
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 62ms 
 
APOSTOLIEN TEOT 1 
 
APOSTOLIN TEKOJEN RAKENNE (jatk.) 
 
Valinnan perusteet 
 
AVAINTAPAHTUMAT, jotka saavat aikaan seuraavan väreen. Joka kerran Luukas nostaa esiin asian, 
joka saa evankeliumin leviämään edelleen. 
 
1) HELLUNTAIPÄIVÄ 
 
Kaikki kansat olivat kokoontuneet Jerusalemiin. Kivi heitetään veteen ja Pyhä Henki tulee 120 
ihmisen ylle. Tämä tapahtui temppelissä aamuyhdeksän rukouksessa. He olivat Salomon 
pylväskäytävässä. Tänään tällä paikalla sijaitsee Al Aksan moskeija. Pietari torjuu ajatuksen 
humaltumisesta: 
 
13. Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: "He ovat täynnä makeata viiniä".  
14. Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: "Miehet, 
juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani 
korviinne.  
15. Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä.  
16. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:  
17. 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan 
päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja 
vanhuksenne unia uneksuvat.  
18. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he 
ennustavat. (2:13-18). 
 
Kielten ilmestyminen oli vastakohta Baabelin tornille. Jumala antoi kaikki nuo kielet Baabelissa 
sekoittaakseen ihmiskunnan. Nyt hän antoi nuo kielet yhdistääkseen heidät. Baabel takaperin 
kelaten! Silloin kielten antaminen oli ”tuomio”, nyt se oli ”armo”. TÄMÄ OLI ENSIMMÄINEN 
VETEEN HEITETTY KIVI! 
 
2) LESKIEN VALITUS 
 
1. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan 
siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa.  
2. Niin ne kaksitoista kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat: "Ei ole soveliasta, että me 
laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta.  
3. Valitkaa sentähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka 
ovat Henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen.  
4. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa."  
5. Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle; ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja 
Pyhää Henkeä, ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen, 
antiokialaisen käännynnäisen,  



6. ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. (6:1-
6). 
 
Miksi seitsemän ”miestä”? Koska avuntarvitsijat olivat leskiä, joilla ei ollut miestä. Ja he tarvitsivat 
miehiä huolehtimaan heistä. Heidän joukossaan oli Stefanus. Suurimmat työntekijät aloittavat 
palvelijoina! Paavali aloitti diakonina huolehtien rahavaroista yhdessä Barnabaan kanssa.  Stefanus 
kärsi marttyyrikuoleman. Tästä oli seurauksena  kristittyjen hajaantuminen, mikä näytti 
katastrofilta. Mutta itse asiassa se vain avarsi veden värekehää. Kaikki alkoi siitä, että valittiin 
miehet toimittamaan pöytäpalvelua. LUUKAS VALITSI TAPAHTUMIA, JOTKA JOHTIVAT VÄREKEHÄN 
LAAJENEMISEEN. 
 
3) SAMARIALAISTEN KÄÄNTYMYS 
 
Samarialaisten kääntymys. Se oli ratkaisevaa, kun Filippus, yksi noista seitsemästä diakonista meni 
Samariaan. 
 
5. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta.  
6. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja 
näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki.  
7. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni 
halvattu ja rampa parani.  
8. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. (8:5-8). 
 
Herätys puhkesi esiin! Ratkaiseva tapahtuma! Nyt evankeliumi koskettaa samarialaisia. Pietari ja 
Johannes tulivat rukoilemaan, että samarialaiset kastettaisiin Pyhällä Hengellä. 
 
14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan 
Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen.  
15. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen;  
16. sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran 
Jeesuksen nimeen.  
17. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen. (8:14-17). 
 
Edellisellä kerralla, kun Pietari ja Johannes olivat siellä, he rukoilivat, että Jeesus lähettäisi tulen 
taivaasta polttamaan heidät poroksi. 
 
53. Mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia.  
54. Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes sen näkivät, sanoivat he: "Herra, tahdotko, niin 
sanomme, että tuli taivaasta tulkoon alas ja hävittäköön heidät?"  
55. Mutta hän kääntyi ja nuhteli heitä. (Luuk.9:53-55). 
 
Nyt he rukoilivat ”tulta taivaasta” toista tarkoitusta varten. Heidän sydämessään oli tapahtunut 
suuri muutos. 
 
