
Saul, joka kääntyi ja sai uuden elämän, Apt. 8,9 
(kuvat: Uusi alku-starttipaketti, Lastenmissio) 

 

Johdanto:  

Oletko koskaan miettinyt, että voiko elämässä valita kanavaa, millaista elämää elää, vähän niin kuin telkka-

rissa, jos tulee huonoa ohjelmaa, voi vaihtaa paremmalle kanavalle? 

 

Kuva1 

Raamatussa kerrotaan, että monet juutalaiset eivät uskoneet Jeesukseen. Kun he huomasivat, että monista 

ihmisistä tuli kristittyjä, Jeesukseen uskovia, he suuttuivat ja alkoivat vainota heitä.  

Mitä vainoaminen tarkoittaa? - Tehdään ihmisille pahaa ja kohdellaan heitä huonosti sen tähden, mihin us-

kovat. 

 

Saul oli yksi heistä, vainosi kristittyjä Jerusalemissa, kristittyjä vietiin vankilaan, heitä lyötiin ja jopa tapettiin. 

Viha oli niin valtava, että monet pakenivat muin kaupunkeihin, kuten Damaskoon. Saul pyysi ylipapeilta kir-

jettä, joka antaisi hänelle luvan vainota kristittyjä Damaskossa ja tuoda heidät takaisin Jerusalemiin vankilaan. 

 

Ylipappi antoi kirjeen, sillä hänkään ei uskonut Jeesukseen. 

 

Kartta (mistä näkee Jerusalemin ja Damaskon) 

 

Saul keräsi seurueen ja hevosia matkaa varten ja lähti kohti Damaskoa. Damaskoon oli matkaa noin 250 km, 

matka kestäisi useita päiviä… 

 

Nykyisinkin kristittyjä vainotaan monissa maissa 

>Jos tunnet jo Jeesuksen, voit auttaa vainottuja kristittyjä  rukoilla 

He kärsivät, koska rakastavat Jeesusta ja tahtovat totella Häntä, aivan kuten ne kristityt, jotka elivät kaksitu-

hatta vuotta sitten Saulin aikaan. 

Vainotaanko Suomessa kristittyjä? >Ei, mutta kaverit voi kiusata, pilkata tms. 

 

Kuva2 

Lapsena Saul 

*Asui Tarsoksen kaupungissa 

*Hänelle opetettiin Vanhan testamentin kirjoituksia Raamatusta 

*Hän tunsi kymmenen käskyä ja muita Jumalan sanan opetuksia, joita hän pyrki noudattamaan tarkasti 

*Raamattua tunteneet ihmiset olivat laatineet myös paljon erilaisia uskonnollisia sääntöjä, joita Saul myös 

yritti noudattaa 

*Hän kuvitteli miellyttävänsä Jumalaa, kun noudatti monia sääntöjä, olemalla hyvä 

 

Kukaan meistä ei kuitenkaan voi kelvata Jumalalle olemalla hyvä; sillä kukaan meistä ei ole täydellisen hyvä. 

Esim. Ef. 4:32 ”Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi” Oletko sinä 

aina ystävällinen toisille, Annatko anteeksi sille, joka on loukannut sinua? Toimitko sinä aina niin, että muut 

tykkäävät? Teetkö tai ajatteletko tai puhutko sinä koskaan mitään väärää? 

Ihmiset usein ajattelevat, että taivaaseen, Jumalan luo, pääsee tekemällä hyviä tekoja, mutta kukaan meistä 

ei voi täyttää Jumalan vaatimuksia.  

 

Synti erottaa meidät Jumalasta, siihen eivät hyvät teot auta. Jokaisen on käännyttävä pois omista yrityksistä 

pelastua hyviä tekoja tekemällä ja uskoa Jeesukseen. 



Kuva3 

Kun Saul oli saanut kirjeen ylipapilta, matka kohti Damaskoa alkoi. Ehkä Saul mietti jo matkalla, että kuinka 

hän ottaisi kiinni kristittyjä ja vangitsisi heidät. Hän varmaan myös ajatteli, että Jumala oli tyytyväinen siihen, 

että hän vainosi kristittyjä. 

 

Matka oli kuuma, pölyinen, pitkä ja väsyttävä. Mutta kun Saul seurueineen saapui jo aivan lähelle Damaskon 

kaupunkia, tapahtui jotain ihmeellistä… 

 

Kuva4 

Nimittäin Raamattu sanoo siitä näin: Apt. 9:3,4  

Saul mietti, että kuka puhuu. Kenen ääni tuo on?  Kun hän kuuli nuo sanat: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua.” 

Hän vastasi siihen, että Herra, kuka sinä olet? Ääni vastasi hänelle: ” Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.” 

