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Jumala toimi
monin tavoin
omiensa kautta
alkuseurakunnan
aikana.

Eräs Filippos-niminen
mies kertoi monille
kaupunkilaisille
Jeesuksesta.
Mutta Jumala
lähettikin hänet
erämaahan. Miksi?
1

Jumala tiesi, että
erämaassa oli kulkija,
hoviherra Etiopian
kuningattaren hovista.
Hän oli kotimatkalla ja
luki kirjaa. Arvaatko,
mikä kirja se oli?
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Kun
Filippos
oli
kuuliainen
Jumalalle,
Jumala vei
hänet suoraan
hoviherran luo,
joka luki Jumalan
Sanaa ymmärtämättä sitä.
Hoviherra pyysi Filipposta
istumaan viereensä.

“Mitä tämä tarkoittaa?” hoviherra
kysyi Filippokselta. Kun vaunut
jatkoivat matkaa erämaatiellä,
Filippos rupesi puhumaan, aloitti
tuosta kirjoitusten kohdasta
ja julisti miehelle
evankeliumia
Jeesuksesta.
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Sitten Filippos sanoi: “Jos koko sydämestäsi uskot,
se on mahdollista.” Kun hoviherra vastasi, “Minä
uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan
Poika,” Filippos ja hoviherra
astuivat veteen ja Filippos
kastoi hänet.

Afrikkalainen
hoviherra pian
uskoikin Raamatun
sanoman, että Jeesus Kristus
on Jumalan Poika. Hän näki
matkan varrella vettä ja sanoi:
“Estääkö mikään kastamasta minua?”
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Kun he nousivat
vedestä, Herran Henki
tempasi Filippoksen pois ja
afrikkalainen hoviherra ei
häntä enää nähnyt. Hän
palasi iloiten
Etiopiaan!
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Mutta jotkut ihmiset vihasivat kristittyjä.
Vihaiset ihmiset olivat surmanneet Filippoksen
ystävän Stefanoksen, sillä he eivät halunneet hänen
puhuvan Jeesuksesta. Tarsuksesta kotoisin oleva
Saul oli auttanut Stefanoksen surmaamisessa.
Saul vihasi kaikkia kristittyjä.
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Voi tarsolaista
Saulia! Hän ei
tiennyt, että kun
hän vahingoitti
Jumalan omia, hän
vahingoitti Herraa
Jeesusta itseään.
Jumalan piti
pysäyttää Saul.
Mutta miten?

Saul uhkui vihaa ja
murhanhimoa kristittyjä
kohtaan. Hän meni
ylipapin luo ja sai häneltä
valtuuskirjeen pidättää
Jeesusta seuraavat
miehet ja naiset.
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9
Jumala “pidätti” Saulin!
Kun Saul oli matkalla
Damaskoksen kaupunkiin,
taivaasta leimahti
yhtäkkiä valo. Saul
kaatui maahan. Sitten
hän kuuli äänen.
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“Kuka sinä olet, Herra?” Saul huusi.
“Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.”
Hämmästyneenä ja vavisten Saul
kysyi: “Herra, mitä sinä haluat minun
tekevän?” Herra vastasi hänelle:
“Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä
saat kuulla, mitä sinun on tehtävä.”
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Kaupungissa Saul
oli kolme päivää
sokeana eikä
syönyt eikä juonut
mitään. Kukaties
hän rukoili Herraa
Jeesusta, jonka
hän oli tavannut
Damaskoksen
tiellä.

Saulin mukana olleet
miehet kuulivat äänen,
mutta eivät nähneet
ketään. Saul nousi
ylös – ja huomasi
olevansa
sokea!
Toiset
taluttivat
hänet
Damaskokseen.
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Saul kastettiin. Sitten
hän söi. Kun hän oli
syönyt, hän vahvistui.
Saul tarvitsi voimaa.
Hänellä oli hyvin
tärkeä tehtävä.

Jumalalla oli suunnitelma
valmiina. Damaskoksessa
oli Ananias-niminen
opetuslapsi. Herra lähetti
hänet auttamaan Saulia.
Ananiasta pelotti.
Mutta hän totteli
Jumalaa. Kun
hän pani kätensä
Saulin päälle, näkö
palasi – ja Saul
täyttyi Pyhästä
Hengestä.
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Saulin uudet viholliset
vartioivat kaupungin portteja
surmatakseen hänet jos hän
yrittäisi lähteä kaupungista.
Mutta uudet kristityt
ystävät laskivat hänet
yöllä muurilta alas suuressa
korissa. Siitä lähtien
kristittyjä vainonnut Saul
seurasi uskollisesti uutta
Herraansa, Jeesusta
Kristusta.
18

Saul alkoi heti saarnata
synagoogissa, että Kristus oli
Jumalan Poika. Silloin kaikki,
jotka kuulivat, hämmästyivät
ja sanoivat: “Eikö tämä ole
se, joka tuhosi kristittyjä?”
Ja jotkut
päättivät
tappaa
Saulin.

Vainoajan Tie Saarnaajaksi
Tämä kertomus löytyy Raamatusta,
Apt.8-9

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

Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän
kutsuu synniksi. Synnin rangaistus on kuolema.
Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän
lähetti poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään
rangaistuksemme. Jeesus nousi kuolleista ja
nousi taivaaseen! Nyt Jumala voi antaa
sinulle synnit anteeksi.
Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle:
Rakas Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani
ja elää nyt. Tule elämääni ja anna minulle synnit
anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin
olla kanssasi iankaikkisesti. Auta minua elämään
Sinun lapsenasi. Aamen. Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!

