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אלא שזה ... האנשים האלה אינם שיכורים", אבל כיפא אמר
אז הזכיר להם כיפא ששנים  .." ידי יואל הנביא-הדבר שנאמר על

הבטיח אלוהים שרוח הקודש תבוא לברך ולעזור  , רבות לפני כן
.לאנשים

 –הם נמלאו ברוח הקודש .  לשונות כלהבות אש נחו על כל אדם
!בדיוק כפי שישוע הבטיח

 , לפני שהוא עזב
הבטיח ישוע להולכים אחריו שהוא  

ישלח את רוח אלוהים שתהיה המנחם  
ימים אחדים  !  הזמן קרב).  26' יוחנן טו.  (והעוזר שלהם       
.רוח הקודש של אלוהים באה, לאחר שישוע עזב       

כיפא אמר לאנשים שעליהם לחזור בתשובה מחטאיהם ולהטבל  
אמר  " ,ותקבלו את מתנת רוח הקודש.  "...בשם ישוע המשיח

הם הצטרפו למאמינים ושקדו על  .  איש צייתו3000-כ.  כיפא
יותר ויותר אנשים הצטרפו  ,במשך הזמן.  תורת השליחים

לקהילה שאלוהים  
התחיל ביום שרוח  

.הקודש באה

המאמינים בישוע דברו בשפות שמעולם לא  , בחוץ ברחובות
שמעו את המאמינים מדברים על  , אורחים זרים בירושלים.  למדו

מה  .  "האורחים התפלאו.  מעשי אלוהים הנהדרים בשפות שונות
.אחרים לעגו" ,הם מלאי יין.  "הם שאלו"  ?זה צריך להיות

איש שהלכו אחרי ישוע התפללו ביחד 120-כ.  כך זה קרה
.בבית היה קול כמשב רוח עזה, פתאום.  בבית
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,  כיפא המשיך ללא שום חשש
אין שם אחר נתון לבני  "...

ובו עלינו , אדם תחת השמים
המנהיגים לא  ."  להיוושע

רצו שהאנשים יתחילו  
לכן הם  , להאמין בישוע

איימו וציוו על כיפא 
מעתה אסור .  "ויוחנן

לכם לדבר בשם  
."הזה אל שום אדם

כיפא .  מלאי תמהון ותדהמה על מה שקרה, קהל גדול התאסף
אשר ריפא את  , ולא של עצמו, אמר להם שזהו כוחו של אלוהים

כאשר כיפא הזכיר ליהודים שאלוהים הקים את ישוע מן  .  הנכה
המקדש  -מנהיגי בית, המתים

תפסו את כיפא ויוחנן  , כעסו
 .  הסוהר -וכלאו אותם בבית

באותו יום  , אבל בכל זאת
איש התחילו  5000-כ

.להאמין בישוע

רוח הקודש הביאה כוח לתוך החיים  
כיפא , יום אחד.  של אנשי אלוהים

המקדש בעת -ויוחנן היו בדרכם לבית
איש פיסח מקבץ נדבות ישב  .  תפילה

הוא ביקש  .  מחוץ לשערי המקדש
.נדבה מכיפא ויוחנן

אבל זה היה לפני שרוח   .  בעבר כיפא פחד לעמוד לצידו של ישוע
כעת .  הקודש באה

איש לא יכול היה  
כיפא .  להפחידו

האם  ", ויוחנן ענו
מוצדק לפני אלוהים  

לשמוע לכם יותר  
 ?  מאשר לאלוהים

הרי  !  שפטו אתם
איננו יכולים שלא  

להגיד את אשר  
!"ראינו ושמענו

באיזה כוח או  .  "כיפא ויוחנן עמדו בפני מנהיגי המקדש, למחרת
מלא ברוח .  שאלו המנהיגים"  ?באיזה שם עשיתם את זאת

אשר , בשם ישוע המשיח מנצרת.  "....ענה כיפא באומץ, הקודש
,  אתם צלבתם ואשר אלוהים הקימו מן המתים

."בשם הזה הוא עומד בריא לפניכם

כסף וזהב אין  ", אז כיפא ענה
את  , אבל את מה שיש לי, לי

בשם ישוע המשיח  : זה אתן לך
ואז הוא  !"  התהלך -מנצרת

החזיק בידו הימינית והקים  
נעמד , התרומם, אז הוא.  אותו

והתהלך ונכנס לבית המקדש  
מקפץ ומהלל  , הולך –איתם 

.את אלוהים
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לאחר איומים                       
המנהיגים  , נוספים                     

.  שחררו את כיפא ויוחנן             
המשרתים האמיצים                 
של אלוהים הלכו אל                  
חבריהם וסיפרו על                 
הסוהר ועל כל מה  -בית             
שאמרו ראשי הכוהנים              

ואז הם ערכו  .  והזקנים         
.  פגישת תפילה והלל גדולים         

רוח הקודש של אלוהים  , שוב      
  –מלאה את האנשים בכוח    

.והקהילה הצעירה גדלה וגדלה

ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
. אותו

העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
.  עמו לעולמים

 :אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

. אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום

המאמינים הראשונים  

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים

:מצוי ב

'ד –'מעשי השליחים א

"פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט
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