4) ETIOPIALAINEN EUNUKKI 
 



26. Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen: "Nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, 
joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio".  
27. Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken 
hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja; hän oli tullut Jerusalemiin 
rukoilemaan  
28. ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta.  
29. Niin Henki sanoi Filippukselle: "Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja".  
30. Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi: "Ymmärrätkö myös, 
mitä luet?"  
31. Niin hän sanoi: "Kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta?" Ja hän pyysi 
Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä.  
32. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä: "Niinkuin lammas hänet viedään teuraaksi; ja niinkuin 
karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa.  
33. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä? 
Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä."  
34. Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen: "Minä pyydän sinua: sano, kenestä profeetta puhuu 
näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta?"  
35. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia 
Jeesuksesta.  
36. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: "Katso, tässä on vettä. Mikä 
estää kastamasta minua?"  
38. Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja 
Filippus kastoi hänet.  
39. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran Henki Filippuksen pois, eikä hoviherra 
häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten. (8:26-39). 
 
Mikä hänessä oli niin tärkeää? Hän vei evankeliumin Afrikkaan. Ensimmäinen afrikkalainen! Nämä 
eivät olleet vain tavallisia uskoontuloja, vaan käänteentekeviä tapahtumia, jotka veivät 
evankeliumia eteenpäin. Sillä hetkellä ne näyttivät pieniltä, mutta taaksepäin katsottuna ne ovat 
laajentaneet väreen kehää. 
Luukas on hyvin tarkka. Ei hän kerro meille kaikkia uskoon tuloja alkuseurakunnan ajalta; niitähän 
oli satoja ja tuhansia. Mutta hän poimi ne, jotka vaikutuksena valossa olivat merkittäviä. 
 
5) PIETARI KORNELIUKSEN TALOSSA 
 
9. Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin 
kuudennen hetken vaiheilla katolle rukoilemaan.  
10. Ja hänen tuli nälkä, ja hän halusi ruokaa. Mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin.  
11. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian, ikäänkuin suuren liinavaatteen, joka neljästä 
kulmastaan laskettiin maahan.  
12. Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja.  
13. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle: "Nouse, Pietari, teurasta ja syö".  
14. Mutta Pietari sanoi: "En suinkaan, Herra; sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä 
saastaista".  
15. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano 
epäpyhäksi". (10:9-15). 
 



Pietari joutui syömään ei – kosher ruokaa. Hän ei pitänyt tästä tippaakaan. Ja kuitenkin, miten 
merkittävä sekin vierailu oli! 
 
6) JERUSALEMIN NEUVOSTO (Apt.15) 
 
6. Niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa.  
7. Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille: "Miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo 
kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat 
kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon.  
8. Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoinkuin 
meillekin.  
9. eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä 
uskolla.  
10. Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät 
meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?  
11. Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin 
hekin." (15:6-11). 
 
Neuvosto kokoontui päättämään, pitikö pakanain ensin kääntyä juutalaisiksi, ennen kuin he 
voisivat olla Jeesuksen seuraajia. Ja neuvosto sanoi: ”EI”. Ja siitä syystä sinun ei tarvitse kääntyä 
juutalaisuuteen voidaksesi  seurata Jeesusta. Nyt on kuuma kysymys päinvastainen: Pitäisikö 
juutalaisten ensin tulla pakanoiksi voidakseen seurata Jeesusta? Vastaus myös siihen on : ”EI”. 
JUUTALAISET PYSYVÄT JUUTALAISINA JA SEURAAVAT JEESUSTA. JA PAKANAT PYSYVÄT 
PAKANOINA JA SEURAAVAT JEESUSTA. 
 
Apostolien teot päättyy siihen kun Paavali sanoo:  
 
25. Ja kun he olivat keskenään erimielisiä, erosivat he toisistaan, Paavalin sanoessa ainoastaan 
nämä sanat: "Oikein on Pyhä Henki puhunut profeetta Esaiaan kautta teidän isillenne,  
26. sanoen: 'Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä 
nähkää älkääkä käsittäkö.  
27. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat 
ummistaneet, että he eivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään 
eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.'  
28. Olkoon siis teille tiettävä, että tämä Jumalan pelastussanoma on lähetetty pakanoille; ja he 
kuulevat sen." (28:25-28). 
 
Jos juutalaiset eivät ottaneet vastaan, hän kääntyi pakanain puoleen. Kuitenkin hän meni aina 
ensin juutalaisten luokse. ”Jos he eivät ota sitä vastaan”, hän sanoi, ”niin pakanat ottavat.” 
 
Väinö Hotti / David Pawson 
 


