UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 63ms
APOSTOLIEN TEOT 2
KAKSI TASOA TARKASTELLA RAAMATUN KIRJOJA
1. INHIMILLINEN TASO
Miksi kirja kirjoitettiin?
2. JUMALALLINEN TASO
Editorin taso, jossa hän halusi meidän saavan sen.
A. HISTORIALLINEN MERKITYS
B. EKSISTENTIAALINEN
------------------------------A. HISTORIALLINEN
Kovin monet haluavat ensin tutkia jälkimmäisen tason. Se on kuitenkin virhe. Ensin tulee selvittää,
mikä on kirjan alkuperäinen merkitys niille, joille se on tarkoitettu. Vasta sen jälkeen kysymme,
mitä sanottavaa sillä on meille. Vasta historiallisen selvityksen jälkeen meidän tulee siirtyä
eksistentiaaliseen puoleen.
VERTAILU ALKUSEURAKUNTAAN
Apostolien tekojen perusongelma: Se houkuttelee meitä vertaamaan tämän päivän seurakuntaa
sen aikaiseen. Tämä on välitön reaktio. Kuitenkaan alkuseurakunta ei ollut virheetön, MUTTA SE
OLI TÄYNNÄ ELÄMÄÄ JA VOIMAA. Pyhä Henki näytti ohjaavan sitä ihmisjohtajien sijasta.
HYVÄÄ JA PAHAA
1. ANANIAS JA SAFIIRA
1. Mutta eräs mies, nimeltä Ananias, ja hänen vaimonsa Safiira myivät maatilan,
2. ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen.
3. Mutta Pietari sanoi: "Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että KOETIT
PETTÄÄ PYHÄÄ HENKEÄ ja kätkit osan maatilan hinnasta?
4. Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi
päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle."
5. Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä. Ja suuri pelko valtasi
kaikki, jotka sen kuulivat.
6. Ja nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänet ja kantoivat hänet pois ja hautasivat. (5:1-6).
2. SIMON – NOITA

18. Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän
heille rahaa
19. ja sanoi: "Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän
Hengen".
20. Mutta Pietari sanoi hänelle: "Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan
lahjan olevan rahalla saatavissa.
21. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä.
22. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa - jos ehkä vielä sinun sydämesi
ajatus sinulle anteeksi annetaan.
23. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä." (8:1823).
3. GAMALIEL
34. Mutta neuvostossa nousi eräs fariseus, nimeltä Gamaliel, lainopettaja, jota koko kansa piti
arvossa, ja hän käski viedä miehet vähäksi aikaa ulos.
35. Sitten hän sanoi neuvostolle: "Israelin miehet, kavahtakaa, mitä aiotte tehdä näille miehille.
36. Sillä ennen näitä päiviä nousi Teudas, sanoen jokin olevansa, ja häneen liittyi noin neljäsataa
miestä; hänet tapettiin, ja kaikki, jotka olivat häneen suostuneet, hajotettiin, ja he joutuivat
häviöön.
37. Hänen jälkeensä nousi Juudas, galilealainen, verollepanon päivinä ja vietteli kansaa luopumaan
puolellensa; hänkin hukkui, ja kaikki, jotka olivat suostuneet häneen, hajotettiin.
38. Ja nyt minä sanon teille: pysykää erillänne näistä miehistä ja antakaa heidän olla; sillä jos tämä
hanke eli tämä teko on ihmisistä, niin se tyhjään raukeaa;
39. mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. Varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi
sotiviksi itse Jumalaa vastaan." (5:34-39).
Nykyisen seurakuntamallin diplomatian sankari on mies nimeltä GAMALIEL. Hän pysyi tiukasti
kannassaan – niin kuin jotkut muutkin tekevät. Ja Gamaliel sanoi: ”Odotetaan ja katsotaan.” ”Jos
tämä on Jumalasta, se kestää ja jos ei se häipyy itsekseen.” Kuulostaa todella viisaalta, eikö vain?
