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Педесет дана након Христовог 
васкрсења из мртвих, Свети Дух  

је сишао на апостоле. 



Мада апостоли нису разумијевали 
како Бог Отац, Бог син (Исус 

Христос) и Дух Свети могу бити 
један Бог, били су срећни  

што је Бог са њима. 



Бог је учинио чудесне ствари  
да помогне апостолима да  
говоре другима о Христу. 



Људи који су  
вјеровали у Христа, 
дијелили су све  
што су имали  
тако да су  
сиромашни  
били  
збринути. 



Али један пар по 
имену Ананија и 
Сапфира су били 
нечасни. 



Продали су имање и 
претварали су се да  
су донијели сав  
новац апостолима.   
Тајно, они су  
један дио  
задржали  
за себе. 



„Зашто испуни 
сатана срце твоје  
да слажеш Духу 
Светоме…?” упитао 
је Петар Ананију. 



„Ниси слагао 
људима него 
Богу.”  Тада 
Ананија паде и 
издахну. 



И младићи 
га узеше и 
изнесоше те 
сахранише. 



Убрзо послије, дошла је Сапфира, не 
знајући да је њен муж умро.  Она је 
такође лагала о новцу-и исто се 
десило  
и њој. 



И велики страх обузе сву Цркву  
и све који чуше ово. 



Бог Дух  
Свети  
учинио  
је многе  
знаке и  
чудеса кроз  
 
апостоле. 



На примјер,  
болесни  
људи  
су били 
исцијељени 
када је  
 
Петрова 
сенка пала  
на њих. 



Било је то  
вријеме  
великих  
чуда, која су  
показивала  
Божије  
 
присуство. 



Све више  
и више  
људи је  
вјеровало  
у Исуса. 



То је  
веома  
много  
разљутило  
 
Првосвештеника.   
Он је апостоле  
ставио у затвор. 



Али, 
 ноћу, анђео 

 Божији је 
 отворио 

 затворска  
врата и извео их  
напоље и рекао: 



„Идите и 
 станите у 
 храму па 
 говорите 

 народу све 
 ријечи овога 

 живота.” 
  Апостоли су  

отишли и почели проповиједати о 
Исусу.  Ујутро, Првосвештеникови 
људи нађоше затвор празан. 



Када их је коначно пронашао, 
Првосвештеник је искритиковао 
апостоле.  „Зар вам нисмо  
строго забранили  
да не учите  
о Имену  
овом?” 



„Богу се треба покоравати више него 
људима” Петар и остали апостоли су 
одговорили. 



Првосвештеник је био толико  бијесан, 
да је хтио да убије апостоле.  Умјесто 
тога, наредио је да их истуку и пусте. 
Упркос свом болу, апостоли су 
послушали Бога и наставили  
су проповиједати  
о Исусу. 
 



Једног дана, човјек по имену Стефан 
је ухапшен. Стефан је волио Господа 

Исуса.  Свети Дух 
 је кроз њега 

 говорио 
 другима 
 о Исусу. 



Неки људи су лагали, рекавши да је 
Стефан говорио против Бога.  

Послије лажног суђења, 
 Стефан је 

 каменован 
 до смрти 

 због своје 
 вјере у 

 Христа. 



Прије него што је умро,  
Стефан, пун Духа  
Светог,  
погледао је у  
небо и видио  
славу  
Божију и  
Исуса гдје  
стоји с  
десне стране  
Бога. 



Гомила је  
каменовала  
Стефана док  
се молио  
Богу и  
говорио:  
„Господе  
Исусе,  
прими  
дух мој.” 



Затим, као Исус  
на крсту, овај  
храбри  
човјек,  
се кроз  
умирући  
дах молио  
Богу да  
опрости  
његовим  
убицама. 



Стефановом смрћу отпочео 
је нови талас прогона. 



Младић по имену Савле, који је 
помагао Стефановим убицама, 
ухапсио је сваког хришћанина  
којег је могао наћи. 



Многи од њих су побјегли из својих 
домова и били су разбацани широм 
Јудеје и Самарије.  Само су апостоли 
остали у Јерусалиму. 



Иако су њихови  
непријатељи  
покушавали  
да их убију, ... 



... они који су били 
разбацани свуда ишли 
су проповиједати  
јеванђеље  
о Исусу. 



Ништа није могло зауставити 
сљедбенике Христове - јер  
је у њима обитавао  
Божји Свети Дух и  
дјеловао кроз њих. 



Црква се сусреће са проблемима 
 

 Прича из Божије ријечи, Библије 
 

је пронађена у 
 

Дјела апостолска 5-7 

„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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