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Bu hadisə bu cür baş verdi. Təqribən İsanın 120 şagirdi
birlikdə evdə dua edirdilər. Birdən güclü külək uğultusu
kimi göydən bir səs gəlib onlar oturan
evin hər tərəfini bürüdü.

Getməzdən əvvəl İsa Öz
şagirdlərinə onlara Təsəlli
Verəni və onların yardımçısı olmaq üçün
Allahın Ruhunu göndərəcəyini vəd etdi.
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İsanın şagirdləri küçədə heç vaxt öyrənmədikləri dillərdə
danışırdılar. Yerusəlimə gələn əcnəbilər şagirdlərin Allahın
gözəl işləri haqqında danışdıqlarını bir çox dillərdə eşitdilər.
Onlar heyrətləndilər və soruşdular: “Bu nədir?” Digərləri
lağ etdilər:
“Onlar şirin
şərab içib
sərxoş
olublar”.

Alov kimi dillərə parçalanaraq, onların hər birinin üstünə
nə isə düşdü. Onların hamısı, İsanın vəd etdiyi kimi,
Müqəddəs Ruhla doldu!
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Peter xalqa dedi ki, onlar öz günahlarından dönməli
və İsa Məsihin ismi ilə vəftiz olmalıdırlar. Peter dedi:
“... və onda siz bəxşiş olaraq Müqəddəs Ruhu alacaqsınız”.
Təqribən 3000 adam itaət etdi. Onlar İsaya ibadət edənlər
kimi şagirdlərə qoşuldular. Vaxt keçdikcə daha çox adam
Allahın Müqəddəs Ruh
gələn günü yaratdığı
imanlı cəmiyyətinə
əlavə olundu.

Ancaq Peter dedi: “Bunlar sərxoş deyillər… bu, Yoel
peyğəmbər vasitəsilə əvvəlcədən deyilənlərdir…” Sonra
Peter onlara xatırlatdı ki, uzun illər əvvəl Allah
insanlara xeyir-dua vermək
və kömək etmək üçün
Müqəddəs Ruhu
göndərəcəyini
vəd etmişdi.
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Müqəddəs Ruh Öz qüdrətini
Allahın xalqının həyatına
gətirdi. Bir gün Peter və Yəhya
dua saatında birlikdə məbədə
getdilər. Şikəst dilənçi məbədin
giriş qapısında oturmuşdu.
O, Peter və Yəhyadan
pul istədi.

Onda Peter dedi: “Nə
qızılım, nə də gümüşüm
var ki, sənə verim. Nəyim
varsa, sənə onu verirəm.
Nazaretli İsa Məsihin adı ilə
qalx, gəz”. Sonra onun sağ
əlindən tutub onu qaldırdı.
Bu kişinin topuqları və
ayaqları dərhal qüvvət aldı.
Atılaraq ayağa qalxdı və
yeriməyə başladı. Qaçıb
tullana-tullana, Allaha həmd
edərək onlarla bərabər
məbədə girdi.
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Toplaşan bütün xalq bu möcüzəyə heyrətləndi. Peter onlara
şikəst adama şəfa verən qüvvənin özünün yox, lakin Allahın
qüvvəsinin olduğunu dedi. Peter bu Yəhudilərə Allahın
İsanı ölülərdən diriltdiyini
xatırladanda məbəd
rəhbərləri qəzəblə Peter
və Yəhyanı tutdular və
onları zindana atdılar.
Buna baxmayaraq, 5000
adam İsaya iman etdi.

Ertəsi gün Peter və Yəhya Ali Şuranın qarşısında durdu.
Rəhbərlər soruşdular: “Siz bunu hansı qüvvə ilə, kimin adı ilə
edirsiniz?” Müqəddəs Ruhla dolaraq Peter cəsarətlə cavab
verdi: “… Sizin çarmıxa çəkdiyiniz, Allahın ölülərdən
diriltdiyi Nazaretli İsa Məsihin ismi ilə bu
adam sizin önünüzdə sağlam durur”.
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Peter cəsarətlə davam
etdi: “… Səma altında
biz insanlara verilən
başqa bir ad yoxdur ki,
onun vasitəsilə xilas olaq”.
Xalqın İsaya inanmasını
istəməyərək, rəhbərlər Peter
və Yəhyaya hədə-qorxu
gəldilər. “Bundan
sonra siz İsanın ismi
ilə heç bir adama
danışmamalısınız”.
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Peter bir dəfə İsanı müdafiə etməyə qorxmuşdu. Ancaq bu,
Müqəddəs Ruh
gəlməzdən əvvəl
olmuşdu. İndi isə
heç kim onu
qorxuda bilməzdi.
Peter və Yəhya
cavab verdilər:
“Özünüz qərar
verin, Allaha
deyil, sizə qulaq
asmaq Allahın
gözündə nə qədər
doğrudur? Axı
eşidib- gördüklərimizi
deməyə bilmərik”.
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Onları
hədələyəndən
sonra rəhbərlər Peter
və Yəhyanı buraxdılar.
Allahın cəsarətli
xidmətçiləri həbs və
məhkəmə haqqında
bütün olanları öz
yoldaşlarına danışdılar.
Sonra onların gözəl dua
və mədh toplantısı oldu.
Allahın Ruhu yenidən Öz
xalqını qüdrətlə doldurdu
və kiçik imanlı cəmiyyəti
daha da böyüdü.

İmanlılar Cəmiyyətinin Yaranması
Allahın Sözü, Müqəddəs Kitabdan
olan bir hekayədir
Həvarilərin İşləri 1-4
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“Kəlamının açıqlanması nur saçır”.
Məzmur 119:130
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Bu Müqəddəs Kitab hekayəsi bizə, bizi yaradan və Onu tanımağımızı
istəyən Allahımızdan bəhs edir.
Allah, Onun günah adlandırdığı pis şeyləri etdiyimizi bilir. Günahın
cəzası ölümdür, lakin Allah səni o qədər çox sevir ki, O, Öz yeganə
Oğlunu, İsanı Çarmıxda ölmək və sənin günahlarına görə cəzalandırılmaq
üçün göndərdi. Sonra İsa dirildi və Göylərə getdi! Əgər sən İsaya inansan
və Ondan günahlarını bağışlamasını diləsən, O, bunu edəcək!; O indi
gələcək və daxilində yaşayacaq və sən əbədiyyən Onunla birlikdə
yaşayacaqsan.

Son

Əgər sən bunların həqiqət olduğuna inanırsansa, onda bunu Allaha de:
Əziz İsa, mən inanıram ki, Sən Allahsan və mənim günahlarıma görə
ölmək üçün insan oldun və indi Sən yenidən yaşayırsan. Xahiş edirəm,
həyatıma gəl və mənim günahlarımı bağışla ki, mən indi yeni həyata malik
ola və bir gün Səninlə birlikdə əbədiyyən yaşaya bilim. Sənə itaət
etməkdə və Sənin övladın kimi yaşamaqda mənə kömək et. Amin.
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Müqəddəs Kitabı oxu və hər gün Allahla danış! Yəhya 3:16
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