
Paavalin kääntyminen (Apt.9:1-20, 26:9-16) 

PT: Käänny vastustamisesta Jeesuksen puolelle 

Johdanto: Puolen vaihto: kivisota isoveljen kans, kaveri lupasi olla mun puolella, 

mutta kun isoveli uhaksi, niin hän vaihtoi puolta ja heitti kivellä silmään... 

 

1. Seurakunta ja Stefanus kertovat Jeesuksesta ylösnousemuksen jälkeen 

- Saul oli mukana: hän halusi tehdä Jumalan tahdon, mutta seurasi lainopettajia 

? Onko Jumalan tahto tiukkojen sääntöjen noudattaminen? (Usko J.: 1.Joh3:23) 

 

2. Paavali matkalla Damaskokseen: ”vangitsemaan tuolle tielle lähteneet” 

- Ylipapilta lupa hakea kristittyjä vankilaan > Paavali totteli esivaltaa, haki luvan. 

? Miksi kristittyjä vastustetaan? PT 

? Miksi uskoa kutsutaan tieksi? > Tietä ei kuljeta vain ajattelemalla. 

* Ei haluta tunnustaa, että olen syntinen ja vastuussa teoistani. 

? Mitä järkeä on käyttää aikaansa sen todistamiseen, ettei ole Jumalaa? 

 

3. Aurinkoa kirkkaampi valo sokaisee Paavalin (HALOGEENI VALO) 

- "Saul, Saul, miksi vainoat minua?" Hän kysyi: "Herra, kuka sinä olet?" 

Ääni vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. PT 

- Kun kristittyjä vainotaan, vainotaan Jeesusta, joka asuu uskovissa PH:nsä kautta. 

- ”Nouse jaloillesi.” > Paavali nöyrtyi totaalisesti, hän tajusi tilansa: sokea. 

 

4. Paavali talutetaan sokeana Damaskokseen 

- Matkatoverit kuulivat äänen, mutta eivät nähneet 

* Kaikki eivät näe Jumalan todellisuutta, vaikka kuulevat Jumalan Sanaa. 

- Paavali oli 3 päivää syömättä ja juomatta ja rukoili. 

 

5. Jumala puhuu Ananiaalle 

- Mene Paavalin luokse ja rukoile, niin hän saa näkönsä takaisin 

- Ananias vastusteli: ”hän on tullut -- vangitsemaan kaikki, jotka huutavat 

avuksi sinun nimeäsi." (Ps.50:15) 

- Herra sanoi hänelle: "Mene, minä olen valinnut hänet aseekseni –  

- Ananias lähti. 

 

6. "Saul, veljeni! Herra on lähettänyt minut -- jotta saisit näkösi takaisin ja 

täyttyisit Pyhästä Hengestä." 

- Ananias rukoili ja Paavali sai näkönsä takaisin 

- Pyhä Henki on Jumala. Kasteessa meille lahjoitetaan Pyhä Henki. . PT 

* Kasteessa meidät otetaan Jumalan lapsiksi. 

 

7. ”Hän alkoi heti synagogissa julistaa, että Jeesus on Jumalan Poika.” 

? Miksi piti heti lähteä ihan eri suuntaan? Eikö myöhemminkin olisi kerennyt? 

* Onko sinulle vaikea tunnustaa tehneesi väärin? 

** Onko mitään syytä, miksi et tunnustaisi sitä nyt? (rukouspiste!) PT 

 

8. Paavali päätetään murhata kahdesti (9:20-30) 

- Portteja vartioitiin ja niin Paavali laskettiin korissa alas 

* Jeesus  murhattiin, mutta hän nousi kuolleista ja on siksi sinunkin Pelastaja. 

 

KERTAUS ja sovellus: Saul vaihtoi puolta, vaihda sinäkin Jeesuksen puolelle. 

HAASTE:  Loppupeli:  

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

RAAMATTU 
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Rm.3:23 Kaikki synt. 



Apt.9:1 Saul uhkui yhä vihaa ja murhanhimoa Herran opetuslapsia kohtaan. Hän meni ylipapin luo 2. ja 

pyysi tältä Damaskoksen synagogille osoitettuja kirjeitä, jotka valtuuttaisivat hänet vangitsemaan tuolle 

tielle lähteneet, sekä miehet että naiset, ketkä vain käsiinsä saisi, ja tuomaan heidät Jerusalemiin.  

3. Matkalla, Saulin ollessa jo lähellä Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. 4. 

Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?" 5. Hän kysyi: "Herra, kuka 

sinä olet?" Ääni vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. 6. Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä saat 

kuulla, mitä sinun on tehtävä."  

7. Saulin matkatoverit seisoivat sanattomina. He kuulivat äänen mutta eivät havainneet ketään. 8. Saul 

nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Toiset veivät hänet Damaskokseen 

kädestä taluttaen. 9. Kolmeen päivään hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonut.  

10. Damaskoksessa oli Ananias-niminen opetuslapsi. Herra puhutteli häntä näyssä: "Ananias!" "Tässä olen, 

Herra", hän vastasi. 11. Herra sanoi: "Mene Suorallekadulle ja kysy Juudaksen talosta Saulia, jota 

kutsutaan Tarsolaiseksi. Hän rukoilee, 12. ja näyssä hän on nähnyt, että Ananias-niminen mies tulee sisään 

ja panee kätensä hänen päälleen, jotta hän saisi näkönsä takaisin." 13. Ananias vastasi: "Herra, minä olen 

monilta kuullut, kuinka paljon pahaa se mies on Jerusalemissa tehnyt sinun pyhillesi*. 14. Tännekin hän on 

tullut ylipappien valtuuttamana vangitsemaan kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi." 15. Mutta 

Herra sanoi hänelle: "Mene, minä olen valinnut hänet aseekseni, tunnustamaan nimeäni maailman kansojen 

ja kuninkaiden ja myös Israelin kansan edessä. 16. Minä tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon 

kärsimään minun nimeni tähden."  

