
Paavali ja Siilas Filippissä (Lyydia, ennustajatyttö, vankila) Apt. 16:11-40 

(kuvat: Lastenmissio: Jumala pelastaa) 

 

Johdanto: Kuka tai mikä on lähetystyöntekijä? 

Paavali ja Silas olivat lähetystyöntekijöitä, aika pian sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut taivaaseen. He kulkivat 

paikasta toiseen kertoen ihmisille Jeesuksesta ja siitä, miten hänet voi oppia tuntemaan. Heidän elämänsä 

oli tosi jännittävää, jopa vaarallista ja meistä ehkä vähän pelottavaakin. 

 

KUVA1 

Lyöttäydytään mekin nyt heidän seuraansa, ja katsotaan, miten heillä menee. Paavali ja Silas olivat matkus-

taneet uuteen kaupunkiin, Filippiin. KARTTA!!! 

Kaupunki vilisi ihmisiä, eivätkä Paavali ja Silas tunteneet sieltä ketään. He tiesivät kuitenkin olevansa oikeassa 

paikassa. Jumala oli johtanut heidät tänne.  Useimmat ihmiset eivät tunteneet Jeesusta, eivät tienneet mitään 

ainoasta, oikeasta Jumalasta. He miettivät, missä päin kaupunkia työ kannattaisi aloittaa. Sapattina, pyhäpäi-

vänä, he menivät joen rantaan, missä he ajattelivat, että on rukouspaikka. Sinne kokoontuikin joukko naisia.   

 

KUVA2 

Paavali ja Silas alkoivat puhua naisille. Naiset tiesivät Jumalasta, mutta eivät tienneet, että Jumala oli lähet-

tänyt Jeesuksen. Paavali ja Silas saivat kertoa heille Jeesuksesta, joka rakastaa, joka auttaa, joka kuoli heidän 

puolestaan ja antaa anteeksi ja vie taivaaseen Jumalan luokse. Ensimmäistä kertaa nämä naiset kuulivat, että 

vain Jeesus voi tuoda heidät yhteyteen Jumalan kanssa. 

 

Kun Paavali ja Silas puhuivat Jeesuksesta, jotain ihmeellistä tapahtui erään kuulijan sydämessä. Kyseessä oli 

Lyydia-niminen, purppurakankaiden myyjä, merkittävä ja varakas nainen. Raamattu kertoo, että kun hän 

kuunteli, Jumala teki työtä hänen sydämessään ja elämässään niin, että hän ymmärsi ja otti vastaan sen, mitä 

Paavali ja Silas sanoivat.  

 

Samalla tavalla Jumala haluaa puhua sinulle Raamatun Sanan kautta. Ja hän haluaa sinun ymmärtävän mitä 

Raamattu sanoo.  

 

Lyydia uskoi evankeliumin ja halusi tuntea Jeesuksen henkilökohtaisesti. Hän uskoi Jeesukseen ja hänen elä-

mänsä muuttui. Lyydia sanoi näille Paavalille ja Silakselle: ”Jos kerran pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa 

kotiini ja jääkää vieraikseni” (Apt. 16:15). Jumala oli tehnyt työtä Lyydian sydämessä ja elämässä, ja nyt hän 

tunnusti Jeesuksen Pelastajakseen. Jumala antoi hänelle myös rakkauden muita kristittyjä kohtaan. Jumala 

muuttaa ihmisiä, jotka hän pelastaa.  

 

Raamattu sanoo: ”Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus” (2. Kor. 5:17). Se tarkoittaa, että jos 

uskot Jeesukseen Pelastajana, olet uusi ihminen. Näytät samalta ulospäin, mutta olet aivan erilainen sisältä-

päin. Ennen olit syntinen ja tottelematon Jumalalle, mutta nyt haluat totella Jumalaa. Ei se tarkoita, ettetkö 

koskaan enää olisi Jumalalle tottelematon, mutta suhteesi Jumalaan on muuttunut. Et enää ole välinpitämä-

tön häntä kohtaan, vaan rakastat Jumalaa. Ja Jumala kertoo sinulle, miten voit elää hänen kunniakseen. Hän 

jopa tulee asumaan sydämeesi ja auttaa elämässäsi. Juuri näin tapahtui Lyydiallekin. 

 

KUVA 3 

Paavali ja Silas iloitsivat suuresti nähdessään, miten Jumala toimi. He jatkoivat hienoa työtään kertoen muille 

Jeesuksesta. Kerran kun he olivat menossa paikkaan, jonne ihmiset kokoontuivat rukoilemaan, he tapasivat 

orjatytön, joka oli ennustaja. Raamattu kertoo, että ennustaminen ei ole Jumalan mielen mukaista eikä mei-



dän pitäisi olla missään tekemisissä sellaisen kanssa (5. Moos. 18:10-12). Tämä tyttö oli pahan hengen val-

lassa (Jumalan vastustajan - Jumala ei saanut hallita häntä, vaan vihollinen), ja se antoi hänelle ennustamisen 

taidon. Eli tämä tyttö toimi väärin, vastoin Jumalan tahtoa. 

