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Esipuhe

Apostolien tekoja olisi sopivampi nimittää ”Pyhän Hengen teoiksi”. Kirjan teema on ilmaistu ensimmäisen luvun jakeessa 8:
”Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajiani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja
maan ääriin saakka.”Seuraamme tässä oppaassa sitä, millä tavalla Pyhä Henki on aina toiminut ja toimii yhä vieläkin viedessään
evankeliumia maan ääriin asti. Tämä kirjanen sisältää 28 opiskelukertaa. Se on kirjoitettu OPKO:n pyynnöstä, mutta toki sitä
muutkin voivat käyttää kuin opiskelijat.

Yli puolet Apostolien teoista käsittelee Paavalia ja hänen toimintaansa. Tällä hetkellä hän on ”tapetilla” meidän kirkossamme. Sen
tähden nyt onkin juuri oikea aika tutkia Paavalin elämää ja hänen hänen opetustaan alkuperäisistä dokumenteista. Itse voin sanoa
löytäneeni Paavalin ja ihastuneeni häneen vasta tätä opasta kirjoittaessani. Yksi tämän kirjasen tarkoitus onkin puolustaa Paavalia
niitä tahoja vastaan, jotka länsimaiden kirkoissa ovat viemässä häneltä apostolin arvovaltaa.

En voi keskustella Paavalin kirjeiden kirjoittamisajasta ja niihin liittyvistä teorioista tällaisessa oppaassa, joten olen valinnut yhden
konservatiivisen johdanto-opin, jota sitten olen uskollisesti seurannut. Ajoitukset ovat peräisin Carson, Douglas, Moon kirjasta An
Introduction to the New Testament (Zondervan 1992).

Olen käyttänyt näillä sivuilla sanaa ”pakana” samassa merkityksessä kuin vanha raamatunkäännös sitä käytti: ei haukkumani-
menä, vaan merkityksessä ”ei-juutalainen”. Kristittyjä nimitän ensimmäisissä opiskelujaksoissa ”uuden tien kulkijoiksi”, koska
kristityn nimi alkaa esiintyä Apostolien teoissa vasta luvusta 11 eteenpäin. Sana ”diaspora” tarkoittaa juutalaisten hajaantumista
ympäri koko tunnettua maailmaa.

Toivotan teille yhtä siunattuja hetkiä Apostolien tekojen ääressä kuin itse olen tänä kesänä saanut viettää!

Espoossa loppukesän 2002 helteissä

Mailis Janatuinen

Miten tätä opasta käytetään raamattupiirissä?

• Aloita mieluummin evankeliumeista. Älä siirry tähän oppaaseen ennen kuin piirisi on käynyt läpi vähintään kaksi evanke-
liumia.

• Älä aloita Apostolien tekojen käsittelyä, jollei piirisi ole motivoitunut opiskelemaan Raamattua. Vähemmän motivoituneen
piirin kanssa on helpompi käsitellä evankeliumeita.

• Älä käytä tätä opasta, jolleivät osanottajat aio osallistua suunnilleen jokaiseen piirin kokoontumiseen. Jos osallistuminen on
satunnaista, suosittelemme evankeliumeita.

• Älä käytä tätä opasta, jos mukana on ihmisiä, jotka eivät juurikaan tunne kristinuskoa. Ilosanomapiiri-oppaat soveltuvat
heille paremmin.

• Laske, montako kertaa aiotte kokoontua. Jos ette saa käsitellyksi tätä opasta vuoden aikana, suosittelemme, että valitsette
yhden seuraavista neljästä lyhemmistä vaihtoehdoista käsiteltäväksenne:

A. KIRKON SYNTY JA ALKUVAIHEET: 15 kertaa. Kappaleet 1–15

B. PIETARI APOSTOLIN VIRASSA (jatkoa evankeliumeille): 8 kertaa. Kappaleet 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 14

C. PAAVALIN ELÄMÄ: 19 kertaa. Kappaleet 7, 10, 12–28.

D. MAAILMANLÄHETYKSEN ALKUVAIHEET: 20 kertaa. Kappaleet 1, 2, 6, 8, 9,10, 12–18 ja 20–27

• Jokaisella piirillä pitäisi olla kaksi vetäjää. Heillä molemmilla on hyvä olla koko opas monistettuna. Vetäjä lukee ensiksi
ALUKSI-osion ja viimeiseksi LOPUKSI-osion. Näissä osioissa selitetään taustatiedot ja väliin jäävät kohdat Apostolien
teoista. Kysymyksiä kutakin opiskelukertaa varten on laadittu melko runsaasti. Jokaisen opiskelujakson lopussa on myös
kolme kokoavaa kysymystä, jotka pysyvät joka kerran samoina. Ellei kaikkia kysymyksiä ehditä tunnissa käsitellä, niin
”kokoavat kysymykset” voidaan jättää kotona mietittäväksi.

• Suosittelen, että piiriläiset ottavat Apostolien teot myös henkilökohtaiseen Raamatun lukuohjelmaansa. Viikossa on luettava
1–2 lukua läksyjä. Luvut voi jakaa pienempiin pätkiin ja tutkia niitä omaksi hartaudekseen vaikka päivittäin. Jos opiskelijois-
ta on kysymys, niin tämä opas pitäisi käydä läpi yhdessä lukuvuodessa eikä jättää viimeisiä lukuja roikkumaan seuraavaan
syksyyn.
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1. MAAILMANVALLOITUKSEN TEHTÄVÄNANTO (luku 1)

Aluksi: Sekä Apostolien teot että niiden kirjoittaja olivat alun perin nimettömiä. Neljä jaksoa kerrotaan kuitenkin me-muodossa.
Siitä voimme päätellä, että kirjoittaja oli aivan ilmeisesti joku Paavalin sen hetkisistä matkatovereista. Kun vertaillaan me-jaksoja
ja Paavalin kirjeitä keskenään, käy ilmi, että kirjan kirjoittaja ei voinut olla kukaan muu kuin lääkäri Luukas (esim. Kol. 4:10–14).

Kirkkoisät pitivät yksimielisesti Luukasta Apostolien tekojen ja sitä edeltävän Luukkaan evankeliumin kirjoittajana. Luukas ei
ollut juutalainen, mutta tunsi Vanhan testamenttinsa hyvin sen kreikankielisenä käännöksenä. Samaten hän tunsi ensimmäisen
vuosisadan sosiaaliset ja poliittiset olosuhteet Lähi-Idässä erinomaisesti.

Apostolien teot kirjoitettiin todennäköisesti Paavalin Kesarean ja/tai Rooman vankeuksien aikana, joista jälkimmäiseen tämä
kirja päättyykin (n. vuonna 62 jKr.). Se kertoo kirkkohistorian kolmesta ensimmäisestä vuosikymmenestä alkaen Jeesuksen tai-
vaaseenastumisesta, mikä tapahtui noin vuonna 30.

Apostolien teot on kirjoitettu Teofilokselle, joka luultavasti maksoi sen julkaisemisesta aiheutuneet kustannukset. Tämä mies
kuului ilmeisesti ylhäiseen sukuun ja sai parhaillaan kasteopetusta.

1:1–14

1. Miettikää eri syitä, miksi Luukas tahtoi kuvata myös kristillisen kirkon syntymisen ja sen leviämisen Rooman valtakuntaan, kun
taas muut kolme evankelistaa lopettivat Jeesuksen ylösnousemukseen (1–2)?

2. Mitä ajattelet jakeen 2 pohjalta liberaaliteologien väitteestä, ettei ratkaisevaa ole Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus, vaan
vain opetuslasten ylösnousemususko?

• Mikä oli noiden 40 päivän merkitys opetuslapsille ja myöhemmin kristilliselle kirkolle (3)?

3. Miksi Pyhää Henkeä piti odottaa vielä vähän aikaa (4–5)?

4. Mikä on Johanneksen kasteen ja kristillisen kasteen ero (5)?
• Kumman jakeessa 5 mainituista kasteista sinä olet saanut?

5. Millaisena opetuslapset tässä vaiheessa pitivät Jumalan valtakuntaa? (Kenelle se kuuluu, miten se tulee maan päälle?) (6–7)?
• Miten Jeesus koettaa tässä muuttaa opetuslasten käsitystä Jumalan valtakunnasta (7–8)?
• Mitä jakeet 6–8 opettavat meitä suhtautumaan lopunajan pohdintoihin – siihen milloin maailmanloppu tulee yms.?

6. Miksi Jeesus ei sano jakeessa 8: Teidän pitää todistaa... ?
• Jeesus sanoo sinullekin jakeen 8 sanat. Mikä on sinun paikkasi ulkolähetystyössä?
• Miettikää, mistä se johtuu, että vain pieni osa kristityistä on valmis uhraamaan aikaansa ja varojaan Jumalan valtakunnan

viemiseksi maan ääriin asti?

7. Miksi oli tärkeää, että opetuslapset näkivät omin silmin Jeesuksen poistuvan tämän maan päältä (9–11)?
• Miten Jeesuksen paluun odotus ja lähetystyön tekeminen suhtautuvat toisiinsa (8,11)?

8. Missä taivas on? (Mikä se tarkoittaa, että Jeesus nousi pilviin?)
• Missä Jeesus on tällä hetkellä (11, vrt. Matt. 28:20b)?

9. Montako henkeä ja millaisia ihmisiä kuului siihen joukkoon, jolle Jeesus antoi tehtäväksi maailman valloittamisen evankeliumin
avulla (13–14)?

• Millaiset tunnelmat luulette opetuslapsijoukossa vallinneen noiden 10 päivän aikana?
• Jeesuksen äiti mainitaan tässä tekstissä viimeisen kerran (14). Mitä luulette näiden tapahtumien merkinneen Marialle?

Kokoavat kysymykset
• Mitä tämä teksti kertoo meille Pyhän Hengen työstä?
• Mitä on tämän tapauksen merkitys maailmanlähetykselle?
• Missä tässä tekstissä tulee ilmi Jumalan armo Kristuksessa?

Lopuksi: Tämän jälkeen Pietari otti ohjat käsiinsä ja ehdotti, että Juudas Iskariotin sijaan valittaisiin joku toinen kahdenneksis-
toista apostoliksi. Ylösnousemuksen todistajia piti näet olla yhtä monta kuin vanhassa liitossa oli sukukuntia. Valituksi täytyi tulla
sellainen mies, joka oli kulkenut opetuslapsijoukon mukana koko Jeesuksen julkisen toiminnan ajan. Maria Magdalenaa ei edes
harkittu, vaikka hän oli seurannut Jeesusta uskollisemmin kuin miehet ikään.

Ehdokkaita apostolin virkaan löytyi kaksikin. Jumalaa pyydettiin suorittamaan valinta, ja arpa lankesi Mattias-nimiselle miehelle.
Emme kuule hänestä enää mitään tämän tapauksen jälkeen, mutta sama pätee kaikkiin muihinkin opetuslapsiin paitsi Pietariin,
Jaakobiin ja Johannekseen.

Läksy: Luvut 1–2
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2. VOIMANANTAJA ANNETAAN (luku 2)

Aluksi: Aina Baabelin tornin rakentamisesta lähtien kieli on ollut ihmisten välistä yhteyttä rajoittava tekijä (1. Moos. 12). Baabelin
torniahan alettiin rakentaa siksi, että saataisiin Jumala viralta, ja ihminen pääsisi oman viisautensa ja taitonsa avulla taivaaseen.
Siitä lähtien Baabel ja Babylonia ovat Raamatussa Jumalaa vastustavan kulttuurin keskuspaikkoja ja symboleja. Tämän lisäksi
ihmisiä on kaksi vuosituhatta jakanut vielä toinenkin väliseinä, nimittäin se, joka erottaa juutalaiset ja pakanat toisistaan. Herra
oli luvannut valtakuntansa Aabrahamin jälkeläisille, ja he pitivät kiinni oikeudestaan olla Jumalan valittu kansa. Sitten tuli helluntai
ja muutti kaiken...

Huomatkaa, että Pyhä Henki annettiin vanhassa liitossa vain muutamille harvoille voidelluille (profeetoille, ylimmäisille papeille
ja kuninkaille, ja heillekin vain, jos he elivät Jumalan tahdon mukaisesti). Henki ja tuuli ovat sekä hepreaksi että kreikaksi sama
sana.

Helluntaijuhla on yksi Vanhassa testamentissa säädetyistä juutalaisten juhlapyhistä. Sitä vietettiin ensimmäisen viljasadon kor-
jaamisen juhlimiseksi seitsemän viikkoa pääsiäisen jälkeen (2. Moos. 23:16). Juutalaisia ja juutalaisiksi kääntyneitä proselyytteja
kokoontui silloin koko tunnetusta maailmasta Jerusalemiin. Jerusalemin asukasluvun arvioidaan olleen ilman pyhiinvaeltajiakin
tuohon aikaan yli satatuhatta henkeä.

2:1–13
1. • Oletko koskaan epäillyt, onko sinulla Pyhä Henki vai eikö ole? Jos olet, niin millaisissa tilanteissa?

• Miksi Pyhää Henkeä ei annettu vanhan liiton aikana muuta kuin harvoille ja valituille?
• Miksi Pyhää Henkeä ei annettu jo silloin kun Jeesus vielä eli ihmisenä maan päällä?

2. • Missä helluntain ihme tapahtui ja minkälaiset ihmiset sitä odottivat (1:12–14)?

3. • Mitä yhteistä on tuulella ja Pyhällä Hengellä (2)?
• Mitä yhteistä on tulella ja Pyhällä Hengellä (3)? (Mitä tulenlieskat tässä yhteydessä symbolisoivat?)

4. • Montako kansallisuutta ja kieltä suunnilleen oli edustettuna Jerusalemissa noilla helluntaijuhlilla (5–11)?
• Katsokaa kartalta, mistä päin maailmaa eri ihmiset olivat kotoisin (9–11)?
• Miksi Pyhä Henki piti vuodattaa nimenomaan tällaisen kansanjuhlan aikana?

5. • Miksi juuri kielillä puhuminen (eikä esimerkiksi sairaiden paraneminen) on ensimmäisen helluntain merkki?
• Miten se kielilläpuhuminen, josta Paavali kertoo Korinttilaiskirjeessä, eroaa helluntain kielilläpuhumisesta (Vetäjä

lukee 1. Kor. 14:2–4)? (Mihin edellinen pyrkii, entä jälkimmäinen?)
• Luuletteko, että opetuslapset osasivat puhua kuolemaansa asti sitä kieltä, jolla he nyt ihmeenomaisesti saarnasivat?

Perustelkaa mielipiteenne.

6. • Millä tavalla helluntain kieli-ihme on toistunut lähetystyössä viimeisen 2000 vuoden aikana?
• Miksi helluntain jälkeen lähetyssaarnaajille ei ole annettu ihmeenomaista kielilläpuhumisen lahjaa, vaan heidän on

pitänyt opetella lähetyskenttänsä kieli suurella vaivalla kielikoulussa?

7. • Mitä opetuslapset saarnasivat (4,11)?
• Mikä sai jotkut ihmiset epäilemään, että apostolit olivat juovuksissa (13)? (Pysykää tekstissä!)

8. • Mikä merkitys tällä ihmeellä oli alkukirkolle, joka helluntaina sai alkunsa?
• Millä tavalla kristillisessä kirkossa kumoutuu Baabelin kieltensekoitus?

9. • Miksi helluntaita pidetään niin ratkaisevana päivänä Jumalan pelastushistoriassa, että sille on annettu kristillisessä
kirkossa oma juhlapyhänsä?

Kokoavat kysymykset
• Mitä opimme Pyhän Hengen työstä tämän tekstin perusteella?
• Miten tämä tapaus vaikutti maailmanlähetykseen?
• Mitä tämä teksti puhuu Jumalan armosta Kristuksessa?

Lopuksi: Tämän jälkeen Pietari piti puheen, jossa hän ensinnäkin vakuutti, etteivät apostolit olleet humalassa. Toiseksi hän vetosi
Vanhaan testamenttiin: Eikö jo profeetta Joel aikanaan ennustanutkin juuri sitä, että kaikki Jumalan kansan jäsenet, jopa naiset,
saisivat lopun aikana Pyhän Hengen? Tämä ennustus koski siis helluntaita ja kristillisen kirkon aikaa siitä lähtien; se ei viitannut
johonkin lopun ajan herätykseen, jota meidän vielä pitäisi odottaa. (Sivumennen sanottuna: koska naisiin vuodatettiin Pyhä Henki
siinä missä miehiinkin, niin heille muodostui alusta lähtien erilainen asema seurakunnassa kuin synagogassa. Siellähän naiset eivät
olleet saaneet avata suutaan; seurakunnassa he sen sijaan saivat sekä profetoida että rukoilla ihmisten edessä.)

Pietari jatkoi osoittamalla Vanhasta testamentista, että Messiaan kärsimys ja ylösnousemus kuuluivat alusta lähtien Jumalan suun-
nitelmaan. Nyt Jeesus on korotettu Jumalan oikealle puolelle ja sieltä hän on vuodattanut omiinsa luvatun Pyhän Hengen.

Tajutessaan syyllistyneensä Jeesuksen murhaan 3000 henkeä tuli synnintuntoon. Pietari vakuutti, että ne jotka kastetaan Jeesuksen
nimeen, saavat syntinsä anteeksi ja Pyhän Hengen (38). Koko tuo joukko uskoi Pietarin sanat ja kastettiin. Näin Pyhä Henki ja
kaste liitetään yhteen Apostolien tekojen alusta lähtien.
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Helluntaijuhlilta kotiin palaavat diasporajuutalaiset kertoivat kotiväelleen, mitä olivat nähneet ja kuulleet. Heidän joukossaan oli
nyt monta uuden tien kulkijaa.

Ilmestyskirja kertoo, millainen valtavan suuri kansanjoukko tulee kerran seisomaan Karitsan valtaistuimen edessä: Siinä oli ihmisiä
kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista ja he puhuivat kaikkia kieliä... He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan
veressä... ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyynelet (Ilm. 7:9–17).

Läksy: Luku 3
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3. APOSTOLIEN ENSIMMÄINEN IHME (luku 3)

Aluksi: Oli yhä menossa sama vuosi, jonka aikana Jeesus nousi taivaaseen (noin 30 jKr.). Jerusalemin alkuseurakunnan tila
oli toistaiseksi ihanteellinen: oikeasta opista eli apostolien opetuksesta pidettiin kiinni. Uskoville oli kaikki oli yhteistä. He
kokoontuivat joka päivä temppeliin ja koteihin viettämään ehtoollista. Ihmeitä ja tunnustekoja tapahtui, ja Jeesukseen uskovat
olivat koko kansan suosiossa. Joka päivä heidän joukkoonsa liittyi uusiakin ihmisiä (2:42–47).

Tekstissämme esiintyvän ramman miehen nimeä emme tiedä, mutta hänen ikänsä kerrotaan: yli 40 vuotta (4:22). Koko ikänsä
tämä mies oli ollut liikuntakyvytön. Hän oli nähnyt Jeesuksen kulkevan temppelin portista sisään ja ulos kolmen vuoden ajan –
mutta aina hänen ohitseen.

3:1–20
1. • Kuvitelkaa sellaisen ihmisen elämää, joka ei tuohon maailmanaikaan voinut kävellä: millainen oli hänen lapsuutensa /

nuoruutensa / miehuusikänsä (2)?

2. • Tekstimme mies uskoi Jumalaan kuten muutkin juutalaiset. Millaisia vaiheita hänen uskonsa oli ehkä läpikäynyt neljän
vuosikymmenen aikana? Entä silloin, kun Jeesus vaikutti Israelissa?

• Mitä luulette miehen tässä vaiheessa odottaneen elämältä ja Jumalalta?

3. • Miksi Pietari paransi miehen, joka ei sitä edes häneltä pyytänyt (3–6)?
• Pietari nimittää parantumisihmeen yhteydessä Jeesusta sekä Kristukseksi että nasaretilaiseksi (6b). Mitä hän haluaa

rammalle sillä sanoa (ks. myös 16)?

4. • Miksi parantunut rampa ei ylistänyt Pietaria, ei Pyhää Henkeä, eipä edes Jeesusta, vaan Jumalaa (8)?
• Millainen vaikutus tällä ihmeellä oli muihin ihmisiin (8–11)?

5. • Milloin ja minkä kautta rampa tuli mielestäsi uskoon?
• Mitkä kaksi puolta uskossa on – katso jaetta 16? (Mitä eroa on sillä, että joku uskoo ihmeeseen verrattuna siihen, että

hän uskoisi Jeesuksen nimeen?)

6. • Mikä oli Pietarin saarnan pääasia (12–20)?
• Miksi Pietari saarnasi kuulijoilleen ankaraa lakia (13–15)?
• Vertaa Pietarin saarnaa meidän aikamme parantamiskokousten saarnoihin.

7. • Miksi Pietari ei maininnut mitään siitä, että hänkin oli kieltänyt Jeesuksen, vieläpä kolme kertaa (vrt. 14)?
• Millä tavalla me itse kukin olemme syyllisiä Jeesuksen kuolemaan (15)?

8. • Kun parantunut mies katseli taakseen niitä yli 40 vuotta, jotka hän oli elänyt rampana, mitä hyvää hän nyt ehkä saattoi
niissä nähdä?

• Mieti, mitä sinun nykyinen kärsimyksesi on vaikuttanut Jumala-suhteeseesi?

Kokoavat kysymykset
• Miten Pyhä Henki toimi tässä tilanteessa?
• Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?
• Miten tämä tapahtuma edisti maailmanlähetystä?

