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Johdanto:  
Minkälaisista asioista tahtoisit, että toiset ihmiset muistaisivat sinut? Jos vuosien ja vuosikymmenten tai vaikka satojen 

päästä vielä puhuttaisiin tai kirjoitettaisiin sinusta, minkälaisia asioita tahtoisit sinusta kerrottavan? Todennäköisesti 

jotain hyvää, jotain millä tavoin olet voinut auttaa toisia tms.   

Apostolien teoissa kerrotaan Stefanos-nimisestä miehestä. Hänestä meille kerrotaan paljon hyvää: Hän oli täynnä us-

koa ja Pyhää Henkeä, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja ja hän auttoi puutteenalaisia ihmisiä 

ja kertoi Jeesuksesta toisille. Mikä oli Stefanoksen salaisuus, että hänestä luetaan paljon hyvää, vaikka hän on elänyt 

2000vuotta sitten? Tutkitaanpa, sitä Raamatusta. 

1. Kuva 

Ensimmäisestä seurakunnasta kerrotan paljon hyvää, kuinka he rakastivat Jeesusta ja se näkyi heidän elämässään. He 

pitivät yhtä, yhdessä rukoilivat ja tutkivat sanaa ja pitivät toisistaan huolen, ettei kukaan elänyt puutteessa. Mutta oli 

siellä omat ongelmansa ja riitansakin. Muun muassa, kun Jeesukseen uskovien määrä kasvoi, toiset kokivat, että toisia 

puutteenalaisia syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa. Syytösten keskellä apostolit, jotka johtivat seurakuntaa, 

kutsuivat muutkin Jeesukseen uskovat koolle ja ehdottivat, että seitsemän hyvämaineista miestä, jotka ovat Hengen 

ja viisauden täyttämiä asetetaan hoitamaan avustustyötä.  

2. kuva 

Ehdotusta pidettiin hyvänä ja sen mukaan toimittiin: seitsemän miestä rukouksin siunattiin tehtäväänsä ja sillä oli hy-

vät seuraukset: jae 7.  Stefanos oli yksi noista, jotka valittiin tuohon avustajan tehtävään. Hänestä sanotaan, että hän 

oli täynnä uskoa. Mitä se tarkoittaa? Kehenkä hän uskoi?  Jeesukseen Kristukseen.  

Miten voi olla täynnä uskoa? Milloin sulla on maha täynnä? Kun olet viettänyt aikaasi ruokapöydässä pistäen evästä 

suusi kautta menemään mahaan. Kun tarpeeksi syöt, maha tulee täyteen. Samalla tavalla, kun viivyt Jeesuksen seu-

rassa syöden elämän leipää, eli lukien ja kuunnellen Jumalan sanaa, Raamattua sekä rukoillen, kiittäen ja ylistäen 

Jeesusta, sä voit olla täynnä Jeesusta. Sulla on läheinen suhde Jeesukseen ja elät Hänen kanssaan joka hetki.  

Stefanoksen elämän salaisuuden pari ekaa osaa oli siis 1. Usko Jeesukseen ja 2. Vietä aikaa Jeesuksen kanssa rukoillen 

ja Raamattua tutkien (1&2 kohta näkyviin)  

 

Kutsu… Jos sä et vielä usko Jeesukseen, miten voit uskoa? Ainoa mikä sut erottaa Jeesuksesta on synti, joten pyydä 

syntejäsi anteeksi ja sano Jeesukselle, että tule mun sydämeeni asumaan, mä tahdon uskoa suhun. Jotta sun usko voi 

kasvaa ja opit tuntemaan paremmin Jeesusta, rukoile ja lue Raamattua, vietä aikaasi Jeesuksen kanssa, elä joka hetki 

Jeesuksen seurassa. Hän lupaa, ettei sua hylkää eikä jätä. 

