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Estonian

Kui Jeesus suri, Tema hirmunud järgijaid
peitsid endid. Pärast kui Jeesus tõusis
surnuist, Ta näitas ennast oma jüngritele.
Jeesus oli elus! Aga - Jeesus kavatses
lahkuda neist, et minna tagasi Taevasse, kus
ta oli alati elanud koos Jumalaga, Tema Isa.
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enne kui
ta lahkus,
Jeesus
lubas Tema
järgijatele
et Ta saadab Jumala
Vaimu nendele Trööstijaks
ja Abiks. (Joh EV 15:26).
Aeg oli lähedal! Paar päeva pärast kui
Jeesus lahkus, tuli Jumala Püha Vaim.
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See juhtus niimodi. Umbes 120 Jeesuse
järgijad palvetasid koos majas. Järsku sai
majas kuulda kanget tuult puhumas.

Harkudega tuled tulid iga inimesele. Nad kõik said
Püha Vaimu täis - just nagu Jeesus lubas!
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Tänavatel, Jeesuse järgijad rääkisid keeltes nad ei
olnud kunagi õppinud. Välismaalased, kes külastasid
Jeruusalemmas kuulsid jüngrid rääkimas Jumala
imelised tegusid paljudes keeltes. Külastajad olid
üllatunud. "Mis võiks see
tähendada?"
nad palusid.
"Nad on täis
magusat
veini,"
teised
pilkasid.
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Aga Peetrus ütles: "Need ei ole purjus ... see on see,
mis oli rääkitud prohvet Joeli poolt ..." Peetrus siis
meenutas neid, et palju
aastaid enne, Jumal oli
lubanud Püha Vaimu
tulemas
õnnistamas
ja aitamas
inimesi.
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5
Peetrus rääkis inimestele et peavad põrduma oma
patutest ja olla ristitud Jeesuse Kristuse nimel.
"... Ja teie siis saate kingituseks Püha Vaimu,"
ütles Peetrus. Umbes 3000 inimest kuulesid. Nad
ühinesid jüngritega
nagu Jeesuse
kummardajad.
Aeg möödus, ja
rohkem inimesi
lisati kiriku mis
Jumal hakkas
sellel päeval kui
tuli Püha Vaim.
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Püha Vaim tõi oma võimu
Jumala rahvale. Ühel päeval
Peetrus ja Johannes läksid
üles pühakotta palve tunnil.
Üks lombakas kerjus istus
väljaspool templi väraval.
Ta küsis Peetrust ja
Johannest raha.
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Siis Peetrus ütles:
"Hõbedat ja kulda mul
ei ole, aga mis mul on
ma annan teile: Jeesuse
Kristuse, Naatsarese
nimel tõuse ja kõndi."
Ja ta võttis tema
parema käe ja tõstis ta
üles. Siis ta, kargas
üles, seisis ja kõndis
ning jalutas templisse
nendega - jalgsi,
hüpates ning
Jumalat kiites.

Palju rahvast kogus ja olid üllatunud ime üle.
Peetrus seletas neile et oli Jumala võim, mitte ta
enda, mis terveks
sandistas meest.
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Kui Peetrus tuletas meelde nende juutidele, et
Jumal äratas Jeesust surnuist templi juhid vihaselt
võtsid Peetruse ja Johannese
ja panid nad vangi. Kuid
umbes 5000 meest
uskusid Jeesusesse.
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Järgmisel päeval, Peetrus ja Johannes astusid
Templi valitsejate ette. "Mis võimuga või mis
nimega te olete seda teinud?" valitsejad küsisid.
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Peetrus kartmatult rääkis
edasi, "... ei ole teist
nime taeva all antud
inimestele, mis meid
päästaks." Ei soovind,
et inimesed uskuks
Jeesusesse, valitsejad
tõsiselt ohustasid
Peetrust ja Johannest.
"Nüüdsest päevast
peate mitte
rääkima kellegile
Jeesuse nimel."

Täis Püha Vaimuga, Peetrus vastas vapralt. "...
Jeesuse Kristuse, Naatsaretise nimega, keda teie
ristile löödi, keda Jumal on surnuist üles äratanud,
Temast see mees seisab teie ees tervena."
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Peetrus ja
Johannes
vastasid: "Kas
on õige Jumala
ees kuulda teid
rohkem kui
Jumalat, teie
ise olge
kohtunikud.
Sest me ei või
jätta rääkimata
seda, mida
oleme näinud
ja kuulnud."

Peetrus oli
kunagi kartnud
Jeesuse nimel
rääkida
Aga see oli
ennemb kui tuli
Püha Vaim.
Nüüd keegi
teda ehmatada
ei saanud.
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Siis nad
pidasid
suure palve ja
kiituse koosoleku.
Jällegi, Jumala
Püha Vaim täitis
Tema inimesi oma
võimsusega – ja
noor kirik kasvas
ja kasvas.

Pärast
rohkem
ohtude eest,
valitsejad
vabastasid
Peetrust ja
Johannest.
Jumala julge
teenistujad
rääkisid oma
kaaslastele
kõigist vangist
ja kohust.
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Kiriku Sündmus
Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist
On leidud
Apostli Teod 1-4

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