Gamalielista ei kuulla sen koommin. Hänellä ei ollut Jumalan tarkoituksissa muuta osaa. Niille,
jotka jäävät odottavalle kannalle, näille ”odotetaan ja katsotaan” – kavereille Jumalalla ei ole
käyttöä!
Paavali, Saulus Tarsolainen oli Gamalielin oppilas. Gamaliel oli professori, joka opetti Saulus
Tarsolaista. Saulus sanoi: ”Aion lopettaa tämän jutun.” ”Pistän ne ihmiset linnaan.” Siitä syntyi
Paavali! Kaikkien aikojen suurin apostoli ja lähetystyöntekijä.
Älä lannistu vihamielisyyden edessä. Selkeästi vastustavilla on enemmän toivoa, kuin sellaisella,
joka viis veisaa. Gamaliel tyytyi odottamaan ja katsomaan. Älkää tehkö niin kuin Gamaliel! Heillä
oli keskinäistä kilpailua, riitoja ja tekopyhyyttä. Heillä oli moraalittomuutta ja harhaoppeja. Kaikkea
tätä. Niin että älä romantisoi sitä! Alkuseurakunnassa oli sekä hyvää että pahaa. Me voimme oppia
heidän virheistään ja pyrkiä välttämään niitä.
EROTA POIKKEAVA NORMAALISTA
Apostolien teoissa on asioita, jotka ovat poikkeavia. Ne ovat kertatapahtumia.
1) PAAVALIN KÄÄNTYMYS

Toisaalta siitä on löydettävissä malli – toisaalta ei. Malli yksityisen syntisen kääntymiselle ja malli
Israelin kääntymiselle (Sak.12).
2) RAKENNUKSET VAPISIVAT
”Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä
Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti” (4:31).
Tällaiset luonnonilmiöt rukouksen yhteydessä ovat epätavallisia.
3) PIETARIN PELASTUMINEN HERODEKSEN KYNSISTÄ
1. Siihen aikaan kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni kiduttaaksensa
heitä.
2. Ja hän mestautti miekalla Jaakobin, Johanneksen veljen.
3. Ja kun hän näki sen olevan juutalaisille mieleen, niin hän sen lisäksi vangitutti Pietarinkin. Silloin
olivat happamattoman leivän päivät.
4. Ja otettuaan hänet kiinni hän pani hänet vankeuteen ja jätti neljän nelimiehisen
sotilasvartioston vartioitavaksi, aikoen pääsiäisen jälkeen asettaa hänet kansan eteen.
5. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa; mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen
edestänsä.
6. Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä hänet oikeuden eteen, Pietari
nukkui kahden sotamiehen välissä, sidottuna kaksilla kahleilla; ja vartijat vartioitsivat oven edessä
vankilaa.
7. Ja katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja huoneessa loisti valo, ja enkeli sysäsi Pietaria
kylkeen ja herätti hänet sanoen: "Nouse nopeasti!" Ja kahleet putosivat hänen käsistään.
8. Ja enkeli sanoi hänelle: "Vyötä itsesi ja sido paula-anturat jalkaasi". Ja hän teki niin. Vielä enkeli
sanoi hänelle: "Heitä vaippa yllesi ja seuraa minua". (12:1-8).
Pietari pelastui, mutta Jaakob ei pelastunut. Kumman siis odotamme tapahtuvan tänään? DANIEL
pelastui jalopeurain luolasta (Dan.6), mutta moni kristitty hänen jälkeensä on joutunut petojen
raatelemaksi.
KOLME OHJETTA
Miten erotamme normaalin ja normaalista poikkeavan?
1) Jos asia mainitaan vain kerran, eikä sitä koskaan toisteta, on oletettavaa, että se on
epätavallista.
2) Jos asia toistetaan, se alkaa vaikuttaa normaalilta. Esimerkiksi kielet. Helluntaipäivän tuuli ja
liekit eivät koskaan toistuneet, mutta kielistä puhutaan monta kertaa.
3) Ulkopuolelta tuleva vahvistus muualla Raamatussa. Esimerkiksi jossakin evankeliumissa tai
kirjeissä. Ne vahvistavat, että asia kuuluu normaaliin kristillisyyteen.
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