 

3. Kuva 

Kun Raamatussa kerrotaan: jae 8. Silloin jotkut miehet ryhtyivät väittelemään Stefanoksen kanssa. He olivat ihmisiä, 

jotka eivät uskoneet Jeesukseen eivätkä pitäneet siitä, mitä Jeesus Stefanoksen kautta teki ja puhui. Stefanos ei kui-

tenkaan pelännyt eikä perääntynyt eikä jäänyt pulaan toisten syytöksille ja väitteille. Hän puhui viisaasti eivätkä miehet 

pystyneet pitämään puolia. Mistä Stefanos sai viisauden? Oliko hän kouluja käynyt tohtori tai opettaja? Ei, hän oli 

tavallinen kansanmies, mutta Pyhä Henki antoi viisauden. Stefanos tunsi Jumalan sanan  hyvin ja Pyhä Henki auttoi 

häntä ymmärtämään ja muistamaan asioita Raamatusta. Stefanos oli riippuvainen Pyhän Hengen avusta. (kohta 3. 

näkyviin) 

Kuka Pyhä Henki oikein on ja miten Hän sinua auttaa? Jumalan Henki, joka on annettu meille Jeesuksen uskoville avuksi, 

opettajaksi sekä voimaksi, että voimme kertoa Jeesuksesta toisillekin. Pyhä Henki ohjaa sua katsomaan Jeesukseen ja 

muistamaan, mitä Jeesus on puolestasi tehnyt. Et näe häntä, mutta Hän asuu sinussa ja vaikuttaa elämääsi Jumalan 

sanan kautta ja rukouksessa. Pyhä Henki ohjaa ja suojelee sinua, antaa viisauden, voiman, rohkeuden… ihan kaiken, 

mitä tarvitset ja jopa rukoilee puolestasi. Kun sä rukoilet ja pyydät Jeesukselta apua, voimaa tai rohkeutta, mitä nyt 

tarvitsetkaan, Pyhä Henki toimii silloin ja auttaa sinua. Sinä tarvitset Pyhän Hengen apua. 
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4. Kuva 

Koska Stefanoksen vastustajat eivät saaneet häntä hiljennettyä eikä lankaan syytöksillään, he turvautuivat valheisiin 

ja väkivaltaan. He yllyttivät toisia väittämään, että Stefanos on puhunut herjaavia sanoja Mooseksesta ja Jumalasta, ja 

kävivät käsiksi häneen vieden hänet Suuren neuvoston eli juutalaisten tuomioistuimen eteen syytteeseen. He toivat 

sinne vääriä todistajia, jotka väittivät Stefanoksen puhuvan koko ajan temppeliä ja Jumalan lakia vastaan. Kaikki ne 

olivat valheellisia syytöksiä. Stefanos ei ollut puhunut eikä tehnyt mitään väärää, mistä häntä olisi voinut syyttää.   

 

Miten Stefanos toimi syytösten keskellä? 

 

5. Kuva 

Ensin kerrotaan ihmeellinen asia. Kaikki, jotka olivat siellä paikalla, näkivät kuinka Stefanoksen kasvot olivat kuin en-

kelin kasvot. Ne loistivat tavalla, joka herätti ympärillä olevissa ihmetystä ja pelkoa. Mistä se loiste tuli? Jeesus loisti 

hänen kauttansa. Kun Stefanos vietti aikaa Jeesuksen kanssa Jumalan sanan äärellä ja rukoillen, se näkyi hänestä. Ste-

fanoksen ympärillä olevat varmasti tajusivat, että Stefanos oli kuin enkeli, eli Jumalan sanansaattaja, joka toi Jumalalta 

sanomaa heille. Stefanos oli Jumalan palvelija ja hän oli sitä uskollisesti loppuun asti, vaikka toiset syyttivät häntä 

valheellisesti eikä kerrota, että olisi ketään puolesta puhujaa ollut. Jeesus oli Pyhän Hengen kautta hänen kanssaan.  

 

(4. kohta näkyviin) 

Pyhä Henki auttaa sinuakin olemaan Jumalan uskollinen palvelija. Sen lähtökohta on se, että vietät aikaasi Jeesuksen 

kanssa, etsien Jumalan tahtoa. Se muuttaa ja ohjaa sinua, vaikket sitä itse aina huomaisikaan, mutta toiset näkevät, 

kuinka Jeesuksen valo loistaa kauttasi. Toiset näkevät sinun elämässäsi kautta Jeesuksen; sinä saat välittää Jumalan 

totuutta ja rakkautta toisille. Jeesus antaa sinulle myös erilaisia tehtäviä, millä voit palvella Häntä.  

