
Paavali ja Silas vankilassa – Apt. 16:16-40 
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Johdanto: 

Kuinka moni teistä on aina iloinen ja kiitollinen? 

Raamattuhan kehottaa, että iloitkaa aina Herrassa ja kiittäkää kaikesta. Selvitetäänpä tänään jotain siitä, mitä 

ne vois tarkoittaa, ja miten ne on mahdollista toteuttaa. 

 

Kuva1 

Paavali ja Silas oli lähetystyöntekijöitä. He kulkivat pitkiä matkoja, ulkomailla asti ja kertoivat Jeesuksesta, 

niille jotka eivät Jeesusta vielä tunteneet. He menivät sinne, minne Jumala käski heidän mennä. Nyt Jumala 

oli kertonut, että heidän pitäis mennä Makedonia nimiseen maahan. Ja niinpä lähtivät ja menivät sinne Fi-

lippi-nimiseen kaupunkiin.  

 

Mitä luulet, olivat Paavali ja Silas iloisia ja kiitollisia, kun saivat kulkea pitkiä matkoja ja kertoa Jeesuksesta? 

Kyllä varmasti olivat iloisia tehtävästään, mikä sen hienompi tehtävä onkaan, kun kertoa Jeesuksesta, ja kun 

saivat luottaa Jumalan johdatukseen, Jumala antoi ohjeet minne mennä ja mitä tehdä.  

 

Kuva2 

Kerran kun he olivat menossa paikkaan, jonne ihmiset kokoontuivat rukoilemaan, he tapasivat orjatytön, joka 

oli ennustaja, eli kertoi asioita tulevaisuudesta. Raamattu kertoo, että ennustaminen ei ole Jumalan mielen 

mukaista eikä meidän pitäisi olla missään tekemisissä sellaisen kanssa (5. Moos. 18:10-12). Tämä tyttö oli 

pahan hengen vallassa, eli Jumala ei saanut hallita häntä, vaan Jumalan vihollinen, paholainen, ohjasi häntä. 

Ja kun tyttö palveli ja totteli paholaista, paholainen antoi hänelle ennustamisen taidon. Se oli väärin ja paha 

asia. Mutta tyttö ei omin avuin voinut päästä siitä eroon, vapauteen.  

 

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… 

 

Kuva3 

Viimein Paavali oli niin kiusaantunut, että hän pysähtyi, kääntyi ja sanoi hengelle: ”Jeesuksen Kristuksen ni-

messä minä käsken sinua: lähde hänestä!” (Apt. 16:18). Siinä samassa henki lähti tytöstä Ja tytön elämä muut-

tui. Hän ei enää ennustanut, ei huudellut, hän oli vapaa paholaisen kahleista ja hänen oli mahdollista oppia 

tuntemaan Jeesus. Miten voimallinen Jeesuksen nimi onkaan!! Hän on voimallisempi kuin paholainen ja pa-

hat henget.  

 

Jeesus muutti tämän tytön elämän ja hän voi muuttaa sinunkin elämääsi. 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 auttaa sinua elämään Jumalan kunniaksi. 

 

Orjatyttökin oli varmasti hyvin erilainen vapauduttuaan pahasta hengestä.  

 

Kuva4 

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

paljon rahaa sillä, että tyttö ennusti ihmisten tulevaisuuden asioita. Isännät olivat raivoissaan tajutessaan, 

että rahantulo loppuisi. He tarttuivat Paavaliin ja Silakseen ja raahasivat heidät torille hallitusmiesten eteen. 
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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 heitä vastaan yhtyen 

valheisiin ja huutoihin.  

 

Kuva5 

Hallitusmiehet määräsivät heille ankaran rangaistuksen. Heiltä revittiin vaatteet päältä ja heitä ruoskittiin. 

Sen jälkeen heidät heitettiin vankilaan. Vanginvartija sai määräyksen valvoa heitä tarkasti. 

 

Kuva6 

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.  

 

Olivatko Paavali ja Silas nyt iloisia ja kiitollisia? He olivat kertoneet ilosanomaa Jeesuksesta ja tyttö oli heidän 

kautta vapautunut paholaisen kahleista – ja siitä hyvästä he nyt olivat vangittuja. Olisitko sinä iloinen ja kii-

tollinen tuossa tilanteessa? 

 

Tiedätkö, vankilassa tapahtui jotain perin kummallista… Likaisesta, pimeästä ja kosteasta vankisellistä kuului 

ääntä. Oliko se valitusta ja voihkinaa? Ei! Se oli laulua ja rukousta! Paavali ja Siilas rukoilivat ja lauloivat ylis-

tyslauluja Jumalalle. He olivat iloisia ja kiitollisia!! Miten he pystyivät siihen – vankilassa, ruoskittuina? He 

uskoivat Jumalan hallitsevan tapahtumia. He uskoivat, että Jumalalla oli hyvät suunnitelmat ja tarkoitus kai-

kelle, vaikkei se näyttänyt ja eikä tuntunutkaan siltä. Päinvastoin. Oli kipuja, pimeyttä, ja he olivat vankina.  