Lopuksi: Puheensa loppuosassa Pietari vielä osoittaa, että Jeesus on juuri se profeetta, jonka Mooses oli ennustanutkin tulevaksi.
Itse asiassa kaikki profeetat olivat puhuneet juuri hänestä. Samoin Aabrahamille ja hänen jälkeläisilleen luvattu siunauksen lupaus
oli täyttynyt Jeesuksessa. Siunaus oli tarkoitettu ennen muuta juutalaisille (jotka Pietaria kuuntelivat), mutta myös kaikille kansoille
maan päällä (21–26).

Uuden tien kulkijoita oli helluntaina 3000 henkeä; tämän tapauksen jälkeen heidän lukumääränsä kohosi 5000:een (4:4). (Vertai-
lun vuoksi mainittakoon, että fariseuksia uskotaan tuolloin olleen noin 6000 ja pappeja 8000 henkeä.) Pietari ja Johannes joutuivat
ensimmäistä kertaa kuulusteltaviksi, mutta vapautettiin pian, koska ei oikein tiedetty, mistä heitä voitaisiin syyttää. Ylipappien
oli nyt pakko myöntää, ettei Jeesus ja hänen oppinsa unohtuisikaan ihmisten mielistä niin helposti ja nopeasti, kuin he muuta-
ma kuukausi aikaisemmin olivat laskelmoineet. Opetuslapset, jotka silloin olivat käyttäytyneet pelkurimaisesti, olivatkin yhtäkkiä
täynnä rohkeutta.

Pietaria ja Johannesta kiellettiin puhumasta Jeesuksen nimeen, mutta he kieltäytyivät lupaamasta mitään sellaista. Seurakunta tiesi
olevansa vainojen kynnyksellä ja rukoili voimaa julistaa pelotta Jeesuksen sanaa (4:1–31).

Läksy: Luvut 4 ja 5.
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4. VOIKO PYHÄÄ HENKEÄ PETKUTTAA? (luvut 4–5)

Aluksi: Tekstimme kertoo ensimmäisestä alkuseurakunnan sisällä syntyneestä ongelmasta. Essealaiset (yksi juutalaisten uskon-
nollinen puolue) olivat jo aikaisemmin luopuneet omaisuudestaan ja elivät Qumranin luostarissa yhteistaloudessa. Myös uuden
tien kulkijat omaksuivat tämän käytännön. Essealaisille omaisuuden antaminen yhteiseen käyttöön oli pakollista, Jeesukseen us-
koville se sen sijaan oli vapaehtoista.

Maatila oli juutalaiselle perheelle osa sen identiteettiä kappale luvattua maata. Maaomaisuus kulkikin polvesta polveen samassa
suvussa, ja jos se joutui vieraisiin käsiin, se piti lunastaa takaisin riemuvuonna. Huomatkaa, että Ananias ja Safira olivat kastettuja
seurakunnan jäseniä.

4:32–5:11
1. • Mikä sai alkukirkon kristityt luopumaan omaisuudestaan, vaikka kukaan ei heitä siihen käskenyt eikä pakottanut –

miettikää mahdollisimman monta eri syytä (32–34)?
• Miksi meidän aikanamme kymmenystenkin antaminen lähimmäisen auttamiseen tai lähetystyöhön tuntuu monesta

kristitystä aivan liian suurelta uhraukselta?

2. • Mitkä eri asiat kristillisessä kirkossa vetivät mahdollisesti Ananiasta ja Safiraa puoleensa?
• Mikä sai Ananiaan ja Safiran myymään sukutilansa ja antamaan sen hinnasta pois suurimman osan, ehkä jopa 70
• Miettikää eri mahdollisuuksia, mitä tarkoitusta varten Ananias ja Safira aikoivat säästää osan kauppahinnasta?

3. • Jos Ananias ja Safira olisivat pyytäneet saada pitää itsellään 30myyntihinnasta, luuletteko, että heidät olisi otettu seu-
rakunnan täysivaltaisiksi jäseniksi?

• Olivatko Ananias ja Safira mielestänne saaneet kasteessa Pyhän Hengen? Perustelkaa vastauksenne.

4. • Mikä oli Ananiaksen ja Safiran varsinainen synti (3–4)? (Katsokaa tekstiä!)
• Mitä tämän tekstin mukaan tarkoittaa Jumalalle valehteleminen, Pyhän Hengen pettäminen ja Pyhän Hengen koettele-

minen (3, 4 ja 9)?
• Millaisissa tilanteissa sinä olet tuntenut kiusausta valehdella Jumalalle? Voit vastata hiljaa sydämessäsi.

5. • Mitä alkuseurakunnalle olisi tapahtunut, jos Ananiaksen ja Safiran synti olisi jäänyt paljastamatta (10–11)?
• Millä tavalla meidän päivinämme voidaan Jumalalle valehteleminen ja tekopyhyys kristillisessä kirkossa paljastaa?

6. • Mitä vikaa oli Ananiaksen ja Safiran Jumala-kuvassa (eli siinä, millaiseen Jumalaan he uskoivat)?
• Mitä vikaa oli tämän pariskunnan pelastusopissa?

7. • Miksi Ananias ja Safira eivät saaneet syntiään anteeksi, vaan joutuivat kantamaan synnin palkan, kuoleman (5 ja 10)?
• Miten meidän pitäisi helmasyntiemme kanssa menetellä, ettei meille pääsisi käymään niin kuin tälle pariskunnalle?

8. • Miettikää, mitkä ovat ne yhteistalouden ongelmat, joiden tähden kristillinen kirkko ei sitä kokeillut muissa seurakun-
nissa Jerusalemin jälkeen?

• Myöhemmin Jerusalemin seurakunnalle kerättiin köyhäinavustusta kaikista pakanaseurakunnista. Luuletteko, että yh-
teistaloudella oli vaikutusta heidän köyhyyteensä? Perustelkaa mielipiteenne.

9. • Mistä kaikesta Jeesus luopui sinun tähtesi tullessaan tänne maan päälle?
• Jeesuksen piti kuolla täsmälleen samasta syystä kuin Ananiaksen ja Safiran. Mikä se syy oli?

Kokoavat kysymykset
• Miten Pyhä Henki toimi tekstimme tilanteessa?
• Miten tämä tapahtuma vaikutti maailmanlähetykseen?
• Mistä tästä tekstistä löytyy armon evankeliumi?

Lopuksi: Viidennen luvun lopussa kerrotaan, miten apostolit tekevät suuria voimatekoja ja parantavat paljon sairaita. Alkuseura-
kunnan suosio kasvaa kasvamistaan. Ylipappi ja hänen kannattajansa raivostuvat ja pidättävät apostolit uudelleen, mutta enkeli va-
pauttaa heidät vankilasta ihmeen kautta. Gamaliel neuvoo suurta neuvostoa, että ihmisistä lähtenyt hanke kukistuu kyllä aikanaan,
mutta Jumalasta lähtenyttä hanketta ei kukaan voi kukistaa. Apostolit saavat selkäänsä ensimmäisen kerran, mutta heidät vapau-
tetaan uudelleen. Miehet vain iloitsevat saadessaan kärsiä Jeesuksen nimen tähden, eivätkä anna pelotella itseään pois todistajan
tehtävästä (12–42).

Läksy: Luvut 6–7
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5. ENSIMMÄINEN MARTTYYRI (luvut 6–7)

Aluksi: Koska Jerusalemin seurakunta eli yhteistaloudessa, niin raha-asioista (esimerkiksi köyhäinhoidosta) piti huolehtia yhteis-
voimin. Melko pian alkoivat kreikkaa puhuvat hellenistijuutalaiset (jotka olivat muuttaneet diasporasta takaisin isiensä maalle)
valittaa, että heidän leskiään sorrettiin ruuan jakelussa. Apostolien aika meni ruuan jakelemiseen, niin että he joutuivat lyömään
laimin Jumalan sanan tutkimisen ja julistamisen. Tässä tilanteessa apostolit päättivät perustaa diakonin viran.

Seitsemän ensimmäisen diakonin nimet luetellaan jakeessa 5. Apostolien teoista käy ilmi, että diakonit huolehtivat köyhistä, mutta
heillä oli myös julistustehtäviä. Filippos toimi suorastaan herätyksen keskushenkilönä Samariassa (8:5–8). Yksi naispuolinen
diakonikin UT:ssa myöhemmin mainitaan, nimittäin Foibe Kenkreasta (Room. 16:1–2).

Kuolemantuomio oli oikeastaan roomalaisten päätettävissä, mutta näyttää siltä kuin Kesareassa asuva Pilatus ei olisi aina jaksanut
puuttua kaikkiin juutalaisten edesottamuksiin. Kivittäminen on verrattain hidas kuolemantapa.

6:8–15 ja 7:51–60
1. • Mitä eri armolahjoja Stefanoksella oli (8–10, ks. myös jae 5)?

• Miten Stefanos voi näitä armolahjoja käyttää diakonin virassaan?

2. • Miksi juutalaiset vihasivat Stefanosta erityisen kiivaasti (9–12)?

3. • Etsi Stefanoksen oikeudenkäynnistä ja kuolemasta mahdollisimman monta seikkaa, jotka muistuttavat Jeesuksen oi-
keudenkäyntiä (sen verran kuin sitä ulkomuistista muistat) (8–14 ja 54–60).

4. • Luuletko, että sanoessaan jyrkät sanansa Stefanos tajusi, miten hänelle tulisi käymään, (51–54)?

5. • Miksi Stefanokselle annettiin keskellä oikeudenkäyntiä näky, josta jakeet 55–56 kertovat?
• Mitä luulet Stefanoksen nähneen Jeesuksen kasvoissa?

6. • Mikä ero siinä oli, kun Jeesus rukoili: ”Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni” (Luuk. 23:46) ja kun Stefanos rukoili:
”Herra Jeesus, ota minun henkeni” (59)?

7. • Stefanos ei ajatellut viimeisillä hetkillään omaa elämäänsä, vaan vainoojiensa elämää (60). Mikä sai hänet toimimaan
niin?

• Voisitko itse rukoilla niiden puolesta, jotka ovat sinulle eniten pahaa tehneet, kuten Stefanos rukoili jakeessa 60? Miksi
voisit, miksi et voisi?

8. • Miettikää eri vaihtoehtoja, minkä vaikutuksen Stefanoksen kuolema teki hänen kivittäjiinsä ja muihin ympärillä oleviin
ihmisiin (15, 54, 57)?

• Vetäjä lukee jakeet 22:19–20 ja 1. Kor 15:9. Miten Stefanoksen marttyyrikuolema vaikutti Sauliin (58 ja 8:1)?

9. • On olemassa sanonta: Marttyyrien veri on siemen ? Miten se toteutui alkukirkossa, ja miten se toteutuu meidän
päivinämme?

• Pohtikaa seuraavaa kysymystä: Voiko kristittyjen vainooja sydämensä syvyyksissä olla vakuuttunut siitä, että toimii
oikein?

• Mitä kristilliselle kirkolle tapahtuu, jollei kukaan sen jäsenistä suostu kärsimään ja kuolemaan Jeesuksen tähden, vaan
pakenee tilanteesta tavalla tai toisella?

• Jeesus ennusti maailman laajuisen vainon lopun aikana. Mitä merkkejä siitä on jo näkyvissä?
• Miten itse aiot menetellä, jos vaino kohtaa sinua sinun elinaikanasi?

Kokoavat kysymykset
• Miten Pyhä Henki toimi tässä tilanteessa?
• Mitä Stefanoksen marttyyrikuolema vaikutti maailmanlähetykseen?
• Mistä tästä tekstistä löytyy armon evankeliumi?

Lopuksi: Stefanoksen kivityksen yhteydessä esiintyy ensimmäistä kertaa Saulin nimi. Saulista tiedämme, että hän oli syntynyt
muutama vuosi Jeesuksen jälkeen Kilikiassa Välimeren koillisrannalla hurskaista juutalaisista vanhemmista (ks. kartta). Saulin
perhe kuului Benjaminin sukukuntaan, jonka kuuluisan kuninkaan mukaan Saulkin oli nimensä saanut. Saulin isä oli ilmeisesti
tehnyt jonkin palveluksen Roomalle, koskapa hän oli saanut sen kansalaisuuden.

Kilikia muodosti yhdessä Syyrian kanssa yhden Rooman provinssin. Se oli kuuluisa mm. kestävästä vuohenkarvakankaastaan,
josta ommeltiin telttoja. Saulin syntymäkaupunki Tarso oli tunnettu yliopistokaupunki. Saul oli saanut hyvän sivistyksen. Kreikan
kirjallisuutta hän varmaan opiskeli Tarsossa, mutta pääasialliset opintonsa hän suoritti Jerusalemissa Gamaliel -nimisen kuuluisan
rabbin johdolla. Saul oli mallioppilas, edistyi nopeasti ja hänestä kehkeytyi kiihkeä fariseus. Samaten Saul oppi käsityöammatin:
hänestä tuli teltantekijä.

Saul oli siis vain muutamaa vuotta Jeesusta nuorempi. Missä hän vietti ne kolme vuotta, jotka Jeesus vaikutti Juudeassa, sitä emme
tiedä. Apostolien tekojen alussa hän joka tapauksessa asuu Jerusalemissa (ehkä sisarensa luona), ja on nuoresta iästään huolimatta
päässyt niin pitkälle, että saa ottaa osaa suuren neuvoston istuntoihin. (Sinne ei yleensä kelpuutettu alle 30–vuotiaita.) Hän kertoo
itse antaneensa äänensä Stefanoksen teloittamisen puolesta.
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Saulista alkuseurakunta saa itselleen raivokkaan vastustajan. Mutta Saul tahtoi tuhota seurakunnan. Hän kulki talosta taloon, raastoi
miehet ja naiset ulos ja toimitti heidät vankilaan (8:3).

Läksy: Luku 8
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6. ETIOPIAN VALTIOVARAINMINISTERI (luku 8)

Aluksi: Stefanoksen kuolemasta alkaa ensimmäinen varsinainen vainon aika kristikunnan historiassa. Ensimmäinen vaino ra-
joittuu Jerusalemiin, mistä uuden tien kulkijoiden – apostoleita lukuunottamatta – on paettava. He hajaantuvat ympäri Juudeaa ja
Samariaa ja levittävät kulkiessaan evankeliumin sanomaa. Samariassa syntyy suuri herätys diakoni Filippoksen johdolla. Apostolit
tulevat Jerusalemista piispantarkastukselle Samariaan. Heidän pannessaan kätensä vastakääntyneiden ja -kastettujen pään päälle,
nämä saavat Pyhän Hengen, aivan kuten juutalaisetkin olivat helluntaina saaneet (8:1–25).

Tekstimme hoviherra on afrikkalainen ja kuuluu siis mustaan rotuun. Afrikassa asui jo tuolloin juutalaisia, joiden kautta tämä mies
oli ehkä ensimmäisen kerran juutalaisten uskonnosta kuullut. Sana eunukki (27) tarkoittaa miestä, jolle on tehty kastraatioleik-
kaus. Hoviherrat olivat ennen vanhaan eunukkeja monenkin maan haaremissa. Vanha testamentti julistaa karusti, ettei yhtäkään
kastroitua saa ottaa Herran kansan jäseneksi (5. Moos. 23:2). Voidaan olettaa, että jokin köyhä perhe oli myynyt poikansa hoviin
rahaa saadakseen.

Hoviherra on jumalaapelkäävä, mikä tarkoittaa, että hän uskoo juutalaisten Jumalaan, vaikka ei voikaan itse kääntyä juutalai-
suuteen. Mies on nyt tulossa Jerusalemista joiltakin juhlilta. Temppeliin häntä ei ole päästetty ulommaista esipihaa pitemmälle.
Temppelialueella riippui näet kylttejä, joissa kiellettiin ankarasti kolmella kielellä pyhälle alueelle pääsy muilta kuin Jumalan kan-
san jäseniltä. Eunukki oli kuitenkin ostanut itselleen kreikankielisen Vanhan testamentin eli Septuagintan, jota hän luki ääneen
kotimatkallaan. (Jätämme jakeen 37 keskustelun ulkopuolelle.)

8:26–40
1. • Mitä osoittaa hoviherrasta se, että Etiopian kuningatar päästi hänet 400 km pituiselle ja monta kuukautta kestävälle

matkalle Jerusalemiin (27)?

2. • Miten luulette eunukkien kokeneen tuohon aikaan sen, että heidän oli mahdotonta elää normaalia seksuaalielämää,
perustaa perhettä ja saada jälkeläisiä?

• Mitä hoviherra mahdollisesti ajatteli elämänsä tarkoituksesta?
• Ketä/ keitä kohtaan tämä mies ehkä tunsi katkeruutta?

3. • Etiopialla oli omat uskontonsa ja omat jumalansa. Miettikää eri syitä, miksi juutalaisten Jumala oli alkanut kiinnostaa
tätä hoviherraa? (Mikä näkymättömässä Jumalassa häntä kiehtoi? Entä yksijumalaisuudessa?)

4. • Miltä luulette hoviherrasta tuntuneen, kun hän seisoi temppelin suljetun portin edessä?
• Mitä osoittaa, että mies kuitenkin osti Jerusalemista Vanhan testamentin kirjakäärön (28)?

5. • Filippos oli tuolla hetkellä keskellä Samarian suurta herätystä (5–8). Mitä hänestä ehkä tuntui, kun Jumala komensi
hänet yli sadan kilometrin päähän autiolle tielle (26)?

• Miksi Jumala ei lähettänyt Filipposta Jerusalemiin silloin, kun hoviherra epätoivoisena seisoi suljetun temppelin portin
edessä?

6. • Mitä erityistä on Filippoksen ja hoviherran kohtaamisessa Gazan autiolla tiellä – keksikää mahdollisimman monta
asiaa (29–31)?

• Miksi eunukki ei voinut ymmärtää Vanhaa testamenttia ilman Filippoksen selitystä (30–31)?

7. • Mitä jakeet 32–34 sanovat Jeesuksesta?
• Hoviherra oli varmasti nähnyt uhrilampaita vietävän temppeliin – mitä hän tajusi nyt niiden merkityksestä (32)?
• Mistä hoviherra tajusi, että Jeesus rakasti häntä sellaisena kuin hän on, ulkomaalaisena ja eunukkina?

8. • Mistä syystä luulette hoviherran esittäneen Filippokselle jakeen 36 sisältämän kysymyksen?
• Miksi oli niin tärkeää, että hoviherra myös kastettiin ennen kotiin paluutaan (38)?
• Mikä teki hoviherran iloiseksi (39)?

9. • Millaiset vaikeudet odottivat uskontonsa vaihtanutta hoviherraa hänen kotimaassaan?
• Mitä hoviherra ehkä tässä vaiheessa ajatteli vammastaan, joka oli tehnyt hänet kykenemättömäksi elämään normaalia

elämää?

Kokoavat kysymykset
• Etsi tästä tekstistä kaikki kohdat, jotka näyttävät sattumalta, mutta ovatkin Pyhän Hengen työtä?
• Mikä oli tämän tapauksen merkitys maailmanlähetykselle?
• Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?

Lopuksi: Etiopian ortodoksikristityt pitävät tätä hoviherraa kirkkonsa perustajana.

Läksy: Luku 9
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7. SAULOKSESTA TULEE PAULOS (luku 9)

Aluksi: Tässä vaiheessa Jeesuksen taivaaseen astumisesta on kulunut pari vuotta. Saulia raivostuttaa ehkä aivan erityisesti se,
että Jeesukseen uskovien joukko alkaa pian olla yhtä suuri kuin fariseustenkin puolue: 5000–6000 henkeä. Pappejakin heihin
on liittynyt suuri joukko (6:7). Mikään ei näytä voivan pysäyttää harhaopin leviämistä. Saulin pyhä viha on niin katkeraa ja
väkivaltaista, että mies vaikuttaa melkein luonnevikaiselta.

Saulin heprealainen nimi kuuluu oikeastaan Saulos, mikä on kuningas Saulin nimi. Mutta hänellä oli myös roomalainen nimensä
Paulos, onhan hän Rooman kansalainenkin. Paulos tarkoittaa pientä.

9:1–19
1. • Mitkä ovat Saulin kaltaisen kiihkeän luonteen hyvät ja huonot puolet?

• Mistä alitajuisistakin motiiveista Saulin viha kristittyjä kohtaan saattoi kummuta (1–2)?
• Miksi Saul ei suostunut jättämään edes ulkomailla asuvia uuden tien kulkijoita rauhaan?

2. • Katsokaa tarkkaan, mitä kaikkea Saulille tapahtui Damaskon tiellä (3–9)?
• Miksi Jeesus ei sanonut: ”Miksi vainoat minun opetuslapsiani?”, vaan: Miksi vainoat minua? (4)?
• Mitä kaikkea Saulin seuralaiset kokivat Damaskon tiellä (7–8)?

3. • Mitä luulette Saulin miettineen nuo kolme päivää, kun hän ei voinut nähdä, ei syödä eikä juoda (8–9)? (Mitä hän
ajatteli itsestään? Entä Jumalasta? Entä Vanhasta testamentista?)

• Mitä Saul nyt rukoili (11b)?
• Millä hetkellä luulette Saulin ymmärtäneen, että Jeesus on yhtä kuin Vanhan testamentin Jahve?

4. • Minkä kuvan Apostolien teot antaa meille Ananiaasta (10–14)?
• Miksi Ananias ensin epäili Saulia kaksoisagentiksi (13–14)?
• Kuka on se ihminen jonka kääntymisen mahdollisuuteen sinun on kaikkein vaikeinta uskoa?