Mikä valtava järkytys se oli Saulille. Hän tiesi, että Jeesus kuollut ristillä ja haudattu ja nyt hän puhui hänelle 

taivaasta. Silloin Saul tajusi, että Jeesuksen täytyy olla Jumala, jos Hän kerran puhuu minulle taivaasta ja lois-

taa kirkasta valoa ympärilleni. 

 

Kuva5 

Saul tajusi, ettei hän ollut lainkaan käsittänyt, kuka Jeesus oli. Hän oli erehtynyt luullessaan Jeesuksen olevan 

vain ihminen. Hän luuli tekevänsä hyvän työn vainotessaan ihmisiä, jotka uskoivat Jeesukseen. Hän kulki elä-

mässään aivan väärään suuntaan. Hän kasvonsa olivat poispäin Jumalasta. Hänen täytyi kääntyä. VAIHTAA 

KANAVAA!!! 

Jeesus 

*Jumalan Poika 

*Tuli taivaasta alas maan päälle, syntyi pieneksi vauvaksi Betlehemiin 

*eli ihmisen elämän. Kasvoi aikuiseksi. Ero = ei tehnyt syntiä 

*Teki maan päällä paljon hyvää, paransi, ruokki, herätti jopa kuolleita 

*Suurin, mitä hän teki, oli se, kun hän kuoli ristillä rangaistukseksi meidän synneistämme. 

*Jeesus kuoli, koska minä olen valehdellut, Jeesus kuoli koska sinä olet tehnyt pahoja, vääriä tekoja. 

*Kuoli ja haudattiin ja nousi kuolleista kolmantena päivänä 

*Elää tänäänkin. Nousi taivaaseen. On kansamme henkensä kautta. 

 

Kuva6 

Saul alkoi vähitellen ymmärtää, että Jeesus oli Jumalan Poika, maailman Vapahtaja. Kun hän makasi maassa 

kauhusta täristen, Jeesus käski hänen nousta ja mennä kaupunkiin, sinne Damaskoon ja kertoi, että siellä Saul 

saa kuulla, mitä hänen on tehtävä.  

 

Kuva7 

Kun Saul nousi seisomaan, hän ei nähnyt mitään, sillä taivaasta leimahtanut valo oli ollut niin kirkas, että se 

oli tehnyt hänet sokeaksi. Hänen seuralaisten täytyi taluttaa hänet Damaskoon. Hän asettui asumaan Juudas-

nimisen miehen taloon. Raamattu kertoo, että Saul oli sokeana kolme päivää. Hän ei syönyt eikä juonut, 

mutta jotain hän teki. Hän rukoili.  

 

Emme tiedä, mitä hän rukoili, mutta varmaankin pyysi Jumalaa antamaan syntinsä anteeksi ja tunnusti kul-

keneensa elämässään täysin väärään suuntaan. Nyt hän ymmärsi, kuka Jeesus oli ja hän tahtoi kääntyä vää-

rältä tieltään oikeaan suuntaan. Hän uskoi, että Jeesus oli Jumalan Poika, joka voisi antaa hänelle anteeksi ja 

ohjata hänet taivaan tielle. Saulin elämässä tuo päivä, jolloin hän kääntyi seuraamaan Jeesusta, oli mahtava 

päivä. Hän aloitti matkansa kohti taivasta.  

 



Vaikka Saul nyt uskoi Jeesukseen, hän oli edelleen sokea. Hän ei nähnyt mitään. Jumalalla oli Saulille kuitenkin 

toinenkin yllätys. Saulin rukoillessa Jumala näytti hänelle näyn, eräänlaisen unen, jossa Saul näki Ananias 

nimisen miehen tulevan hänen luokseen… 

 

Damaskoksessa asui Ananias niminen mies, jolle Jumala myös ilmestyi näyssä ja käski häntä menemään Saulin 

luo. Jae 9:11. Ananias vastasi Jumalalle: 9:13,14 Ananias ehkä ajatteli: ”Varmastikaan Jumala ei voi tarkoittaa, 

että menisin puhumaan tämän julman ja ilkeän miehen kanssa!” Mutta Jumala selitti, kuinka Saul on muut-

tunut. Hänestä on tullut kristitty. Nyt Saul rukoili, eikä enää uhannut vahingoittaa ketään. Jumala kertoi ha-

luavansa lähettää Saulin kertomaan Jeesuksesta monille ihmisille. Siksi on tärkeää, että Ananias menisi ta-

paamaan Saulia… 

 

Kuva8 

Ehkä Ananiasta vieläkin pelotti mennä Saulin luo, mutta hän kuitenkin meni, kuten Jumala käski. Hän tuli 

talolle, jossa Saul oli ja meni sisään ja alkoi puhua Saulille ystävällisellä äänellä. ”Saul, veljeni.” hän sanoi. 

