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Всеки ден учениците ходели в храма и се молели Светият
Дух по-скоро да слезе над тях. В тези дни имало много
народ в Йерусалим: евреи се събирали от всякъде, за да
отпразнуват Петдесетница. Рано сутринта, в деня на
Петдесетница, всички ученици седели заедно в дома,
където обикновено се събирали. Изведнъж чули силен
шум, който напомнял порива на буреносен вятър. Хората,
минаващи покрай дома, също чули шума и започнали да
се вглеждат в прозорците.

И какво, мислите, открили? Над главата на всеки от
учениците имало пламъци във вид на огнени езици. Така
Господ показвал на хората, че върху учениците е слязъл
Светият Дух. И шумът бил произведен, за да чуят хората,
че това е станало. Всичко било така, както Иисус обещал.
Поразени, хората се спирали край дома и скоро там се
събрала голяма тълпа. Учениците излезли на улицата и
сега всички можели да видят пламъците над главите им.
„Какво е станало с тези хора?" - раздавали се гласове сред
тълпата.

И учениците започнали да разказват. Те говорели на
различни езици, но в тълпата имало и много хора, дошли
от други страни, които разбирали думите им. Защото
Светият Дух им помагал. Но в тълпата имало и хора,
които не повярвали на учениците и започнали да им се
присмиват, казвайки: „Не ги слушайте, те са просто
пияни!" „Не - отговорил Петър, - ние не сме пили вино." И
Петър започнал да разказва за Иисус. Помниш ли, в дома
на първосвещеника Каиафа Петър се страхувал, че
хората ще го познаят като един от учениците на Иисуса?

Сега той смело разказвал за Иисуса, а Светият Дух му
помагал. Притихналите хора слушали Петър. „Вие разпнахте
Иисуса, нашия Спасител!" - говорел той. И Петър разказвал
на хората, че Иисус е дошъл на земята, за да приеме
наказанието за греховете, извършени от тях. Той разказал
как Иисус умрял на кръста, но след това възкръснал от
мъртвите, за да се възнесе на небето при Своя Отец. „А сега
всички чувате този шум и виждате пламъците над главите
ни: това е Светият Дух, който слезе над нас, учениците на
Иисуса!" - продължил Петър.

Много хора се уплашили. Едва сега те разбрали какъв грях
са извършили, като са разпнали Христа. „Какво да правим
сега?" - питали те учениците. „Повярвайте в Иисуса и Го
обикнете - казал им Петър - и тогава ще може да се
покръстите, защото Иисус ще ви прости греховете!"
Хората повярвали, че Иисус е умрял на кръста заради
техните грехове, и три хиляди души, събрали се около
къщата, започнали да молят учениците да ги покръстят.

Те започнали да молят и Господа да им прости греховете.
Светият Дух помагал на учениците да покръстват хората,
Той променял сърцата им и хората започвали да вярват в
Иисуса и да Го обичат. Учениците знаели, че Светият Дух
ще пребъдва в сърцата на хората, докато Иисус отново
дойде на земята. И днес ние също знаем, че Иисус би ни
простил греховете и че ние винаги можем да Го молим за
това.
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