 

5. Kuva 

Kun ylipappi kysyi Stefanokselta, että pitääkö häntä vastaan esitetyt syytökset paikkansa, hän piti heille raamattuope-

tuksen. Hän tiesi, että nämä syytökset johtuivat siitä, että syyttäjät eivät tunteneet Jeesusta. Stefanos aloitti puheensa 

sanaoilla: ”veljet, kuulkaa minua”. Hän ei siis pitänyt syyttäjiään vastustajinaan, vaan kutsui heitä omiksi veljeksiin. 

Eikä Stefanoksen puhe ollut mikään itsensä puolustus tai selittely puhe, vaan Hän opetti heille Jumalan pelastussuun-

nitelmasta, siitä kuinka Jeesus tuli maailmaan tuomaan pelastuksen ihmisille. Hän kävi läpi Raamatun aina Aabraha-

mista Jeesuksen asti ja kertoen, kuinka Jumala pitää kiinni lupauksistaan ja kuinka kaikki hänen tekonsa tähdentyy 

Jeesuksen työhön ristillä.  

 

Tällä raamattuopetuksellaan Stefanos kumosi kaikki häneen kohdistuvat syytökset aiheettomina. Lopuksi hän puhui 

siitä, että kuka oikeastaan oli syyllistynyt Jumalan lain rikkomiseen. Hän kertoi, kuinka ne hänen syyttäjänsä ovat syn-

tisiä ja haluttomia alistumaan Jumalan tahtoon ja uskomaan Jeesukseen. He itse ristiinnaulitsivat Jeesuksen, pelasta-

jan. Miten kuulijat reagoivat siihen, kun heidän sanottiinkin olevan syyllisiä Jumalan edessä?  

 

6. Kuva 

He raivostuivat ja kiristelivät hampaita. Ei se meistä kenestäkään tunnu kivalta, eikä sitä ole helppo tunnustaa, että 

olen syntinen, mutta se oli Jumalan sanan mukainen totuus. Peruiko Stefanos sanansa, että saisi ihmiset rauhoittu-

maan? Ei. hän pysyi totuudessa. Silloin hän sai nähdä ja kokea jotain, mitä muut eivät nähneet: Apt. 7:55 (näkyviin, 

ääneen) Ajattele, itse Jeesus nousi seisomaan kunnioittaakseen Stefanosta, uskollista palvelijaa, joka kärsi Hänen täh-

tensä. Se, että Jeesus oli Jumalan oikealla puolella, tarkoittaa kunnian ja valtaa pitävän paikalla olemista. Jeesuksella 

on kaikki valta taivaassa ja maan päällä.  

(5. kohta näkyviin: Hän pysyi Jumalan sanan totuudessa) Pidä sinäkin kiinni siitä, mitä Raamattu sanoo, vaikka toiset 

eivät sitä hyväksyisikään eikä tykkäisi siitä. Sillä Jumalan sana on totuus ja sen mukaan toimiminen tuo aina siunauk-

sen. Jeesus itse on aina myös puolellasi, kun sinä pidät esillä Hänen sanaansa. Sinä ja Jeesus olette aina enemmistö.  

 

Stefanos kertoi toisillekin, kuinka näki Jeesuksen. Hän kertoi näkevänsä taivaassa hallitsijan paikalla saman Jeesuksen, 

joka juutalaiset olivat surmanneet. Neuvoston jäsenet pitivät Jumalan pilkkana Stefanoksen sanoja, ja siitä kuului kuo-

lemantuomio. Kun Stefanos kertoi totuuden Jeesuksesta, se sai aikaan sen, että he tukkivat korvansa eivätkä halunneet 

kuulla enää lisää. Sitten he raahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen hänet.  
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7. Kuva 

Kuinkas Stefanosta siihen suhtautui? Hän rukoili, että Jeesus ota vastaan minun henkeni. Hän luotti loppuun asti, että 

hän on Jeesuksen käsissä ja hän pääsee Jeesuksen luo. Toisekseen hän vaipui polvilleen ja huusi, että Herra älä vaadi 

heitä tilille tästä synnistä. Eli hän rukoili, että hänen syyttäjänsä ja kivittäjänsä saisivat tekonsa anteeksi. Sitten Stefanos 

kuoli. Stefanos oli täynnä armoa, eli hän rakasti vihaajiaan ja antoi heille anteeksi; hänellä oli anteeksiantava sydän.  

