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Saulin kääntyminen, Apt. 9:1- 22 – Oikealle tielle! 
Kertomuksen kuvat: www.freebibleimages.org 

 

Johdanto: ((Näytä navigaattoria) Mikä on navigaattori; mitä se sanoo, kun ajaa väärää tietä? – tee uu-käännös niin 

pian kuin mahdollista ja ohjaa oikealle tielle. Raamattu on kuin navigaattori meille. Jer. 7:5 (näkyviin, ääneen).  

Raamattu ohjaa meitä oikealle tielle, Jumalan tahdon mukaiselle tielle, jolla elämme toisiamme kunnioittaen ja tielle, 

joka vie taivaaseen. Tänään tutustutaan mieheen, joka kulki väärää tietä ja tarvitsi rajumpaa navigaattoria ohjamaan 

hänet oikealle tielle.  

 

1. Kuva (isot lukee Apt. 9:1-2) 

Elettiin aikaa jokunen vuosi Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Raamatussa kerrotaan, että juutalaiset ylipapit 

ja oppineet eivät uskoneet Jeesukseen. Kun he huomasivat, että monista ihmisistä tuli Jeesukseen uskovia, he 

suuttuivat ja alkoivat vainota heitä. Mitä tarkoitta vainota? Tehdään ihmisille pahaa tietoisesti ja järjestelmällisesti, 

kohdellaan huonosti esimerkiksi sen tähden, mihin uskovat.   

 

Saul oli yksi heistä, jotka vainosivat Jeesuksen uskovia Jerusalemissa. Heitä vietiin vankilaan, lyötiin ja jopa tapettiin. 

Saul oli rohkea työssään uskovien tuhoamiseksi. Viha oli niin valtava, että monet pakenivat muihin kaupunkeihin, kuten 

Damaskoon. Saul pyysi ylipapeilta kirjettä, joka antaisi hänelle luvan ottaa uskovia kiinni myös Damaskossa ja tuoda 

heidät Jerusalemiin vankilaan. Ylipappi antoi kirjeen. 

 

(Isoille: Vainotaanko nykyisin kristittyjä? Kyllä, monissa maissa. Kristityt on maailman vainotuin uskonnollinen ryhmä. 

He kärsivät, koska rakastavat Jeesusta ja tahtovat totella Häntä, aivan kuten ne kristityt, jotka elivät kaksituhatta 

vuotta sitten Saulin aikaan. Vainotaanko Suomessa kristittyjä? Ei vainota, mutta kärsiä kyllä voi. Kaverit voi kiusata, 

pilkata, voi olla tilanteita, ettei johonkin pääse, kun on kristitty, tai ei saa laulaa suvivirttä tms. Mutta ei nää ei ole 

mitään verrattuna siihen, mitä vaikka tuolla Lähi-idän alueella tapahtuu, kun monet kuolevat uskonsa tähden. Mitä 

voit tehdä heidän puolestaan, joita vainotaan? Rukoile!) 

 

2. Kuva 

Tässä kohdassa ei kerrota, mutta toisaalta tiedämme jo nuorena Saulille opetettiin Vanhan testamentin kirjoituksia 

Raamatusta. Hän tunsi kymmenen käskyä ja muita Jumalan sanan opetuksia, joita hän pyrki noudattamaan tarkasti. 

Raamattua tunteneet ihmiset olivat laatineet myös paljon erilaisia uskonnollisia sääntöjä, joita Saul myös yritti 

noudattaa. Hän kuvitteli miellyttävänsä Jumalaa noudattamalla monia sääntöjä, olemalla hyvä. 

 

Voiko joku kelvata Jumalalle olemalle hyvä? (peruskuvat) Kukaan meistä ei voi kelvata Jumalalle ja päästä taivaaseen 

olemalla hyvä. Sillä kukaan meistä ei ole täydellisen hyvä, koska olemme syntisiä. Vai oletko sinä aina ystävällinen ja 

lempeä toisia kohtaan? Palaako koskaan pinna tai tuleeko sanottua pahasti?  