5. • Miksi Jumala ei lähettänyt Saulin luo enkeliä, vaan Ananiaksen?
• Miksi Herra näytti edeltä käsin Saulille näyssä Ananiaan tulon (12)?

6. • Mitä luulet Saulin ajatelleen, kun hän kuuli Ananiaksen suusta profetian tulevaisuudestaan (15–16)?
• Lue jae 16 ja muistuta mieleesi, miten paljon Jeesuksen piti kärsiä sinun tähtesi. Jos Jeesus sanoisi tällä hetkellä sinulle

jakeen 16 sanat, mitä sinä hänelle vastaisit?

7. • Mikä sai Saulin uskomaan, että hän oli saanut kristittyjen vainoamisen anteeksi (17–18)?

8. • Mitä Saulin kääntymys opettaa meille ihmisen uskoontulosta, ratkaisusta, parannuksesta ja kasteesta?

Kokoavat kysymykset
• Miten tässä tapahtumassa näkyy Pyhän Hengen toiminta?
• Miten tämä tapaus vaikutti maailmanlähetykseen?
• Missä tässä tekstissä tulee ilmi Jumalan armo Kristuksessa?

Lopuksi: Saul oli kääntyessään vähän alle 30–vuotias. Hänestä tuli apostoli, vaikka hän ei ollut Jeesuksen ylösnousemuksen
silminnäkijä, kuten alkuperäiset opetuslapset. Jeesus ilmestyi hänelle erikseen ja ilmoitti hänelle sen evankeliumin, jota hänen piti
julistaa.

Saul koetti aloittaa julistamisen heti, mutta alkutaival oli hankala ja valmistautumisajasta tuli pitkä. Ensin Saul vietti kolme vuot-
ta Damaskossa ja läheisessä Arabiassa. Sitten hän meni Jerusalemiin ja keskusteli siellä kahden viikon ajan Pietarin ja Jaakobin
kanssa. Vaikka Saulin kasteesta oli siinä vaiheessa kulunut jo kolme vuotta, sikäläiset uskovat suhtautuivat yhä häneen ennakko-
luuloisesti ja pelkäsivät häntä. Silloin ilmestyi Saulin avuksi Barnabas, kyproslainen uskova, joka ryhtyi hänen takaajakseen ja
esitteli hänet seurakunnalle.

Juutalaisten kanssa tuli kuitenkin nopeasti hankaluuksia, kuten arvata saattaa. Vainoojien joukosta uskovaiseksi kääntynyt Saul
joutui nopeasti entisten kollegojensa tappolistalle. Veljet näkivät parhaaksi lähettää Saulin kotiseudulleen Kilikiaan. Sen jälkeen
he eivät kuulleetkaan hänestä mitään kymmeneen vuoteen.

Mitä Saul oikein puuhasi 14 ensimmäistä vuottaan kristittynä, se on jäänyt jälkipolville ikuiseksi arvoitukseksi. Luukkaalle hän
ei ilmeisesti sitä kertonut. Tiedämme Paavalin saaneen ihmeellisiä ilmestyksiä noina alkuvuosina; kerran hän oli jopa käynyt
kolmannessa taivaassa. Noilta ajoilta oli myös muistona pistin, rusikoiva Saatanan enkeli, joka vaivasi Saulia koko hänen elämänsä
ajan (Apt. 9:19b-30, Gal. 1:11–2:1; 2. Kor. 12:1–10).

Läksy: Luku 10
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8. ROOMALAINEN UPSEERI KASTETAAN (luku 10)

Aluksi: Saulin kääntyessä vainoojien rivit menevät sekaisin ja seurakunta saa hengähdystauon. Se kasvaa ja kukoistaa. Pietari
saa rauhassa tehdä sisälähetystä. Lyddassa hän parantaa halvaantuneen Aineaan. Joppessa hän herättää kuolleista Dorkas-nimisen
naisen (9:31–43). Sieltä, kaimansa Simonin asunnosta, me löydämme hänet kymmenennen luvun alkaessa.

Tähän asti kristillinen kirkko on Jeesuksen lähetyskäskystä huolimatta pysytellyt oman maansa rajojen sisäpuolella juutalaisuuden
parissa (ainoana poikkeuksena etiopialainen eunukki). Nyt tullaan Pietaria noutamaan roomalaisen upseerin kotiin. Molemmat
ovat nähneet näyn: sadanpäällikkö enkelin, joka käski mennä noutamaan Pietaria nahkuri Simonin luota Joppesta. Pietari oli
puolestaan nähnyt näyssä, että hänen on syötävä eläimiä, joiden syömisen Vanha testamentti on kieltänyt.

Roomalaisten sotilaiden tilanne Palestiinassa ei ollut yksinkertainen; juutalaisia ei ollut aina niin helppo pitää kurissa ja keisarin
nuhteessa. Tekstimme sadanpäällikkö on nimeltään Cornelius, ja hän on yksi niiden roomalaisten upseerien pitkässä sarjassa, jotka
evankeliumeissa ja Apostolien teoissa löytävät pelastuksen tien. (Vetäjä lukee, mitä Corneliuksesta sanotaan jakeissa 1–2.)

Jumalaapelkäävä tarkoittaa ei-juutalaista, joka tahtoo uskoa Israelin Jumalaan, mutta ei jostakin syytä (esim. työnsä tähden) tahdo
antaa ympärileikata itseään, koska silloin hänen myös pitäisi noudattaa koko Mooseksen lakia. Tässä raamattupiirissä käsittelemme
Pietarin puheen Corneliuksen kodissa.

10:24–48
1. • Millaista luulette tämän miehitysupseerin, hänen vaimonsa ja lastensa elämän olleen Palestiinassa – mitä hyvää, mitä

huonoa siihen sisältyi?

2. • Miettikää, mikä oli saanut Corneliuksen ryhtymään jumalaapelkääväksi (ks. Aluksi ja myös jakeet 1–2)?
• Mitä vaikeuksia jumalaapelkäävän upseerin jokapäiväiseen elämään ja uskonelämään ehkä sisältyi?
• Miltä Corneliuksesta tuntui ajatella, ettei hän koskaan pääsisi Jumalan kansan täysivaltaiseksi jäseneksi?
• Mitä kaikkea voimme olettaa Corneliuksen tienneen Vanhasta testamentista?

3. • Miksi Cornelius tahtoi kaikkien läheistensä olevan paikalla Pietarin saapuessa (24)?
• Mitä Cornelius ehkä ajatteli Pietarin tullessa tapahtuvan (24–25)?

4. • Miksi luulette Jumalan valinneen omakseen juuri tämän pakanan ja hänen perheensä (30–33)?

5. • Mitä voimme olettaa Corneliuksen tienneen jo edeltäkäsin Jeesuksesta (37–43)?
• Miettikää, miksi Pietari kertoo Jeesuksesta juuri ne asiat, jotka jakeisiin 37–38 on kirjoitettu, eikä jotakin muita?

6. • Mitä Pietari opettaa puheessaan Jumalan kansasta (34–36)?
• Mitä Pietari opettaa Pyhästä Hengestä pitäessään ensimmäistä puhettaan pakanoille (37–43)?
• Mitä Pietari opettaa pelastuksesta (37–43)?
• Mikä Pietarin puheessa on uutta ja ihmeellistä?

7. • Mikä Pietarin puheessa pakanoiden piti välttämättä kuulla, ennen kuin he voivat saada Pyhän Hengen (44–48)?
• Mitä meidän aikanamme usein pidetään Pyhän Hengen saamisen edellytyksinä?
• Mikä tämän tekstin mukaan on Pyhän Hengen vuodattamisen edellytys? (Miten kaste ja Pyhä Henki liittyvät yhteen

tässä tekstissä?)

8. • Mitkä kaksi asiaa saivat Pietarin vakuuttuneeksi, että Corneliuksen väki piti kastaa heti (44–48)?
• Mitä tämä tapaus opettaa meille alkukirkon kastekäytännöstä (esim. lapsikasteesta) (24,34,48)?
• Mikä tekstissämme osoittaa, ettei alkuseurakunta pitänyt kastamattomia ihmisiä Jumalan kansan jäseninä?

Kokoavat kysymykset
• Miten Pyhä Henki toimi tässä tilanteessa?
• Miten tämä tapaus vaikutti maailmanlähetykseen?
• Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?

Lopuksi: Tilanne oli käänteentekevä: valittuun kansaan oli kuulunut vain Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisiä tai heidän
uskontoonsa liittyneitä ihmisiä. Nyt sen kansalaisuuden saivat myös pakanat – ja vieläpä naiset ja lapset. Juutalaisten oli pitänyt
ponnistella voidakseen täyttää lain, eikä se sittenkään ollut heiltä onnistunut. Cornelius ei tehnyt mitään muuta kuin uskoi ja
kastettiin.

Läksy: Luku 11
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9. KENELLE KUULUU PYHÄN HENGEN LAHJA? (luku 11a)

Aluksi: Mooseksen laki sisältää saastaisten eläinten listoja; niihin kuuluu matelijoita ja petolintuja, mutta myös sika (5. Moos.
14 ja 3. Moos. 11). Lisäksi juutalaisilla pitkä lista isien perinnäissääntöjä, joiden mukaan ruokaa valmistettiin. Juutalaiset eivät
kaikkina diasporan vuosisatoinaan voineet syödä pakanoiden kanssa, koska nämä eivät noudattaneet heidän kieltolakejaan. Se
oli varjellut heitä menettämästä juutalaista identiteettiään, mutta myös eristänyt heidät todellisesta yhteydestä muiden kansojen
kanssa. Ja nyt Pietari oli rikkonut vuosituhantisen tabun, kastanut roomalaisen perheen ja asunut heidän luonaan päiväkausia,
mikä tarkoitti, että hän oli myös syönyt heidän ruokiaan. Oliko sitten mikään ihme, että alkuseurakunnan muut johtajat olivat
kauhuissaan...

11:1–18
1. • Kuvitelkaa, miltä Pietarista tuntui tulla Jerusalemiin – millaiset ajatukset risteilivät hänen mielessään matkalla (1–3)?

• Miksi apostolit ja veljet olivat noin suuresti kuohuksissaan (1–3)?
• Jeesus oli käskenyt opetuslastensa mennä kaikkeen maailmaan. Miten apostolit olivat ehkä ajatelleet pakanoiden

kääntymisen tapahtuvan?

2. • Mikä Jumalan antamassa näyssä oli ehkä tuntunut Pietarista kaikkein vastenmielisemmältä (4–10)?
• Kuvittele, että sinulle tarjottaisiin vieraisilla ollessasi esim. käärme- tai rottapaistia. Miksi pakanoiden ruuan syöminen

oli juutalaisille vielä vaikeampaa kuin meille näiden elukoiden syöminen (6)?

3. • Miten näky ja sitä seuraavat tapahtumat liittyivät yhteen (11–14)?

4. • Miksi Pietari rinnasti Corneliuksen kodin tapahtumat juuri helluntaihin (15)?
• Kielilläpuhuminen mainitaan Apostolien teoissa vain kolme kertaa. Miksi oli niin tärkeää, että helluntain kieli-ihme

toistui nimenomaan ensimmäisten pakanoiden tullessa uskoon?

5. • Miten Jumala puhdisti Corneliuksen ja hänen perhekuntansa (9, 14–18)?
• Miten tästä tekstistä käy ilmi, että pelastus on kokonaan Jumalan työtä (13–18)?

6. • Mitkä kolme asiaa liittyvät yhteen Corneliuksen perheen uskoontulossa (14, 15 ja 10:48)?
• Mitä tapahtuu, jos jokin näistä kolmesta elementistä jää ihmisen kääntymisestä pois?

7. • Monestako pelastus/ pyhityskokemuksesta luvuissa 10 ja 11 mielestäsi puhutaan?
• Kun Pietari lainaa Johannes Kastajan sanoja Pyhän Hengen kasteesta, niin mikä osoittaa, ettei hän puhu ”toisesta

kokemuksesta”, vaan ensimmäisestä (15–17)?

8. • Miksi Pyhää Henkeä nimitetään lahjaksi (17)?
• Milloin sinä olet saanut Pyhän Hengen lahjan?

9. • Jos on aikaa, keskustelkaa aiheesta: Mitkä Vanhan testamentin käskyt ja kiellot on kumottu Jeesuksen tultua, mitkä
taas pysyvät voimassa (vrt. Luuk. 10:26–28, Hepr. 10:1)?

• Miksi esim. kuolemanrangaistusta ei kristillisessä kirkossa sovelleta, vaikka VT säätää aviorikoksesta, vanhempien
lyömisestä ja homosuhteista rangaistukseksi kivityskuoleman.

Kokoavat kysymykset
• Miten Pyhä Henki toimi tässä tilanteessa?
• Mitä oli tämän tapauksen merkitys maailmanlähetykselle?
• Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?

Lopuksi: Dale Bruner: Pyhän Hengen lahja: Ei tässä eikä muuallakaan UT:ssa kertaakaan kerrota, että yksittäinen ponnisteleva
yksilö alkaisi puhua kielillä. Apostolien teoissa kielilläpuhuminen on yhteisöllinen, kirkkoa rakentava, ryhmän kääntymiseen
liittyvä ilmiö. Hengen lahja ei Corneliuksen tapauksessakaan ollut lisäkokemus, vaan se oli nimenomaan pelastuksen kokemus.

Cornelius ja hänen perhekuntansa kastettiin heti. Pyhä Henki voi tulla ennen kastetta (ainakin tässä hän teki niin), heti kasteen
jälkeen (vrt. 19:5–6) tai kasteen aikana (2:38), mutta ei koskaan eikä missään UT:ssa erillään kasteesta. Pyhän Hengen lahja ilman
kastetta oli kirkolle yhtä vieras ajatus kuin kaste ilman Pyhän Hengen lahjaa (s. 60–61).

Läksy: Galatalaiskirje 1:11–2:14
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10. PAKANASEURAKUNTA SYNTYY (luku 11b)

Aluksi: Kristittyjen hajaantuminen ympäri Lähi-Itää kuitataan muutamalla sanalla, mutta jakeet 11:19–24 kattavat toistakym-
mentä vuotta. (Tämä käy ilmi Galatalaiskirjeen luvuista 1–2). Jerusalemista Antiokiaan on noin 500 km pituinen matka. Antio-
kia oli Syyrian provinssin kukoistava pääkaupunki ja kolmanneksi suurin asutuskeskus koko Rooman valtakunnassa. Asujaimisto
oli monikansallista, myös juutalainen siirtokunta oli suuri. Kulttuurielämä kukoisti, samoin epäjumalanpalvelus. Antiokian osaksi
tuli siis nähdä ensimmäisen pakanaseurakunnan synty.

Ennen kysymysten käsittelemistä on hyvä kerrata Barnabaan ja Saulin ensimmäinen kohtaaminen vuosikymmenen takaa.
Vetäjä lukee 9:19b-30. On myös huomionarvoista, että Saul oli saanut Jeesukselta tehtävän jo heti kääntymyksensä yhteydessä.

11:19–30
1. • Mitkä kaikki asiat tuntuivat uskovista varmaan vaikeilta, kun he joutuivat lähtemään kodistaan ja Jerusalemin seura-

kunnasta?
• Luuletteko, että uskovat tajusivat heti, että Herra toimii myös vainon kautta?

2. • Mitkä seikat tekivät sen Corneliuksen kääntymisen juutalaisille helpommaksi hyväksyä kuin sen, että heidän olisi
pitänyt ruveta saarnaamaan Israelin ulkopuolella asuville pakanoille (19b)?

• Mitä kristityt tässä vaiheessa ehkä ajattelivat naapureinaan asuvista pakanoista (19b)?
• Mikä sinä ajattelet naapurustossasi asuvien pakanoiden evankelioimisesta?

3. • Mikä sai muutaman kyproslaisen ja kyreneläisen kristityn julistamaan evankeliumia ensimmäistä kertaa ei-juutalaisille
naapureilleen? Miettikää eri mahdollisuuksia (20)?

• Mitä Luukas tarkoittaa sanonnalla Herran käsi oli heidän tukenaan (21)?

4. • Mitä Barnabas lähetettiin Antiokiaan tekemään (22)?
• Millaisen käsityksen saat Barnabaasta jakeiden 23–24 ja 4:36–37 ja 9:26–27 perusteella?

5. • Saul siis oleskeli syntymäkaupungissaan Tarsossa noin 10 vuotta kääntymisensä jälkeen, mistä ajasta ei ole säilynyt
mitään dokumentteja. Miettikää eri syitä, miksi Paavali ei kertonut Luukkaalle mitään tuosta ajasta (25)?

• Mitä osoittaa se, että maailman ensimmäinen ja kuuluisin lähetyssaarnaaja tarvitsi 14 vuotta tehtäväänsä valmistautu-
miseen? (Paavali itse mainitsee nuo 14 vuotta Gal. 2:1.)

• Luuletteko, että Paavali turhautui noiden vuosien kuluessa?
• Montako vuotta sinä olet valmistautunut Jumalalta saamaasi tehtävään?

6. • Miettikää eri syitä, miksi Barnabas halusi saada työtoverikseen juuri Saulin (25–26)?
• Millainen oli ehkä Barnabaan ja Saulin yhteinen vuosi maailman ensimmäisessä pakanoista koostuvassa seurakunnas-

sa. Mitä vaikeuksia, mitä iloja se sisälsi (26)?

7. • Miksi kristityn nimeä alettiin käyttää nimenomaan ensimmäisessä pakanaseurakunnassa (26b)?
• Mitä sana kristitty tarkoitti? Miksi ei jeesuslainen, vaan kristitty?
• Miltä sana kristitty kuulostaa meidän maanmiestemme korvissa tänä päivänä?

8. • Mistä ensimmäinen pakanaseurakunta sai sen idean, että heidän pitää auttaa äitiseurakuntaa (27–30)?
• Mitä osoittaa se, että juuri Barnabas ja Saul valittiin viemään rahalahjaa (30)?

Kokoavat kysymykset
• Miten Pyhä Henki toimi tässä tilanteessa?
• Miten nämä tapahtumat vaikuttivat maailmanlähetykseen?
• Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?

Lopuksi: Vetäjä lukee Gal. 2:1–10. Paavali puhuu todennäköisesti tässä kohtaa juuri tekstimme avustusmatkasta. Antiokian
seurakunnassa oli ilmeisesti jo tuohon aikaan lakihenkisiä jäseniä, jotka pitivät Paavalin pelastusoppia liian vapaamielisenä.
Viedessään rahalahjaa Jerusalemin seurakunnalle Paavali käytti tilaisuutta hyväkseen ja keskusteli muiden apostolien kanssa
siitä evankeliumista, jonka Jeesus oli hänelle suoraan ilmoittanut. Pietari, Jaakob ja Johannes hyväksyivät täysin hänen oppin-
sa. Tiituskin oli matkalla mukana eräänlaisena koekaniinina. Paavali tahtoi testata, miten Jerusalemin seurakunta ja sen johtajat
ympärileikkaamattomaan kristittyyn suhtautuisivat. Tulos oli se, että Tiitus hyväksyttiin uskonveljeksi sellaisena kuin hän oli.

Läksy: Luku 12
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11. PIETARIN PAKO (luku 12)

Aluksi: Nyt alkaa viimeinen Pietarin toiminnasta kertova luku. Oli vuosi 42 jKr. Stefanoksen kivittämisestä oli kulunut runsas
vuosikymmen, kun Jaakob, Sebedeuksen poika, kuoli marttyyrikuoleman. Jaakob oli toinen ukkosenjylinän pojista, ja hän oli
kuulunut Jeesuksen lähipiiriin yhdessä Pietarin ja veljensä Johanneksen kanssa. Jeesus oli ennustanut, että Sebedeuksen pojat
tulisivat juomaan saman maljan kuin hänkin joi (Mark. 10:39).

Herodes Agrippa I toimi roomalaisten vasallikuninkaana vuoteen 44 jKr. Hän oli Herodes Suuren pojanpoika ja hallitsi suunnil-
leen yhtä suurta aluetta kuin isoisänsä. Herodes Agrippa I oli melko suosittu juutalaisten keskuudessa, ja apostolien vainoaminen
senkun vain lisäsi hänen suosiotaan. (Herodes Suuri oli järjestänyt Betlehemin poikalasten verilöylyn. Herodes Antipas, tekstimme
Agrippan setä, oli katkaissut Johannes Kastajan kaulan ja pilkannut Jeesusta hänen viimeisenä päivänään.)

Oli pääsiäisen aika, kun Pietari pidätettiin, aivan kuten silloinkin, kun Jeesus kuoli. Pidätys oli Pietarin kolmas; edellisistä kertovat
4:1–3, 18–21 sekä 5:17–20. Jakeessa 17 esiintyvä Jaakob on Jeesuksen veli.

12:1–19
1. • Miksi Jumala ei pelastanut Jaakobia marttyyrikuolemalta – miettikää eri syitä (1–2)?

• Mitä luulette Jerusalemin seurakunnan suhtautuneen siihen, että yksi apostoleista oli tapettu ja seurakunnan johtaja
istui vankilassa (1–5)?

• Miksi Herodes Agrippa päätti asettaa Pietarin kansan, ei tuomarin eteen (4)?

2. • Miksi Pietaria vartioitiin äärimmäisen tarkasti – miettikää eri syitä (6)?
• Mitkä eri seikat tekivät Pietarin tilanteen inhimillisesti katsoen toivottomaksi?

3. • Mitä osoittaa Pietarista se, että hän pystyi nukkumaan tuollaisessa tilanteessa, kahlittuna ja väkivaltainen kuolema
silmiensä edessä (6)?

• Miksi Pietari ei ollut voinut suhtautua samalla tavalla tyynesti vaaratilanteeseen sinä yönä, kun hän kielsi Jeesuksen?