 

(6. kohta – ole armollinen ja anteeksiantava) Se on meidän elämämmekin kannalta yksi merkittävin asia. Kun voit 

rakastaa toisia, vaikkei he sitä ansaitsisi ja voit antaa anteeksi, olet vapaa ja se vaikuttaa monenlaisina hyvinä asioina 

sun elämässä ja suhteessa toisiin. Anteeksiantamuksessa on suunnaton voima. Kun sä olet saanut kokea Jumalan rak-

kauden ja saanut uskoa syntisi anteeksi Jeesuksen tähden, voit sinäkin antaa anteeksi toisille.  

 

Lyhyt pätkä oli se, mitä Stefanoksen elämästä tiedämme, mutta se opetti meille suuria asioita. Stefanoksen elämä 

antaa meille esimerkin ja ohjeet, mitkä ovat avaimet siunattuun elämään. Kerrataanpa ne vielä meille:  

 

Stefanoksen elämän suuret asiat olivat:  

1. Usko Jeesukseen – sun syntiesi sovittajana ja pelastajana 

2. Vietä paljon aikaa Jeesuksen kanssa rukoillen ja Raamattua tutkien – että opit tuntemaan paremmin Jeesusta 

ja uskosi Häneen kasvaa ja vahvistuu 

3. Ole riippuvainen Pyhän Hengen avusta ja voimasta – älä turvaa omaan voimaasi ja järkeesi, sillä itsessäsi et 

voi mitään 

4. Ole uskollinen Jumalan palvelija – vaikka joutuisit kärsimään, Jeesus on kanssasi 

5. Pysy Jumalan sanan totuudessa – sillä on siunaus elämääsi 

6. Ole armollinen ja anteeksiantava – silloin olet vapaa ja olet siunaukseksi toisille 
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Raamattuvisa – valitse oikea vastausvaihtoehto  
 

1. Mikä ongelma ekassa seurakunnassa oli? 

a) kirkossa oli kylmä 

b) ei ollut ketään, joka olisi opettanut Raamattua 

c) joitakin puutteenalaisia syrjittiin päivittäisiä 

avustuksia jaettaessa 

d) lapsityö puuttui kokonaan 

 

2. Ongelma ratkaistiin niin, että…  

a) kaikille annettiin lahjakortti kauppaan 

b) valittiin 7 hyvämaineista miestä hoitamaan 

avustustyötä 

c) kenellekään ei enää annettu avustusta 

d) palkattiin lisää työntekijöitä 

 

3. Mitä hyvää Stefanoksesta meille kerrotaan? 

a) hän oli taitava rekkakuski 

b) hän oli täynnä uskoa ja voimaa 

c) hän jakoi oman omaisuutensa köyhille 

d) hän oli paras seurakunnan johtaja 

 

4. Mitkä asiat olivat Stefanokselle tosi tärkeitä? 

a) ruoka ja uni 

b) koulutus ja ammatti 

c) usko Jeesukseen sekä rukous ja Jumalan sana 

d) ystävät ja harrastukset 

 

5. Mistä Stefanos sai viisauden? 

a) hän opiskeli ahkerasti 

b) hän oli luonnostaan itse viisas 

c) Pyhä Henki auttoi häntä 

d) Stefanos ei ollut viisautta 

 

6. Kenen apua ja voimaa sinä tarvitset, jotta voit 

kertoa toisillekin Jeesuksesta? 

a) Pyhän Hengen apua 

b) naapurin sedän apua 

c) omaa apuasi 

d) et kenenkään apua 

7. Kaikki syyttäjät näkivät, kuinka Stefanoksen 

kasvot olivat… 

a) kalpeat 

b) palaneet auringossa 

c) tavalliset 

d) kuin enkelin kasvot 

 

