
Paavali Jumalan seurassa (Apt.16) 

PT: Jumala haluaa olla meidän kanssa! 

 

Johdanto: Kenen kanssa sinulla on ollut oikein mukavaa? >Kerro oma kokemus 

 

1. Paavali lähtee uudelle matkalle Silaksen kanssa 

- PH käskee menemään Makedoniaan (=Eurooppaan) 

? Onko vieläkin ihmisiä, jotka eivät ole kuullee Jeesuksesta? 

 

2. Paavali ja Silas kohtaa ennustajan Filipissä 

? Onko ennustajia olemassa?  

> Rtu kieltää ennustajille menemisen 3Ms19:31 älkääkä kysykö neuvoa tietäjiltä 

- Paavali auttaa ennustajaa, mutta hänen isäntä suuttuu, kun rahaa ei enää tule. 

 

3. Paavali laitetaan vankilaan  

- Keskiyön aikaan Paavali ja Silas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa, ja 

toiset vangit kuuntelivat heitä. 

- Me voimme iloita Jumalasta vaikeuksien keskellä, koska Jumala ei hylkää!! 

* Jumala on meidän kanssa koko ajan! 

 

( 4. Paavali kirjoittaa kirjeitä seurakunnille eli Raamattuun) 

- Raamattu ei ole mikään taivaasta tipahtanut kirja, vaan ihmisten kirjoittama 

Silti Jumalan antama kirja koko maailmalle. Eikä se vanhene koskaan. 

- VT: Luominen, Israelin kansa, ennustukset. UT: Jeesus, lähetystyö, kirjeet. 

* Opi tuntemaan Jumala, lue Raamattua! 

 

5. Maanjäristys avaa vankilan ovet ja kaikki kahleet 

- Vanginvartija herää ja luulee vankien karanneen ja aikoo tehdä itsemurhan 

? Onko meillä ikinä mitään syytä itsensä tappamiseen? (esim. leirillä 8v poika, 

joka halusi kuolla) 

* Jumala lupaa: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jer.29:11 

 

6. Paavali keskeyttää: "Älä tee itsellesi mitään! Me olemme kaikki täällä."  

? Mistä Paavali tiesi vartijan itsemurhasta?  

> Ehkä Jumala kertoi ja oli vartijan kans 

* Jumala tietää kaiken, myös sinusta!! 

- Vartija pyysi valoa, ryntäsi sisään ja heittäytyi vavisten” > Muitakin paikalla 

 

7. Vartija ”vei heidät ulos ja kysyi: "Herrat! Mitä minun on tehtävä, että 

pelastuisin?" 

- He vastasivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun 

perhekuntasi." 

? Pelastaako usko? > Ei vaan Jeesus pelastaa! Ei hyvillä teoilla tai suurella uskolla 

 

8. Vartijan kotona Paavali kertoo koko perheelle Jeesuksesta 

- He syövät yhdessä ja koko perhe kastetaan 

- yhdessä koko talonväkensä kanssa hän riemuitsi, kun nyt uskoi Jumalaan. 

 

 

KERTAUS ja sovellus: HAASTE:  Loppupeli:  

 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAAMATTU 

 

 

 

 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 
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kuolleista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Paavali Jumalan kanssa vankilassa (Apt.16) 

Mitä Herra teki? Johdatti Paavalia. Kertoi hänelle, mitä tulisi kirjoittaa Raamattuun. Pelasti hänet 

vankilasta ja myös vanginvartijan. Mitä tämä osoittaa hänestä? Hän pitää lupauksensa. Hän antoi 

Sanansa. Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Luottamus Jumalaan. Mitä voimme oppia synnistä ja sen 

seurauksista? Synti saa ihmisen pelkäämään. Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? 

Tietäjähenki. 

Totuuksia:   PT:  
Apt 

15:36  Paavali lähtee uudelle matkalle  

Jonkin ajan kuluttua Paavali sanoi Barnabakselle: "Lähde kanssani uudelle matkalle kaikkiin niihin 

kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa. Käymme katsomassa, mitä veljille kuuluu." 37. 

Barnabas halusi ottaa mukaan myös Johanneksen, jota kutsuttiin Markukseksi, 38. mutta Paavali ei 

hyväksynyt häntä matkatoveriksi, koska hän oli Pamfyliassa luopunut heistä eikä ollut lähtenyt heidän 

kanssaan työhön. 39. Tästä sukeutui niin kova riita, että kumpikin lähti omille teilleen. Barnabas otti 

Markuksen mukaansa ja purjehti Kyprokseen. 40. Paavali puolestaan valitsi toverikseen Silaksen. Veljet 

jättivät hänet Herran armon haltuun, ja niin hän lähti matkaan, -- 

9. Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi: "Tule meren yli tänne 

Makedoniaan ja auta meitä." 10. Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me hankkiuduimme heti lähtemään 

Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä.  