4. • Jeesus ei nukkunut viimeisenä yönään Getsemanessa – toisin kuin Pietari – vaan valvoi suuren tuskan ja kauhun
vallassa. Mitä sellaista Jeesus pelkäsi, mitä Pietarin ei tarvinnut pelätä?

5. • Millä tavalla enkeli vapautti Pietarin (7–10)?
• Mikä Pietarin käytöksessä tuossa tilanteessa on hämmästyttävää?
• Mitä Pietarin sanat jakeessa 11 tarkoittavat?

6. • Mitä kaikkea voimme päätellä Jerusalemin seurakunnasta ja Markuksen perheestä jakeen 12 perusteella?
• Mieti tapausta palvelustyttö Roden kannalta – miten hän tämän tilanteen koki (13–16)?
• Uskoiko seurakunta rukouskokouksen aikana rukousvastaukseen vai eikö uskonut? Perustele vastauksesi (12b ja 15)?

7. • Mieti tätä tapausta Herodes Agrippa I:n ja hänen sotilaittensa kannalta, miten se heihin vaikutti (18–19)?

8. • Pietari meni ilmeisesti Antiokiaan vapautumisensa jälkeen. Siitä kertoo Paavali Gal. 2:11–14. Lukekaa tämä kohta ja
miettikää, mitkä asiat Pietarissa olivat muuttuneet näiden 10 vuoden aikana, mitkä olivat pysyneet muuttumattomina.

• Mitä tämä Galatalaiskirjeen kohta kertoo meille perisynnistä? Entä pyhityksestä?

Kokoavat kysymykset
• Miten Pyhä Henki toimi tässä tilanteessa?
• Miten tämä tapahtuma vaikutti maailmanlähetykseen?
• Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?

Lopuksi: Apostolien tekojen päähenkilö vaihtuu nyt Pietarista Paavaliksi. Vapauduttuaan vankilasta Pietarin oli lähdettävä ko-
timaastaan. Emme kuule hänestä enää kuin yhden ainoan kerran apostolien kokouksen yhteydessä. Tiedämme, että hän kävi
ainakin Antiokiassa, Korintissa ja Roomassa (1. Pietarin kirje on Roomasta kirjoitettu). Clemens kertoo, että Pietari surmattiin
siellä keisari Neron toimeenpanemissa vainoissa 60–luvun puolivälissä, kuten Paavalikin. Mutta hänellä oli siis vielä yli 20 vuotta
elinaikaa vankilasta vapautumisensa jälkeen.

Luukas kuvaa Herodes Agrippan kauhean kuoleman: madot söivät hänet, koska hän ei antanut kunniaa Jumalalle (20–25). Mies
oli silloin 54 vuotias. Myös juutalainen historioitsija Josefus kertoo tästä tapauksesta tavalla, joka täydentää Luukkaan kertomusta
(Ant. 19:8:2).

Läksy: Luku 13
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12. ENSIMMÄISET LÄHETYSSAARNAAJAT (luku 13)

Aluksi: Oli menossa vuosi 46 tai 47. Jeesus oli antanut lähetyskäskynsä 16–17 vuotta aikaisemmin. Paavali oli saanut
lähetyskutsun uskoon tullessaan, 14 vuotta aikaisemmin, kun Jeesus oli sanonut hänelle: Mene, minä lähetän sinut kauas paka-
nain tykö (22:21*). Pietari oli kastanut Corneliuksen yli 10 vuotta aikaisemmin. Antiokian pakanaseurakuntakin oli jo muutaman
vuoden vanha. Ja vasta tässä vaiheessa havahdutaan lähettämään ensimmäiset varsinaiset lähetyssaarnaajat maailmalle.

Barnabas oli leeviläinen, kotoisin Kyprokselta, mutta asunut Jerusalemissa jo ennen uskoon tuloaan. Johannes Markus oli hänen
serkkunsa (Kol. 4:10). Markuksen äiti Maria oli Jerusalemin seurakunnan keskeisiä henkilöitä (12:12). Paavali oli tässä vaiheessa
jo yli 40–vuotias.

Vetäjä lukee, mitä Antiokiasta sanotaan luvun 11b kohdassa Aluksi.

12:25–13:13
1. • Miksi juuri Antiokia, eikä Jerusalemin äitiseurakunta, ryhtyi ensimmäisenä lähettämään lähetyssaarnaajia pakanamail-

le?
• Miksei Paavali ollut lähtenyt omin päin liikkeelle heti lähetyskutsun saatuaan - mitä hän odotti 14 pitkää vuotta?

2. • Mitä voitte päätellä Antiokian seurakunnasta sen profeettojen ja opettajien nimien perusteella (1)? (Montako heitä oli,
minkä maalaisia nimestä päätellen, mitä yhteiskunnallista asemaa he edustivat?)

• Montako prosenttia seurakunnan työntekijöistä lähetettiin lähetystyöhön?

3. • Miksi Antiokian seurakunnan oli luovuttava lahjakkaimmista työntekijöistään, eikö heistä olisi ollut enemmän hyötyä
sisälähetyksen palveluksessa (2–3)?

• Missä muodossa seurakunta sai myöhemmin takaisin sen, mistä nyt luopui?

4. • Mitä tämä teksti opettaa meille lähetyskutsusta: kuka sen antaa, kenelle ja miten (2–4)?
• Mikä on Jumalalta tulevan sisäisen kutsun ja seurakunnalta tulevan ulkoisen kutsun suhde? Vertaa jakeita 3 ja 22:21,

jota on lainattu Aluksi-osiossa.
• Miksi lähetyssaarnaaja ei voi eikä saa lähteä liikkeelle ilman lähettävää seurakuntaa?

5. • Miten luulette ensimmäisten lähetyssaarnaajien päättäneen, mihin suuntaan he lähtisivät (4–5, ks. myös kohtaa Aluk-
si)?

• Mitä se osoittaa, että ensimmäiset lähetyssaarnat pidettiin synagogissa, ei toreilla (5)?

6. • Mitä tarkoitusta varten luulette roomalaisen käskynhaltijan pitäneen juutalaista noitaa luonaan (6–7)?
• Miettikää eri syitä, miksi Elymas Barjeesus suhtautui kahteen lähetyssaarnaajaan ensin myötämielisesti, sitten viha-

mielisesti (6–8)?

7. • Mitä merkillistä on lähetyshistorian ensimmäisessä ihmeessä (9–11)?

8. • Mitä olisi tapahtunut, jos Paavali ja Barnabas olisivat saarnanneet armon evankeliumia, mutta eivät olisi sanoneet
Elymaalle suoria sanoja (10–11)?

• Tapahtuuko meidän aikanamme tällaisia negatiivisia ihmeitä, ja jollei tapahdu, niin mistä se on osoituksena?

9. • Miksi sanotaan, että Sergius Paulus ihmetteli Herran opin voimaa, miksei vain voimaa (12)?
• Mihin lähetystyössä tarvitaan ihmeitä, mihin Herran oppia?

10. • Ehkä Paavali ja etenkin Barnabas tunsivat kiusausta jäädä perustamaan seurakuntia Kyprokselle nyt, kun
käskynhaltijakin oli tullut uskoon. Mikä sai heidät kuitenkin jatkamaan matkaansa Vähän Aasian puolelle (13)?

• Miksi monet lähetysseurat meidän aikanamme lujittavat perustamiaan kirkkoja vuosikymmenestä toiseen eivätkä mene
alueille, missä evankeliumia ei vielä ole julistettu?

11. • Miettikää, mitkä eri seikat saivat Markuksen palaamaan maitojunalla kotiin (13)?
• Miltä Markuksen äidistä ehkä tuntui, kun poika palasi lähetysmatkalta kesken kaiken kotiin? Ks. Aluksi.

Kokoavat kysymykset
• Miten Pyhä Henki toimii tässä tilanteessa?
• Miten maailmanlähetys eteni näiden tapausten kautta?
• Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?

Lopuksi: Nyt alkoi Paavalin ja Barnabaan pitkä vaellus pitkin nykyisen Turkin vuoristoylänköjä. Ensimmäinen etappi oli Pisidian
Antiokia, jonka synagogassa pidetyn saarnan voimme lukea sanasta sanaan jakeista 16–41. Monet tulivat vakuuttuneiksi uuden
sanoman pelastavasta voimasta. Seuraavana sapattina synagoga oli niin täynnä kiinnostuneita, että juutalaiset raivostuivat ja yllyt-
tivät kaupungin johdon lähetyssaarnaajia vastaan. Näiden täytyi lähteä Ikonioniin. Siitä tulikin sitten usein toistuva kaava Paavalin
lähetysuralla: synagoga – muutamien uskoontulo – pakanoiden osoittama kiinnostus – juutalaisten nostattama mellakka - maa
polttaa jalkojen alla – eteenpäin seuraavaan paikkaan. (13:14–14:7)

Läksy: Luku 14
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13. ZEUS JA HERMES (luku 14)

Aluksi: Tässä vaiheessa oli menossa vuosi 47 tai 48. Paavali ja Barnabas olivat matkustaneet ensimmäisellä lähetysmatkallaan
lähtöpaikastaan Antiokiasta 650 km laivalla Välimerta ja 500 km apostolin kyydillä Turkin vuoristoylänköä Lystraan ja Derbeen
asti. (Paluumatkalla vielä toinen mokoma takaisinpäin, yhteensä 2250 km!) Paavali ei ollut mikään terve mies. Johonkin näihin
kaupunkeihin tekemäänsä vierailua hän muistelee myöhemmin näin: Tiedätte, että julistin teille ensimmäisen kerran evankeliumia
sairastumiseni vuoksi. Vaikka ruumiillinen tilani pani teidät koetukselle, ette halveksineet ettekä inhonneet minua, vaan otitte
minut vastaan kuin Jumalan enkelin, kuin Kristuksen Jeesuksen (Gal. 4:13–14).

Zeus ja Hermes olivat kreikkalaisia jumalia, edellinen eräänlainen pääjumala, jälkimmäinen hänen sanansaattajansa. Kreikkalai-
silla oli paljon jumalia, ja ne olivat hyvin inhimillisiä hyveineen ja paheineen.

14:8–23
1. • Katsokaa kartasta Paavalin ja Barnabaan matkareitti. Kuinka kauan heiltä ehkä meni rannikolta Lystraan asti

kävelemiseen? (Ks. kohtaa Aluksi.)
• Millaiseen sairauteen Paavalin yllä siteeratut sanat voisivat viitata? (Ks. Aluksi)

2. • Mikä sai lystralaisen ramman uskomaan – ehkä ensimmäistä kertaa elämässään, että hän voisi parantua (8–10)?
• Mitä opimme lystralaisten uskonnollisuudesta (11–13)?
• Mitkä eri asiat olivat Paavalille ja Barnabaalle kaikkein vaikeimpia jakeiden 11–13 tilanteessa?

3. • Katsokaa Paavalin puhetta epäjumalanpalvojille jakeissa 14–17. Mikä on hänen mukaansa oikean Jumalan ja
epäjumalien ero?

• Miksi Paavali mainitsee erikseen puheessaan sanan ilo (17b)?
• Luuletteko, että kuulijat loukkaantuivat kuullessaan jumaliaan nimitettävän tyhjänpäiväisiksi ?
• Miten meidän pitäisi suhtautua muiden uskontojen jumaliin?

4. • Pisidian Antiokiasta on Lystraan lähes sata kilometriä ja Ikonionistakin noin neljäkymmentä. Juutalaiset taivalsivat
koko tuon matkan vain kääntääkseen lystralaiset Paavalia ja Barnabasta vastaan. Mistä he pystyivät lähetyssaarnaajia
syyttämään – miettikää eri mahdollisuuksia (19)?

• Verratkaa jakeita 11 ja 19. Mistä on osoituksena se, että kansa muutti mielensä noin nopeasti?

5. • Paavali oli kaikkea muuta kuin terve mies jo ennen kivitystäkin. Miettikää, millaisia vammoja kivittäminen hänelle
aiheutti; hänhän vajosi koomaankin sen aikana (19)?

• Luuletteko että Paavali selvisi jaloilleen ja vielä 100 km seuraavaan kaupunkiinkin luonnollisella tavalla vai tarvittiinko
siihen erityinen parantumisihme (20)?

6. • Mikä sai monet vastakääntyneet kristityt suhtautumaan Paavaliin niin suurella lämmöllä kuin hän olisi ollut Jumalan
enkeli tai Jeesus itse (ks. Aluksi)?

7. • Yleensä lähetyskentillä kestää vuosikausia, jollei vuosikymmeniä, ennen kuin nuori kirkko on taloudellisesti itsenäinen
ja kouluttaa itse omat työntekijänsä. Mitkä eri seikat saivat aikaan, että tämä itsenäistyminen Paavalin perustamissa
seurakunnissa tapahtui muutamassa kuukaudessa (21–23)?

• Miten nuorien kirkkojen itsenäistymistä voitaisiin nopeuttaa meidän päivinämme, niin etteivät ne olisi ulkomaisesta
rahasta ja työvoimasta riippuvaisia?

8. • Ketä jakeessa 22 esiintyvä lause rohkaisee, ketä masentaa?
• Mieti jakeen 22b valossa, miksi sinun elämässäsi on pitänyt olla paljon ahdistusta.

Kokoavat kysymykset
• Miten Pyhä Henki toimi tekstimme kuvaamissa tilanteissa?
• Miten maailmanlähetys meni eteenpäin näiden tapausten kautta?
• Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?

Lopuksi: 14. luvun viimeiset jakeet kertovat, miten Paavali ja Barnabas palasivat rannikolle ja sieltä laivalla Antiokian seurakun-
taan, joka oli heidät matkalle lähettänyt. Lähetyssaarnaajat voivat nyt kertoa, että Jumala oli heidän kauttaan tehnyt suuria tekoja
ja että hän oli muillekin kuin juutalaisille avannut uskon oven (27). Ilo oli suuri, kun esirukoilijat saivat kuulla rukoustensa tulleen
kuulluiksi.

Lähetystyöhön tarvitaan aina kaksi osapuolta: ne jotka lähtevät ja ne jotka rukoillen ja uhraten lähettävät. Lähetin pitää tietää,
että kotikenttä seisoo hänen takanaan. Hänen pitää myös voida olla rehellinen, niin että hän saa kertoa tappioistaan yhtä hyvin kuin
voitoistaankin esirukoilijoilleen. On aika ikävää, jos lähettiä pidetään luuserina tämän kertoessa tappioistaan ja kerskurina tämän
kertoessa voitoistaan.

Läksy: Luku 15
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14. ENSIMMÄINEN KIRKOLLISKOKOUS (luku 15:1–21)

Aluksi: Nyt seuraa työjakso Antiokiassa. Kotiseurakunta ei kuitenkaan osoittaudu rauhan satamaksi ensimmäisille
lähetyssaarnaajille. Kristillisessä kirkossa on näet muhimassa suuri ongelma, josta nyt leimahtaa täysi sota. Osa Jeesukseen us-
kovista juutalaisista ei voi millään hyväksyä sitä, että pelastukseen riittäisivät yksin usko ja kaste. Ei, nämä judaistit vaativat
uskovilta täydellistä antautumista ja kuuliaisuutta, jos mieli pelastua.

Onko pakanuudesta kääntyneiden ihmisten käännyttävä myös juutalaisuuteen? Onko heidät ympärileikattava? Onko heidän nou-
datettava Mooseksen lakia? Onko heidän kieltäydyttävä tietyistä ruuista, mm. sianlihasta? Onko heidän pidettävä juutalaiset juh-
lat ja tiukat sapattimääräykset? Paavali, joka oli saanut evankeliuminsa suoraan Jeesukselta, tiesi, että kaikki menetettäisiin, jos
judaisteille annettaisiin periksi.

Judaistit tulivat Antiokiaan ja alkoivat levittää siellä oppiaan. Mutta ei siinä kaikki; he jatkoivat matkaansa myös Galatian seu-
rakuntiin, joista Paavali on juuri palannut. Judaistien oppi meni nuoriin kristittyihin kuin häkä päähän. Paavali pääsi suureksi
surukseen selville, että hänen tuskalla ja vaivalla synnyttämänsä seurakunnat olivatkin kääntyneetkin häntä vastaan. Tässä tilan-
teessa hän kirjoitti ensimmäisen kirjeensä, Galatalaiskirjeen. Te mielettömät galatalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan
teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Vastatkaa vain tähän kysymykseen: saitteko te Hengen
tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin...? (Gal. 3:1–2).

Asian ratkaisemiseksi päätettiin kutsua koolle ensimmäinen kirkolliskokous. Pietarikin tuli Jerusalemiin sitä varten. Puheenjoh-
tajana toimi Jaakob, Jeesuksen veli. Vuosi oli 48 tai 49.

1. • Mitä osoittaa judaisteista, eivät he menneet suoraan pakanoiden pariin, vaan kiertelivät sen sijaan muiden perustamissa
seurakunnissa (1)?

• Mihin judaistit katsoivat lakia tarvitsevansa, entä Jeesusta (1)?
• Olivatko judaistit mielestäsi oikeita kristittyjä, ts. pääsivätkö he uskonsa varassa taivaaseen (1, 5)?

2. • Millä tavalla juutalaiskristityn arkipäivä erosi pakanakristityn arkipäivästä? (Mikä teki juutalaiskristityn elämän ras-
kaaksi, ks. myös 10 ja 19)?

3. • Mitä Paavalin ja Barnabaan lähetysmatkakertomuksen oli määrä saada tässä tilanteessa aikaan (3,4,12)?
• Mitä lähetyssaarnaajien matkakertomukset merkitsevät meidän aikamme kristityille? Entä sinulle itsellesi?

4. • Miksi kirkon sisältä tuleva harhaoppi on vaarallisempi kuin sen ulkopuolelta tuleva?
• Mitä kirkon sisältä tulevia harhaoppeja vastaan meidän kirkkomme pitäisi nyt taistella?

5. • Mitkä olivat Pietarin argumentit (7–11)?
• Rituaalinen puhtaus oli Mooseksen lain mukaan ehto Jumalan lähestymiselle. Minkä ehdon Pietari sille asetti?

6. • Mitkä olivat Jaakobin argumentit (13–18)?
• Mitä Jaakob sanoi Jumalan kansasta, ketkä siihen kuuluvat ja miten sen jäseneksi päästään? Mitä uutta tässä oli ver-

rattuna judaistien uskoon?

7. • Mitä Jumalan sana merkitsi ensimmäiselle kirkolliskokoukselle (16–18)?

8. • Mitä kristikunnalle olisi tapahtunut, jos tämä kiistakysymys olisi painettu villaisella ja jätetty käsittelemättä?
• Mitä kristikunnalle olisi tapahtunut, jos kokous olisi kallistunut judaistien kannalle?

9. • Miksi jakeessa 20 mainitut määräykset olivat tärkeitä pakanakristittyjen ja juutalaiskristittyjen yhteydelle (etenkin
ehtoollisyhteydelle)?

• Miettikää, missä suhteessa meidän aikamme kirkolliskokousten pitäisi ottaa oppia Jerusalemin kirkolliskokouksesta?

10. • Miksi oikea oppi on äärimmäisen tärkeä asia?

Kokoavat kysymykset
• Mitä tämä tapaus kertoo meille Pyhän Hengen toimintatavoista?
• Miten ensimmäinen kirkolliskokous edisti maailmanlähetystä?
• Missä tässä tekstissä tulee ilmi Jumalan armo Kristuksessa?

Lopuksi: Kun apostolien kirje saapuu Antiokiaan, sikäläiset kristityt huokaisevat helpotuksesta. Kirjeessä sanotaan selvästi, et-
teivät ympärileikkaus ja Vanhan testamentin puhtauslait koske pakanuudesta kääntyneitä kristittyjä. Paavalia ja Barnabasta nimi-
tetään rakkaiksi veljiksi ja judaisteista sanoudutaan irti. Mutta jos mieli juutalais- ja pakanakristittyjen viettää yhdessä ehtoollista,
on muutama ruokasääntö jätettävä voimaan. Juutalaiskristityt eivät missään nimessä söisi verta eivätkä epäjumalille uhrattua ruo-
kaa. Haureuden välttäminen tarkoittanee tässä sitä, että ohjeet sukupuolimoraalia varten on otettava Vanhasta testamentista.

Läksy: Luku 16
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15. EVANKELIUMI MENEE EUROOPPAAN (luku 16)

Aluksi: Paavali ja Barnabas jatkavat vielä jonkin aikaa opetustyötään Antiokian seurakunnassa. Pian he kuitenkin alkavat suun-
nitella toista lähetysmatkaa. Tässä vaiheessa syntyykin hurskaiden lähetyssaarnaajien välille lihava riita – ensimmäistä, mutta ei
varmaan viimeistä kertaa lähetyshistoriassa! Barnabas tahtoisi antaa nuorelle serkulleen Markukselle uuden mahdollisuuden, mut-
ta Paavali kieltäytyy ottamasta mukaan mokomaa rintamakarkuria. Tiet eroavat, ja Herran armon haltuun jätettynä Paavali lähtee
matkaan Jerusalemin juutalaisen Silaan eli Silvanuksen kanssa (15:40). Vuosi on 48 tai 49.

Nyt ei taivalta taitetakaan laivalla, vaan apostolin kyydillä. Jos edellisen matkan pituudeksi oli tullut yli 2200 km, niin nyt tulee
toinen mokoma lisää: 4400 km! Reissu alkaa Kilikian solasta, joka oli lumen takia suljettu suurimman osan vuotta. Matka Vähän
Aasian päästä päähän käsittää tuhatkunta kilometriä. Reitin varrella sijaitsevat ne neljä Galatian seurakuntaa, jotka Paavali oli
perustanut edellisellä matkallaan. Niille hän nyt kertoo apostolien kokouksen päätöksestä.

