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úsa öldüùü zaman O’nun korkan izleyicileri
kendilerini sakladılar. úsa ölümden
dirildikten sonra, Kendini öùrencilerine
gösterdi. úsa yaüıyordu! Ama úsa Babası
Tanrı’yla sürekli yaüadıùı yere, Cennete gidip
onlardan ayrılmayı planlıyordu.
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Ayrılmadan önce
öùrencilerine onların Tesellicisi
ve Yardımcısı olacak Tanrı’nın Ruhu’nu
göndereceùine söz verdi. (Yuh. 15:26).
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ûu üekilde oldu. Yaklaüık 120 úsa izleyicisi birlikte
aynı evde dua ediyorlardı. Birdenbire ev güçlü bir
üekilde esen rüzgârın sesiyle doldu.

Zaman yakındı! úsa’nın gitmesinden birkaç
gün sonra Tanrı’nın Kutsal Ruhu geldi.
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úsa’nın öùrencileri dıüarıda daha önce
öùrenmedikleri dillerle konuümaya baüladılar.
Yeruüalim’i ziyaret eden yabancılar havarilerin
birçok dilde Tanrı’nın harika iüleri hakkında
anlattıklarını
duydular.

Ateüe benzer üeyler her birinin üzerine indi.
úsa’nın söz verdiùi gibi Kutsal Ruh’la doldular.
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5
Ziyaretçiler çok üaükındılar. “Bunlar ne anlama
geliyor?” diye sordular. Bazıları “Taze üarap
içmiüler” diye alay ettiler.

Ama Petrus, “Onlar sarhoü deùiller ... Bunlar Yoel
Peygamberin söylediùi olaylardır ...”, dedi.
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Daha sonra Petrus onlara Tanrı’nın yıllar önce Kutsal
Ruh’un gelip insanları bereketleyeceùi ve yardım
edeceùi sözünü hatırlattı.

Petrus, halka günahlarından dönüp úsa’nın adıyla
vaftiz olmaları gerektiùini hatırlattı. “.... ve kutsal
Ruh’un armaùanlarını alacaksınız”, dedi. 3000 kiüi
iman etti.
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úsa’ya tapınanlar olarak havarilere katıldılar. Zaman
geçtikçe Kutsal Ruh’un geldiùi zamanda Tanrının
baülattıùı kiliseye katıldılar.
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Petrus, “Gümüü ve
altın bende yok, bende
olanı veriyorum.
úsa’nın adıyla kalk ve
yürü” dedi. Ve onu
saù elinden tutup
kaldırdı. Sıçrayıp
ayaùa kalktı ve
yürüdü, yürüyerek,
sıçrayarak, Tanrı’ya
övgüler sunarak
onlarla beraber
tapınaùa girdi.
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Kutsal Ruh Tanrı halkının
yaüamlarına güç getirdi. Bir
gün Petrus ve Yuhanna dua
saatinde tapınaùa gittiler.
Sakat bir dilenci dıüarıda
tapınak kapısında oturuyordu.
Petrus ve Yuhanna’dan
para istedi.
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Büyük bir kalabalık toplandı, mucizeye üaüıp kaldılar.
Petrus onlara sakat adamı iyileütirenin kendi gücü
deùil Tanrı’nın gücü
olduùunu söyledi.
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Petrus ve Yuhanna Tanrı’nın úsa’yı ölümden
dirilttiùini söylediùinde tapınak liderleri onları
yakalayıp hapse attılar.
Ama 5000 erkek
úsa’ya iman etti.

15
Kutsal Ruh’la dolan Petrus cesur bir üekilde, “... sizin
çarmıha gerdiùiniz, ama Tanrı’nın ölümden dirilttiùi
Nasıralı úsa Mesih’in adı sayesinde bu adam ayakta
duruyor”, diye cevap verdi.
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Halkın úsa’ya
inanmasını
istemeyen
yöneticiler,
Petrus ve
Yuhanna’yı
sertçe
uyardılar.
“Bundan sonra
hiç kimseye
úsa’nın adıyla
konuümayın.”
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Bir sonraki gün Petrus ve Yuhanna tapınak
görevlilerinin önünde duruyorlardı. Tapınak
görevlileri, “Bunu hangi güç ya da kimin adına
dayanarak yapıyorsunuz?” diye sordular.
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Petrus
korkusuzca
devam etti, “Bu
göùün altında
insanlara
baùıülanmıü, bizi
kurtarabilecek
baüka hiçbir ad
yoktur”.

18
Bir keresinde
Petrus, úsa’yı
savunmaya
korkmuütu.
Ama bu Kutsal
Ruh gelmeden
önceydi. ûimdi
kimse onu
korkutamazdı.
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Petrus ve
Yuhanna üöyle
yanıtladılar
“Tanrı’nın
önünde,
Tanrı’nın deùil
de sizin
sözünüzü
dinlemek
doùru mudur,
kendiniz
karar verin.

Biz gördüklerimizi
ve iüittiklerimizi
anlatmadan
edemeyiz.”
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Sonra bir
araya gelip
büyük övgüler
sunup dua
ettiler.
Tanrı’nın Ruh’u
tekrar halkını
güçle doldurdu
ve küçük
topluluk
büyüdü ve
büyüdü.

Birçok
tehditten
sonra
yöneticiler,
Petrus ve
Yuhanna’yı
serbest
bıraktılar.
Tanrı’nın cesur
hizmetçileri
hapishane ve
mahkemede
olan her üeyi
arkadaülarına
anlattılar.
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“úlk Kilisenin Doùuüu”

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Elçilerin úüleri 1-4

“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!

