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Ananias ja Safira Apt. 5:1-11 Simon-noita 8:9-24 – Kunnia Jumalalle 

Kuvat: www.freebibleimages.org 

Johdanto:  

Onko sun helppo tunnustaa asioita, missä oo toiminut väärin? Mä teen nyt tunnustuksen; kerron itsestäni kaksi asiaa, 

mitkä mun elämässä on usein pielessä: kun mä onnistun jossain, mitä teen, mä aivan liian helposti ylpistyn ja ajattelen, 

että kylläpä minä olen nyt niin kovin hyvä ja taitava parempi kuin muut. Vaikka mä tiedän, että mun kuuluis kiittää 

Jeesusta, joka on mua auttanut ja antanut mulle kaikki lahjat, mitä tarvitsen. Vastaavasti, kun mä epäonnistun, mua 

harmittaa ja hävettää ihan hirveästi, ja tuntuu, ettei mistään tule enää mitään. Mut oon oppinut, että epäonnistumis-

ten kautta Jeesus pitää minut häntä tarvitsevana, ja opettaa minulle, että Jeesukselle kuuluu kaikesta kunnia. Tekee 

siis hyvää epäonnistuakin, vaikka se sattuukin. Ja Jeesus voi muuttaa epäonnistumiset hänen kunniakseen. 

Raamatussa sanotaan: Ilm. 4:11. (näkyviin, ääneen) Jumala haluaa, että annamme kunnian Hänelle ja ylistämme 

Häntä siitä, mitä Hän on tehnyt meille tai meidän kauttamme.   

Apostolien teoissa, kerrotaan kahdesta ihmisestä, jotka halusivat näyttää erinomaisuutensa toisille Jeesuksen usko-

ville, saadakseen arvostusta heiltä.  

Kuva 1 

He olivat Ananias ja vaimonsa Safira. He olivat nähneet, kuinka Jeesuksen uskovat elivät. He, jotka rakastivat Jeesusta, 

myivät sen mitä omistivat ja käyttivät rahan auttaakseen toisiaan, ettei kukaan ollut puutteessa. On hyvä jakaa omas-

taan, se on Jumalan tahdon mukainen asia; siihen Jumala meitä kutsuu. Ananias ja Safira halusivat myös jakaa omas-

taan, mutta mikä olikaan heidän motiivinsa, syynsä siihen, miksi antoivat omastaan. Näyttää siltä, että he halusivat 

ihmisten huomaavan, kuinka hyviä ja anteliaita he olivat. He halusivat saada ihmisten arvostusta, mutta he rakastivat 

myös rahaa. Raamattu kertoo, että he myivät omistamansa maatilan. Siitä saamansa rahat olivat heidän ja he saattoi-

vat tehdä niillä mitä halusivat. He päättivät, että antavat osan seurakunnalle, jotta niillä voidaan auttaa tarvitsevia, 

mutta osan he päättivät pitää itsellään. Onko siinä jotain väärää? Ei. Mutta he päättivät yhdessä jotain muutakin. He 

päättivät, että he valehtelevat.  

Kuva 2 

Nimittäin, kun Ananias vei rahat Pietarille, hän ehkä sanoi tyyliin, että tässä on kaikki rahat, mitkä saimme, kun 

myimme maatilan, haluamme antaa ne seurakunnalle, toisten auttamiseksi. Oliko siinä kaikki rahat? Ei, osan he jättivät 

itselleen. Ananias ja Safira arvelivat varmastikin toisten ihmisten uskovan, että he rakastivat Jumalaa hyvin paljon, kun 

kaikki saavat tietää heidän antaneen kaikki rahat toisten hyväksi, vaikka se olikin täysvalhe, koska he pitivät osan itse.  