Lystrasta Paavali saa mukaansa nuoren Timoteuksen, josta tulee hänen rakas poikansa ja uskollinen opetuslapsensa koko hänen
loppuiäkseen. Pyhä Henki johdattaa matkaseurueen Trooakseen Aigeian meren rannalle. Siellä Paavali saa kuuluisan näkynsä,
jossa makedonialainen mies meren takaa kutsuu häntä apuun. Siellä myös Luukas liittyy ensimmäistä kertaa Paavalin matkaseu-
rueeseen, minkä näemme me-muodosta jakeen 10 jälkeen.

Filippi on nimeltään ensimmäinen etappi Euroopassa. Se oli roomalainen siirtokunta, jonka asukkaista suurin osa oli tuohon
aikaan roomalaisten sotilaiden jälkeläisiä. Asukkaat olivat hyvin ylpeitä Rooman kansalaisuudestaan. Edes synagogaa ei Filipistä
löytynyt, vaikka sen perustamiseen olisi riittänyt 10 juutalaista miestä.

Ensimmäiseksi kastetaan nainen: varakas purppuranmyyjä Lydia perheineen. Lydia on jumalaapelkäävä, kuten Corneliuskin oli
ollut.

16:16–40
1. • Paavali oli nähnyt unessa makedonialaisen miehen kutsuvan häntä. Millaista vastaanottoa hän ehkä sillä perusteella

Euroopan puolella odotti?

2. • Kuvitelkaa, mitkä olivat olleet orjatytön elämän hyvät ja huonot puolet (16–18)?
• Oliko se henki hyvä vai paha, joka sai tytön kulkemaan lähetyssaarnaajien perässä ja huutamaan kuin palotorvi? (Miten

tyttö osasi ennustaa oikein?)
• Miten meidän pitäisi ennustajiin suhtautua?

3. • Miksi Paavali ei innostunut, vaikka sai ilmaista mainosta työlleen?
• Miksi Paavali ei ajanut henkeä pois heti ensimmäisenä päivänä, vaan vasta kolmantena?

4. • Miksi orjatytön isäntäväen syytöstä ei tutkittu, eikä laillista kuulustelua pidetty, puhumattakaan nyt oikeudenkäynnistä
(19–22)?

5. • Miettikää, mitä kaikkea ruumiillista ja sielullista kärsimystä ruoskiminen aiheuttaa ihmiselle (22–23)?
• Miksi piti ryhtyä vielä massiivisiin turvatoimenpiteisiinkin – mitä tässä oikein pelättiin (23–24)?
• Miksi Jumala sallii palvelijoilleen näin kovia kokemuksia?

6. • Mitä kiittämistä Paavalilla ja Silaalla oli, kun he istuivat tuona yönä sysipimeässä Filipin vankilassa häväistyinä, jal-
kapuussa, selkä nahattomana, janoissaan, vaatteet riekaleina (25)?

• Mitä sinä voisit oppia tästä ylistyslaulusta?

7. • Mitä luulette toisten vankien miettineen kun he kuuntelivat pimeyden keskellä Paavalin ja Silaan kirkkokonserttia (25)?
• Mikä sai aikaan sen, ettei yksikään vanki karannut maanjäristyksen jälkeisessä sekasorrossa (26–28)?

8. • Mitä vastausta vanginvartija ehkä odotti kysymykseensä (29–30)?
• Onko sinun helppo vai vaikea uskoa siihen, että jakeen 31 lupaus kerran toteutuu sinunkin perheesi kohdalla?
• Millä tavalla yhden perheenjäsenen usko vaikuttaa toisten pelastumiseen (31)?

9. • Mitä kaikkea tarvittiin siihen, että roomalainen vanginvartija kääntyi kristityksi tuona yönä (29–34)?
• Miten hyvin luulette vanginvartijan perhekunnan (eli vaimon, lasten ja palvelijoiden) olleen selvillä kristillisen uskon

opeista siinä vaiheessa, kun heidät kastettiin?

Kokoavat kysymykset
• Mitä tämä tapaus kertoo meille Pyhän Hengen toimintatavoista?
• Miten tämä tapaus todistaa Jumalan armosta Kristuksessa?
• Miten tekstissämme kuvatut asiat edistivät maailmanlähetystä?

Lopuksi: Luukas jäi Filippiin; me-muoto loppuu sinne. Filipin seurakunnalle Paavali kirjoitti 4–5 vuotta myöhemmin Efesosta
kirjeen, joka tunnetaan ilon kirjeenä. Apostolin ei tarvinnut moittia sikäläisiä kristittyjä juuri mistään; päinvastoin, hän kiitti heitä
pakettien lähettämisestä ja esirukouksista. Kirje henkii Paavalin rakkautta Filipin kristittyjä kohtaan: Lydiaa ja hänen perhettään
kohtaan, vanginvartijaa ja hänen perhettään kohtaan, ja keitä kaikkia siellä lieneekin ollut: Jumala on todistajani, että kaipaan
teitä kaikkia ja rakastan teitä hellästi, niin kuin Kristus Jeesus teitä rakastaa (Fil. 1:8). Ja: Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä
kerran: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä (Fil. 4:4–5).
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Entä tuo Paavalin hyllyttämä Markus, mitä hänelle tämän jälkeen tapahtui? Markus toimi ensin Barnabaan aisaparina. Perimätieto
kertoo, että hän matkusti myös Pietarin mukana hänen tulkkinaan. Markuksen evankeliumin hän kirjoitti nimen omaan Pietarin
näkökulmasta katsottuna. Sopu syntyi myöhemmin myös Paavalin kanssa, ja Markus oli tämän luona hänen molempien Rooman
vankeuksiensa aikana puolitoista vuosikymmentä näiden tapahtumien jälkeen. Vielä vähän ennen kuolemaansa Paavali kaipasi
Markusta. Näin hän pyysi Timoteukselta: Koeta päästä pian luokseni... ja ota Markus mukaasi, sillä hänestä olisi minulle paljon
apua (2. Tim. 4:9,11).

Läksy: Luku 17
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16. PUHE ATEENAN FILOSOFEILLE (luku 17)

Aluksi: Matka Euroopassa jatkui: seuraavana oli vuorossa Tessalonika (nykyinen Thessaloniki, Kreikan toiseksi suurin kaupunki).
Kristillinen seurakunta perustettiin, juutalaiset nostivat mellakan, ja Paavali siirtyi Beroiaan. Siellä sama kaava toistui, ja Paavalin
piti lähteä pakosalle, mutta Timoteus ja Silas jäivät hoitamaan kapaloissaan potkivaa seurakuntaa.

Niin sitten tapahtui, että Paavali saapui aivan yksin Ateenaan. Kreikan pääkaupungin suuruuden ajat olivat olleet ja menneet,
mutta yhä se oli yliopistokaupunki, jonne monet nuoret roomalaiset lähetettiin opiskelemaan filosofiaa. Ja kunnon väittelythän
olivat aina filosofien mieleen.

Stoalaisuus ja epikurolaisuus olivat vallitsevia filosofioita, jotka elivät rinta rinnan kaikenlaisen epäjumalanpalveluksen kanssa.
Ne olivat materialistisia oppirakennelmia, jotka keskittyivät tähän elämään, ei tuonpuoleiseen. Samalla kyllä useimmat ihmiset
uskoivat Platonin opetuksen mukaisesti myös sielun kuolemattomuuteen. Epikurolaiset opettivat, että elämän tarkoitus on onni
ja nautinto. Stoalaiset opettivat, että elämän tarkoitus on luonteen kasvattaminen: ihmisen on opittava hillitsemään himonsa ja
selviämään ilman toisten apua. Molemmat filosofiat olivat tosin degeneroituneet alkuperäisistä ihanteistaan Paavalin aikaan men-
nessä.

Tekstimme käsittelee kristinuskon yhteentörmäystä oman aikansa filosofian kanssa.

17:16–34
1. • Paavali oli nähnyt epäjumalia ennenkin. Mikä Ateenan epäjumalankuvissa häntä erityisesti järkytti (16)?

• Millä tavalla sinä suhtaudut epäjumalankuviin ja palvontavälineisiin?

2. • Millä eri tavoilla Paavali evankelioi ateenalaisia (17)?

3. • Millaiset ihmiset ovat yleensä filosofiasta kiinnostuneita?
• Näyttääkö mielestänne siltä, kuin ateenalaiset olisivat olleet vilpittömiä totuudenetsijöitä (18–21)?
• Vertaa ateenalaisia filosofeja meidän päiviemme länsimaalaisiin filosofeihin. Mitä yhtäläisyyksiä, mitä eroja havaitset?

4. • Mitä yllättävää on tavassa, jolla Paavali aloitti puheensa aikansa filosofeille (22–23)?
• Tarkoittiko Paavali, että kaikkien epäjumalien palvonta on samalla myös oikean Jumalan palvontaa, vai päteekö tämä

väite vain tuohon yhteen ainoaan tuntemattomaan jumalaan (23)? Perustelkaa vastauksenne tekstillä.

5. • Mistä Paavali kritisoi epäjumalia (24–30)?
• Mitkä asiat Paavali mainitsee oikeasta Jumalasta (24–29)?

6. • Miksei Paavali siteeraa puheessaan Raamattua vaan kreikkalaista runoilijaa Epimedestä (26)?
• Paavali siteeraa Kreikan kirjailijoita puheissaan ja kirjeissään kolmesti. Milloin luulette hänellä olleen aikaa niitä

opiskella?

7. • Mitkä asiat Paavali sanoo Jeesuksesta, vaikkei mainitsekaan hänen nimeään (30–31)?
• Mikä jakeessa 31 osoittaa, ettei Paavali puhu sielun kuolemattomuudesta, vaan ruumiin ylösnousemuksesta? Mikä ero

näillä kahdella käsitteellä on?

8. • Minkä vastauksen ylösnousemus ja tuomio antavat epikurolaiselle ja stoalaiselle filosofialle? (31)?
• Minkä vastauksen ylösnousemus ja tuomio antavat meidän aikamme filosofialle (esim. postmodernismille)?

9. • Miten ateenalaiset olisivat ehkä reagoineet, jos Paavali olisi saarnannut heille: Uskokaa Herraan Jeesukseen, niin pe-
lastutte ?

• Loppuiko Paavalin puhe kesken, vai saiko hän sanotuksi kaiken, mitä oli aikonutkin (31–32)?

10. • Miksi Paavalin saarna ei vakuuttanut kuin muutaman kuulijan (34)? (Onko filosofin mielestäsi erityisen vaikea tulla
uskoon?)

• Mitä voimme päätellä niistä ihmisistä, jotka tulivat Areiopagin puheen kautta uskoon (34)?

Kokoavat kysymykset
• Mitä tämä teksti puhuu Pyhän Hengen työstä?
• Missä tässä tekstissä tulee ilmi Jumalan armo Jeesuksessa?
• Mitä tämä tapaus vaikutti maailmanlähetykseen?

Lopuksi: Maailma on nähnyt monta kunnioitettavaa filosofia aikojen kuluessa. Filosofian alkuperäinen päämäärä oli totuuden et-
siminen, mutta siitä se on luopunut jo kauan sitten. Monesti filosofia on ylittänyt toimivaltansa ja pyrkinyt asettumaan Jumalan
ilmoituksen eli Raamatun yläpuolelle. Oppineet teologit ja muut Raamatun selittäjät ovat yhä uudelleen antautuneet aikansa filo-
sofian edessä, ja alkaneet tulkita Jumalan sanaa vallitsevan filosofian suodattimen läpi. On osoittautunut äärettömän vaikeaksi olla
aikansa filosofian kanssa eri mieltä.

Läksy: Luku 18
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17. SUURKAUPUNKILÄHETYSTÄ KORINTISSA (luku 18)

Aluksi: Euroopan matka jatkui Akhaian (Kreikan) kaupunkiin nimeltä Korintti. Se oli suuri ja vauras kauppapaikka ja kuuluisa
siitä, että kaikenlainen seksi oli siellä sallittua. Afroditen temppelissä harjoitti tuhat temppeliporttoa ammattiaan. Korintissa Paavali
vietti kokonaista 18 kuukautta.

Apostoli kirjoitti Tessalonikalaiskirjeet melko pian Korinttiin saavuttuaan. Hän oli saanut Timoteukselta ja Silaalta tiedon heidän
tilanteestaan (5). Hyvä uutinen oli se, että evankeliumi levisi nopeasti uudesta seurakunnasta laajalle Tessalonikan ympäristöön.
Mutta kristittyjä vainottiin ankarasti ja he tarvitsivat rohkaisua. Samaten he olivat alkaneet pohtia Jeesuksen paluuseen liittyviä
kysymyksiä. Lisäksi jotkut panettelivat Paavalia, joten hän vastasi kirjeessään syytöksiin.

Delfoista löytyneen piirtokirjoituksen avulla tiedetään, että Gallio, filosofi Senecan veli, toimi Akhaian maakunnan
käskynhaltijana vain yhden ainoan vuoden, heinäkuusta 51 heinäkuuhun 52. Luukas mainitsee hänet jakeessa 12. Tämä on ko-
ko Apostolien tekojen varmin ajoitus, josta lasketaan vuodet eteenpäin ja taaksepäin. Paavali läksi Korintista ilmeisesti melko pian
Gallion episodin jälkeen.

18:1–17
1. • Kuvittele Paavalin arkea ja pyhää Korintissa. Millaisia tehtäviä ja kohtaamisia niihin sisältyi (1–4)?

• Mistä Paavali sai aikaa käsityöammattinsa harjoittamiseen?
• Mistä luulette Aquilaan, Priscillan ja Paavalin keskustelleen telttoja tehdessään?

2. • Miten Paavalin taloudellinen tilanne eroaa meidän aikamme lähetystyöntekijän tilanteesta? (Miksei lähettävä seura-
kunta maksanut Paavalille palkkaa?)

• Mitä hyviä, mitä huonoja puolia sisältyy siihen, että lähetti hankkii itse elatuksensa ns. teltantekijänä?

3. • Paavali on jo monta kertaa päättänyt jättää juutalaiset rauhaan ja keskittyä pakanoiden evankelioimiseen. Miksi hän ei
pysy päätöksessään (5–6)?

• Mitä etua syntyvälle Korintin seurakunnalle oli siitä, että synagogan esimies Chrispus tuli uskoon ensimmäisten jou-
kossa (8)?

• Mitä synagogan esimiehille tapahtui Paavalin ollessa Korintissa tästä tekstistä ja Korinttilaiskirjeen alusta päätellen (8,
17 ja 1. Kor. 1:1)?

4. • Mikä oli unessa saadun näyn merkitys Paavalille (9–11)? (Luuletteko, että apostolia pelotti, ja jos pelotti, niin mikä
sitten?)

5. • Mistä juutalaiset tällä kertaa raivostuivat (12–13)?
• Oliko Gallio mielestänne oikeudenmukainen käskynhaltija? Perustelkaa vastauksenne (12–17)?

6. • Mitä etua siitä oli, että Paavali viipyi samassa kaupungissa puolitoista vuotta verrattuna siihen, että hän olisi kiertänyt
ympäri Kreikkaa?

7. • Lukekaa kohta 1. Kor. 2:1–5 Itse asiassa Paavali kuvaa tässä Korinttiin saapumistaan. Mitä hämmästyttäviä piirteitä
tähän kuvaukseen sisältyy?

• Verratkaa Paavalia sisältönsä ja tyylinsä puolesta niihin julistajiin, joita olette viime aikoina kuunnelleet.

8. • Mitä Paavali tarkoitti jakeella 1. Kor. 2:2?
• Luuletteko, että Paavalin saarna tuntui korinttilaisista saman toistamiselta? Perustelkaa vastauksenne.
• Voitko sinä sanoa samaa kuin Paavali jakeessa 2:2?
• Julistetaanko meidän kirkossamme mielestäsi ristiinnaulittua Kristusta liian paljon, liian vähän vai juuri sopivasti?

Kokoavat kysymykset
• Mitä tekstimme kertoo meille Pyhän Hengen työstä?
• Miten tässä tekstissä kerrotut tapaukset veivät maailmanlähetystä eteenpäin?
• Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?

Lopuksi: Tuntuu traagiselta ajatella, että muutaman vuoden sisällä myös suuri osa Korintin kristittyjä kääntyi Paavalia vas-
taan. Tällä kertaa evankeliumi ei ollut vaarassa judaistien, vaan karismaatikkojen vuoksi. Monet Korintin seurakunnan kristityt
pitivät Paavalia liian hengettömänä ja asettivat hänen asemansa apostolina kyseenalaiseksi. Superapostolit, jotka kertoivat ihmeel-
lisistä kokemuksistaan ja armolahjoistaan, olivat Korintin seurakunnan mielestä paljon puoleensavetävämpiä kuin samaa ristin
sanomaa jankuttava Paavali.

Paavali joutui suremaan ja suorastaan itkemään rakkaan seurakuntansa tilaa kirjoittaessaan Korinttilaiskirjeitä parin kolmen vuo-
den päästä Efesosta. Mutta jollei alkukirkossa olisi ollut kaikkia noita ongelmia, ei meillä nyt olisi niihin Paavalin antamia vas-
tauksiakaan!

Läksy: Luku 19
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18. TAIKAUSKO KÄRSII TAPPION (luku 19)

Aluksi: Paavali käväisi Efesossa palatessaan kotiinsa toiselta lähetysmatkaltaan, ja lupasi tulla uudemman kerran ajan kanssa. Hän
jätti Aquilan ja hänen vaimonsa perustamaan seurakuntaa. Kohta Efesoon saapui kuuluisa evankelista Apollos, joka oli muuten
oli hyvä mies, mutta opetti väärää kasteoppia. (Ja jos kasteoppi on väärä, niin moni muukin oppi on varmasti väärä!) Aquilas ja
Priscilla tekivät parhaansa opettaessaan tähtievankelistaa. Voimme nähdä, että kyllä naisetkin jo apostolien aikana osasivat opettaa
dogmatiikkaa!

Paavali palasi Antiokiaan Jerusalemin kautta. Ei kuitenkaan mennyt kauaa, kun hän oli taas tien päällä. Jälleen kerran tämä mies
vaelsi apostolin kyydillä tuhat kilometriä Turkin ylänköseutujen halki opetuslapsia rohkaisten. Lopulta hän saapui Efesoon, kuten
oli luvannutkin. (Ks. Karttaa.) Vuosi oli silloin 52 tai 53.

Efeso oli Aasian maakunnan keskus ja toinen niistä kaupungeista, jossa Paavali teki pitkäaikaista suurkaupunkilähetystä. Efesossa
sijaitsi yksi antiikin seitsemästä ihmeestä, nimittäin Dianan (Artemiin) temppeli. Efesosta käsin Paavalin oli helppo pitää maitse
ja meritse yhteyttä Vähän-Aasian ja Euroopan seurakuntiin. Sieltä hänen työtoverinsa voivat myös levittää evankeliumia koko
Aasian maakuntaan. Kolossan ja Laodikean seurakunnat syntyivät Paavalin työtoverien toimesta, ilman että apostoli itse olisi
noissa kaupungeissa käynytkään.

Paavali viipyi Efesossa kokonaista kolme vuotta. Tämä jakso on yksi hänen lähetysuransa tärkeimpiä. Täältä apostoli myös kirjoitti
1.Korinttilaiskirjeen.

19:1–20
1. • Mitkä ovat Johanneksen kasteen ja kristillisen kasteen erot (1–4)?

• Miksi Jeesuksen nimi pitää ehdottomasti mainita kasteen yhteydessä?
• Miksi kristillisellä kasteella kastamaton henkilö ei voi saada Pyhää Henkeä (1–6)?

2. • Miten kaste ja Pyhä Henki kuuluvat yhteen tämän tekstin mukaan (1–7)?
• Mitä ns. uskovien kasteen kannattajat pitävät tärkeimpänä asiana kasteessa?
• Mitä lapsikasteen kannattajat pitävät tärkeimpänä asiana kasteessa?

3. • Mikä oli Paavalin strategia Efesossa a) juutalaisia b) pakanoita varten (8–10)?
• Miten Tyrannoksen koulu vaikutti Vähän Aasian evankelioimiseen (9b-10)?
• Mitä meillä on oppimista Paavalin lähetysstrategiasta?

4. • Mikä sai Paavalin antamaan maallikoille vastuun uusien seurakuntien perustamisesta, kun taas meidän aikanamme he
saavat monessa paikassa lukea vain jumalanpalvelustekstit?

5. • Mikä on ihmeiden merkitys lähetystyössä (11–12)?
• Miksi vanhassa kristikunnassa ei tapahdu / tarvita yhtä paljon ihmeitä kuin lähetyskentillä?

6. • Miksi Skeuaan pojat eivät saaneet pahoja henkiä karkotetuksi, vaikka käyttivät Jeesuksen nimeä (13–16)?
• Kenelle ja missä tilanteessa Jeesuksen nimen käyttö on vaarallista?
• Miksi jotkut meidän aikamme vaihtoehtoparantajatkin käyttävät Jeesuksen nimeä työssään?

7. • Kirjat olivat antiikin aikana todella arvokkaita, koska ne kopioitiin käsin. Yksi hopearaha vastasi neljän päivän kes-
kivertopalkkaa eli yhtä seitsemäsosaa kuukausipalkasta. Laske euroissa, miten suuren summan arvosta kirjoja haihtui
savuna ilmaan (17–20)?