 

Me voimme ajatella, että Jumala rakastaa minua, kun olen näin hyvä, mutta kukaan meistä ei voi täyttää Jumalan 

vaatimuksia. Saarn. 7:20 (näkyviin, ääneen) Jokaisen, minun ja sinun, on käännyttävä pois omista yrityksistä pelastua 

hyviä tekoja tekemällä ja turvauduttava Jeesukseen, joka yksin voi antaa syntimme anteeksi ja pelasta meidät. Voi 

käydä myös niin, että olemme sokeita. Luulemme tekevämme oikein ja hyvää, ja teemme sitä vielä rohkeasti ja 

reippaasti, mutta todellisuudessa aiheutammekin vain vahinkoa. Tarvitset Jumalan apua ja Jumalan sanaa, että voit 

nähdä ja ymmärtää, mikä on totuus ja mikä on oikein. Tarvitset Jeesusta saadaksesi anteeksi. Uskomalla Jeesukseen 

kelpaat Jumalalle. Tarvitset Jeesusta ohjaamaan sun elämääsi. 

 

Saul kuvitteli miellyttävänsä Jumalaa, tekevänsä hyvää, kun hän vainosi kristittyjä.  

 

3. Kuva 

Saul keräsi seurueen matkaa varten ja lähti rohkeasti kohti Damaskoa. Matka sinne kesti useita päiviä ja se oli varmasti 

kuuma, pölyinen, pitkä ja väsyttävä. (pienet: sanoo koppotikoppoti ja pyyhkii hikeä otsalta ja sanoo huhhuhuijaa) Ehkä 

Saul mietti jo matkalla, että kuinka hän ottaisi kiinni Jeesukseen uskovia ja vangitsisi heidät. Kyllä Jumala on nyt 
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tyytyväinen siihen, että hän vainoaa uskovia, näin rohkeastikin vielä. Oliko näin? Ei. Jumalalla oli ihan toisenlaiset 

suunnitelmat… myös Saulin elämälle, vaikkei hän itse sitä vielä tiennytkään. Kun Saul seurueineen saapui jo aivan 

lähelle Damaskon kaupunkia, tapahtui jotain yllättävää… Raamattu sanoo siitä näin: Apt. 9:3,4 (isot lukee myös jakeet 

5-7) 

 

4. Kuva 

Saul mietti, että kuka puhuu. Kenen ääni se oli? Kun hän kuuli nuo sanat: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua.” Hän vastasi 

siihen, että Herra, kuka sinä olet? Ääni vastasi hänelle: ”Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.” Saul ei vainonnut vain 

ihmisiä, vaan hän vainosi itse Jeesusta. Mikä valtava yllätys se oli!!! Saul tiesi, että Jeesus oli kuollut ristillä ja haudattu 

ja nyt hän puhui hänelle taivaasta. Saul varmasti tuolloin tajusi, että Jeesuksen täytyy olla Jumala, jos Hän kerran puhuu 

taivaasta ja loistaa kirkasta valoa hänen ympärilleen. Tähän mennessä Saul ei ollut ymmärtänyt sitä, kuka Jeesus on, 

mutta nyt hän kohtasi Jeesuksen henkilökohtaisesti ja alkoi oppia tuntemaan Jeesusta.  

 

5. Kuva 

Ymmärrätkö sinä, Kuka Jeesus on? Mitä kuva kertoo? Jeesus on Jumalan Poika 

•joka tuli taivaasta alas maan päälle, syntyi ihmiseksi, pieneksi vauvaksi Betlehemiin 

•Hän eli ihmisen elämän; teki maan päällä paljon hyvää, opetti, paransi, ruokki, herätti jopa kuolleita 

•suurin, mitä hän teki, oli se, kun hän kuoli ristillä rangaistukseksi sinun ja minun synneistämme 

•kuoli ja haudattiin ja nousi kuolleista kolmantena päivänä kuolleista 

•elää tänäänkin, nousi taivaaseen, on kansamme Henkensä kautta 

 

Silloin kun Saul ei tuntenut Jeesusta, hän luuli tekevänsä hyvän työn vainotessaan ihmisiä, jotka uskoivat Jeesukseen. 

Hän kulki elämässään aivan väärään tietä. Hän kasvonsa olivat poispäin Jumalasta ja hän käytti rohkeutensa ja 

voimansa ihan väärään asiaan, tuhotakseen omaa ja muiden elämää. Hänen täytyi kääntyä väärältä tieltä oikealle 

tielle. Jättää se, minkä itse luuli oikeaksi ja seurata Jeesusta, niin kuin sana sanoo: Jer. 7:5. (näkyviin, ääneen)  

 

Jumalan tahto on, että sinä kuljet oikeaa tietä, eli Jumalan antamaa tietä, joka vie taivaaseen. (peruskuvat) Se tie on 

Jeesus, eli uskomalla Jeesuksen sinä itse saat anteeksi kaikki syntisi, mitkä erottavat sinut Jumalasta ja sinä pelastut. 