Mitä tapahtuu, kun ihminen haluaa kunniaa itselleen, sen sijaan että antaisi sen Jumalalle? Se johtaa valheisiin, itsek-

kyyteen ja ylpeyteen. Ne ovat syntiä, vastoin Jumalan tahtoa. Siinä ei rikota vain toisia ihmisiä kohtaan, vaan itse 

Jumalaa vastaan. Miksi me ihmiset haluamme toimia huomiota herättävästi tai kehua itseämme, tai jopa valehtele-

malla kerätä arvostusta? Jumala sanoo: "...kaikki ovat syntiä tehneet..." (Room. 3:23). "Ei ole ketään, joka tekee hyvää, 

ei ainoatakaan" (Room. 3:12). Synti asuu meissä, ja vaikuttaa valheet ja itsekkyyden, ylpeyden. Myös me toisinaan 

haluamme toisten ajattelevan, että minä olen parempi kuin muut. Kun sinä otat kaiken kunnian itsellesi sen sijaan, 

että antaisit sen Jumalalle, se on syntiä. Tarvitset tunnustaa sen ja saada anteeksi.   

Kuva 3 

Ananias ja Safira halusivat näyttää toisten edessä, kuinka hyviä he olivat, mutta todellisuudessa he valehtelivat. Kuka 

tiesi ja näki kuitenkin kaiken? Jumala, häneltä ei ole mikään salassa. Kun Ananias vei rahat Pietarille, Jumala antoi 

Pietarin ymmärtää, että Ananias valehtelee. Se valehtelu tuli julki - Ananias jäi kiinni valehtelusta. Hetken päästä myös 

vaimonsa Safira. Heidän näkyvä syntinsä oli valehtelu, mutta sisimmässään he olivat ylpeitä ja kiitoksenkipeitä. Jumala 

vihasi heidän syntiään niin, että Hän ei antanut Ananiaan ja Safiran elää kauemmin, he kuolivat tuolloin saman tien. 

He olivat sydämessään luopuneet Jeesuksesta, joten heitä kohtasi rangaistus heidän synneistään.  

Miksi tällainen tapahtui? Jumala on täydellinen Jumala ja hän vihaa syntiä, kaikkea väärää ja siitä kuuluu rangaistus, 

sen tähden synnillä ei kannata leikkiä. Synnillä on aina seuraukset. (jos varastan, mitä siitä seuraa?) Meidän Jeesukseen 

uskovien elämään ei kuulu valehteleminen, pettäminen eikä varastaminenkaan ja Jumala suhtautuu syntiin aina vaka-

vasti. Synti myös estää meitä antamasta kunniaa Jumalalle. Kun sinä uskot Jeesukseen, sä saat olla varma siitä, että 
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sua ei kohtaan mikään rangaistus, sillä Jeesus on kärsinyt ristillä sulle kuuluvan rangaistuksen. Sinä saat syntisi an-

teeksi. Jeesuksen uskovana sinä saat kiittää ja ylistää Jumalaa: Ilm. 4:11. (näkyviin, ääneen) 

Apostolien teoissa on toinen kertomus, joka auttaa meitä ymmärtämään, mitä voi tapahtua, jos haluamme kunnian 

itsellemme, sen sijaan että antaisimme kunnian Jumalalle. 

Kuva 4 

Simon-niminen mies harjoitti noituutta ja hän oli saanut paljon seuraajia. Hän käytti noitatemppuja saadakseen ihmi-

set uskomaan, että hän oli jotain suurta; hänellä oli Jumalan voima. Hänen voimansa ei todellisuudessa ollut Jumalan 

voimaa. Hän oli syntinen mies, joka ei edes tuntenut oikeaa, elävää Jumalaa eikä tehnyt Jumalan tahdon mukaisia 

asioita elämässään. Varmasti Simon kuunteli mielellään, kun ihmiset sanoivat: "Tulkaa katsomaan Simonia! Hän on 

suuri voima, Jumalan voima! Simon on mahtava mies! 

Kuva 5 

Eräänä päivänä Filippus, joka rakasti Jumalaa, tuli kaupunkiin, jossa Simon asui ja alkoi kertoa ihmisille Jeesuksesta. 

