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Viiskümmend päeva pärast kui Jumala Poeg Jeesus 
tõusis surnuist, tuli Püha Vaim elama tema 

järgijaitese.  Kuigi jüngrid ei mõistnud, kuidas Jumal 
Isa, Jumala Poeg (Jeesus) ja Jumala Püha Vaim 
võiks kõik olla üks Jumal, nad olid õnnelikud et 
Jumal oli nendega.  Jumal tegi imesid, et aidata 

apostlitel rääkida teistele Jeesusest. 



Inimesed, kes uskusid 
Jeesusesse jagasid kõike  
mis neil oli nii et vaesed olid 
hoolitsetud.  Aga üks paar 
Ananias ja Safiira olid 
ebaõiglased.  Nad  
müüsid osa maad  
ja teesklesid, et  
tõid kõik raha  
apostlitele.   
Salaja, nad  
hoidsid  
mõned  
tagasi  
iseendale. 



"Miks on saatan täitnud teie 
                                  südame et valetada Püha 
                                 Vaimule...?"  Peetrus küsis 

 Ananiast. "Sa ei ole valetanud 
                               inimestele, vaid Jumalale." 
                               Siis Ananias kukkus surnuks. 

  Siis noored mehed pakendasid 
                              teda ja  
     viisid ta välja ja matsid  
     teda. 



Lühikest aega hiljem, Safiira tuli, ei teadnud et 
abikaasa oli surnud.  Samuti ta valetas raha üle - ja 
sama asi juhtus temaga.  Suur kartus tuli kõikide 
peale, kes seda kuulsid. 



Jumala Püha Vaim 
oli teinud palju 
tunnustähti  
ja imesid  
apostlite kaudu.  
Näiteks haiged  
said terveks,  
kui Peetruse vari  
langes nende peale. 



See oli aeg  
kus väga palju  
imesid tekkis,  
mis näitas  
Jumala kohalolu.   
Rohkem ja rohkem 
inimesi uskusid  
Jeesusesse.  See  
tegi ülempreesterit  
 
väga vihaseks.  Ta 
pani apostlid  
vangi! 



                                                   Aga öösel Issanda 
                                                   ingel avas vangla 
                                                   uksed ja viis nad 
                                                   välja ja ütles: 
                                                   "Minge, esinege 
                                                   pühakojas ja 
                                                   rääkige inimestele 
                                                   kogu selle elu 
                                                   sõnad." Apostlid 
                                                   läksid välja ja   
                                                   hakkasid  
                                                   kuulutama 
Jeesusest.  Hommikul, ülempreesteri mehed leidsid 
et vang oli tühi. 



Kui ta lõpuks leidis neid, ülempreester ütles 
apostlitele.  "Kas me ei ole rangelt käsnud mitte 
õpetada selle nimel?"  "Me peaksime järgima 
Jumalat ja mitte mehe:" Peetrus ja teised apostlid 
vastasid, ülempreester oli nii tulivihane, et ta  
tahtis tappa apostlid. Selle asemel andis et neid  
peksti ja vabastataksi. 
Vaatamata nende  
oma valust,  
apostlid kuulsid  
Jumalat ja  
teostasid ja  
kuulutasid  
Jeesusest. 
 



Ühel päeval üks mees nimega Stefan oli  
arreteeritud.  Stefan armastas Issandat.  Püha 
Vaim kasutas teda et rääkida teistele Jeesusest.    
                           Mõned mehed valetasid, öeldes, et 

 Stefan rääkis Jumala 
                                                        vastu.  Pärast 
                                                        mõnitadud 

 kohtuprotsessis, 
                                                         Stefan oli 
                                                          kividega 
                                                         surnuks 

 löödud, sest tema 
 uskus Jeesusesse. 



Enne surma Stefan, täis  
Püha Vaimuga, vaatas  
taevasse ja nägi  
Jumala auhiilgust  
ning Jeesust seisvat  
Jumala paremal  
käel.  Rahvas  
viskasid kive  
Stefanile kui  
ta kutsus  
Jumalat ja  
ütles: "Issand  
Jeesus, võta  
minu vaimu." 



Siis, nagu Jeesus  
ristil, see vapper  
mees kasutas  
oma suremas  
hingeõhku et  
palvetada, et  
Jumal andeks  
annab tema  
mõrvarid. 



Stefani surm alustas uue laine tagakiusamist.  
Noormees nimega Saul, kes oli aidanud Stefani 
tapjad vahistas iga kristlase mida ta leidis.  Paljud 
neist põgenesid oma kodudest ja hajutasid üle 
Judea ja Samaaria.  Ainult apostlid jäid  
                                    Jeruusalemma. 



Kuigi nende vaenlased püüdsid neid tappa need,  
kes olid hajutatud läksid ja kõikajal kuulutasid 
Evangeeliumi Jeesusest.  Miski ei saanud  
peatada Jeesuse järgijad – sest  
Jumala Püha Vaim elas nendes  
ja töötas nende kaudu. 
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 Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Apostlite Teod 5-7  

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 



Lõpp 



See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16 
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