Ja jo tässä elämässä voit Jeesuksen avulla elää Jumalan mielenmukaista elämää suhteessa toisiin ihmisiin. Joko sinä 

tunnet Jeesuksen? Uskotko häneen ja käytätkö sinä aikasi ja voimasi siihen, mitä Hän kutsuu sinua tekemään, vai 

siihen, mikä sinusta itsestä vain tuntuu oikealta ja hyvältä? Jos et vielä usko Jeesukseen, mutta tahtoisit, voit rukoilla 

vaikka näin: … Rukoile, että Jeesus myös auttaisi sinua kulkemaan sitä tietä, mitkä Hän haluaa sinun kulkevan ja 

tekevän hänen tahtonsa mukaisia asioita, toimia oikein toisia ihmisiä kohtaan. Hän sinua auttaa. 

 

Saul alkoi vähitellen ymmärtää, että Jeesus oli Jumalan Poika ja pelastaja. Jeesus käski hänen nousta ja mennä 

Damaskoon ja kertoi, että siellä Saul saa kuulla, mitä hänen on tehtävä.  

 

6. kuva (isot lukee Apt. 9:8-9) 

Kun Saul nousi, hän ei nähnyt mitään. Miksi? Taivaasta leimahtanut valo oli ollut niin kirkas, että se oli tehnyt hänet 

sokeaksi. Hänen seuralaisiensa täytyi taluttaa hänet Damaskoon. Miltä tuntuisi olla sokea? Saul oli sokeana kolme 

päivää. Hän ei syönyt eikä juonut, mutta hän rukoili. Emme tiedä, mitä hän rukoili, mutta varmaankin pyysi Jumalaa 

antamaan syntinsä anteeksi ja tunnusti kulkeneensa elämässään täysin väärällä tiellä. Nyt hän tahtoi lähteä oikealle 

tielle. Hän uskoi Jeesuksen olevan Jumalan Poika, joka antaa hänelle anteeksi ja ohjaa hänet tielle, joka vie taivaaseen. 

Tuo päivä oli Saulin elämässä mahtava päivä, kun hän kääntyi seuraamaan Jeesusta. Hän aloitti matkansa kohti 

taivasta.  

 

Jumalalla oli Saulille toinenkin yllätys. (isot lukee Apt. 9:10-16) Saulin rukoillessa Jumala näytti hänelle näyn, 

eräänlaisen unen, jossa Saul näki Ananias nimisen miehen tulevan hänen luokseen… Damaskoksessa asui Ananias, jolle 

Jumala ilmestyi näyssä ja käski häntä menemään Saulin luo. Ananias pelkäsi. Miksi? Hän tiesi, mitä Saul oli aiemmin 

tehnyt. Jumala kuitenkin kertoi, kuinka Saul oli muuttunut. Hän uskoi nyt Jeesukseen ja rukoili, eikä enää 

vahingoittanut ketään. Jumala halusi lähettää Saulin kertomaan Jeesuksesta muillekin. Siksi oli tärkeää, että Ananias 

menisi tapaamaan Saulia…  
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7. kuva 
Jumala antoi Ananiakselle rohkeuden mennä Saulin luokse. Hän sanoi jae 17-19  
(isoille: Miksi hän kutsui Saulia veljekseen? Koska Saul oli nyt Jumalan lapsi aivan kuten Ananiaskin, molemmat uskoivat 
Jeesukseen. Muista, että sinullakin on paljon veljiä ja siskoja; kaikki, jotka uskovat Jeesuksen, ovat sisariasi ja veljiäsi, 
vaikka asuisivat eripaikkakunnilla ja kävisivät eriseurakunnassa, mutta meillä sama Isä, kaikkivaltias Jumala.)  
Jumala antoi Saulille näön. Hän näki silmillään jälleen, kaiken sen mitä ympärillään oli. Jumala antoi myös hänelle 
uuden näkökyvyn nähdä toiset ihmiset ja tehtävän, jonka hän oli saanut Jumalalta. Enää hän ei nähnyt Jeesuksen 
uskovia ihmisinä, joita pitäisi vahingoittaa, vaan hän näki heidät rakkaina sisarina ja veljinä. Hänen sydämeensä syttyi 
rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan. Hän näki kaikki ihmiset arvokkaina, niin tärkeinä, että hän tahtoi, että jokainen 
ihminen saisi kohdata Jeesuksen, niin kuin hän itse kohtasi. Hänelle tuli hätä siitä, että kaikki ihmiset varmasti 
pääsisivät Jeesus-tielle ja taivaaseen.  (isot lukee Apt. 9:20-22) 
 
8. Kuva  
Pian hän lähtikin kertomaan Jeesuksesta. Sen sijaan, että hän olisi vainonnut niitä, jotka rakastivat Jeesusta, hän nyt 
itse oli Jeesuksen seuraaja ja halusi toisten ihmisten kuulevan Jeesuksesta ja seuraavan Häntä. Mikä suuri muutos! Hän 
kertoi rohkeasti ihmisille Jeesuksesta!!  
 