• Mitä tuollaisella summalla saisi ostetuksi nykypäivän Suomessa?
• Monenko noidan voisi tuon summan perusteella arvella tulleen uskoon näiden kolmen vuoden aikana?
• Miksi Efeson vastakääntyneet kristityt tuhosivat taikakalunsa eivätkä esim. myyneet niitä torilla, vaikka sillä ra-

hamäärällä olisi voitu rakentaa hieno kokouspaikka Tyrannoksen koulun sijaan (19)?

Kokoavat kysymykset
• Mitä tekstimme kertoo meille Pyhän Hengen työstä?
• Miten maailmanlähetys meni eteenpäin tässä tekstissä kerrottujen tapahtumien kautta?
• Missä tässä tekstissä on evankeliumi?

Lopuksi: Efesonkin työkausi päättyi mellakkaan – kuinkas muuten! Kaupungin matkamuistokaupoissa oli näet myynnissä Ar-
temiin temppelin hopeisia pienoismalleja. Niin moni epäjumalanpalvoja oli kuitenkin ehtinyt kääntyä kristityksi, että se alkoi jo
vaikuttaa haitallisesti hopeaseppien elinkeinoon. Kaupunkia uhkasi taloudellinen lama. Hopeasepät osoittivat mieltään niin että
näkyi ja kuului. Paavali pelastui hädin tuskin saamasta taas uutta selkäsaunaa. Sen jälkeen hän katsoi työnsä Efesossa loppuun
suoritetuksi ja lähti tervehtimään rakkaita ystäviään Makedoniaan ja Kreikkaan.

Luukas ei ollut Efesossa mukana, ja korvasi koko kolmen vuoden työkauden yhdellä luvulla. Kertomatta jäi moni asia, joka kir-
jeistä selviää: Teidän on hyvä tietää, veljet, millaisessa kuolemanvaarassa me olimme Aasian maakunnassa. Jouduimme niin suun-
nattomiin ja ylivoimaisiin vaikeuksiin, ettemme enää uskoneet selviävämme hengissä , kertoi Paavali korinttilaisille (2. Kor. 1:8).
Samaten hän paljasti taistelleensa petojen kanssa Efesossa (1. Kor. 15:32). Roomalaiskirjeessä apostoli lähetti terveisiä Androni-
kukselle ja Junialle, vankilatovereilleen (Room. 16:7). Hän oli siis ollut Efeson vankilassakin!
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On monta hyvää syytä uskoa, että Filippiläiskirje on kirjoitettu juuri Efeson vankeuden aikana. Veljet, tahdon teidän tietävän,
että se, mitä minulle on tapahtunut, onkin ollut eduksi evankeliumille. Koko henkivartiostolle ja kaikille muillekin on käynyt
selväksi, että olen vangittuna Kristuksen tähden. Useimmat täkäläiset veljet ovat Herraan luottaen saaneet minun kahleistani
lisää rohkeutta ja julistavat Herran sanaa entistä pelottomammin (Fil. 1:12–14).

Läksy: Luku 20
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19. PISTIN LIHASSA (2. Kor. 12:1–10)

Aluksi: Paavali kirjoitti 2. Korinttilaiskirjeen noin vuonna 56 jKr. kolmannelta lähetysmatkaltaan. Siinä vaiheessa hänen välinsä
Korintin seurakunnan kanssa olivat vaikeat. Korintissa vaikuttivat ns. superapostolit, jotka kehuivat ihmeillään, kokemuksillaan
ja armolahjoillaan, ja arvostelivat Paavalia näiden kaikkien puutteesta.

Emme tiedä, mikä Paavalin pistin oli. Se saattoi olla ruumiillinen sairaus tai jokin sielullinen seikka, joka vaivasi apostolia jatku-
vasti. Pistimellä oli mahdollisesti jotain tekemistä myös synnin kanssa; menneisyyden vainot muistuivat mieleen tai jokin vaikea
luonteenvika ei ottanut korjaantuakseen. Oli miten oli, Paavali joutui suorittamaan koko mittavan elämäntyönsä jotain vaikeaa
kärsimystä kantaen.

1. • Mitä hyvää, mitä huonoa siitä seuraa, jos uskova kertoo toisille ihmeellisistä ilmestyksistään ja kokemuksistaan (1)?
• Miksi Paavali oli päättänyt olla puhumatta omista kokemuksistaan julkisissa puheissaan (6)?
• Olemme nähneet, millaisia puheita Paavali piti lähetysmatkoillaan juutalaisille ja pakanoille. Minkä vaikutuksen ja-

keissa 2–4 kuvatun ”taivasmatkan” kuvaus olisi ehkä tehnyt evankelioimiskokouksen kuulijoihin?
• Mikä ajoi Paavalin kertomaan, vaikkakin vastentahtoisesti, Korintin kristityille ihmeellisestä kokemuksestaan (1–6)?

2. • Paavali oli tehnyt ”taivasmatkansa” noin v. 42 viettäessään välivuosia kotiseudullaan Kilikiassa. Miksi luulet Jumalan
antaneen hänelle tuon ihmeellisen kokemuksen 10 vuotta hänen uskoontulonsa jälkeen?

• Tarvitsisitko sinä mielestäsi tuollaista kokemusta ja jos tarvitsisit, mihin?
• Mitä tämä kokemus oli ehkä Paavalille merkinnyt kuluneen 14 vuoden aikana?

3. • Miettikää eri syitä, miksi Paavali puhuu itsestään yksikön kolmannessa persoonassa jakeissa 2–5?
• Koettakaa hahmotella jakeiden 2–5 perusteella, missä Paavali oikein kävi ja mitä hän koki.

4. • Olisiko Paavali ylpeillyt ilmestyksillään, jollei hänelle olisi annettu pistintä (6–7)? Perustele vastauksesi.
• Miksi Jumala ei tahtonut kirjoitettavan Raamattuun, mikä Paavalin pistin oli?
• Miksi Paavali tahtoi päästä eroon pistimestään? (Mieti, millä tavoin pistin saattoi haitata hänen työtään.)

5. • Miksi Paavali kutsuu pistintään Saatanan enkeliksi (7)?
• Miksi Paavali ei manaa Saatanaa pois elämästään, vaan puhuu pistimestään vain Jeesukselle (8)?
• Missä mielessä Saatana on vain Jumalan kahlekoira kristityn elämässä (käyttääksemme Lutherin sanontaa)?

6. • Mitä Paavalin sydämessä ehkä tapahtui, kun hän rukoili ensimmäistä kertaa? Entä toista?
• Miksi Paavali lopetti rukouksensa nimen omaan kolmanteen kertaan?
• Mitä me voisimme oppia Paavalin rukouselämästä?

7. • Oliko Jeesuksen vastaus myönteinen vai kielteinen? Katso sanamuotoa jakeessa 9.
• Miten Jumalan voima tulee täydelliseksi kristityn heikkoudessa?
• Kuvittele, että Jeesus sanoisi jakeen 9a sanat sinun pistintäsi tarkoittaen. Mitä hänelle vastaisit?
• Jos katsot elämääsi taaksepäin, voitko sanoa, että Herran armossa oli sinulle kylliksi kaikissa tilanteissa?

8. • Mitä pitäisi tapahtua, että sinä voisit allekirjoittaa jakeen 10 sanat?
• Miltä luulette Korintin superapostolien ajatelleen, kun he kuulivat tämän kertomuksen?

9. • Paavali rukoili kolme kertaa – aivan kuten Jeesus Getsemanessa. Mikä ero oli niillä vastauksilla, jotka nämä kaksi
rukoilijaa saivat Jumalalta?

Kokoavat kysymykset
• Miten Pyhä Henki toimi Paavalin pistimen kautta?
• Miten Paavalin pistin vaikutti maailman lähetykseen?
• Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?
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20. KYYNELEISET JÄÄHYVÄISET (luku 20)

Aluksi: Kolmannen lähetysmatkan loppupuolelle sisältyy käynti Makedoniassa ja Kreikassa, tarkemmin sanottuna Korintissa.
Siellä Paavali kohtaa kristityt, joille hän on joutunut kirjoittamaan monta ankaraa kirjettä. Korintista käsin apostoli ehtii vielä
kirjoittaa dogmatiikan oppikirjansakin eli Roomalaiskirjeen. Siinä hän opettaa perusteellisesti lain ja evankeliumin eron. Vuosi
on 57 jKr.

Nyt minulla ei ole enää tehtävää näillä seuduilla, toteaa apostoli kolmannen lähetysmatkansa lähestyessä loppuaan (Room. 15:23).
Hän osaa lähteä, kun se aika tulee, ja jättää vastuun paikallisille. Mutta Paavali ei suinkaan aio jäädä toimettomaksi, vaan haaveilee
jo Rooman kautta Espanjaan suuntautuvasta lähetysmatkasta. Hän ei totisesti jämähdä paikalleen, vaan etsii yhä uusia evankelioi-
mattomia alueita.

Luukas liittyy taas Filipissä matkaseurueeseen. Nyt ovat jäljellä enää vain jäähyväisjuhlat. Troaksessa tilaisuus on päättyä tra-
gediaan, kun yksi juhlijoista putoaa ikkunasta alas pihan kiveykselle ja kuolee. Paavalin rukous herättää kuitenkin nuorukaisen
henkiin.

Paavalilla on paljon rahaa mukanaan, koska hän on kerännyt avustusta Jerusalemin seurakunnan diakoniatyöhön. Hän yrittää
päästä noista rahoista eroon mahdollisimman nopeasti ja muutenkin hänen tekisi mielensä viettää sinä vuonna helluntaita yhdessä
Jerusalemin veljien ja sisarten kanssa.

Kiireestä huolimatta Paavali haluaa tavata Efeson seurakunnan vanhimmat vielä kerran ohi kulkiessaan, ja pyytää heitä tulemaan
Miletoksen satamaan. Siellä pidetään sitten sydäntä raastava erojuhla. (Huom. Keskustelemme jakeista 22–23 ja Pyhän Hengen
antamasta profetiasta enemmän seuraavan luvun yhteydessä. Nyt sivuutamme nämä jakeet nopeasti.)

20:16–38
1. • Miksi Paavali tahtoi tavata Efeson vanhimmat vielä kerran? (Mikä oli hänen jäähyväispuheensa tarkoitus?)

• Vertaa tätä puhetta seurakunnassa ja kristillisissä järjestöissä kuulemiisi lähtöjuhlapuheisiin.

2. • Mitä apostoli tahtoi sanoa itsestään jakeiden 18–19 ja 31 kautta?
• Voisitko sinä sanoa itsestäsi samaa kuin Paavali näissä jakeissa (18–19, 31)?

3. • Millä tavalla Paavali luonnehtii omaa julistustaan (20–21 ja 27)? (Mikä oli ollut sen pääasia?)
• Missä suhteessa Paavalin julistuksen pitäisi olla esimerkkinä meidän aikamme julistajille (20–21)?
• Voidaanko mielestäsi sanoa, että Paavali teki käännytystyötä, jos sana käännytys tarkoittaa toimintaa, joka tähtää kuu-

lijoiden uskonnon vaihtamiseen (21)?
• Voidaanko lähetystyötä mielestänne tehdä ilman käännytykseen tähtäävää päämäärää?

4. • Mikä oli ollut Paavalin suuri intohimo aina hänen Damaskon tien kääntymyksestään lähtien (24)?
• Luuletko, että voit sanoa kuollessasi, kuten Paavali: täytin tehtäväni, jonka Jeesukselta sain?

5. • Paavali oli nähnyt monta kertaa, että nuoret seurakunnat saattoivat myös kääntyä häntä vastaan. Mitä mahdollisia
myöhemmin tulevia syytöksiä vastaan hän tässä jo edeltäkäsin puolustautuu (25–35)?

• Kenen syytä Paavali katsoi olevan, jos joku kastetuista seurakuntalaisista joutuisi helvettiin (26–27)?
• Mitä tapahtuu lähetystyölle, jos usko helvetin olemassaoloon häviää?

6. • Mitkä ovat kristillisen kirkon sisältä nousevien harhaopettajien motiivit (29–30)?
• Miten Paavali oli valmentanut ja vielä tässä tilanteessakin valmensi Efeson vastuunkantajia harhaopin opettajien varalle

(28–31)?
• Mitä jakeilla 28–31 on sanomista meidän aikamme kristikansalle?

7. • Mitä tarkoittaa käytännössä, että Paavali jätti Efeson vanhimmat Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun (32)?

8. • Millaisen esimerkin Paavali jätti raha-asioissa Efeson vanhimmille (33–35)?
• Mikä oli saanut efesolaiset kristityt rakastamaan Paavalia niin paljon kuin jakeissa 36–38 kuvataan?
• Miksi Paavali ei ollut jättänyt diakoniakeräyksiä muiden vastuulle, vaan uhrasi niihinkin paljon aikaansa ja energiaansa

(33–35)?

Kokoavat kysymykset
• Mitä tämä teksti kertoo meille Pyhän Hengen työstä?
• Mitä tämä tapaus vaikutti maailmanlähetykseen?
• Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?

Lopuksi: Paavalia pidetään usein luunkovana dogmaatikkona ja naisten vihaajana, mutta katsokaapa jakeita 36–38. Seurakunnan
vainoojasta oli tullut lempeä kuin lapsiaan hoivaava äiti (1. Tess. 2:7). Paavali osasi RAKASTAA kuin vain harvat, ja voitti sillä
tavalla osakseen ihmisten vastarakkauden. Hän osasi myös itkeä niin kuin vain oikea mies osaa (31).

Saattaa muuten olla, ettei tämä ero ollut kuitenkaan vielä lopullinen. Paavali eli ainakin kuusi vuotta tämän tapauksen jälkeen, ja
todennäköisesti teki matkan Vähään Aasiaan Rooman ensimmäisestä vankeudesta vapauduttuaan. Muulla tavalla on vaikea selittää
Timoteuksen ja Tituksen kirjeissä selostettuja matkareittejä.

Läksy: Luku 21
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21. SUDEN SUUHUN – JUMALAN TAHDOSTA (luku 21)

Aluksi: Luukas on siis mukana Paavalin kotimatkalla ja kuvaa jokaista pysähdyspaikkaa tunnontarkasti. Lopulta saavutaan Ke-
sareaan, jossa seurakuntaa johtaa diakoni Filippos – sama mies joka oli saarnannut evankeliumia etiopialaiselle eunukille. Hänen
tyttärensä toimivat seurakunnassa profetissoina. Katastrofin uhka leijuu yhä uhkaavampana Paavalin pään päällä. Pyhä Hen-
ki ilmoittaa nyt jo muillekin, miten Jerusalemissa tulee käymään. Vanha apostoli voisi vielä paeta, mutta kieltäytyy jyrkästi sitä
tekemästä.

Jakeissa 23–24 kuvataan nasiirilupausta, jonka Mooseksen lain mukaan voi tehdä erityisissä tilanteissa (4. Moos. 6:1–21). Na-
siirilupauksen kestäessä ei saa juoda viiniä, ei mennä hautajaisiin eikä ajella hiuksiaan. Lupausajan päätyttyä lupauksen tekijän
on uhrattava kolme eläintä ja ruokauhrit päälle. Koska Paavali lupaa maksaa viiden miehen uhrit, joutuu hän panemaan likoon
huomattavan summan rahaa.

21:10–27
1. • Agaboksesta olemme kuulleet aikaisemmin. Hän on se profeetta, joka 10 vuotta aikaisemmin ennusti nälänhädän koko

maailmaan (11:28). Miettikää, mitä tarkoitusta varten Pyhä Henki antoi nyt hänelle sanoman Paavalin vangitsemisesta
(10–11)?

• Mistä Paavalin matkatoverit ja Kesarean kristityt luulivat tietävänsä, ettei Paavalin vangitseminen voinut olla Jumalan
tahto (12)?

• Mikä Timoteukselle ja Luukkaalle oli ehkä kaikkein vaikeinta tässä tilanteessa?

2. • Millainen ristiriita vallitsi Paavalin sydämessä (13)?
• Mikä sai Paavalin ystävät muuttamaan mielensä (13–14)?
• Voitko sinä sanoa, kuten kristityt sanoivat jakeessa 14: Tapahtukoon Herran tahto – myös silloin kun se on toinen kuin

sinun tahtosi?

3. • Paavali oli vajaa vuosi sitten pyytänyt Rooman kristittyjä rukoilemaan, että hän pelastuisi joutumasta Juudean uskot-
tomien käsiin (Room. 15:31). Mikä oli saanut hänet muuttamaan mielensä, niin että hän nyt voi sydämestään allekir-
joittaa jakeen 13?

4. • Mitä tarkoitusta varten Pyhä Henki antoi edeltäkäsin Paavalille moneen kertaan saman sanoman – eikö yksi kerta olisi
riittänyt (11 ja 20:22–24)?

• Mitä sinä tekisit, jos saisit sanoman, että kahleet ja ahdinko odottavat sinua jossain tietyssä paikassa?
• Oliko Jerusalemiin meno Paavalille loppujen lopuksi helppoa vai vaikeaa? Perustele mielipiteesi.

5. • Millaiset olivat Paavalin ja muiden apostolien välit tässä vaiheessa (17–20a)?
• Paavali toi mukanaan suuren rahalahjan Jerusalemin köyhille (Room. 15:25). Mikä oli sen merkitys tässä tilanteessa?

6. • Olivatko jakeen 20b uskoon tulleet mielestäsi kristittyjä vai eivätkö olleet? Perustelkaa vastauksenne.

7. • Mitä Paavalista osoittaa, että hän suostui vanhimpien suunnitelmaan nasiirilupauksesta (20–24)?
• Miksi Jaakob mainitsi apostolien kokouksen päätöksen tässä yhteydessä vielä kerran (25)?

8. • Miltä Paavalista ehkä tuntui, kun väkijoukko viikon päästä hyökkäsi hänen kimppuunsa (27)?
• Miksi Paavalin pidätyksen piti tapahtua juuri Jerusalemissa (27)?

9. • Mitä tässä tilanteessa teki Saatana, mitä Jumala?

Kokoavat kysymykset
• Mitä tämä teksti opettaa meille Pyhän Hengen työstä?
• Miten maailmanlähetys meni eteenpäin tämän tapauksen kautta?
• Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?

Lopuksi: Ja niinhän siinä sitten käy, että Paavali saa perusteellisesti selkäänsä taas kerran. Kansanjoukko (tekisi mieleni sanoa
roskajoukko, jollei olisi kysymys niin hurskaasta porukasta) hakkaa vanhaa miestä ainakin puoli tuntia, ennen kuin roomalaiset
miehitysjoukot ehtivät väliin. Paavali on kannettava pois raivoavien juutalaisten keskeltä, jotka väkisinkin koettavat tappaa hänet.
Syy: Paavalin väitetään päästäneen pakanan temppeliin. Jos niin olisi tapahtunut, pitäisi koko laitos sulkea ja vihkiä myöhemmin
uudestaan käyttöön.

Roomalainen upseeri pistää vanhan apostolin kaksiin kahleisiin, koska luulee häntä egyptiläiseksi terroristiksi ja 4000 murha-
miehen päälliköksi. Väärinkäsitys selviää, kun Paavali puhuttelee komentajaa kreikan kielellä. Koko Paavalin pidätys on pelkkää
erehdystä, ja kuitenkin siitä koituu hänelle melkein viiden vuoden linnareissu.

Läksy: Luku 22
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22. PAAVALIN PUOLUSTUSPUHE (luku 22)

Aluksi: Ennen kuin Paavali ehditään viedä temppelialueen vieressä sijaitsevan Antoniuksen kasarmin ovesta sisälle, hän jo ehtii
esittää roomalaiselle komentajalle rohkean pyynnön: eikö hän saisi puhua raivoavalle kansanjoukolle? Tämä mies ei totta toti-
sesti jätä ainoatakaan kiveä kääntämättä, ei ainoatakaan tilaisuutta käyttämättä, jos vain voi jollakin tavalla julistaa Jeesusta maan-
miehilleen. Ehkä Paavalin mielenmalttiin vaikuttaa osaltaan sekin, että hän on profetioiden ansiosta osannut henkisesti varautua
pidätykseensä. Se ei tule hänelle kuin salama kirkkaalta taivaalta.

Tekstissämme esiintyvä roomalainen upseeri on nimeltään Claudius Lysias ja arvoltaan sotaväenosaston (meidän armeijassamme
pataljoonan, siis 1000 miehen) komentaja. Hänet on sijoitettu Antoniuksen linnaan Jerusalemiin. Myöhemmin pääsemme selville,
että Lysias ei ole ollut koko ikäänsä Rooman kansalainen, vaan on ostanut kansalaisuuden suurella rahalla.

22:1–24
1. • Mikä sai komentajan suostumaan Paavalin pyyntöön (21:39–40)?

• Miettikää, mitkä kaikki seikat tekevät tuollaisessa tilanteessa puhumisen erityisen vaikeaksi?
• Mitkä seikat vaikuttivat ehkä siihen, että raivoava väkijoukko hiljeni hiirenhiljaiseksi (40–1)?
• Kuvitelkaa Paavalin ulkonäköä – miltä hän näytti nasiirilupauksensa ja selkäsaunansa jälkeen seistessään siinä Anto-

niuksen linnan portailla (vrt. 21:32–33)?
• Mitä tämä episodi osoittaa Paavalista ihmisenä ja kristittynä?

2. • Hepreaa ymmärsivät tuohon aikaan enää vain oppineet miehet. Luultavasti tässä tarkoitetaankin Palestiinan puhekieltä
eli arameaa. Miksi väkijoukko vaikeni entisestäänkin kuullessaan, mitä kieltä Paavali käytti (2)?