Filippus kertoi ihmisille, kuinka Jeesus kuoli ristillä sinun syntiesi tähden ja nousi kuolleista ja elää tänäänkin. Siksi 

uskomalla Jeesukseen sinäkin saat syntisi anteeksi ja aivan uuden elämän. Ihmiset uskoivat, sen mitä kuulivat. Monet 

heistä ottivat vastaan Jeesuksen elämäänsä ja heidän syntinsä annettiin heille anteeksi. Simon-noita näki, että ihmiset 

kuuntelivat ja alkoivat seurata Filippusta. Niinpä hänkin alkoi kuunnella ja uskoi, mitä Filippus sanoi. Hänen elämässään 

ei kuitenkaan tapahtunut mitään todellista muutosta.  

Kuva 7 

Myöhemmin Pietari ja Johannes kutsuttiin tuohon kaupunkiin opettamaan niitä, jotka uskoivat Jeesukseen. Pietari ja 

Johannes myös rukoilivat uskovien puolesta, ja he saivat Jumalan Pyhän Hengen, jonka seurauksesta ihmisten elä-

mässä tapahtui muutosta. Simon näki sen ja kenties ajatteli, että näillä miehillä on valta tehdä ihmeitä. Hän halusi 

myös tehdä sellaisia… Miksi luulet Simon-noidan halunneen sellaisen vallan?  

Luultavasti siksi, että hän saisi uuden kannattajajoukon sanomaan, että hän oli suurmies. Simonilla oli nimitäin valtava 

vallanhimo ja hän näki siinä myös mahdollisuuden ansaita rahaa. Se oli ollut syy, miksi hän kääntyi Jeesukseen usko-

vaksi. Hän ei oikeesti halunnutkaan luottaa Jeesukseen, vaan halusi valtaa itselleen. Hänen elämäänsä johti itsekkyys. 

Se on vaarana meillä jokaisella. On hyvä miettiä, että rakastatko sinä Jeesusta ja ohjaako sun elämää Jumalan tahto, 

vai johtaako sun elämää vain omat itsekkäät halusi.  

Kuva 8 

Simon sanoi Pietarille: "Tässä on rahaa. Antakaa minullekin tuollainen valta." (8:18-19) Pietari vastasi hänelle: ”Joudut 

rahoinesi eroon Jumalasta, kun luulet, että Jumalan lahja on rahalla ostettavissa...sinä et ole vilpitön Jumalan edessä."  

Aivan samoin kuin Simon ei voinut ostaa Jumalan voimaa, Pyhän Hengen lahjaa, ei kukaan meistäkään, en minä, etkä 

sinä, voi mitenkään ostaa Jumalalta yhtään mitään. Et voi ostaa Hänen rakkauttaan etkä syntien anteeksiantoa. Raa-

matussa sanotaan näin: Room. 6:23 (näkyviin, yhteen ääneen). Sen mitä Jumala antaa, on lahjaa sinulle, sitä et voi 

ansaita. Voit ottaa vain kiitoksella vastaan. Syntien anteeksisaaminen ja iankaikkinen elämä on lahjaa sinulle. 

Jos et ole vielä vastaanottanut Jumalan parasta lahjaa, et ole saanut syntejäsi anteeksi etkä oo koskaan ottanut Jee-

susta vastaan elämääsi, mutta haluaisit, tänäänkin se on mahdollista. Voit rukoilla vaikka näin: kiitos Jeesus, että ra-

kastat minua. Anna syntini anteeksi ja tule sydämeeni. Minä haluan seurata sinua ja päästä taivaaseen.  

Kuva 9 

Pietari kehotti Simonia kääntymään pahuudestaan, tunnustamaan syntinsä ja pyytämään anteeksi. Hän ei kuitenkaan 

ollut halukas siihen, vaan pyysi Pietaria rukoilemaan, ettei hänen tarvitsisi kärsiä syntiensä tähden; hän halusi välttää 

syntiensä rangaistuksen. Simon ei ollut halukas antamaan Jumalalle kunniaa elämässään. Hän halusi ihmisten ajatte-

levan hänen olevan suurenmoinen.  

