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Jumal tegi suuri asju  
läbi Tema inimestega  
kiriku alguses.  Üks  
mees, nimega Filippus  
            oli hõivatud räkida inimestele  
              rahvarohkes linnas 
 

Jeesusest. 
Aga Jumal saatis 
 ta kõrbe.  Miks?  



Jumal teadis et oli 
reisija kõrbes, üks ülem 

Kuninganna Kandasi all 
Etioopiast.  Ta oli teel 

koju ja ta luges erilises 
raamatust.  Kas sa tead 

mis see raamat oli?  



Kui  
Filippus  
kuulis  
Jumalat  
Jumal viis ta  
otse ülema juurte,  
kes luges Jumala Sõna ilma 
mõistmisega.  Ta kutsus  
Filippit temaga ühineda. 



"Mida see tähendab?" ülem küsis 
Filippi käest.  Kui tõllas veeres 
mööda kõrbe teed, Filippus  
avas oma suu ja algas selle  
Pühakirjast, kuulutama  
Jeesust talle. 



Aafrika ülem  
varsti uskus sõnumit  
Piiblist, et Jeesus Kristus  
on Jumala Poeg.  Nähes,  
veidi vett, ütles ta: "Mis  
takistab mind et ei võiks ristida?" 



Siis Filippus ütles: "Kui sa usud kogu südamest,  
siis võib."  Kui ülem vastas: "Ma usun,  
et Jeesus Kristus on Jumala  
Poeg," Filippus võttis ta  
vette ja ristis teda. 



Aga kui nad tulid veest välja, 
võttis Issanda Vaim ja viis 

Filippust ära, nii Aafrika  
ülem ei näinud teda enam.  

Ta sõitis tagasi Etioopiase 
ja pidustas! 



Aga mõned inimesed vihkasid kristlasi.  Stefan üks 
Filippuse sõber, oli tappetud vihaste inimeste poolt, 

kes ei tahtnud  et tema räägiks Jeesusest.  Mees 
nimega Saul Tarsosest aitas tappa Stefani. 

  Saul vihkas kõike kristlasi. 



Saul, hingamas ohte ja 
 mõrva kristlaste vastu, läks 

ülempreestri juurde ja sai 
kirju mis andis talle õiguse 

vahistada mehi või naisi, 
 kes järgisid Jeesust. 



Vaene Saul 
Tarsosist!  Ta 
ei teadnud, et 

kui ta haiget 
teeb Jumala 

rahvale, oli ta 
tegelikult 

haiget teinud 
Issand 

Jeesusele ise.  
Jumal pidi  

pidama Saulit.  
Aga kuidas? 



Jumal "vahistas" 
Sauli!  Kui Saul oli 
teel Damaskuse, 
Jumal paistis suure 
valgusega taevast.  
Saul kukkus maha.  
Siis kuulis ta häält. 



"Kes sa oled, Issand?" Saul hüüdis.   
"Mina olen Jeesus, Keda sa taga kiusad."  
Väriselt ja üllatunud, Saul küsis: "Issand, 
mida sa tahad et mina teen?"  Ja Issand 
ütles temale: "Tõuse ja mine linna, ja  
sinule öeldakse, mida sa pead tegema."  



Sauli mehed kuulsid 
ka häält, aga ei 
näinud kedagi.  Saul 
tõusis maast - ja 
avastas et ta oli 
pime!  Nad viisid ta 
Damaskusesse. 



Linnas, Saul oli kolm päeva 
ilma nägemist ja ei söönud 
või joonud.  Ehk ta veetis 
aega palvetamas, Issand 
Jeesusele, kes oli 
kohtunud temaga 
Damaskuse  
maanteel. 



Jumalal oli kõik planeeritud.  
Damaskuses oli jünger nimega 
Hananias.  Issand läkitas teda 
aitama Sauli.  Hananias  
oli hirmunud.  Aga ta  
kuulis Jumalat.  Kui  
Ta pani käed Saulile,  
pimedus lahkus –  
ja Saul oli täis  
Jumala Püha  
Vaimu. 



Saulit ristiti.  Siis ta sõi. 
  Ja kui ta sai toitu, sai ta 
 jälle tugevaks.  Saul vajas 

tugevust.  Tal oli midagi 
 väga olulist teha. 



Kohe Saul hakkas kuulutama 
Kristust sünagoogides, et Ta  
on Jumala Poeg.  Siis kõik,  
kes kuulsid olid üllatunud, ja 
ütlesid: "Kas see ei ole see,  
kes hävitas kristlasi?"   
Ja mõned  
tahtsid  
tappa  
Sauli. 



Sauli uued vaenlased 
vaatasid linna väravatel 

et tappa Sauli kui ta 
üritas lahkuda linnast.  

Aga tema uued sõbrad, 
kristlased, võtsid ta  

       öösel ja lasksid ta  
       alla üle müürilt 
       suures korvis.  



Ja sellest 
 ajast edasi, 

 Saul kristlaste 
tagakiusaja elas 

ustavalt järgimas  
oma uue peremehe,  

     Issand Jeesus        
     Kristust.  



Alates Tagakiusajana Saabub Jutlustajaks 
 

 Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Apostlite Teod 8 - 9 

"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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