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Бог робив  
великі справи  

через Своїх людей 
 у ранній церкві. 



Один чоловік  
на ім’я Пилип  
займався тим, що  

розповідав людям у  
 

багатонаселеному 
 місті про Ісуса. 

  Але Бог послав 
 його у пустиню. 

                     Чому? 



Бог знав, 
 що пустинею 
 подорожував 

 вельможа ефіопської 
цариці Кандаки. 



Він повертався 
 додому і читав 

 особливу Книгу. 
  Чи здогадуєтесь, 

 яка то була 
 Книга? 



Коли Пилип послухався Бога, Бог  
 
привів  
його  
просто  
до  
вельможі,  
який читав  
Боже Слово, та  
не розумів Його. 



“Що це значить?” –  
запитав вельможа  
Пилипа.  Поки віз  
трусився дорогою,  
Пилип відкрив  
рота і,  
почавши  
з того  
Писання,  
проповідував  
йому про Ісуса. 



Африканський                                                   
вельможа скоро  
увірував у слово Біблії про  
те, що Ісус Христос то Син Божий. 



Побачивши  
воду, він сказав: “Що  
мені заважає христитись?” 



Тоді Пилип сказав: “Якщо віруєш із 
повного серця свого, то можна”.  
Коли вельможа відповів  
“Я вірую, що Ісус  
                   Христос  
 
 

– то Син  
Божий”,  
Пилип взяв  
його до води і охристив. 



Коли ж вони вийшли з води, Дух  
                      Божий забрав Пилипа. 
                          так що африканський   
                          вельможа більше його  
                           не бачив.            Він 
 
                                               повернувся 
                                               до Ефіопії 
                                               радісний! 



Але деякі люди ненавиділи 
християн.  Степан, один з Пилипових 

друзів, був забитий розлюченими 
людьми, 

 які не хотіли, щоб він 
 говорив про Ісуса. 



Чоловік на ім’я Савл з 
 Тарсу допомагав вбивати    

            Степана.  Савл ненавидів 
 усіх християн. 



Савл, який поширював погрози 
 і вбивства християн, пішов 

 до первосвященика за 
 листом дозволу на право 

 заарештовувати чоловіків 
 та жінок, що 

 йшли за 
 Ісусом. 



Бідний Савл з 
 Тарсу!  Він не 
 знав, що коли 

 він шкодив 
 Божим людям, 

 він шкодив 
 Самому Господу 

Ісусу.  Бог мав 
зупинити Савла. 

  Яле як? 



Бог “заарештував” 
Савла!  Коли Савл був 
на дорозі до Дамаску, 
Бог засвітив велике 
світло з Небес.  Савл 
впав на землю.   
Потім він почув  
Голос. 



“Хто ти, Пане?” - запитав  
Савл.  “Я Ісус, що Його  
переслідуєш ти.”  Здивований  
Савл запитав, тремтячи,  
що він мусить робити. 



І Господь відказав  
йому: “Уставай та до  
міста подайся, а там тобі  
скажуть, що маєш робити!” 



Люди, що були з 
Павлом, також  
чули Голос,  
але нікого не 
бачили.   



Савл підвівся  
з землі, але  
зрозумів,  
що він  
осліп.  Його  
привели до  
Дамаску. 



У місті Савл 
три дні не 
бачив, не їв і не 
пив.  Можливо, 
він провів цей 
час у молитві до 
Господа Ісуса, 
Який зустрів 
його на дорозі 
до Дамаску. 



Бог усе спланував.  У 
Дамаску був учень  
на ім’я Ананій.   
Бог послав його  
допомогти  
Савлу.   
Ананій  
злякався,  
але  
підкорився  
Богу. 



Коли він поклав  
руки на Савла,  
сліпота  
пройшла,  
і Савл  
наповнився                    
Святим  
Божим  
Духом. 



Савл був охрещений.  
Потім він поїв.  І коли 

він отримав їжу, то 
зміцнився.  Савл 

потребував сили.  Він 
мав робити дуже 
важливу роботу. 



Савл негайно почав 
проповідувати у 
синагогах про 
Христа, що  
Він є Син  
Божий. 



Тоді всі, хто  
чув, дивувались,  
питаючи, - хіба це  
не той, що нищив  
християн? 



Нові Савлові 
 вороги стерегли 

 ворота міста, 
 щоб вбити 

 Савла, коли б 
 він спробував 

 вийти з міста. 



Але його нові 
 друзі, християни, 
 взяли його вночі 
 і спустили з муру 

 у  великому коші. 



І відтоді Савл, 
переслідувач 

християн, почав 
 жити як вірний 

послідовник 
 свого нового 

 Пана, Господа 
 Ісуса Христа. 



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 

Від переслідувача до проповідника 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Діях святих апостолів,  
розділах 8-9 



Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про 
чудового Бога, Який створив нас і бажає, 

щоб ми Його знали.  
Бог знає, що ми робили недобрі речі, які 

Він зве гріхом.  Покаранням за гріх є 
смерть, але Бог любить тебе так сильно, 

що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, 
померти на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім 
Ісус повернувся до життя й пішов додому 

у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він 

це зробить!  Він прийде й тепер житиме у 
тобі, і ти завжди житимеш разом з Ним. 



Якщо ти віриш, що це правда, скажи 
Богу: “Дорогий Ісусе,  

я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, 
щоб померти за мої гріхи, щоб я тепер 

міг мати нове життя і одного дня 
пішов бути з Тобою назавжди.  

Допоможи мені слухатися Тебе і жити 
для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  

Читай Біблію і щодня говори з Богом!   
Євангелія від Івана, 3:16 
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