 

Kun tyttö näki Paavalin ja Silaksen, hän alkoi huutaa sanoen: ”Nämä miehet ovat Korkeimman Jumalan pal-

velijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien!” (Apt. 16:17). Tytön sanat olivat kyllä totta, mutta tytön toiminta 

ja se tapa, millä hän huusi, kertoivat Paavalille ja Silakselle tytön olevan pahojen henkien vallassa. He tulivat 

hyvin surullisiksi kuunnellessaan päivästä toiseen tyttöparan jatkuvaa huutamista. Viimein Paavali oli niin 

kiusaantunut, että hän pysähtyi, kääntyi ja sanoi hengelle: ”Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua: 

lähde hänestä!” (Apt. 16:18). Siinä samassa henki lähti tytöstä. Miten voimallinen Jeesuksen nimi onkaan. 

Hän on voimallisempi kuin paholainen ja pahat henget. Ja tytön elämä muuttui.  

 

Jeesus muutti tämän tytön elämän ja hän voi muuttaa sinunkin elämäsi. Jos olet kärsimätön ja huonotuuli-

nen, Jeesus haluaa antaa voimaa pitkämielisyyteen ja hyvään mieleen. Tai jos usein valehtelet, hän haluaa 

auttaa sinua olemaan rehellinen. Jeesus voi tehdä sinusta uuden ihmisen. Olit miten epäonnistunut tahansa, 

Jeesus voi muuttaa sinut läpikotaisin. Jeesus auttaa sinua elämään Jumalan kunniaksi. Orjatyttökin oli var-

masti hyvin erilainen vapauduttuaan pahasta hengestä.  

 

KUVA4 

Kaikki eivät kuitenkaan iloinneet tapahtuneesta. Orjatyttö oli tehnyt työtään miehille, jotka olivat ansainneet 

paljon rahaa ennustamisella. Isännät olivat raivoissaan tajutessaan, että rahantulo loppuisi. He tarttuivat Paa-

valiin ja Silakseen ja raahasivat heidät torille hallitusmiesten eteen. 

 

He syyttivät heitä sanoen: ”Nämä miehet aiheuttavat levottomuutta kaupungissamme. He ovat juutalaisia ja 

opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska olemme roomalaisia.” Tämä oli 

valhetta, mutta Paavalilla ja Silaksella ei ollut puolustajia. Väkijoukko asettui lähetystyöntekijöitä vastaan yh-

tyen valheisiin ja huutoihin. Hallitusmiehet määräsivät heille ankaran rangaistuksen. Heiltä revittiin vaatteet 

päältä ja heitä ruoskittiin. Sen jälkeen heidät heitettiin vankilaan. Vanginvartija sai määräyksen valvoa heitä 

tarkasti. 

 

KUVA 5 

Jotta vangit eivät varmasti pääsisi pakenemaan, vanginvartija telkesi heidät perimmäiseen selliin. Lisäksi hei-

dät pantiin jalkapuuhun, mikä tarkoitti jalkojen kiinnittämistä puupölkkyihin. Siinä he sitten olivat kädet ja 

jalat olivat sidotut eikä toivoa pakenemisesta ollut. 

 

Likaisesta, pimeästä ja kosteasta vankisellistä kuului nyt ääntä. Oliko se valitusta ja voihkinaa? Ei! Se oli lau-

lua! Paavali ja Silas veisasivat ylistyslauluja Jumalalle. Miten he pystyivät siihen? He tiesivät Jumalan hallitse-

van tapahtumia. He tiesivät myös, että vankilan seinät eivät erottaisi heitä Jumalasta, päinvastoin – Jumala 

oli heidän kanssaan. Siksi heidän sydämensä olivat täynnä iloa.  

 

Miten erilaisia he olivatkaan muihin vankeihin verrattuna! Jeesukseen uskovat ovat erilaisia, sillä Jumala on 

tehnyt heistä uusia luomuksia. Jeesukseen uskovillakaan ei ole aina helppoa, mutta kaikkina aikoina Jumala 

lupaa olla kanssasi: ”Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää” (Hepr. 13:5b). Jumala todella on läsnä 

elämässäsi, kun häneen uskot. 