Entä sinä? Haluatko sinä antaa kunnian Jumalalle? Kuinka sen voit tehdä? Ehkä joku sanoo sinulle: "Näin sinun pelaa-

van jalkapalloa. Pelasit tosi hyvin!” tai ”Sinä olet taitava koulussa” ”Osaat soittaa pianoa loistavasti” tms.  Miten annat 

niistä kunnian Jumalalle? Kiitä rohkaisevasta palautteesta ja kiitä Jumalaa, joka on antanut sinulle lahjaksi kykysi. Jos 

osaat tehdä jotakin hyvin kuten soittaa pianoa tai ratkaista matemaattisia ongelmia, leipoa tai korjata autoja, älä 
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kerskaile siitä. Vaan kerro toisille, että Jumala on antanut sulle sellaisen lahjan, kiitos ja ylistys kuuluu Jumalalle. Etsipä 

tulevan viikon aikana tilaisuuksia antaa kunnia Jumalalle. Kiitetään myös siitä, meidän elämässämme kaikki on lahjaa 

Jumalalta, ja kaikki valta meidän elämässämme kuuluu myös Jumalalle. Pyydä, että Jeesus auttaa sinua elämään niin, 

että elämäsi tuottaa hänelle kunniaa. Hän tahtoo ja voi sinua auttaa. Itse emme siis kykene. Ilm. 4:11 (näkyviin, ää-

neen) 
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Raamattuvisa – onko väite oikein vai väärin? – ympyröi vastauksesi 

1. Ananias ja Safira myivät omistamansa maatilan. (oikein / väärin)  

2. Ananias ja Safira rakastivat Jumalaa ja antoivat kaikki rahat toisten hyväksi. (oikein / väärin)  

3. Ananias ja Safira valehtelivat. (oikein / väärin)  

4. Oman kunnian himo johtaa valheisiin, itsekkyyteen ja ylpeyteen. (oikein / väärin)  

5. Ananiaksen ja Safiran valehtelu ei paljastanut. (oikein / väärin)  

6. Jumalalta mikään ei ole salassa. (oikein / väärin)  

7. Synti on mukava asia, sillä voi vaikka leikkiä. (oikein / väärin)  

8. Kun uskot Jeesukseen, et joudu kärsimään rangaistusta synneistäsi, sillä Jeesus on jo kärsinyt sen sun puolesta.  
(oikein / väärin)  

9. Simon-noidan synti oli vallanhimo ja itsekkyys. (oikein / väärin)  

10. Simon uskoi Jeesukseen ja tahtoi elää Jumalan tahdon mukaan. (oikein / väärin)  

11. Simonille tärkeintä oli, että hänen elämänsä tuottaa Jumalalle kunniaa. (oikein / väärin)  

12. Simon halusi ostaa rahalla Jumalan lahjan. (oikein / väärin)  

13. Sinä voit ostaa rahalla Jumalalta syntien anteeksiantamuksen. (oikein / väärin)  

14. Simon ei halunnut tunnustaa syntejään eikä pyytää anteeksi. (oikein / väärin)  

15. Jumalalle kuuluu kaikki kunnia ja valta. (oikein / väärin)  
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Essi ja Elmeri        
- Ennen opetusta 

 
Elmeri: Hei Essi! Joko sä oot mukana siinä uudessa projektissa, mikä meillä alkoi raamattukerhopo-

rukalla? Siis, että kerätään rahaa sekä vaatteita, leluja, ja kaikkee muuta tarpeellista vähävaraisille 

lapsiperheille. 

Essi: Joo, kuulin! Tosi huippua, että voidaan konkreettisella tavalla auttaa sellaisia, jotka tarvii 

apua.  

Elmeri: Minustakin se on mahtava idea, että me lapsetkin voidaan auttaa toisia lapsia.  

Essi: Joo, on tosi tärkeetä, että tehdään hyvää toisille.  

Elmeri: Siinä tulee konkreettiseksi se, kuinka Jeesus on ensin rakastanut meitä, niin me voidaan täl-

läkin tavoin rakastaa lähimmäisiämme. Mitä sä muuten aiot tehdä tai antaa? 

Essi: Paljon ja monenlaista hyvää! Mä oon jo tehnyt kaikenlaisia pikkuhommia, mistä äiti ja iskä 

maksaa muutaman euron. Sit oon käynyt mun huoneen läpi, ja kerännyt monenlaista hyvää, 

mitä voin antaa. 