• Tämä on siis puolustuspuhe; koettakaa jäljittää tekstistä, mitä syytöksiä vastaan Paavali puolustautuu?

3. • Miksi Paavali puhuu itsestään eikä Raamatun tekstistä, kuten Stefanos oli tehnyt vastaavassa tilanteessa?
• Mitä Paavali tahtoo kertoa nuoruudestaan häntä vainoavalle väkijoukolle (3–4)?

4. • Miksi Paavali tahtoo kuvata juutalaisille seikkaperäisesti oman menneisyytensä kristittyjen vainoajana (3b-5)?
• Mikä oli ollut Paavalin motiivi hänen vainotessaan kristittyjä?

5. • Mikä Paavalin kääntymisessä saattoi ehkä herättää juutalaisten kuulijoiden mielenkiinnon (6–11)?
• Voidaanko Paavalin kertomuksen valossa mielestänne sanoa, että Jumalan pakkokäännyttää jotkut ihmiset kysymättä

heiltä lupaa?

6. • Mitä Paavali tahtoi sanoa juutalaisille syyttäjilleen lähetyssaarnaajaksi tulostaan (12–21)?
• Miksi Paavali tahtoi kertoa senkin, että seurakunta oli ensiksi epäillyt häntä kaksoisagentiksi (17–20)?
• Miksi Jumala valitsi aseekseen nimenomaan kristittyjen vainoojan?
• Miksi juutalaiset raivostuivat juuri jakeen 21 kohdalla (21–23)?

7. • Katsokaa vielä kerran, mitä kaikkea Paavali sanoi Jeesuksesta puolustuspuheessaan (3–21)? Mitä nimiä hän hänestä
käytti?

• Millä eri tavoin Paavali ehkä yritti herätellä kuuntelijoidensa synnintuntoa?

8. • Luuletteko, että kuulijat syvällä sydämessään pitivät Paavalia vilpittömänä/ ihailivat häntä/ kunnioittivat häntä (22–
23)?

• Mitä Paavali sai puheellaan aikaan a) juutalaisten sydämessä, b) kristittyjen sydämessä; varmaan monet heistäkin
tämän puheen kuulivat, c) Claudius Lysiaksen sydämessä, joka ei ymmärtänyt arameaa?

Kokoavat kysymykset
• Miten Pyhä Henki toimi tässä tilanteessa?
• Miten tämä tapaus vaikutti maailmanlähetykseen?
• Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?

Lopuksi: Tämä on Paavalin ensimmäinen puolustuspuhe, jonka Luukas on kirjoittanut muistiin. Se kertoo kutsusta, joka kantoi
tätä miestä vuosikymmenen pituisen uskomattoman kovan lähetysuran läpi.

Komentaja Claudius Lysias aikoo ruoskittaa Paavalin kuulustellakseen häntä, mutta tämä ilmoittaakin olevansa Rooman kansalai-
nen. Komentaja pelästyy, koska Rooman kansalaista ei olisi saanut edes sitoa, saati sitten pitää kaksissa kahleissa.

Nyt Lysiaalla on ongelma: mitä pidätetylle miehelle pitäisi tehdä? Kadulle häntä ei voi päästää, sillä siellä syntyisi täysi mellakka.
Kuulustellakaan häntä ei voi, ainakaan kovakouraisesti. Ei auta kuin kutsua koolle juutalaisten oma oikeusistuin, suuri neuvosto,
ja koettaa saada selville, mitä pahaa pidätetty oikein on tehnyt.

Läksy: Luku 23
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23. SUURI NEUVOSTO REPII PELIHOUSUNSA (luku 23)

Aluksi: Suuri neuvosto oli juutalaisten yhdistetty eduskunta ja korkein oikeusistuin. Siihen kuului 70 jäsentä ja ylipappi puheen-
johtajana. Nyt Paavali seisoi samassa paikassa, missä Jeesus oli seissyt kolme vuosikymmentä aikaisemmin. Viimeksi Paavali oli
ollut mukana suuren neuvoston istunnossa sitten tuomitessaan Stefanosta kuolemaan. Tällä välin oli ylipappi vaihtunut.

Ananias toimi ylipappina vuosina 47–58. (Paavalin pidätyshän tapahtui vuonna 57.) Historioitsija Josefus kertoo moneen ker-
taan tämän miehen mielivallasta ja raakuudesta. Samoin juutalainen perimätieto (talmud) kuvaa häntä syömäriksi ja juomariksi,
joka sosialisoi temppelin uhriarkusta rahaa omaan käyttöönsä. Kun kapina Roomaa vastaan puhkesi v. 66, tuli Ananias omien
maanmiestensä tappamaksi.

Saddukeukset ja fariseukset olivat kaksi juutalaisten uskonnollista puoluetta. Saddukeukset kuuluivat papilliseen sukuun, ja yli-
papit valittiin heidän joukostaan. He olivat täysin maallistuneita ja sekaantuivat koko ajan politiikkaan. Lisättäköön vielä, että sad-
dukeukset eivät odottaneet persoonallista messiasta, vaan vain messiaanista aikaa, jonka he uskoivat jo koittaneenkin. Fariseukset
tuskin esittelyä kaipaavat. Evankeliumeista olemme tulleet tuntemaan heidät lainkiivailijoina ja tekopyhinä Jeesuksen vastustajina.
Kuten muistamme, Paavali oli itse ollut yksi heistä. Jae 8 selittää näiden kahden ryhmän teologiset näkemyserot.

22:30–23:11
1. • Miettikää eri syitä, mitkä saivat Claudius Lysiaan suhtautumaan Paavalin tietyllä kunnioituksella (22:30)?

• Miksi Paavali aloitti puheensa niin kuin aloitti (1)? 2
• Miten Paavalin aloitussanojen kanssa sopii yhteen se, mitä hän oli sanonut väkijoukolle edellisenä päivänä (22:19–20)?

2. • Mikä Paavalin sanoissa ärsytti ylipappia niin, että tämä käski lyödä häntä suulle (2)?
• Miettikää, millainen vaikutus ylipapin teologialla oli hänen moraaliinsa (jae 8 ja Aluksi).

3. • Miksi Paavali ei kääntänyt tässä tilanteessa toista poskeaan lyötäväksi (3)?
• Mikä sai Paavalin suhtautumaan ylipapin virkaan kuten jakeissa 4–5 kuvataan?
• Mistä syystä meidän on kunnioitettava maallista ja hengellistä esivaltaamme, olipa se sitten vaikka huonokin?

4. • Miksi fariseukset kieltäytyivät uskomasta, että Jeesus on noussut kuolleista, vaikka muuten uskoivatkin
ylösnousemukseen (8)?

• Keillä meidän kirkossamme on suunnilleen samanlainen teologia kuin muinaisilla saddukeuksilla (8)?
• Jos joku kirkkomme pappi tai jäsen kieltää ruumiillisen ylösnousemuksen, mitä se vaikuttaa hänen uskoonsa ja

elämäänsä?

5. • Miksi Paavali provosoi fariseukset ja saddukeukset toistensa kurkkuun (6–9)?
• Kuvitelkaa, että meidän eduskunnassamme tapahtuisi mellakka, jota kymmenien poliisien pitäisi asetella (10). Mitä

seurauksia siitä koituisi eduskunnalle?
• Mitä korkeimman neuvoston jäsenet ehkä itse ajattelivat jälkeenpäin tästä episodista?

6. • Paavalin elämä muuttui nyt ratkaisevasti. Suurimman osan noin kahdeksasta jäljellä olevasta vuodestaan hän vietti
vankeudessa. Mitä yöllinen näky merkitsi Paavalille tässä tilanteessa ja myös tulevina vankeuden vuosina (11)?

• Miksi Jeesus tahtoi Paavalin tietävän, että tämä pääsee vielä Roomaan (11)?
• Jeesus sanoo sinulle tänä päivänä: Pysy rohkeana! Mitä sinä hänelle vastaat?

7. • Mistä voimme tietää, toteutuuko Jumalan suunnitelma meidän kohdallamme samalla tavalla kuin se toteutui Paavalin
kohdalla?

Kokoavat kysymykset
• Miten Pyhä Henki toimi Paavalin oikeudenkäynnissä?
• Miten Paavalin oikeudenkäynti edisti maailmanlähetyksen eteenpäinmenoa?
• Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?

Lopuksi: Yli 40 juutalaista tekee nyt salaliiton ja vannoo olevansa syömättä ja juomatta niin kauan, että Paavali saadaan hengiltä.
Tässä vaiheessa käy ilmi, että apostolilla on sisarkin, ja tämä asuu Jerusalemissa perheineen. Sisarenpoika vaikuttaa siihen, että
enoa vastaan tehty väijytys epäonnistuu. Claudius Lysias ryhtyy massiivisiin turvatoimiin saadakseen Paavalin hengissä pois
Jerusalemista. Apostoli viedään yön turvin sadan kilometrin päähän Kesareaan, roomalaisten tukikohtaan. Lysias lähettää kirjeen
maaherra Felixille, ja näyttää siltä kuin Luukas olisi jostain saanut käsiinsä sen kopion.

Tarina ei kerro, kuolivatko salaliittolaiset loppujen lopuksi nälkään ja janoon vai joutuivatko ehkä kuitenkin pyörtämään pyhät
sanansa...

Läksy: Luvut 24 ja 25

c© www.raamattupiiri.fi • 29



24. ISOKENKÄISTEN TUOMITTAVANA (luvut 24–25)

Aluksi: Vuosina 52–59 toimi Juudeassa Rooman maaherrana Antonius Felix. Tämä mies oli kiivennyt korkealle hierarkiassa, kun
otetaan huomioon, että hän oli syntynyt orjana. Maaherraksi päästyään Felix oli ottanut järjestyksessä kolmanneksi vaimokseen
Herodes Agrippa I:n tyttären Drusillan.

Ylipappi Ananias ja hänen asianajajansa Tertullus tulivat viivyttelemättä 100 km päähän Kesareaan syyttämään Paavalia maaher-
ralle. Paavali kiisti syytökset, että hän mukamas olisi uhka valtakunnan rauhalle, ja väitti, ettei niitä voitu näyttää toteen. Sitten
hän tunnusti uskovansa Vanhaan testamenttiin kokonaisuudessaan, samoin ruumiin ylösnousemukseen. (Siitä ei häntä kai voitu
syyttää, koska fariseukset uskovat samalla tavalla!) Lopuksi Paavali vielä kertoi, mitä Jerusalemissa ja suuren neuvoston istunnos-
sa oli tapahtunut.

Paavali jäi vankilaan ilman oikeuden päätöstä. Seuraava oikeudenkäynti lykättiin hamaan epämääräiseen tulevaisuuteen. Kesarean
vankilavuosista ei ole olemassa minkäänlaisia dokumentteja, ei edes Paavalin kirjeitä. Tiedämme, että Kesareassa oli kristillinen
seurakunta. Ilmeisesti myös Luukas pysyi vanhan ystävänsä ja oppi-isänsä läheisyydessä nämä vuodet, ainakin hän puhuu me-
muodossa sinne tultaessa ja sieltä lähtiessä. Yksi mahdollisuus on, että Kesarean aika käytettiin Apostolien tekojen kirjoittamiseen.

Kahden vuoden kuluttua Felix palasi epäsuosiossa Roomaan; keisari Nero ei näet ollut tyytyväinen siihen tapaan, millä hän oli
käsitellyt juutalaisten ja syyrialaisten välisiä mellakoita. Uudeksi maaherraksi tuli Porcius Festus. Historiallisten dokumenttien
valossa voidaan sanoa, että hän oli paljon viisaampi ja rehellisempi hallitsija kuin edeltäjänsä. Festus kuoli virantoimituksessa
kaksi vuotta myöhemmin.

1. • Minkä kuvan saatte maaherra Felixistä ihmisenä (24:22–26)? Ks. myös Aluksi.
• Miksi Felix ei hoitanut Paavalin asiaa pois päiväjärjestyksestä (22)?
• Miettikää eri syitä, miksi Felix ja Drusilla tahtoivat kuunnella Paavalia (24–26)?

2. • Minkä verran luulette Paavalin kärsineen vapauden menetyksestään?
• Mitä hyviäkin puolia vankilavuosiin sisältyi verrattuna lähetysmatkoihin (23)?
• Mitkä seikat tukevat sitä oletusta, että Luukas kirjoitti evankeliuminsa ja suurimman osan Apostolien teoista näiden

kahden vuoden aikana? Mitkä seikat puhuvat ehkä tätä oletusta vastaan?

3. • Jos Paavali olisi tahtonut päästä vapaaksi millä hinnalla hyvänsä, millaisista asioista hän olisi ehkä saarnannut Felixille
(24–25)?

• Missä suhteessa Paavalin sanoma muistuttaa sitä sanomaa, jota Johannes Kastaja julisti Herodekselle (25, vrt. Matt.
14:3–4)? (Huom., sanonta Jumalan tahdon mukainen elämä kuuluu alkukielessä vanhurskaus.)

• Miksi nimenomaan vallanpitäjät tarvitsevat tuollaista sanomaa?

4. • Miksi vanhurskaudesta, itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta on niin vaikea puhua meidän aikanamme?
• Mitä tapahtuisi, jos piispa saarnaisi seuraavana itsenäisyyspäivänä eduskunnalle jakeen 25 mukaisen saarnan?
• Mitä kirkollemme ja kansallemme tapahtuu, jollei em. aiheista puhuta?

5. • Mitä luulette Paavalin ajatelleen toistuvista kuninkaan audiensseista kahden Kesarean vuotensa aikana (26)?
• Mitä Jumala Felixistä ajatteli?

6. • Millaisia nämä vankeuden vuodet olisivat olleet, jos Paavali olisi kapinoinut kohtaloaan vastaan?
• Miten sinä suhtaudut niihin kahleisiin, joiden koet estävän sinua täyttämästä tehtävääsi?

7. • Mitä kristittyihin ehkä vaikutti se, että heidän hengellinen isänsä istui uskonsa tähden vankilassa?

8. • Miksi Festus ei suostunut viemään Paavalia Jerusalemiin (1–5)?
• Mistä on osoitusta, etteivät juutalaiset kahdessa vuodessakaan saaneet aikaan kunnon syytettä Paavalia vastaan (6–8)?

9. • Vain Rooman kansalaiset voivat vedota keisariin. Tuolla hetkellä Rooman keisarina toimi Nero. Miksi Paavali vetosi
keisariin – mitä hän arveli sillä voittavansa (9–11)?

Kokoavat kysymykset
• Miten Pyhä Henki toimi tässä tilanteessa? Vrt. Joh. 16:8, 11.
• Miten maailmanlähetys meni eteenpäin tähtilähetyssaarnaajan istuessa vankilassa?
• Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?

Lopuksi: 200 vuotta sitten sanoi Henry Martyn Intiassa keuhkotaudin runtelemana, kolmea erikielistä Uutta testamenttia suurella
vaivalla kääntäessään: Niin kauan kuin Jumalalla on minua varten työtä varattuna, minä en voi kuolla. Paavalilla oli vielä Rooman
missio täyttämättä. Kuusi hänen säilyneistä kirjeistään oli myös tuossa vaiheessa kirjoittamatta.

Jumalalla on varaa asettaa tähtilähetyssaarnaaja syrjään vuosikausiksi. Varmaan Paavali tarvitsi hiljaisuutta työntäyteisten vuosien
jälkeen. Ja saattoihan se todellakin olla niin, että nuo vuodet käytettiin kirjoitustyöhön.

Läksy: Luku 26.
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25. EN VOINUT OLLA TOTTELEMATTA TAIVAALLISTA NÄKYÄ (luku 26)

Aluksi: Kuningas Agrippa oli siis Herodes Agrippa II, sen Agrippan poika, joka oli vainonnut Pietaria parikymmentä vuotta
aikaisemmin. Berenike oli hänen sisarensa, samoin kuin Drusillakin, edellisen maaherran vaimo. Vaientaakseen juorut insestisuh-
teesta Berenike ollut pari kertaa naimisissakin, mutta palannut sitten veljensä luo. Kaikista titteleistä hyvin perillä oleva Luukas
jättää ne tällä kertaa tyystin pois Bereniken nimen edestä...

Vanha vanki Paavali seisoo vanginpuvussaan loistaviin vaatteisiin pukeutuneen Herodes Agrippan ja hänen sisarensa ja Rooman
maaherran edessä. Kontrasti on silmiinpistävä. Ja kuitenkin: kuka noista neljästä on oikein voimakkain? Kuka on vanki, kuka
vapaa?

Jo kolmannen kerran Luukas kirjoittaa ylös Paavalin kääntymyskertomuksen. Mutta vasta nyt Paavali mainitsee nämä Jeesuksen
sanat: Paha sinun on potkia pistintä vastaan (14b). Tämä on kreikkalainen sananlasku. Se viittaa auraa vetävään härkään, jonka
jalkojen taakse on asetettu pistin, jottei se potkisi. Jos härkä potkii, se vahingoittaa sillä tavalla vain itseään.

26:1–32
1. • Mitkä asiat näyttävät Herodesten suvussa kulkeneen isältä pojalle? Muistelkaa, mitä evankeliumeissa heistä kerrottiin

ja katsokaa myös kohtaa Aluksi luvusta 12.
• Miten Paavali pystyy suhtautumaan noin korrektisti Herodesten suvun kahteen turmeltuneeseen edustajaan (1–3)?

2. • Miksi Paavali haluaa kertoa myös tässä tilanteessa kääntymiskertomuksensa?
• Miksi Luukas kirjoittaa Paavalin kääntymyskertomuksen muistiin nyt jo kolmannen kerran eikä sivuuta sitä lyhyesti

mainitsemalla: Katso edellä?

3. • Miten Paavali koettaa osoittaa jakeiden 4–8 kautta, että hän on oikeassa, fariseukset väärässä?

4. • Mitä luulette kuninkaallisen yleisön ajatelleen, kun se kuuli Paavalin kertomuksen omasta menneisyydestään kristitty-
jen vainoojana (9–11)?

• Miksi Saulille oli ollut niin mahdottoman tärkeää saada kristityt herjaamaan Jeesusta (9–11)?

5. • Mitä Jeesus oli tarkoittanut sanoessaan: Paha sinun on potkia pistintä vastaan (12–14, ja Aluksi)?
• Missä tilanteissa sinä olet koettanut potkia pistintä vastaan?

6. • Mistä kohtalosta Paavali tahtoi ehkä varoittaa Agrippaa, Berenikeä ja Festusta lainatessaan heille Jeesuksen sanoja
jakeessa 18?

• Miksi lähetystyötä pitää Jeesuksen mukaan tehdä (16–18)?
• Miksi lähetystyöhön lähteminen on turvallista, tapahtui kentällä mitä tahansa (16–18)?
• Mitä pitäisi tapahtua, että maamme uskovat nuoret kuulisivat Jeesuksen kutsun jakeessa 16–18?

7. • Miltä Jeesuksen sanat: Minä pelastan sinut oman kansasi käsistä ja varjelen sinua kuulostivat ehkä Agrippan, Berniken
ja Porcius Festuksen korvissa (17)?

• Millä (salatulla) tavalla jae 17 toteutui kuitenkin Paavalin elämässä ja marttyyrikuolemassa?

8. • Mikä oli ollut Paavalin sanoma sen jälkeen, kun hän kohtasi Jeesuksen (20–23)?

9. • Mikä sananvaihdossa maaherran, kuninkaan ja vangin välillä tekee sinuun suurimman vaikutuksen (24–29)?
• Mikseivät Agrippa ja Festus suuttuneet siitä, että Paavali niin selvästi koetti käännyttää heitä (27)?
• Onko mielestäsi mahdollisuuksien rajoissa, että joku Paavalin kolmesta kuulijasta olisi myöhemmin tullut uskoon?
• Missä suhteessa meidän pitäisi ottaa oppia Paavalista?

10. • Luuletteko, että Paavalia harmitti se, että hän oli tullut vedonneeksi keisariin? Miksi, miksi ei (30–32)?

Kokoavat kysymykset
• Miten Pyhä Henki toimi tässä tilanteessa?
• Mitä tämä tapaus vaikutti maailmanlähetykseen?
• Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?

Lopuksi: Johannes Kastaja oli tehnyt parhaansa Herodes Antipaan ja Herodiaan sielun pelastamiseksi (Mark. 6:20). Nyt yrit-
ti Paavali samaa Herodes Agrippa II:n ja Bereniken suhteen. Vanha apostoli ei hetkeksikään unohtanut kohtaamiensa ihmisten
ikuista kohtaloa: joutuisivatko he helvettiin vai pääsisivätkö taivaaseen? Niinpä hän yhä uudestaan muutti oikeudenkäyntinsäkin
ilmiselviksi evankelioimiskokouksiksi.

Festus oli pulassa: hänen oli pakko lähettää Rooman kansalainen Roomaan, koska tämä oli vedonnut keisariin. Mutta hänellä
ei ollut syytekirjelmää vangin mukana lähetettäväksi. Maaherra ei yksinkertaisesti tiennyt, minkä rikoksen Paavali on tehnyt, ja
miksi häntä on pidetty kaksi vuotta telkien takana. Kaikki instanssit julistivat yksi toisensa perästä Paavalin syyttömäksi kaikkiin
rikoksiin, eikä häntä siitä huolimatta vapautettu. Hitaasti mutta varmasti Jumala kuljetti apostoliaan kohti maailman pääkaupunkia.

