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Havari Petrus,
baükalarına úsa
hakkında anlatmak
için ülkenin her yerini
gezdi. Bir gün,
Lidya’da yatakta
yatan sekiz yıldır
felçli olan bir adamla
karüılaütı.

Petrus, “úsa Mesih
seni iyileütiriyor”,
dedi. Adam hemen
ayaùa kalktı. Bunu
gören halk Rab’be
geldi.
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Yafa yakınlarında insanlar
üzgündü. Tabita adında
Hıristiyan kadın yeni ölmüütü.
Üzgün olan arkadaüları
cenazesini hazırlayıp yas
tuttukları evin üst
katındaki odaya
koydular.

Fakat Tabita’nın
arkadaüları
Petrus’un o
bölgede olduùunu
duydular. Petrus’u
hemen Yafa’ya
gelmesi için
çaùırdılar.
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Üst kata geldiùinde
oradaki dullar
Tabita’nın kendileri
için yapmıü olduùu
giysileri gösterdiler.
Herkes aùlıyordu.

Petrus hepsini
dıüarı çıkardı ve
diz çöküp dua etti.
Cesede dönüp,
“Tabita, kalk”,
dedi. Gözlerini
açtı, Petrus’u
gördüùünde
doùrulup
oturdu.
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Sonra elini uzatıp,
Tabita’yı ayaùa
kaldırdı; dıüarıdaki
imanlıları çaùırıp
Tabita’yı dirilmiü
olarak onlara
teslim etti. Bu
olay bütün Yafa’da
duyuldu ve
birçokları Rab’be
inandı.
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Petrus, Yafa’da deniz kenarındaki
bir evde uzun zaman kaldı.

Petrus, bir gün dua

etmek için üst
kattaki odaya
çıktı.
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Eùer surlara üöyle bir baksaydı, onu
aramaya gelen ziyaretçileri görebilirdi.

Bunlar Tanrı’ya inanan Kornelius adında
Romalı yüzbaüının adamlarıydı.
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O evi deniz kenarında olan Simun ile kalıyor.
O sana ne yapman gerektiùini söyleyecek”,
demiüti.

Kornelius adamlarını Petrus’u bulmaları için
göndermiüti çünkü bir görümde melek ona,

“Petrus’a
adamlarını
gönder.
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Petrus üst katta dua ederken Rab ona bir görüm
verdi. Büyük bir çarüafın yeryüzüne indiùini gördü.
Çarüafın üzerinde
hayvanlar ve
kuülar
vardı.

Petrus bunların murdar olduùunu söyleyebilirdi.
Dindar Yahudilerin bunları yemesi yasak anlamına
geliyordu. Birden bir ses
geldi. “Kalk, Petrus,
kes ve ye.”

13

14

Petrus görümün ne anlama geldiùini
anlamadı. Bunun hakkında
düüünürken, Rab ona üç
adamın onu aradıùını
ve onlarla gitmesi
gerektiùini söyledi.

Petrus, “Asla olmaz, Rab!”
dedi. “ûimdiye dek bayaùı
veya murdar hiç bir üey
yemedim”. Ses ikinci
kez konuütu. “Tanrı’nın
temiz kıldıklarına sen
bayaùı deme.” Bu üç
kez tekrarlandı.
Ve sonra çarüaf
yukarı geri
alındı.
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Bir sonraki gün, Petrus ve altı arkadaüı
Kornelius’un evine gitti.

Üç adam Petrus’a bir meleùin Kornelius’a
onu bulmaları için adam göndermesini
söylediùini bildirdiklerinde, Petrus
Rab’bin onu yönlendirdiùini
biliyordu.
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Belki de Petrus Yahudi
olmayan birinin evine
giderken yolda Tanrı’nın
bütün insanları sevdiùini,
bütün ulusların dünya’nın
kurtarıcısı úsa’yı tanımasını
istediùini anlamaya baüladı.
Petrus eve vardıùında,
Kornelius önünde diz çöküp
tapınmaya baüladı.
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Petrus Kornelius’a “Kalk, ben de insanım”, dedi.
Sonra evdekilere “Bir Yahudi’nin baüka ulustan
biriyle iliüki kurmasının, onu ziyaret etmesinin
töremize aykırı olduùunu bilirsiniz.” dedi.
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“Ama Tanrı bana, hiç kimseye bayaùı ya da murdar
dememem gerektiùini gösterdi.”

Petrus Yahudi olmayan bu insanlara çarmıhta ölen
ve dünyanın kurtarıcısı olmak için tekrar dirilen
úsa’nın Tanrı’nın Oùlu olduùunu anlattı. Sonra
Kutsal Ruh her birinin üzerine indi ve Tanrı’yı
yüceltmeye baüladılar.
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Yeruüalim’deki Hıristiyanlar Yahudi olmayanları
ziyaret eden Petrus’u azarladılar. O zaman Petrus
kendisinin ve Kornelius’un dua ederken aldıkları
görümleri anlattı. Bunu duyduklarında sesiz kaldılar.
Tanrı’nın sevgisinin herkes için olduùunu kilisesine
dua aracılıùıyla gösteren
Tanrı’ya övgüler
sundular.

Petrus ve altı arkadaüı çok üaüırdı. Pentikost
Günü gibiydi. Kutsal Ruh’un armaùanları Yahudi
olmayanların da üzerine dökülmüütü. Daha
sonra Petrus úsa’ya yeni iman etmiü olanları
vaftiz etti.
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“Petrus ve Duanın Gücü”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Elçilerin úüleri 9-12

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