8. Kun Stefanos pysyi Jumalan sanan totuu-

dessa… 

a) … kaikki uskoivat Jeesukseen  

b) … kaikki iloitsivat siitä 

c) … syyttäjät luopuivat syytteistään 

d) … hänet raahattiin ulos kivitettäväksi 

 

9. Kenet Stefanos näki, vaikkei muut nähneet? 

a) Mooseksen 

b) Jeesuksen 

c) Aabrahamin 

d) enkelin  

 

10. Mitä Stefanos rukoili viimeiseksi? 

a) Jeesus antaisi hänen vihamiehilleen anteeksi 

b) Jeesus varjelisi häntä  

c) Jeesus kostaisi hänen vihamiehilleen 

d) ei hän jaksanut enää rukoilla 

 

11. Jeesus kutsuu sinuakin olemaan… 

a) vihainen  

b) anteeksiantamaton 

c) kostonhimoinen 

d) anteeksiantava 

 

12. Kun olet saanut kokea Jumalan rakkauden… 

a) … vihaat toisia 

b) … olet täydellinen ihminen 

c) … kaikki ihmisetkin rakastavat sinua 

d) … voit rakastaa toisia ja antaa heille anteeksi 
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Essi ja Elmeri        
- Ennen opetusta 

 
Essi: Elmeri, mikä sun lemppari kouluaine on?  

Elmeri: Täh? Ei mikään. Mä tykkään koulussa vaan välitunneista ja ruokailusta. 

Essi: Höh, en usko. Varmaan on jotain muutakin mielekästä? 

Elmeri: Hmm. No, jos tarkkoja ollaan, niin mä tykkää matikasta. Mistä sä? 

Essi: Historiasta! Mä oon lukenut historian kirjaa jo paljon pitemmälle, kuin mitä tunnilla on eh-

ditty käydä. 

Elmeri: Mun mielestä se on aika tylsää, lukea nyt juttuja vanhoista tapahtumista. Pitääköhän ne 

kaikki ees paikkansa. Mut mikä sua niissä sitten kiinnostaa? 

Essi: On vaan kiva tietää, että miten on ennen eletty ja minkälaisten tapahtumien kautta on tultu 

tähän päivään. Pohdin myös sitä, että mitä voisin oppia ennen meitä eläneiltä. 

Elmeri: Jaa. Mä taidan elää niin vaan tätä hetkeä, etten jaksa tuollaisia miettiä. 

Essi: Mut Elmeri, mitä sä haluaisit, että susta kerrottais joskus historian kirjassa tai jossain muussa 

kirjassa? 

Elmeri: Höh, ei kai minusta kukaan mitään kirjoita. Pitäis olla joku erikoisempia tapaus tai tehdä 

jotain suurta, jotta mua muisteltais joskus vuosien päästä.  

Essi: Voihan se olla, että susta vielä kirjoitellaan paljonkin. Mutta jos sä nyt voisit päättää, niin 

mitä haluaisit, että mitä sun elämässäs tapahtuis ja mistä sinut muistettaisiin.  

Elmeri: Hmm. aika vaikee kysymys. Mut ois aika siistiä olla mukana kehittämässä uutta tekniikkaa. 

Jotain ihan uudenlaisia pelikoneita ja älypuhelimia. Aattele, jos keksisin jonkun laitteen, mikä auttaisi 

meitä niin, ettei tarttis enää käydä koulussa. 

Essi: Mikä se sellainen on?  

Elmeri: En tiiä vielä…. mutta ehkä joskus keksin sen. Mut Essi, mistä sä sit tahtoisit, että sut muistet-

taisiin? 

Essi: Tahtoisin auttaa nälkäisiä tai muita köyhiä, niin että he saisi oikeesti avun elämäänsä.  

Elmeri: Vau, sulla olikin heti tuollainen toisten auttaminen mielessä.  

Essi: Mut taitaa olla mahdottomia haaveita. Mut mä haluaisin kyllä saada joltain ohjeet, millaisilla 

asioilla vois vaikuttaa edes vähän siihen, että mun elämästä ois iloa toisille.  

