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50 Päivuan kuluttua siitä, kun Jumalan Poika, 
Jeesus, nousi kuolleista, Pyhä Henki tuli asumaan 
Hänen seuraajiinsa.  Vaikka opetuslapset eivät 

ymmärtäneetkään sitä, miten Isä, Poika (Jeesus) ja 
Pyhä Henki voivat olla yksi Jumala, he olivat iloisia, 

että Jumala oli heidän kanssaan.  Jumala auttoi 
apostoleita monin tavoin kertomaan muille 

Jeesuksesta. 



Jeesukseen uskovat jakoivat 
omastaan niin, että köyhätkin 
saivat osansa.  Mutta eräs 
pariskunta, Ananias ja  
Safira, olivat epärehellisiä.  
He myivät maata ja  
olivat tuovinaan kaikki  
siitä hankkimansa  
rahat  
apostoleille.  
Mutta salaa  
he pitivätkin  
osan rahoista  
itselleen. 



“Miksi olet antanut 
sydämesi saatanan valtaan?  
Miksi yritit pettää Pyhää 
Henkeä…?” Pietari kysyi 
Ananiaalta.  “Etsinä ole 
valehdellut ihmisille vaan 
Jumalalle.” 



Silloin Ananias kaatui 
maahan ja kuoli.  Ja nuoret 
miehet kietoivat Ananiaan 
ruumiin vaatteeseen, 
kantoivat hänet ulos ja 
hautasivat hänet.  



Vähän ajan kuluttua Safira tuli sisään, tietämättä 
sitä, että hänen miehensä oli kuollut.  Hänkin 
valehteli rahoista – ja hänelle kävi samoin.  Kaikki, 
jotka tästä kuulivat, pelästyivät kovasti. 



Jumalan Pyhä 
Henki teki 
monenlaisia 
ihmeitä 
apostolien kautta. 
Esimerkiksi 
sairaat paranivat 
kun Pietarin varjo 
kosketti heitä. 



Se oli suurta 
ihmeiden aikaa, ja  
ne osoittivat  
Jumalan olevan  
läsnä. Yhä  
useammat ihmiset 
uskoivat  
Jeesukseen.  Sen 
vuoksi ylimmäinen 
 

pappi vihastui kovin. 
Hän käski panna 
apostolit vankilaan! 



       Mutta yöllä  
       Herran enkeli  
       avasi vankilan ovet 
       ja vapautti heidät 
       sanoen:”Menkää 
       temppeliin ja  
       julistakaa kansalle 
       kaikki tämän  
       uuden elämän  
       sanat.”  Apostolit 
       lähtivät ja  
       alkoivat saarnata 
Jeesuksesta. Aamulla ylipapin miehet eivät 
löytäneet vankilasta ketään. 



Kun ylipappi lopulta löysi apostolit, hän sanoi 
heille:”Me kielsimme teitä jyrkästi opettamasta sen 
miehen nimessä.”  Tähän Pietari ja muut 
opetuslapset vastasivat:”Ennemmin tulee totella 
Jumalaa kuin ihmisiä.”  Ylipappi oli niin vihainen,  
että hän halusi surmata opetuslapset.  
Mutta sen sijaan hän  
määräsi heidät  
ruoskittaviksi  
ja sitten  
päästi  
heidät  
vapaiksi. 



Tuskistaan huolimatta apostolit tottelivat Jumalaa 
ja jatkoivat saarnaamistaan Jeesuksesta. 



Eräänä päivänä Stefanos –niminen mies vangittiin. 
Stefanos rakasti Herraa Jeesusta.  Pyhä Henki 
auttoi häntä kertomaan muille Jeesuksesta.  Jotkut 
miehet valehtelivat ja sanoivat, että Stefanos puhui 
      Jumalaa vastaan. Häntä 
           kuulusteltiin väärien 
            todistajien  
                    lausuntojen  
             perusteella, ja 
              lopulta hänet 
              kivitettiin 
          kuoliaaksi sen vuoksi, 
                     että hän uskoi 
        Jeesukseen.  



Ennen kuolemaansa Stefanos,  
täynnä Pyhää Henkeä, nosti  
katseensa taivasta kohti  
ja näki Jumalan  
kirkkauden ja  
Jeesuksen  
seisovan Jumalan  
oikealla puolella.   
Kansa kivitti  
Stefanosta ja hän  
huusi Jumalan  
puoleen sanoen:  
“Herra Jeesus,  
ota vastaan  
minun henkeni.” 



Ja aivan samoin kuin Jeesus teki  
ristillä, tämä rohkea mies  
viimeisillä hetkillään  
rukoili Jumalalta  
anteeksiantamusta  
murhaajilleen. 



Stefanoksen kuolemasta alkoi uusi vainojen  
aalto. Saul –niminen nuori mies, joka oli auttanut 
Stefanoksen murhaajia, pidätti kaikki kristityt ketä 
hän vain löysi.  Monet pakenivat kodeistaan ja 
levittäytyivät ympäri Juudeaa ja Samariaa. Vain   
                             apostolit jäivät Jerusalemiin. 



Vaikka viholliset yrittivät surmata heitä, kristityt 
pakolaiset saarnasivat kaikkialla hyvää uutista 
Jeesuksesta.  Mikään ei voinut pysäyttää Jeesuksen 
seuraajia  -  koska Jumalan  
Pyhä Henki asui heissä ja  
toimi heidän kauttaan. 



Seurakunta Vaikeuksissa 
 

Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
  

Apostolien tekojen  
luvuista 4-9 

“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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