Kun juutalaiskapina muutaman vuoden kuluttua puhkesi, asettui Agrippa roomalaisten puolelle omaa kansaansa vastaan. (Tosin
juutalaiset eivät ikinä pitäneetkään herodeksia varsinaisesti ominaan; olivathan he puoliksi idumealaisia.) Agrippa oli reaalipo-
liitikko; hän näki, mikä puoli tulisi sodan voittamaan. Berenike esiintyi jonkin aikaa juutalaisia vastaan taistelevan sotapäällikkö
Tituksen rakastajattarena, mutta tuli sitten tämän hylkäämäksi. Agrippa kuoli v. 100 jKr., viimeisenä kaikista Herodeksista.

Läksy: Luku 27
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26. HAAKSIRIKKO (luku 27)

Aluksi: Lopulta Paavali pääsee lähtemään Roomaan. Luukkaan ja Aristarkoksen lisäksi hänen seurueeseensa kuuluu vielä vartijana
sympaattinen roomalainen sadanpäällikkö nimeltä Julius.

Ensin purjehditaan rannikkolaivalla pitkin Palestiinan ja Vähän Aasian rannikkoa. Paavalin terveydentilasta osoittaa jotakin se,
että hän tarvitsee hoitoa jo vuorokauden matkustettuaan! Myra Vähän Aasian rannikolla on suuri risteyssatama ja sieltä löytyykin
Italiaan matkaava viljalaiva. Laiva ei ole mikään pieni purkki; siinä on lastin lisäksi 276 ihmistä mukana. Lokakuu on jo menossa,
ja Välimerellä purjehtiminen alkaa olla vaarallista. (Purjehduskausi loppui näet yleensä jo syyskuun puolella.)

Kreetaan päästään vain vaivoin, ja siellä laivuri ja laivan omistaja tekevät suuren virheen: päättävät lähteä jatkamaan matkaa
muka parempaan talvisatamaan Kreetan eteläpuolelle. Paavali varoittaa heitä, mutta häntä ei uskota. Silloin iskee Välimerelle
ns. koillismyrsky (raju tuuli, kreikaksi anemos tyfoonikos, mistä muut kielet ovat saaneet sanan taifuuni.) Siitä on leikki kaukana.
Laiva heittelehtii pimeyden keskellä, hurjasti kuohuvilla aalloilla päivästä toiseen - kaksi pitkää viikkoa. Miten siitä rääkistä selviää
sairas vanha apostoli, jota ollaan kuljettamassa vankina keisari Neron tuomioistuimen eteen Roomaan, sitä on vaikea ymmärtää!

Tämä luku sisältää yhden tarkimmista kuvauksista, joita antiikin ajan Välimeren purjehduksesta on meille asti säilynyt.

27:20–44
1. • Mikä ero on joutua myrskyyn Silja Linella tai antiikin purjelaivalla?

• Jos olet koskaan ollut myrskyssä merellä, kerro millaista se oli. Monelleko matkatoverillesi pystyit todistamaan Jee-
suksesta tuossa tilanteessa?

• Miksi Luukas käyttää niin paljon palstatilaa kuvatakseen tämän tarinan pienimpiä yksityiskohtia myöten?
• Miksi Paavalin Roomaan menon piti olla noin vaikeaa?

2. • Palauta mieleesi, millainen päivä oli tasan kaksi viikkoa sitten. Missä kunnossa olisit ehkä tällä hetkellä, jos olisit
ajelehtinut viimeiset 14 vrk merellä syömättä ja nukkumatta?

• Kuinka kauan ihminen voi tuntea kauhua turtumatta siihen?
• Mikä oli Paavalin ja Luukkaan ero tässä tilanteessa (20)?

3. • Kun luet tämän tekstin, niin minkä vaikutelman saat laivan päälliköstä?
• Laivan 276 matkustajaa uskoivat monenlaisiin jumaliin ja huusivat niiltä apua. Mikä oli ero Paavalin uskossa verrattuna

heidän uskoonsa?

4. • Luuletteko, että Paavali epäili Roomaan pääsyään ennen kuin sai siitä uuden lupauksen Jeesukselta (21–26)?
• Arvatkaa, moniko prosentti laivalla olevista ihmisistä uskoi enkelin lupauksen toteutuvan (24)?
• Mikä ero on sillä, että joutuu vaikeaan tilanteeseen Jumalan sanan kanssa tai ilman sitä?

5. • Mitä sotamiesten ja merimiesten käytös heistä osoittaa (27–32, ks. myös 42)?
• Mitä osoittaa sotamiehistä se, että he päästivät ainoan pelastusveneen menemään (31–32)?

6. • Miksi oli tärkeää saada ihmiset syömään jotakin tässä tilanteessa (33–38)?
• Millä tavalla Paavali sai 276 ihmisen pakokauhun aisoihin (35–36)?

7. • Mikä oli Paavalin ihmisiin tekemän vaikutuksen salaisuus (33–38)?
• Mikä on Jeesukseen uskovan ihmisen vastuu kriisitilanteessa?

8. • Miksi Julius tahtoi pelastaa Paavalin (42–43)?
• Mitä luulette noiden 276 ihmisen ajatelleen myöhemmin tuosta matkasta? Moniko heistä kääntyi ehkä myöhemmin

kristityksi? Entä Julius?

9. • Ketä ovat ne matkatoverit, joiden sinä tahtoisit pelastuvan yhdessä kanssasi (24)?
• Jeesus sanoo sinulle jakeen 24b. Mitä sinä hänelle vastaat?

Kokoavat kysymykset
• Mitä tämä tarina kertoo Pyhän Hengen työstä?
• Miten maailmanlähetys meni eteenpäin tämän tapahtuman kautta?
• Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi?

Lopuksi: Jeesus sanoi myrskyssä samat sanat Paavalille kuin oli sanonut opetuslapsilleen: Älä pelkää! Mitään ei meidän tarvitse
pelätä, kun hän on itse samassa veneessä kanssamme.

Haaksirikkoiset pelastuivat Maltan saarelle. Siellä alettiin sytytellä nuotiota, sillä syksy oli pitkällä ja ihmiset märkiä, laihoja ja
loppuun uupuneita. Risuja keräävän Paavalin käteen iski yhtäkkiä hirvittävän myrkyllinen käärme. On kuin kaikki pahan voimat
olisivat koettaneet estää apostolia pääsemästä päämääräänsä. Mutta minkä Herra on päättänyt, sen hän myös toteuttaa. Käärmeen
myrkky ei vahingoittanut Paavalia enempää kuin hyttysen pisto.

Haaksirikkoiset viipyivät Maltalla kolme kuukautta, ja tapansa mukaan Paavali teki mitä voi saaren evankelioimiseksi. Myös moni
sairas parani apostolin kätten kautta. Moni maltalainen varmaan siunasi mielessään myrskyä, joka heitti tämän merkillisen vangin
heidän rannoilleen.

Läksy: Luku 28.
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27. KAIKKI TIET VIEVÄT ROOMAAN (luku 28)

Aluksi: Miten Rooman seurakunta oli syntynyt, sitä Raamattu ei meille kerro. Kuka sen perusti? Ei Paavali, sillä hän meni sinne
nyt ensimmäistä kertaa. Ei ehkä Pietarikaan, sillä seurakunta oli ilmeisesti syntynyt jo ennen kuin hän lähti maailmaa kiertämään.
Aquilas ja Prisca olivat kristittyjä silloin, kun keisari Claudius heidät Roomasta karkotti v. 49. Tiedämme varmasti, että siellä oli
suuri seurakunta vuonna 57, jolloin Paavali kirjoitti sinne kirjeensä. On paljon mahdollista, että Rooman seurakunta sai alkunsa jo
ensimmäisenä helluntaina Jerusalemissa kastettujen diasporajuutalaisten toiminnan kautta.

Vaikka Paavali ei ollut koskaan Roomassa käynyt, hän tunsi 25 seurakunnan jäsentä nimeltä (Room. 16). Listassa ovat en-
simmäisinä Aquilas ja Prisca, joiden kanssa apostoli oli tehnyt työtä sekä Korintissa että Efesossa. Mutta missä hän oli oppinut
tuntemaan nuo kaikki muut kristityt? Yksi mahdollisuus on se, että Roomasta karkotettuja juutalaiskristittyjä asui runsaasti ympäri
Kreikkaa ja Vähää Aasiaa, ja Paavali oli tavannut heidät kenet missäkin. Kun karkotusmääräys sitten peruutettiin Claudiuksen
kuollessa v. 54, niin moni palasi kotiinsa Roomaan. Niin myös Aquila ja Prisca, joiden kotia käytettiin täyttä päätä seurakunnan
kokouspaikkana Roomalaiskirjeen kirjoittamisen aikoihin. Mutta 25 nimen joukossa on myös monta ei-juutalaista nimeä.

Varmaan nämä Roomalaiskirjeessä mainitut ystävät ja heidän perhekuntansa olivat juuri niitä, jotka tulivat Paavalia vastaan Forum
Appiin ja Tres Tabernaen pikkukaupunkeihin saakka. (Edelliseen oli 65 ja jälkimmäiseen 50 kilometriä.)

Paavalin vankeus ei ollut pahinta laatua. Julius oli varmaan sanonut tästä miehestä hyvän sanan Rooman vankeinhoitolaitokselle.
Ja muutenkin - eihän Paavalia minään suurrikollisena voitu pitää, hänen rikoksistaan kun ei ollut saatu aikaan minkäänlaista
syytekirjelmää. Paavali saikin asua omassa asunnossaan sotilaan kanssa, ilmeisesti kuitenkin vartijaansa kiinni kahlittuna (20b).
Nyt vanhan apostolin ei tarvinnut mennä maailmaan; maailma tuli hänen luokseen. Kristittyjä kaikista mahdollisista seurakunnista
läheltä ja kaukaa kulki hänen ovestaan sisään ja ulos.

Keisarin päätöksen odottaminen kesti kokonaista kaksi vuotta. Niiden aikana syntyivät Efesolaiskirje, Kolossalaiskirje ja kirje
Filemonille. Ne on kirjoitettu Timoteuksen avustuksella. Kirjeistä käy ilmi, että Paavalin luona olivat ainakin ajoittain Markus,
Aristarkus, Demas ja Luukas sekä muita satunnaisempia vierailijoita.

Mutta aivan ensimmäiseksi Roomaan saavuttuaan Paavali kutsui koolle juutalaiset. Siinä vaiheessa hän oli ollut kaupungissa vasta
kolme päivää...

28:17–31
1. • Kuvitelkaa sellaisen vangin arkipäivää, joka on kahlittu kiinni vartijaansa.

• Mitä kaikkea Paavali ehkä puuhasi yhden päivän aikana?

2. • Mitä jae 17 osoittaa Paavalin suhteesta juutalaisiin tässä vaiheessa?
• Mitä Paavali tahtoi pienellä puheellaan sanoa maanmiehilleen (17–20)?
• Miksi Paavali ei ryhtynyt syyttämään Jerusalemin juutalaisia siitä, mitä pahaa he olivat hänelle tehneet?

3. • Mitä Paavali tarkoittaa sanalla Israelin toivo (20)?
• Mitä juutalaisten vastaus osoittaa juutalaisen synagogan ja kristillisen seurakunnan suhteesta Roomassa vuonna 59

j.Kr. (21–22)?

4. • Miksi piti määrätä vielä toinenkin päivä, jolloin asioista keskusteltaisiin (23a)?
• Miettikää Vanhan testamentin tuntemuksenne perusteella, mitä Paavali julisti Jumalan valtakunnasta ja mitä hän sanoi

Jeesuksesta Vanhaa testamenttia lainaten (23)?
• Mikä on juutalaisten evankelioimisen ja pakanoiden evankelioimisen välinen ero (23–24)?

5. • Mistä johtuu, että samat argumentit vakuuttavat yhden, mutta paaduttavat toisen (24–25)?
• Jeesus lainasi Jesajan sanoja jakeissa 25b-27 toimintansa aluksi, Paavali lopuksi. Mitä nuo jakeet osoittavat meille

evankelioimistyön tuloksista?

6. • Missä tilanteessa Jumalan sana paaduttaa kuulijansa?
• Milloin olet viimeksi kuullut Jumalan sanan paaduttavasta vaikutuksesta?
• Mieti omaa elämääsi millä tavalla sinä kuulet Jumalan sanaa?

7. • Mitä kaikkea Paavali voi tehdä seurakuntien hyväksi Rooman vankeutensa aikana (30–31, ks. myös Kol. 1:24 ja 4:3–
4)?

8. • Missä mielessä Paavalin viimeiset sanat Apostolien teoissa olivat profeetallisia (28)?
• Jakeesta 30 käy ilmi, että Luukas tiesi Paavalin vankeuden päättyneen kahden vuoden kuluttua. Miksi hän ei kertonut

oikeudenkäynnin lopputulosta, vaan päätti Apostolien teot jakeisiin 30–31?
• Mitä ajattelet Apostolien tekojen viimeisestä jakeesta?

Kokoavat kysymykset
• Millä tavalla Pyhä Henki toimi tekstimme kuvaamassa tilanteessa?
• Miten tämä tapaus vaikutti evankeliumin leviämiseen yli koko maanpiirin?
• Missä tässä tekstissä on evankeliumi?
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Lopuksi: Roomassa tapahtui tällainenkin episodi: Filemonilta, eräältä Kolossan kristityltä, oli karannut orja. Tämä orja, Onesimos
nimeltään, tahtoi päästä mahdollisimman kauas mahdollisimman nopeasti ja pakeni Roomaan, jonne on linnuntietä 1600 km. Siellä
hän jostakin syystä etsiytyi Paavalin majapaikkaan ja tuli uskoon. Apostoli kiintyi nuoreen mieheen kuin omaan poikaansa, mutta
tahtoi kuitenkin lähettää hänet kotiin, mihin maan lakikin häntä velvoitti. Nyt Paavalilla oli vain se suuri huolen aihe, että miten
Filemon tulisi Onesimosta kohtelemaan. Yleensä orjanomistajat antoivat karanneelle orjalleen sellaisen selkäsaunan, että siinä oli
henki vaarassa. Varoitukseksi muille näes.

Paavali lähetti Onesimoksen takaisin ja kirjoitti hänen mukaansa kirjeen. Hän vetosi Filemoniin, että tämä säästäisi orjansa kovalta
kohtelulta: Minä Paavali, jo vanha mies, nyt lisäksi Kristuksen Jeesuksen tähden vankina vetoan sinuun poikani Onesimoksen
puolesta, jonka isäksi olen vankina ollessani tullut... Lähetän hänet takaisin luoksesi – hänet, oman sydämeni.... Kovin rakas hän
on minulle... sekä ihmisenä, että Herran omana.... Jos hän on aiheuttanut sinulle vahinkoa, pane se minun laskuuni... (Filem.
8–18).

Miten Paavali osasikaan rakastaa! Uusi opetuslapsi ei koskaan vienyt hänen sydämestään vanhan tilaa. Aina sinne mahtui lisää
väkeä – uusia ihmisiä, joista huolehtia, joita opettaa, joiden puolesta rukoilla.

Paavali toivoi pääsevänsä vapaaksi ja aikoi tulla Kolossassa käymään (Filem. 22). Hänellä oli varmaan ikävä hengellistä poikaansa
Onesimosta.
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28. VIIMEISET JÄÄHYVÄISET (2. Timoteuskirje)

Aluksi: Apostolien teot päättyvät kuin veitsellä leikaten. Jotakin tapahtui kahden vuoden kuluttua, v. 62, mutta mitä? Paavalin
viimeisistä kirjeistä saamme vastauksen: apostoli pääsi vapaaksi ja teki vielä yhden matkan Makedoniaan, Kreetalle ja Vähään
Aasiaan, ehkä Espanjaankin. Siitä tuli siis hänen neljäs lähetysmatkansa: kolmisentuhatta kilometriä, jos hän kävi vain Vähässä
Aasiassa, toinen mokoma, jos hän kävi myös Espanjassa.

Kuusikymmentäluvun puolivälissä alkoivat sitten Neron vainot. Nero, tuo vainoharhainen tuhopolttaja keisariksi, sytytti Rooman
tuleen ja syytti siitä sitten kristittyjä. Tämä oli ensimmäinen korkeammalta taholta tuleva kristittyjen vaino. Nyt vangitsemisen
syyksi ei tarvittu enää mellakoitsijan mainetta – siihen riitti pelkkä kristityn nimi. Kristittyjä poltettiin roviolla ja syötettiin aree-
nalla leijonille.

Paavali vangittiin uudelleen ja vietiin Roomaan. Viimeisestä vankeudestaan hän sai kirjoitetuksi kirjeet Timoteukselle ja Tii-
tukselle. Jälkimmäisestä Timoteus-kirjeestä löytyy vanhan apostolin joutsenlaulu. Sitä tutkimme tällä kertaa, jättäessämme mekin
puolestamme hyvästit Paavalille ja Apostolien tekojen tutkimiselle.

Timoteus oli tämän kirjeen saadessaan noin 35 vuotias ja hän oli kulkenut Paavalin seurassa 15 vuotta. Vetäjä lukee aluksi 2. Tim.
1:3–5 ja 3:10–12.

4:1–18
1. • Miten Timoteus oli suhtautunut Paavalin pidätykseen ja siihen, että joutui hänestä eroon (1:4)?

• Mieti Paavalin ja Timoteuksen suhdetta. Mitä hengellinen lapsi merkitsee isälleen ja isä lapselleen (4:9,21a)?

2. • Millaisia ohjeita Paavali antoi Timoteukselle, joka oli joutunut suuren vastuuseen hänen pidätyksensä jälkeen (1–4)?
• Vertaa Paavalin kuvausta seurakunnan tulevasta tilasta (3–4) meidän aikaamme. Mitä yhteistä, mitä eroa?
• Mitä meidän pitää tehdä, kun ihmiset eivät enää siedä kuulla oikeaa oppia (4–5)?

3. • Miten Paavali näki oman kuolemansa (6)?
• Miten Paavali näki oman elämänsä (7)?
• Mitä yhteistä on olympialaisten juoksukilpailulla ja kristityn elämällä? Mitä eroa näillä kahdella asialla on (7–8)?

(Kenen kanssa kilpaillaan, kuka voittaa, mikä on palkinto?)
• Miksi Paavali mainitsi erikseen sen, että hän on säilyttänyt uskonsa (7)?
• Mitä Paavali ennen kaikkea tulevaisuudeltaan odotti (8)?

4. • Mitä inhimillisiä piirteitä Paavalista paljastuu tervehdys-osassa (9–15)? (Mitä Paavali kaipasi näiden jakeiden mukaan
ja miksi?)

5. • Minkä käsityksen olette saaneet lääkäri Luukkaasta opiskellessanne Apostolien tekoja (11)?
• Mitä Paavalin ja Markuksen suhteelle oli tapahtunut?
• Mitä Paavalista osoittaa se, että hän kaipasi kirjoja (Raamattua?) Rooman vankisellissä (13)?
• Miettikää eri syitä, miksi Paavali ei yksinkertaisesti ostanut uutta viittaa suojautuakseen roomalaisen vankisellin kyl-

myyttä vastaan (13)?

6. • Mistä syystä luulette ystävien luistaneen Paavalin ensimmäisestä oikeudenkäynnistä (16–17)?
• Miksi Paavali ei katkeroitunut edes tästä viimeisestä kohtalon kolhusta, että läheisetkin ystävät hänet hylkäsivät (16,

ks. myös 1:15)?

7. • Mitä jae 17 tarkoittaa?
• Toisaalta Paavali tietää kuolevansa, toisaalta hän sanoo pelastuvansa (6 ja 18). Miten tämä ristiriita on selitettävissä?
• Voitko sinä allekirjoittaa jakeen 18?
• Mitä jae 18 puhuu poisnukkuneista rakkaistamme?

Kokoavat kysymykset
• Miten Pyhä Henki toimi tässä tilanteessa?
• Mitä hyötyä maailmanlähetykselle oli tästä tapauksesta?
• Missä tässä tekstissä on armon evankeliumi.

Lopuksi: Timoteus joutui itsekin vangiksi pian tämän jälkeen, mutta vapautettiin myöhemmin (Hepr. 13:23). Paavalin marttyyri-
kuolema tapahtui ilmeisesti siten, että hänen päänsä lyötiin poikki miekalla. (Rooman kansalaista ei näet saanut ristiinnaulita, ei
polttaa roviolla eikä syöttää leijonille areenalla.) Eusebius mainitsee Paavalin kuolinvuodeksi vuoden 67, mutta on mahdollista,
että se tapahtui jo paria vuotta aikaisemmin. Samaan vainoon ja samaan kaupunkiin päättyi myös Pietarin elämä.

Paavali ei mitenkään voinut tietää sitä, millainen vaikutus hänellä tulisi kirjeittensä kautta olemaan kristilliseen kirkkoon kautta
sen historian. Nuo kiireen keskellä kirjoitetut kirjeet olivat ehkä tärkeintä, mitä hän sai aikaan. Jo Pietari rinnastaa Paavalin kirjeet
Vanhan testamentin kirjoituksiin ja antaa niille suuren arvon (2. Piet. 3:15–16).

Nykyään on tapana sanoa, että Paavali oli aikaansa sidottu, eikä hänen jokaista sanaansa tarvitse ottaa kirjaimellisesti. Mutta me,
jotka uskomme Raamattuun, tiedämme, ettei näitä kirjeitä ollut kirjoittamassa vain Paavali, vaan myös Pyhä Henki. Ne eivät
ole vain Paavalin, vaan myös Jumalan sanaa. Siksi olemme todella kiitollisia Paavalin esimerkistä ja opetuksesta, joista olemme
päässeet osallisiksi Apostolien tekoja ja kirjeitä tutkimalla.
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