 

Siksi myös Paavali ja Silas lauloivat ylistystä Jumalalle. Muut vangit olivat varmaankin hyvin hämmästyneitä 

kuulleessaan laulua! Sellaista ääntä ei vankilan paksujen muurien sisäpuolella usein kuultu. 

 



KUVA6 

Mutta yhtäkkiä, keskellä yötä, toisenlainen ääni tunkeutui rakennuksen uumeniin. Kaikki alkoi täristä. Vanki-

lan perustukset järkkyivät, kaikki ovet lennähtivät auki, jalkapuu halkesi ja vankien kahleet irtosivat. Jumala 

oli toiminut, hän oli lähettänyt maanjäristyksen. Vanginvartija heräsi tärinään ja joutui paniikkiin nähdessään 

vankilan ovet sepposen selällään. ”Varmasti kaikki vangit ovat karanneet”, hän ajatteli. ”Minut tapetaan tä-

män takia.” Mutta hän kuuli huudon. ”Me olemme kaikki täällä.” Huutaja oli Paavali. 

 

Kun vanginvartija kuuli Paavalin äänen, hän pyysi tuomaan valoa. Monenlaiset ajatukset risteilivät hänen 

mielessään. ”Näiden miesten täytyy olla Jumalan palvelijoita, koska muutoinhan he olisivat rynnänneet pa-

koon heti, kun tilaisuus tuli. Jumalalla on paljon voimaa, jos hän pystyy lähettämään tällaisen maanjäristyk-

sen.” Vanginvartija tiesi, ettei olisi valmis kohtaamaan tätä suurta Jumalaa. Kun hän meni vankien luo, hän 

kysyi tärkeän kysymyksen: ”Herrat! mitä minun on tehtävä, että pelastuisin?” (Apt. 16:30). 

 

KUVA7 

Paavali ja Silas vastasivat: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut” (Apt. 16:31). Varmaankin Paavali ja Silas 

selittivät vielä tarkemmin, mitä Jeesukseen uskominen tarkoitti ja kuinka vanginvartijakin voisi uskoa Jeesuk-

seen.  

 

> Miten sinä kertoisit sellaiselle, joka ei usko, että miten voi uskoa Jeesukseen ja mitä se tarkoittaa? 

 

Ja mitä tapahtui? Sanoiko vartija, että en usko tuota. Ei, sillä Raamattu sanoo, että hän uskoi ja halusi Jeesuk-

sen pelastavan hänet synnistä. Hän pyysi Jeesusta antamaan synnit anteeksi. Eikä siinä vielä kaikki! Raamatun 

mukaan myös hänen perheensä uskoi Jeesukseen. 

 

Ei riitä, että vain tietää Jeesuksesta, vaan pitää henkilökohtaisesti uskoa häneen ja pyytää Jeesusta omaksi 

Pelastajaksi. Jos vanginvartija todella uskoi Jeesukseen, sitten hänenkin elämänsä muuttuisi, eikö vaan? Kyllä, 

hän oli erilainen.  

 

Hän otti Paavalin ja Silaksen hoiviinsa ja pesi heidän haavansa. Hän vei heidät kotiinsa ja tarjosi heille aterian. 

Hän todella välitti heistä. Mikä muutos hänessä 

olikaan tapahtunut! 

 

Kun Jeesus pelastaa ihmisen, hänen elämänsä todella muuttuu. Jumalan Pyhä Henki tulee ihmisen elämään 

sillä hetkellä, kun hän alkaa uskoa Jeesukseen. Tottelemattomat lapset alkavat tottelemaan ja Raamatun eli 

Jumalan sanan lukeminen alkaa kiinnostaa, Jumala antaa rakkautta toisia kohtaan… 

 

KUVA9 

Jumala voi tehdä sinustakin uuden, erilaisen ihmisen.  

*Hän voi tehdä sinusta ystävällisen, kuten Lyydiasta.  

*Hän voi auttaa lopettamaan väärien asioiden tekemisen, kuten ennustajatytölle tapahtui.  

*Hän voi auttaa sinua elämään Jumalan mielen mukaista elämää, niin kuin hän auttoi vanginvartijaakin. 

 

Kaipaatko sinäkin muutosta elämääsi? Oletko pahoillasi siitä, ettet elä Jumalan toivomalla tavalla? Pyydä Jee-

susta antamaan sinulle anteeksi ja johtamaan elämääsi! Usko Jeesukseen, joka on ainoa mahdollinen Pelas-

taja! Haluaisitko sinä, että elämäsi olisi erilaista? Tahtoisitko elää Jumalan tahdon mukaisesti? Jos uskot Jee-

sukseen, hän tulee asumaan sydämeesi Pyhän Hengen kautta ja varmasti näet muutoksen itsessäsi ja elä-

mässäsi. ”Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut” (Apt. 16:31) 