 

He tiesivät myös, että vankilan seinät eivät erottaisi heitä Jumalasta, päinvastoin – Jumala oli heidän kans-

saan. Siksi heidän sydämensä olivat täynnä iloa ja kiitollisuutta; siitä millainen Jumala on ja mitä Jumala tekee.  

 

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

kuttaa heissä. Jeesus antaa ilon ja kiitollisen mielen. Sinullakaan 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. Sen tähden voi iloita sydämessäsi ja olla kiitollinen silloinkin, kun on 

vaikeaa ja sattuu. Jeesus voi antaa sellaisen ilon ja kiitollisen mielen sinullekin. Sinäkin saat iloita siitä, että 

Jeesus on aina hyvä. Vaikka ei omasta mielestä siltä aina näyttäisikään…  

 

Muut vangit olivat varmaankin hyvin hämmästyneitä kuulleessaan ylistyslaulua vankilassa! Sellaista ääntä ei 

vankilan paksujen muurien sisäpuolella usein kuultu… Mutta yhtäkkiä, keskellä yötä, toisenlainen ääni tun-

keutui rakennuksen uumeniin. 

 

Kuva7 

Kaikki alkoi täristä. Vankilan perustukset järkkyivät, kaikki ovet lennähtivät auki, jalkapuu halkesi ja vankien 

kahleet irtosivat.  Jumala toimi, hän lähetti maanjäristyksen. Vanginvartija heräsi tärinään ja joutui paniikkiin 

nähdessään vankilan ovet sepposen selällään. ”Varmasti kaikki vangit ovat karanneet ja minut tapetaan tä-

män takia” vartija ajatteli.  

 

Kuva8 

Siksi hän päätti, että hän surmaa itse itsensä. Mutta hän kuuli huudon: ”Me olemme kaikki täällä.” Huutaja 

oli Paavali. 



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

hänen mielessään. ”Näiden miesten täytyy olla Jumalan palvelijoita, koska muutoinhan he olisivat rynnän-

neet pakoon heti, kun tilaisuus tuli. Ja että Jumalalla on paljon voimaa, jos hän pystyy lähettämään tällaisen 

maanjäristyksen.” 

 

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

tärkeän kysymyksen: ”Mitä minun on tehtävä, että pelastuisin?” (Apt. 16:30). 

 

Jos joku kysyi sulta tän saman kysymyksen, osaisitko vastata? 

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

Uskomalla Jeesukseen pelastuu perheen isä, mutta uskomalla Jeesukseen pelastuu myös niin äiti kuin lapset. 

Jokainen. Myös sinä. 

 

Kuva9 

Varmaankin Paavali ja Siilas selittivät vielä tarkemmin, kuinka uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi; sillä 

Jeesus on kuollut sun puolesta ristillä. Eikä vain kuollut vain noussut kuolleista ja elää tänäänkin. Siksi voit 

vaan rukoilla, että Jeesus anna minulle anteeksi, minä tahdon uskoa sinuun ja elää sinun kanssasi aina. Ja se 

sama on totta tänäänkin, niin kuin Paavalin aikaan; sinäkin joka et vielä ole saanu syntejäsi anteeksi ja haluat 

elää Jeesuksen kanssa, saat rukoilla ja Jeesus kuulee. Ja tän sä voit kertoa kaverillesikin, joka tahtoisi saada 

anteeksi ja uskoa Jeesukseen.  

 

Mutta mitä tapahtui; sanoiko vartija, että en usko tuota. Eikö minun muka tarvitse itse tehdä mitään; elää 

paremmin tai jotain? Ei, vartija uskoi ja halusi Jeesuksen pelastavan hänet synnistä. Eikä siinä vielä kaikki! 

Raamatun mukaan myös hänen perheensä uskoi Jeesukseen. 

 

Vanginvartija myös otti Paavalin ja Siilaksen hoiviinsa ja pesi heidän haavansa. Hän vei heidät kotiinsa ja tar-

josi heille aterian. Hän todella välitti heistä. Mikä muutos hänessä olikaan tapahtunut! Kun Jeesus pelastaa 

ihmisen, hänen elämänsä todella muuttuu. Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa niin, että saat rakkautta ja ystäväl-

lisyyttä toisia ihmisiä kohtaa, tottelemattomat haluavatkin totella ja Raamatun lukeminen alkaa kiinnostaa … 

 

Ajattele, olisitko voinut vankilan uumenissa uskoa, mitä tulee tapahtumaan. Sen lisäksi, että Paavali ja Siilas 

pelastuivat vankilasta, vanginvartija ja koko hänen perheensä pelastuivat, oppivat tuntemaan Jeesuksen. 

Paavali ja Silas vankilassa uskoivat ja kiittivät ja ylistivät Jumalaa, vaikkeivat nähneet kuin kipua pimeyttä… ja 

Jumala teki suuria asioita!! Sellainen on meidän Jumala! 

 

 

 

 

 

 