17. Ananias lähti. Hän meni sisälle taloon, pani kätensä Saulin päälle ja sanoi: "Saul, veljeni! Herra on 

lähettänyt minut - Jeesus, joka ilmestyi sinulle, kun olit matkalla tänne. Hän lähetti minut, jotta saisit 

näkösi takaisin ja täyttyisit Pyhästä Hengestä." 18. Samassa oli kuin suomut olisivat pudonneet Saulin 

silmistä, ja hän näki jälleen. Hän nousi jalkeille, ja hänet kastettiin. 19. Ruokaa nautittuaan hän taas 

voimistui. Saul viipyi jonkin aikaa Damaskoksessa opetuslasten luona. 20. Hän alkoi heti synagogissa 

julistaa, että Jeesus on Jumalan Poika.  

  

26:9. "Minäkin elin ennen siinä luulossa, että minun tulee kaikin voimin taistella Jeesus Nasaretilaisen 

nimeä vastaan. 10. Niin minä myös tein Jerusalemissa. Hankin ylipapeilta valtuudet ja toimitin vankilaan 

monia pyhiä, ja kun tuli kyse heidän surmaamisestaan, äänestin sen puolesta. 11. Kerran toisensa jälkeen 

minä synagogissa rankaisin heitä ja yritin pakottaa heidät herjaamaan Jeesusta, ja ankarassa kiihkossani 

minä ulotin vainoretkeni oman maamme ulkopuolelle asti.  

12. "Näissä asioissa minä lähdin matkalle Damaskokseen. Olin saanut siihen ylipapeilta suostumuksen ja 

valtuudet. 13. Mutta silloin, kuningas, minä matkaa tehdessäni puolenpäivän aikaan näin, miten taivaasta 

leimahti aurinkoakin kirkkaampi valo minun ja matkatovereideni ympärille. 14. Me kaikki kaaduimme 

maahan, ja minä kuulin äänen sanovan heprean kielellä: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua? Paha sinun on 

potkia pistintä vastaan.' 15. Minä kysyin: 'Herra, kuka sinä olet?' Herra sanoi: 'Minä olen Jeesus, jota sinä 

vainoat. 16. Nouse jaloillesi. Minä olen ilmestynyt sinulle, koska olen valinnut sinut palvelijakseni ja 

todistajakseni, kertomaan siitä, mitä nyt olet nähnyt ja mitä vielä olet näkevä, kun sinulle ilmestyn.  
22:3. "Minä olen juutalainen. Olen syntynyt Kilikian Tarsoksessa mutta kasvanut tässä kaupungissa. Gamalielin 

oppilaana minut on kasvatettu isiemme lain kaikkien vaatimusten mukaan. Kiivaasti minä taistelin Jumalan puolesta, 

juuri niin kuin te kaikki tänään teette. 4. Minä olin tälle tielle lähteneiden verivihollinen ja vainosin heitä, pidätin 

miehiä ja naisia ja toimitin heidät vankilaan. 5. Tämän voi ylipappi ja koko vanhimpien neuvosto todistaa. Heiltä 

minä myös sain valtuudet, Damaskoksen veljille osoitetut kirjeet, kun lähdin sinne vangitsemaan siellä olevia 

kristittyjä ja tuomaan heidät Jerusalemiin rangaistaviksi.  

6. "Mutta matkalla, kun jo olin lähellä Damaskosta, taivaasta leimahti puolenpäivän aikaan yhtäkkiä kirkas valo 

ympärilleni. 7. Kaaduin maahan ja kuulin äänen sanovan: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua?' 8. Minä kysyin: 'Herra, 

kuka sinä olet?' Ääni vastasi: 'Minä olen Jeesus Nasaretilainen, jota sinä vainoat.' 9. Ne, jotka olivat kanssani, näkivät 

valon mutta eivät kuulleet sen ääntä, joka minulle puhui. 10. Minä kysyin: 'Herra, mitä minun tulee tehdä?' Herra 

sanoi minulle: 'Nouse ja mene Damaskokseen. Siellä saat kuulla kaiken, mitä sinun tehtäväksesi on määrätty.' 11. 

Minä en nähnyt mitään, koska kirkas valo oli sokaissut minut, ja siksi matkatoverieni oli talutettava minua. Niin 

sitten saavuin Damaskokseen.  

12. "Siellä oli Ananias, hurskas ja lakia noudattava mies, jota kaikki kaupungin juutalaiset pitivät arvossa. 13. Hän 

tuli luokseni ja sanoi: 'Saul, veljeni, palautukoon näkösi!' Samassa näköni palasi ja näin hänet. 14. Hän sanoi: 

'Isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan tahtonsa, näkemään Vanhurskaan ja kuulemaan hänen oman äänensä. 

15. Sinusta tulee hänen todistajansa, sinä kerrot kaikille ihmisille, mitä olet nähnyt ja kuullut. 16. Älä vitkastele. 

Huuda avuksi hänen nimeään, nouse ja anna kastaa itsesi, anna pestä syntisi pois.' 