Tämä sama Jeesus, joka muutti Saulin elämän, muuttaa tänäänkin ihmisten elämää. Tänäänkin on totta tämä kehotus: 
Jer. 7:5 (näkyviin, ääneen) Mietipä, onko sinun elämässäsi jotain, mikä tarvitsee muutosta? Miten sinä suhtaudut 
toisiin ihmisiin? Välitätkö heistä, vai kenties kiusaat, puhut pahaa tai vähättelet toisia? Rukoile, että Jeesus vois 
muuttaa sinua niin, että näet toiset ihmiset arvokkaina ja tärkeinä, joille sinä voit välittää Jeesuksen rakkautta ja 
totuutta; kutsua heitäkin kulkemaan Jeesus tietä. Rukoile sitäkin, että sinusta saisi tulle enemmän Jeesuksen kaltainen 
ja voit Jeesuksen avulla tehdä hänen tekojaan toisten ihmisten parhaaksi. Jumala antaa sinulle rohkeutta, voimaa, 
rakkautta ja viisautta, että saat olla elämälläsi siunaukseksi monille ihmisille.  
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Kertauskisa – pidä lapsille joukkuekilpailuna (vastaukset suluissa) 
 

1. Mitä Saul teki Jeesukseen uskoville ihmisille? (vainosi heitä, vangitutti) 

2. Mitä Saulille opetettiin jo lapsena?  (Raamatun kirjoituksia, Jumalan laki) 

3. Miten Saul kuvitteli kelpaavansa Jumalalle? (olemalla hyvä ihminen) 

4. Miten sinä kelpaat Jumalalle ja pääset taivaaseen? (uskomalla Jeesukseen) 

5. Mitä tapahtui Saulille matkalla Damaskoon? (Jeesus ilmestyi, tuli sokea) 

6. Kuka Jeesus on? (Jumala, Jumalan poika, pelastaja) 

7. Mikä oli tärkeintä, mitä Jeesus teki maan päällä ollessaan? (kuoli ristillä, sovitti synnit, nousi kuolleista) 

8. Miten Saul sai näkönsä takaisin? (Jumala lähetti Ananiaksen hänen luokseen, Jumala paransi Ananiaksen kautta) 

9. Miten Saulin elämä muuttui, kun hän kohtasi Jeesuksen? (hän ei enää vainonnut, vaan kertoi ihmisille Jeesuksesta, 

halusi, että jokainen ihminen saisi oppia tuntemaan Jeesuksen.) 

10. Mikä sana puuttuu? ”Kääntykää vihdoin _(oikealle)__ tielle ja tehkää hyvää, kohdelkaa aina oikeudenmukaisesti 

_(toisianne)_.” Jer. 7:5 
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Essi ja Elmeri       
- Ennen opetusta 

 

Essi: Hei Elmeri, arvaapa mitä noloa mulle tapahtu? 

Elmeri: No sä varmaan nauroit ruokapöydässä niin, että makaronit tuli nenästä. 

Essi: Höh, ei nyt sentään mitään sellaista. 

Elmeri: Ehkä sä sitten unohdit onnitella äitiäsi, jolla oli synttärit.  

Essi: En unohtanut! Muistin kyllä ja oikein lauloin onnittelulaulunkin.  

Elmeri: En mä sitten osaa arvata, mitä sulle kävi. Kerro se mulle. 

Essi: Mä luulin tekeväni oikein ja hyvää, mutta oikeesti olinkin ihan väärässä. Jos meille ei ois 

tullut pelastajaa, niin mitenkähän meille ois käynyt. 

Elmeri: Kuulostaa aika hurjalta, mitä siis tapahtui?  

Essi: Me oltiin kavereiden kanssa menossa eilen pelaamaan jalkapalloa, ja mä sanoin niille, että 

mä tiedän tosi hyvän oikoreitin sinne. Päästään nopeasti ja mukavasti perille.  

Elmeri: Entä sitten? 

