
Paavali lähettinä (Apt.14) 

PT: Pysy taivas tiellä ja pyydä muita mukaan. 

Johdanto: Joku juttu päätöksessä pysymisestä..karkkilakko..helppoa? 

 

1. Paavali todistaa: Jeesus on Jumalan Poika 

- Paavalin ymmärsi, ettei tämä uutinen kuulunut vain hänelle 

 

2. Paavali pakenee Damaskoksesta 

- Paavali uhattiin surmata, ettei vielä useampi kuulisi evankeliumia 

* Kristitty erottuu maailmasta > Tietoisia valintoja. PT 

Esim.. tihutöihin ei oteta mukaan, jollei itsekin tee. 

 

3. Paavali päätyy Antiokian seurakuntaan 

- Käy Jerusalemissa, kotonaan Tarsoksessa ja haetaan sieltä Antiokiaan. 

* Paavalikin tarvitsi Jumalan koulun, että hän oli valmis Jumalan työhön. 

> Jumala haluaa, että sinäkin eläisit parasta elämää, niin kuin Jla on suunnitellut!! 

 

4. Paavali ja Barnabas lähetetään matkaan 

* Pyhä Henki halusi, että he lähtevät ja Hän kutsui heidät. > Lähetyskäsky!!! 

- Lähetystyön tärkeys. Room.10:14 Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät 

ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? 15. Kuinka 

kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? 

? Mikä on maailman tärkein asia kerrottavaksi? 

* Osa ihmisistä odottaa Jumalan näyttäytyvän > Jeesus näyttäytyi kyllä. 

 

5. Paavali parantaa halvaantuneen Lystrassa 

- Mies istuu kuuntelemassa opetusta 

- Halvaantunut uskoo, että Jumala voi parantaa hänet > Paavali näkee sen 

"Nouse seisomaan! Oikaise jalkasi." Mies hypähti pystyyn ja käveli. 

 

6. Kansa luulee, että jumalat ovat tulleet vierailulle  

” Jumalat ovat ihmishahmossa tulleet alas meidän luoksemme!" 

? Olisiko sinusta hienoa, jos sinua palvottaisiin? PT 

- Kansa luulee Paavalin tehneen itse ihmeen.  

> Olemme Jumalan työtovereita!! Paras työpaikka kaikkialla!!! 

 

7. Paavali saa vaivoin keskeytettyä juhlat.  

” Mitä te oikein teette? Ihmisiä me vain olemme, samanlaisia kuin te. Me 

julistamme teille hyvää sanomaa ja kehotamme teitä luopumaan näistä 

tyhjänpäiväisistä jumalista ja kääntymään elävän Jumalan puoleen, hänen, 

joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. -- Hän on 

tehnyt teille hyvää, hän on antanut vettä taivaalta ja sadon ajallaan, hän on 

ravinnut teidät ja täyttänyt teidät ilolla." 

- Kuka Jumala on? > Elävä Luoja 

- Mitä ihmisen pitää tehdä? > Kuunnella, luopua ja kääntyä Jumalan puoleen. PT 

 

8. Paavali kivitetään 

- Luullaan kuolleeksi ja raahataan ulos kaupungista 

- Paavali palaa matkoiltaan takaisin Antiokiaan 

> ”rohkaisivat opetuslapsia ja kehottivat heitä pysymään uskossa.” PT 

”he jättivät opetuslapset Herran turviin, hänen, johon nämä nyt uskoivat.” 

* Pidä huoli myös kavereista, että he pysyvät taivas tiellä! 

KERTAUS ja sovellus: Mistä ei kannata ikinä luopua? > Jeesus passista!!                       

HAASTE: Kysy kaveri mukaan taivastielle..  Loppupeli:  

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

RAAMATTU 

 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Paavali lähettinä (Apt.14) 

Mitä Herra teki? Kutsui Paavalin lähetiksi. Paransi ramman.  Mitä tämä osoittaa hänestä? Hänellä on 

tehtävä meille jokaiselle ja voima tehdä ihmeitä. Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Hän luotti 

Jumalaan. Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? Syntinen ihminen haluaa korottaa ihmistä. 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? Rampa, Zeus. 

Totuuksia: Lähetystyön tärkeys. Jeesuksen seuraaminen ahdingosta huolimatta. Punnitseminen. 

 PT: Jeesuksen lähettiläänä. 
 

Apt 

9:20. Hän alkoi heti synagogissa julistaa, että Jeesus on Jumalan Poika. 21. Kaikki, jotka kuuntelivat häntä, olivat 

ihmeissään. He sanoivat: "Eikö tämä sama mies pyrkinyt Jerusalemissa tuhoamaan ne, jotka huutavat avuksi 

Jeesuksen nimeä? Eikö hän tännekin tullut vangitakseen heidät ja viedäkseen ylipappien eteen?" 22. Mutta Saul sai 

yhä enemmän voimaa. Vääjäämättömin todistein hän osoitti, että Jeesus on Kristus, ja saattoi näin Damaskoksen 

juutalaiset hämmennyksen valtaan.  