Elmeri: Vau! Sähän oot tosi mahtava tyyppi. Sä taidat rakastaa Jeesusta tosi paljon, kun oot noin 

avosydäminen. 

Essi: Mä annan kaikki mun säästönikin, mitä mulle on kertynyt tai sit mä ostan niillä jotain kivaa, 

mitä voin antaa.  

Elmeri: Huh, mulla ei oo mitään noin hienoja suunnitelmia, arvostan sua suuresti! Oot huippuka-

veri! 

Essi: Kiitos vaan! Mitäs sä sit aiot tehdä tai antaa? 

Elmeri: Mä en varmaan pysty noin monenlaisiin juttuihin, mutta keksin varmasti jotain, millä voin 

osallistua. 

Essi: Niin, onhan tässä vielä aikaa… 

Elmeri: Tahtoisin vaan, että se, mitä teen ja annan, ois Jumalan mielenmukaista.  

Essi: Niinpä, joo. Mut hei, nyt on aika taas kuunnella raamattuopetus… 

Elmeri: Joo, keskitytään nyt siihen, eikä omiin tekemisiimme.  
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Essi ja Elmeri         
- opetuksen jälkeen 

 
Elmeri: Essi hei, oisko sulla nyt jotain ideoita, miten mä voisin osallistua siihen auttamisprojektiin, 

kun mulla ei oo rahaa, ja muutenkin on nyt vähän heikkotilanne, kun iskälläkään ei oo töitä.   

Essi: No, ööh, tuota… minäpä mietin… joo. 

Elmeri: Mikä sulla oikein on?  

Essi: Ei mitään... tai siis joo… tai ei… joo, ei, joo, ei mulla mitään. 

Elmeri: Sä oot jotenkin ihan outo. Mikä sua vaivaa?  

Essi: Mun ehkä täytyy tunnustaa yksi juttu… mutta, kun… 

Elmeri: Niin, mitä? 

Essi: No, ihan vaan sitä, että mä valehtelin sulle. 

Elmeri: Mitä? Valehtelit? Milloin?  

Essi: Ennen raamattuopetusta… Voi minua! Miksi mä tein niin?? 

Elmeri: Ai siis oliko se täyttä puppua, mitä kerroit siitä, kuinka osallistut siihen projektiin? 

Essi: Joo, oli. Mä oon oikeesti käyttänyt mun säästöni ihan omiin tarkoituksiin, enkä mä mitään 

hommia oo tehnyt, mistä rahaa saisin. Ja oikeesti keräsin vain kaikkee ihan joutavaa, mistä voin 

luopua…  

Elmeri: Miksi sä valehtelit mulle? 

Essi: Varmaan just sen tähden kuin Ananias ja Safirakin ja se Simon. Tahtoisin, että muut arvos-

taisi mua ja voisin olla suosiossa.  

Elmeri: No, saitko sitä, mitä toivoit? 

Essi: En todellakaan! Taisin ajaa itseni vaan entistä huonompaan maineeseen. Omatuntokin syy-

tää! Voi, voi. Voinko mä saada anteeksi ja mahdollisuuden tehdä jotain, mikä on Jumalan mielen 

mukaista? 

Elmeri: Totta kai voit! Essi, Jeesus on rangaistuksen sun synneistäsi siellä ristillä, joten sä saat uskoa 

kaiken anteeksi.  

Essi: Annatko säkin mulle anteeksi? 

Elmeri: Joo, totta kai! Mut tehtäskö yhdessä jotain sellaista, mikä ois Jumalan mielenmukaista ja 

rehellistä ja hyvää. 

Essi: Haluutko oikeesti tehdä mun kanssa, vaikka mä oon tällainen? 

Elmeri: Toki toki! Sä oot mun ystävä! Mut mä luulen, että meidän on parasta aloittaa siitä, että ru-

koillaan yhdessä mitä Jumala tahtoo meidän tekevän.  

Essi: Jes, tehdään niin! 


