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Kun Jeesus kuoli, hänen opetuslapsensa 
piiloutuivat peloissaan.  Kun Jeesus nousi 
kuolleista, hän näyttäytyi opetuslapsilleen.  
Jeesus oli elossa!  Mutta – Jeesus aikoi 
jättää heidät ja mennä takaisin taivaaseen, 
missä hän oli aina asunut Jumalan, hänen 
Isänsä, kanssa. 



Ennen 
 lähtöään 

 Jeesus lupasi 
 seuraajilleen, 

 että hän lähettäisi Jumalan 
 Hengen heidän lohduttajakseen 

 ja auttajakseen.  (Jh. 15:26).  Sen aika  
oli lähellä!  Muutama päivä Jeesuksen  
lähdön jälkeen Jumalan Pyhä Henki tuli. 



Se tapahtui näin.  Noin 120 Jeesuksen seuraajaa oli 
yhdessä rukoilemassa eräässä talossa.  Yhtäkkiä 

talon täytti valtavan tuulenpuuskan ääni. 



Tulen lieskat jakautuivat ja laskeutuivat jokaisen 
ihmisen päälle.  He kaikki täyttyivät Pyhällä 

Hengellä – aivan niin kuin Jeesus oli  
             luvannut! 



Kaduilla Jeesuksen seuraajat puhuivat kieliä, joita 
he eivät olleet koskaan oppineet.  Jerusalemissa 
vierailevat ulkomaalaiset kuulivat opetuslasten 
puhuvan Jumalan ihmeellisistä töistä monilla  
eri kielillä.  Vierailijat hämmästyivät.   
“Mitä tämä voi 
tarkoittaa?”  
he kysyivät.   
“He ovat  
täynnä uutta  
viiniä,” toiset  
pilkkasivat. 



Mutta Pietari sanoi, “Eivät nämä miehet ole 
juovuksissa … tämä on sitä, mitä profeetta Joelin 
suulla on ilmoitettu …” Sitten Pietari muistutti  
heitä siitä, että monta vuotta  
sitten Jumala oli luvannut,  
että Pyhä Henki tulee  
siunaamaan  
ja auttamaan  
ihmisiä. 



Pietari sanoi ihmisille, että heidän tulee  
kääntyä pois synneistään ja ottaa kaste Jeesuksen 
Kristuksen nimessä.  “… Silloin te saatte lahjaksi 
Pyhän Hengen,” Pietari sanoi. 



Noin 3000 ihmistä teki niin.  He liittyivät 
opetuslasten joukkoon ylistämään Jeesusta.  Ajan 
mittaan muitakin ihmisiä liittyi seurakuntaan, jonka 
Jumala perusti sinä päivänä, kun Pyhä Henki tuli. 



Pyhä Henki antoi voimansa Jumalan 
kansan elämään.  Eräänä päivänä  
Pietari ja Johannes menivät yhdessä 
temppeliin rukoushetken aikaan.  
Temppelin portilla istui rampa 
kerjäläinen.  Hän  
pyysi Pietarilta ja  
Johannekselta  
rahaa. 



Sitten Pietari sanoi, “Hopeaa ja 
kultaa minulla ei ole, mutta mitä 
minulla on, sitä minä sinulle 
annan.  Jeesuksen Kristuksen, 
Nasaretilaisen, nimessä, nouse 
ja kävele.”  Hän otti kiinni 
miehen oikeasta kädestä jo   
        nosti hänet pystyyn.  Hän   
              hypähti pystyyn, seisoi 
              ja käveli ja meni sisään 
              temppeliin heidän 
              mukanaan – hyppeli 
              kulkiessaan ja ylisti 
                    Jumalaa. 



Suuri ihmisjoukko 
kokoontui asiaa 
ihmettelemään.  
Pietari sanoi heille, 
että ramman miehen 
paransi Jumalan 
voima, ei hänen oma 
voimansa. 



Kun Pietari muistutti näitä juutalaisia siitä,  
että Jumala oli herättänyt Jeesuksen kuolleista, 
temppelin johtajat vihastuivat ja pidättivät Pietarin  
                                        ja Johanneksen ja panivat   
                                          heidät vankilaan.  Mutta 
                                            noin 5000 ihmistä uskoi 
                                                  Jeesukseen. 



Seuraavana päivänä Pietari ja Johannes seisoivat 
temppelin johtajien edessä.  “Millä voimalla ja kenen 
nimissä te tämän teitte?” johtajat kysyivät. 



Täynnä Pyhää Henkeä Pietari vastasi rohkeasti “… 
se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, 
nimissä.  Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala 
herätti hänet kuolleista.  Hänen voimastaan tämä  
                                           mies seisoo terveenä  
                                           teidän edessänne.” 



Pietari jatkoi rohkeasti, “Mitään muuta nimeä,   
                                   joka meidät pelastaisi, 
                                   ei ole ihmisille annettu 
                                   koko taivaankannen 
                                   alla.”  Johtajat eivät 
                                   halunneet ihmisten 
                                   uskovan Jeesukseen, 
                                     ja he varoittivat 
                                      ankarasti Pietaria 
                                         ja Johannesta. 
                                            “Tästä lähtien te 
                                             ette saa puhua 
                                             kenellekään 
                                             Jeesuksen 
                                             nimessä.” 



Pietari  
oli joskus 
pelännyt olla 
Jeesuksen 
puolella.  
Mutta se oli 
ennen kuin 
Pyhä Henki 
tuli.  Nyt 
kukaan ei 
voinut häntä 
pelotella. 



Pietari ja 
Johannes 
vastasivat, 
“Onko Jumalan 
nimessä oikein 
totella 
ennemmin teitä 
kuin Jumalaa?  
Ratkaiskaa itse.  
Me emme voi 
olla puhumatta 
siitä, mitä 
olemme nähneet 
ja kuulleet.” 



Uhkailtuaan  
heitä vielä,  
johtajat  
vapauttivat  
Pietarin ja  
Johanneksen.   
Jumalan  
rohkeat  
palvelijat  
kertoivat  
ystävilleen  
kaiken vankilasta ja 
oikeudenkäynnistä. 



Sitten he  
rukoilivat ja  
ylistivät Jumalaa 
yhdessä.  Ja taas 
Jumalan Pyhä  
Henki täytti  
ihmiset  
voimalla  
– ja pieni  
seurakunta  
jatkoi  
kasvamistaan. 



Seurakunnan synty 
 

 Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

Apt. 1-4 

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps. 119:130 



Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 

kanssaan ikuisesti. 
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen 
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16 
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