Elmeri: NO, mulla ei niitä oo antaa. Mut jospa Raamatusta saatas jotain vinkkejä…  

Essi: Jeps, kuunnellaan.  
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Essi ja Elmeri         
- opetuksen jälkeen 

 
Essi: Huh, siinäpä kuultiinkin melkoisen esimerkillisestä elämästä. Ei ihme, että Stefanos muiste-

taan vielä tänäänkin, vaikka noista tapahtumista taitaa ollakin kulunut jo parituhatta vuotta.  

Elmeri: Joo! Stefanos oli kyllä kova jätkä. Täytyy myöntää, että mun haaveetkin on ihan säälittäviä 

tuon rinnalla.  

Essi: Eipä tainnut Stefanoksen mielessä tekniikan kehitys olla, vaan jotain ihan muuta.  

Elmeri: Mut Essi, mä jäin ihan oikeesti miettimään, että kuinka suuri merkitys toisille ihmisille ja tu-

levaisuuden suhteen, on mun ihan arkisella elämällä.  

Essi: Niin, sitä helposti ajattelee tekevänsä joskus jotain suurta ja hienoa, mutta merkityksellisem-

pää on kuitenkin tämä tavallinen arki ja pienetkin teot. Sitähän meidän elämämme suurimmaksi 

aikaa on. Taidettiin saada Stefanokselta myös hyviä ohjeita elämään. 

Elmeri: Joo ja tärkeysjärjestys täytyy olla kohdillaan, jotta elämällä on hyvä perustus. Usko Jeesuk-

seen on ykkönen, ilman sitä oisin täysin hukassa. Jeesus tuo tarkoituksen tähän elämään ja pelastaa 

mut taivaaseen.  

Essi: Ja jotta voin oppia tuntemaan Jeesusta paremmin ja että minusta voisi tulla enemmän Jee-

suksen mielen mukainen ihminen, tarvii viettää paljon aikaa Jeesuksen kanssa, Häntä kuunnellen, 

kiittäen ja ylistäen. 

Elmeri: Joka hetki myös tarvitsen sitä Pyhän Hengen apua, vaikka sitä on joskus vaikea ymmärtää, 

kun ei voida nähdä Häntä. Mutta tiedän, että parempi Häneen on luottaa kuin mun omaan järkeen. 

Essi: Aattele, jos voisinkin olla uskollinen Jumalan palvelija aina, niin Stefanos. Vaikka toiset pilk-

kaisi tai joutuisin muuten kärsimään, en sitä pelkäisi vaan luottaisin Jeesuksen olevan kanssani.  

Elmeri: Eipä oo koulussakaan aina kovin helppoa toimia Jumalan sanan mukaan, kun kaverit eikä 

opettajakaan usko Raamattuun.   

Essi: Eipä niin, mutta sitä tärkeämpää onkin, että kuunnellaan näitä raamattuopetuksiakin ja ju-

tellaan yhdessä ja rukoillaan, että voitas auttaa toisiamme elämään Jumalan tahdossa.  

Elmeri: Niinpä! Sillä on aina siunaus elämäämme… Ihmeellisintä Stefanoksen elämässä mun mielestä 

kuitenkin oli, kuinka hän pyysi Jeesusta antamaan anteeksi niille, jotka hänet kivitti kuoliaaksi.  

Essi: Sellaista rakkautta ja anteeksiantavaa mieltä ei voi vaikuttaa kukaan muu kuin Jeesus. 

Elmeri: Ainoastaan, kun on saanut itse kokea Jeesuksen rakkauden ja saanut paljon anteeksi, voi 

antaa anteeksi muille. Se on tosi suuri juttu!  

Essi: Huh, nämä on isoja asioita. Uskon, että Jeesuksen avulla, voidaan elää just sellaista elämää 

kuin mitä Jumala tahtoo. Eikä oo väliä muistetaanko meidät vuosisatojen päästäkin.  

Elmeri: Ei niin, tärkeintä on, että tänään voitas olla siunaukseksi toisille ihmisille just tällaisina Jee-

suksen seuraajina kuin me ollaan.  

Essi: Jeps, mut hei, kiiitti tästä hetkestä. Nähdään taas viikon päästä! 


