
испричао да је сила 
Божија, а не он сам, 
излијечила хромог 
човјека. 



Кад је Петар 
подсјетио ове Јевреје 
да је Бог васкрсао 
Исуса из мртвих, 
љутите храмовне 
старјешине ухватише 
Петра и Јована и 
ставише их у затвор.  
Међутим, око 5000  
   људи поверова  
   у Исуса. 



Сљедећег дана, Петра и Јована изведоше пред 
старјешине храма.  „Чијом силом или помоћу чега сте 
урадили ово?”  Упиташе старјешине.  Испуњен Духом 
Светим, Петар је храбро одговорио.   
                      „…именом Исуса Христа Назарећанина,  
                           Кога ви распесте, Кога Бог подиже из  
                           мртвих, од Њега овај човјек стоји пред  
                              вама здрав.” 



Петар је наставио 
храбро: „… нема другога 
Имена под небом данога 
људима којим бисмо 
се могли спасти.”  Не 
желећи да људи вјерују 
у Исуса, старјешине     
     запријетише Петру и   
        Јовану.  „Од сада 
           па надаље не 
               смијете никоме 
                говорити о 
                 Исусу”. 



Петра је 
једном било 
страх да 
устане за 
Исуса.  Али то 
је било прије 
него што је 
Свети Дух 
дошао.  Сада 
нико није 
могао да га 
уплаши. 



А Петар  
и Јован 
одговарајући 
им рекоше: 
„Судите, је ли 
право пред 
Богом да 
слушамо вас 
више него 
Бога?  Јер ми 
не можемо да 
не говоримо 
оно што 
видјесмо  
и чусмо.” 



Након многих  
пријетњи,  
старјешине  
ослободише Петра  
и Јована.  Божије  
храбре слуге  
дођоше својима и  
испричаше им о  
затвору и суду.   
Затим одржаше  
велику молитву и 
молитвени састанак.   
Опет, Свети Дух испуни 
Свој народ силом - а млада 
црква је расла и расла. 



Рађање Цркве 
 

 Прича из Божије ријечи, Библије 
 

је пронађена у 
 

Дјела апостолска 1-4 

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.”  
Псалам 119:130 



Крај 



Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy 
 који нас је створио и који жели да га упознамо. 

 
Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо!  Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити.  Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек. 
 

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу: 
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет.  Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете.  Амин. 
 

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан!  Јован 3:16 
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