Miksi hän kutsui Saulia veljekseen? Koska Saul oli nyt Jumalan lapsi aivan kuten Ananiaskin, molemmat us-

koivat Jeesukseen. Säkin oot mun veli! Lue Apt. 9:17 

 

Mitä sitten tapahtui? Raamattu kertoo näin: apt. 9:18 ”Samassa oli kuin suomut olisivat pudonneet Saulin 

silmistä, ja hän näki jälleen.” 

 

Sinä päivänä Jumala käytti Ananiasta. Ananias auttoi Saulia aloittamaan uuden elämän kristittynä, Jeesuksen 

uskovana. Jos sinä uskot Jeesukseen, olet Jumalan lapsi, Jumala voi käyttää myös sinua. Jumala ei ehkä lähetä 

sinua kenenkään sokean luo, mutta voit olla siunaukseksi monille erilaisille ihmisille, kun rukoilet heidän puo-

lestaan. Voit olla auttamassa kavereitasi, sukulaisiasi, niitä ihmisiä kenen kanssa sinä elät ja olla kertomassa 

heille Jeesuksesta. Sinä voit rukoilla heidän puolestaan ja myös niiden kristittyjen puolesta, joita vainotaan 

muissa maissa. Voit rukoilla aina, milloin ja missä tahansa. Rukoile ystäviesi puolesta ja itsesi, että sinun elä-

mäsi voisi olla esimerkkinä Jeesuksen seuraamisesta, rohkeutta kertoa Jeesuksesta. Jumala antaa sinulle roh-

keutta siihen, aivan kuten hän antoi Ananiaksellekin, kun häntä pelotti. 

 

Pian sen jälkeen, kun Saul oli saanut näkönsä takaisin, hänet kastettiin kristityksi… 

Mutta arvaapa mitä sitten tapahtui!!! 

 

Kuva9 

Saul lähti kertomaan Damaskoksen ihmisille, että Jeesus on Jumalan Poika. Saul oli tehnyt täyskäännöksen, 

hän oli vaihtanut kanavaa. Sen sijaan, että hän olisi vainonnut niitä, jotka rakastivat Jeesusta, hän nyt itse oli 

Jeesuksen seuraaja ja halusi toisten ihmisten kuulevan Jeesuksesta ja seuraavan Häntä, mikä suuri muutos! 

Ihmiset saattoivat tuskin uskoa sitä. He varmasti kyselivät toisiltaan: ”Kuulenko oikein? Eikö tämä tullut tänne 

vangitsemaan kristittyjä? Kuinka hän nyt toimii aivan päinvastaisesti?” He varmasti kuuntelivat mielenkiin-

nolla Saulin puhetta. Luultavasti myös osa kuulijoista alkoi uskoa Jeesukseen Vapahtajanaan.  

 

Tämä sama Jeesus, joka muutti Saulin elämän, muuttaa tänäänkin, ihmisten elämää. Mietipä, tarviiko sun 

elämä muutosta… 

 

Kuva10 

Jos piirtäisi kuvan itsestäsi ja Jeesuksesta seisomassa rinnakkain, mihin suuntaan sinun kasvosi olisivat? 

Oletko edelleen selkä Häneen päin ja kuljet omaa tietäsi? Tahdotko sinä vaihtaa kanavaa? Vaihtaa oman 

kanavan Jeesus-kanavalle? 



Jos et ole vielä vaihtanut kanavaa, et ole vielä Jeesuksen oma, sinä voit ottaa Jeesuksen vastaan elämääsi. 

Kun tunnustat syntisi Jeesukselle ja pyydät niitä anteeksi, niin Jeesus antaa ne anteeksi. Ja sinä voit pyytää 

häntä myös sinun elämääsi. Voit rukoilla, vaikka näin, Jeesus tiedän, että olen tehnyt paljon vääriä asioita, 

kuten valehtelin kaverille. Anna minulle kaikki syntini anteeksi ja tule minun elämääni, minun sydämeeni 

asumaan. Tahdon seurata sinua.  

 

Sinä voit rukoilla nyt täällä, siinä missä istut tai sitten vaikka kotona… Jeesus kuulee varmasti rukouksesi. 

Raamattu sanoo: Joh. 1:12  

 

Pelastus, usko Jeesukseen on lahja Jumalalta, meidän ei tarvitse kuin ottaa se vastaan. Raamattu sanoo: 

Ef. 2:8 Armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se 

on Jumalan lahja. 

 

 

 

 

 

 