23. Jonkin ajan kuluttua juutalaiset päättivät tappaa Saulin. 24. Saul sai kuitenkin vihiä heidän hankkeestaan. He 

pitivät kaupungin porteilla vartiota yötä päivää, jotta saisivat hänet surmatuksi, 25. mutta eräänä yönä opetuslapset 

auttoivat hänet pakoon laskemalla hänet korissa muurilta alas.  

 

11:19. Antiokian seurakunnan synty  

25. Barnabas lähti sitten Tarsokseen etsimään Saulia 26. ja löydettyään toi hänet Antiokiaan. -- Antiokiassa 

alettiin ensimmäiseksi käyttää opetuslapsista nimitystä kristitty. 

 

13: 1. Barnabas ja Saul saavat kutsun lähetystyöhön  

2. Kerran, kun he olivat palvelemassa Herraa ja paastoamassa, Pyhä Henki sanoi: "Erottakaa Barnabas ja 

Saul minun työhöni, siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut." 3. Niin he paastosivat ja 

rukoilivat, ja sitten he panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan. 

 

14: 8. Paavali ja Barnabas Lystrassa  

Lystrassa oli mies, joka syntymästään saakka oli ollut rampa, jaloistaan voimaton, eikä ollut koskaan 

kyennyt kävelemään. 9. Mies istui kuuntelemassa Paavalin puhetta, kun Paavalin katse pysähtyi häneen. 

Paavali huomasi, että mies uskoi voivansa parantua. 10. Hän sanoi kovalla äänellä: "Nouse seisomaan! 

Oikaise jalkasi." Mies hypähti pystyyn ja käveli.  

11. Kun ihmiset näkivät, mitä Paavali oli tehnyt, he huusivat lykaonian kielellä: "Jumalat ovat 

ihmishahmossa tulleet alas meidän luoksemme!" 12. He kutsuivat Barnabasta Zeukseksi, Paavalia taas 

Hermekseksi, koska hän oli heistä kahdesta se, joka puhui. 13. Kaupungin ulkopuolella olevan Zeuksen 

temppelin pappi toi härkiä ja seppeleitä portille toimittaakseen uhrin yhdessä väkijoukon kanssa.  

14. Mutta kun apostolit, Barnabas ja Paavali, kuulivat tästä, he repäisivät vaatteensa ja ryntäsivät 

väkijoukon keskelle huutaen: 15. "Mitä te oikein teette? Ihmisiä me vain olemme, samanlaisia kuin te. Me 

julistamme teille hyvää sanomaa ja kehotamme teitä luopumaan näistä tyhjänpäiväisistä jumalista ja 

kääntymään elävän Jumalan puoleen, hänen, joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä 

on. 16. Menneiden sukupolvien aikana hän on sallinut kaikkien kansojen kulkea omia teitään, 17. mutta 

silti hän ei ole jättänyt antamatta todistusta itsestään. Hän on tehnyt teille hyvää, hän on antanut vettä 

taivaalta ja sadon ajallaan, hän on ravinnut teidät ja täyttänyt teidät ilolla." 18. Näin puhuen he vaivoin 

saivat kansan estetyksi uhraamasta heille.  

19. Antiokiasta ja Ikonionista tuli kuitenkin juutalaisia, jotka taivuttivat kansan puolelleen. Paavalia 

kivitettiin, ja hänet raahattiin kaupungin ulkopuolelle, koska hänen luultiin kuolleen. 20. Mutta kun 

opetuslapset kerääntyivät hänen ympärilleen, hän nousi maasta ja palasi kaupunkiin. Seuraavana päivänä 

hän lähti Barnabaksen kanssa Derbeen.  

 

22. rohkaisivat opetuslapsia ja kehottivat heitä pysymään uskossa. He sanoivat: "Jumalan valtakuntaan 

meidän on mentävä monen ahdingon kautta." 23. Kullekin seurakunnalle he valitsivat vanhimmat*, ja 

rukoiltuaan ja paastottuaan he jättivät opetuslapset Herran turviin, hänen, johon nämä nyt uskoivat.  

-- 26. Sieltä he purjehtivat Antiokiaan, missä heidät oli annettu Jumalan armon haltuun siihen työhön, 

jonka he nyt olivat saattaneet päätökseen. 27. Perille saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja 

kertoivat, että Jumala oli heidän kauttaan tehnyt suuria tekoja ja että hän oli muillekin kuin juutalaisille 

avannut uskon oven. 


