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Apostel Peetrus
sõitis üle terve riigi
et rääkida teistele
Jeesusest. Ühel
päeval, linnas, mis
kutsutakse Lüddas
kohtus ta mehega kes
oli voodis, halvatud,
kaheksa aastat.

"Jeesus Kristus
tervendab sind,"
ütles Peetrus.
"Tõuse ja sea
oma ase." Mees
tõusis püsti kohe.
Inimesed, kes nägid
seda pöördusid
Issanda poole.
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Lähedal linnas Joppes
inimesed olid kurvad. Üks
Kristlik daam nimega Dorkas
just suri. Kurvalt tema sõbrad
valmistasid tema keha matmiseks,
seejärel asetasid teda ülemisse
tuppa, kus nad
nutsid koos.

Aga Dorkasi sõbrad
kuulsid, et Peetrus oli
selles piirkonnas. Nad
soovisid Peetrusel
tulla Joppesse kohe.
Kui ta tuli ülemise
tuppa, lesed näitasid
talle kleite ja rõivad
mida Dorkas oli neile
teinud. Igaüks nuttis.
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Aga Peetrus saatis
nad kõik välja, ja
niilus maha ja
palvetas. Ja
pöördus kahale ja
ütles, "Dorkas
tõuse." Ja ta avas
oma silmi, ja kui ta
Peetrust nägi ta
istus ülese.

Siis ta andis
temale käe ja
tõstis ta püsti, ja
siis ta kutsus sisse
pühad (kristlased)
ja lesed ja esitas
teda elus. Ja see
sai teatavaksule
üle kogu Joppa ja
paljud uskusid
Issandasse.
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Peetrus viibis pikka aega Joppesis ühes majas
mere ääres. Ühel päeval läks Peetrus
maja katusele et palvetada.
Kui ta oleks vaadanud
üle linna seinu,

võiks ta näinud
kolm saabuvat
reisijat teda
otsimas.
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Need mehed olid Rooma sõduri nimega
Korneeliusi teenistujad. Korneelius oli
Jumalakartlik.

Korneelius
läkitas
oma sulased
et leida Peetrust
sest ingel ütles
temale nägemuses:
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"Saada Peeterile. Ta elab Siimoniga,
kes on nahkur kelle maja on mere ääres.

Ta ütleb
teille, mida
teie peate
tegema."

Kui Peetrus palvetas maja katusel, Jumal saatis talle
nägemist. See nägi välja nagu suur lina mis langes
maale. Linal olid loomad ja
linnud. Peetrus nägi et
need olid keelatud.
See tähendas
religioosse
juudid ei
olnud neid
lubatud süüa.
Järsku kostis hääl
talle. "Tõuse,
Peetrus, tapa
ja söö."
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Peetrus ei saanud aru, mida nägemus
tähendas. Kui ta sellele mõtles:
Jumal ütles talle, et kolm
meest otsivad teda
ja ta peab minema
nendega.

"Ei ilmaski, Issand!" Peetrus
ütles Jumale. "Sest ma pole
veel söönud midagi keelatut
ehk roojast." Hääl rääkis
temaga teist korda. "Mis
Jumal on puhastanud,
ei tohi te kutsuda
keelatud." See juhtus
kolm korda. Ja siis
lina võeti üles
taevasse
uuesti.
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Ehk, kui ta oli teel
mittejuudi mehe majale,
Peetrus hakkas mõistma, et
Jumal armastab kõiki inimesi
- et Jumal tahab et kõik
rahvad teaks et Jeesus on
maailma Päästja. Kui Peetrus
saabus, Korneelius langes
alla ja kummardas teda.

Kui kolm meest rääkisid Peetrusele
mis püha ingel ütles et Korneelius
saatis talle, Peetrus teadis
et Jumal juhtis teda.
Järgmisel päeval
tema ja kuus sõpra
läksid Korneeliusi
maija.
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"Tõuse ülese. Ma ise olen ka mees," Peetrus ütles
Korneeliusele. Siis ta ütles kogu rahvale majas,
"Sa tead, kuidas õigusvastane see on juudi mehele,
et hoida ettevõte või minna ühe teise
rahvust
maija."

"Aga Jumal on mulle näidanud, et ei tohiks
kutsuda kedagi lihtrahvaks või roojaseks."
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Peetrus rääkis nende paganatele (mitte juute), et
Jeesus on Jumala Poeg, kes suri ristil ja tõusis jälle
ja tuleb maailma Päästjaks. Siis langes Püha Vaim
nendele kõigile ja nad hakkasid kiitma Jumalat.
Peetri kuus juudi sõprad olid üllatunud. See oli nagu
Nelipüha. Püha Vaimu Kingitus oli valatud välja ka
paganatele. Siis Peetrus ristis uusi usklikud
Jeesusesse.
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Jeruusalemmas, kristlased tõrlesid Peetrust, et
külastas paganad. Nii siis Peetrus jutustas neile
kuidas visioonis tema ja Korneelius saivad palves.
Kui nad seda kuulsid, Jeruusalemma kristlased
jäivad vaikseks. Ja nad andsid Jumalale
au, Kes oli palve kaudu, näidanud
kristlik kirikule, et Jumala
armastus on mõeldud
kõigile.

18

17
Peetrus ja Palve Võim
Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist
On leidud
Apostli Teod 9-12

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