11. Paavali saapuu Filippiin   

16. Paavali ja Silas vankilassa  

Kun taas olimme menossa rukouspaikalle, kohtasimme orjatytön, jossa oli tietäjähenki ja joka ennustamalla 

hankki isäntäväelleen hyvät rahat. 17. Tyttö lähti Paavalin ja meidän muiden perään ja huusi: "Nämä 

miehet ovat Korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien!" 18. Näin hän teki 

useana päivänä, kunnes Paavali menetti kärsivällisyytensä, kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen 

Kristuksen nimessä minä käsken sinua: lähde hänestä!" Siinä samassa henki lähti.  

19. Mutta kun tytön isännät huomasivat, ettei heillä enää ollut toivoa tuloista, he ottivat Paavalin ja 

Silaksen kiinni ja raahasivat heidät torille viranomaisten luo. 20. Kaupungin hallitusmiesten edessä he 

sanoivat: "Nämä miehet aiheuttavat levottomuutta kaupungissamme. He ovat juutalaisia 21. ja opettavat 

tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska olemme roomalaisia." 22. Kansakin nousi 

heitä vastaan. Hallitusmiehet käskivät repiä heiltä vaatteet päältä ja ruoskittivat heidät. 23. Kun heidät oli 

perin pohjin piesty, heidät teljettiin vankilaan. Vartija sai määräyksen valvoa heitä tarkoin, 24. ja niinpä 

hän saamansa käskyn mukaisesti vei heidät vankilan perimmäiseen soppeen ja vielä varmuudeksi pani 

heidät jalkapuuhun.  

25. Keskiyön aikaan Paavali ja Silas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa, ja toiset vangit kuuntelivat 

heitä. 26. Yhtäkkiä tuli raju maanjäristys. Vankilan perustukset järkkyivät, kaikki ovet lennähtivät auki, ja 

kaikkien kahleet irtosivat. 27. Vartija havahtui unestaan, ja kun hän näki vankilan ovet selkoselällään, hän 

luuli vankien karanneen ja tempasi miekan surmatakseen itsensä. 28. Silloin Paavali huusi kovalla äänellä: 

"Älä tee itsellesi mitään! Me olemme kaikki täällä."  

29. Vartija pyysi valoa, ryntäsi sisään ja heittäytyi vavisten Paavalin ja Silaksen eteen. 30. Hän vei heidät 

ulos ja kysyi: "Herrat! Mitä minun on tehtävä, että pelastuisin?" 31. He vastasivat: "Usko Herraan 

Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi." 32. He puhuivat sitten Herran sanaa hänelle ja koko 

talonväelle. 33. Heti paikalla, keskellä yötä, vanginvartija otti heidät hoiviinsa ja pesi ruoskaniskujen 

haavat, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin heti. 34. Hän vei heidät kotiinsa ja kattoi heille 

ruokapöydän, ja yhdessä koko talonväkensä kanssa hän riemuitsi, kun nyt uskoi Jumalaan.  

 

35. Aamulla hallitusmiehet lähettivät oikeudenpalvelijoita tuomaan sanan: "Päästä ne miehet vapaaksi." 36. 

Vartija ilmoitti tämän Paavalille. Hän sanoi: "Hallitusmiehet ovat lähettäneet sanan, että teidät on 

päästettävä vapaaksi. Lähtekää siis, menkää rauhassa." 37. Mutta Paavali vastasi oikeudenpalvelijoille: "He 

ovat tutkimatta ja tuomitsematta julkisesti ruoskittaneet meidät, Rooman kansalaiset, ja heittäneet meidät 

vankilaan. Nytkö he vähin äänin toimittaisivat meidät täältä pois? Ei, tulkoot itse päästämään meidät 

täältä." 38. Oikeudenpalvelijat veivät Paavalin vastauksen hallitusmiehille, ja nämä säikähtivät, kun 

kuulivat miesten olevan Rooman kansalaisia. 39. He tulivat vankilaan, puhuivat suostutellen ja saatettuaan 

miehet ulos pyysivät heitä lähtemään kaupungista. 40. Vankilasta lähdettyään Paavali ja Silas menivät 

Lyydian luo. Tavattuaan siellä uskonveljiä he rohkaisivat näitä, ja sitten he lähtivät kaupungista.   