Essi: No, mä ohjasin ne ihan väärään suuntaan. Sieltä tulikin vastaan tosi vaikea kulkuinen polku 

ja sit me oltiin lopulta ihan eksyksissä. Oltiin ihan märkiä ja kylmissäänkin ja lopulta tuli jo 

pimeäkin.   

Elmeri: Voi ei! Mut miten te selvisitte? 

Essi: No, ensin pelästyttiin ihan kunnolla, kun yhtäkkiä ilmestyi kirkas valo.  

Elmeri: Mikä se oli ja mistä se tuli? 

Essi: Se oli meidän pelastaja. Joku nainen, joka oli koiransa kanssa lenkillä ja oli kuullut meidän 

ääniä ja tuli katsomaan. Se kertoi, että me ollaan kaukana sieltä jaliskentältä.  

Elmeri: Mutta onneksi se nainen tuli ja se varmaan ohjasi teidät kotiin.  

Essi: Joo, niin teki. Se myös kertoi, että mikä tie sinne kentälle ois vienyt… Mut arvaa 

harmittaako, kun kuljin väärää tietä ja aiheutin mun kavereillekin paljon harmia ja pelkoa.  

Elmeri: Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin! Iloitaan siitä. 

Essi: Joo, mutta mä jäin kyllä miettimään, että mistä mä aina mun elämässä tiedän, että mikä on 

oikea tie, mitä kulkea. Miten voisin toimia niin, että toisin toisille iloa, enkä vaan harmia? 

Elmeri: Hmm. Siinäpä vasta isoja kysymyksiä. Mut nyt kuunnellaan raamattuopetusta.  
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Essi ja Elmeri       
- Opetuksen jälkeen 

 

Elmeri: Siinäpä kuultiin miehestä, joka oli pahemmin eksyksissä kuin sinä ja aiheutti toisille paljon 

enemmän harmia kuin sinä. 

Essi: Mä sentään jo jossain vaiheessa tajusin, että oltiin eksyksissä, mut Saul ei ymmärtänyt sitä 

ennen kuin Jeesus sen hälle suoraan kertoi.  

Elmeri: Mutta molemmat teidän pelastettiin ja johdatettiin kulkemaan oikeaa tietä.  

Essi: Vaikka ensin on vaikea myöntää, että on ollut väärässä ja aiheuttanut ikäviä asioita, niin on 

se vaan lopulta mahtavaa, kun on saanut avun ja pelastuksen.  

Elmeri: Joo, Saulkin tais olla todella, todella iloinen, kun hänen koko elämänsä muuttui.  

Essi: Niinpä! Ja hän rupesi kertomaan muillekin Jeesuksesta, joka antaa synnit anteeksi ja ohjaa 

tielle, joka vie taivaaseen. Siis ihan mielettömän mahtava muutos! 

Elmeri: Mitäs sä aiot tehdä, kun sut ja kaverisi pelastettiin, kun olitte eksyneet? 

Essi: Höh, sehän oli niin pieni juttu Saulin tilanteeseen verrattuna, että mitä mä sen myötä voisin 

tehdä? 

Elmeri: Mä vaan aattelin, että kun sä kerrot siitä sun kavereille, niin sähän voisit samalla kertoa 

niille myös siitä, kuinka Jeesus pelastaa meidät synneistämme.   

Essi: Hmm. Se lenkillä ollut nainen rakasti meitä, koska pelasti meidät sieltä, mutta kuinka paljon 

enemmän Jeesus rakastaakaan, kun antaa syntimme anteeksi ja vie meidän taivaaseen. 

Elmeri: Aattelepa, tuollaisen oman elämänkokemuksesi kautta sä voit kertoa toisille Jeesuksesta! 

Essi: Tää oli loistoidea! Kiitos Elmeri!  

Elmeri: Kun Saul sai kokea pelastuksen ja lähti kulkemaan Jumalan tahdon tietä, hän kertoi 

pelastajastaan toisillekin.  

Essi: Ja samalla tavalla minä ja sinäkin, voimme kertoa Jeesuksesta muillekin, että jokainen voisi 

elää Jeesuksen kanssa joka hetki.  

Elmeri: Essi, saanko mäkin kertoa tuon sun juttusi meillä kotona ja kavereillekin? 

Essi: Totta kai! Kaikille saa kailottaa näin hyviä juttuja! 

Elmeri: Kiitti, mä lähdenkin tästä saman tien kertomaan tästä kavereille! Moi, moi! 

Essi: Moi, moi! 

 


