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SEURAKUNNAN  KESKINÄINEN  RAKKAUS

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Jerusalemissa

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Suora jatko edelliseen (APT_2) Pietari ja Johannes olivat parantaneet ramman 
ja joutuneet siitä suuren neuvoston kuulusteltaviksi. Heidät kuitenkin 
vapautettiin.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi - se on käännettynä: kehottaja -
leeviläinen, syntyisin Kyprosta. Tästä miehestä kuulemme myöhemmin vielä 
paljon lisää nimellä Barnabas.
Ananias ja vaimonsa Safiira

d) Vieraat termit
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2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen
Apt. 4:23-37.

Päästyään vapaiksi he menivät omiensa (seurakunnan) luo ja kertoivat kaiken, 
mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuansa he 
yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: 

Seurakunta rukoili yhdessä
"Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä 
on! Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun 
kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?  
Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen 
Voideltuansa vastaan.' Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun 
pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että 
Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa, tekemään kaiken, 
minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Herra, 
katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijoidesi kaikella rohkeudella puhua 
sinun sanaasi; ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja 
ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta." Kun he olivat 
rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä 
Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. 

Seurakunnan yhteinen elämä ja keskinäinen rakkaus
Uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä 
sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä 
yhteistä. Apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen 
ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ei myöskään ollut heidän 
joukossaan ketään puutteenalaista; sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, 
myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen; ja 
jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. Niinpä Joosef, jota apostolit 
kutsuivat Barnabaaksi - se on käännettynä: kehottaja - leeviläinen, syntyisin 
Kyprosta, myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen 
juureen. 

Ananias ja Safiira Apt. 5:1-16
Mutta eräs mies, nimeltä Ananias, ja hänen vaimonsa Safiira myivät maatilan, 
ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani apostolien 
jalkojen eteen. Mutta Pietari sanoi: "Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun 
sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan 
hinnasta? Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin 
sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole 
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valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle." Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui 
hän maahan ja heitti henkensä. Suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. 
Nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänet ja kantoivat hänet pois ja 
hautasivat. 

Noin kolmen hetken kuluttua hänen vaimonsa tuli sisään eikä tiennyt, mitä 
oli tapahtunut. Niin Pietari kysyi häneltä: "Sano minulle: siihenkö hintaan te 
myitte maatilan?" Hän vastasi: "Kyllä, juuri siihen hintaan." Mutta Pietari 
sanoi hänelle: "Miksi olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran 
Henkeä? Katso, niiden jalat, jotka hautasivat sinun miehesi, ovat oven takana, 
ja he kantavat sinutkin pois." Niin hän (Safiira) heti kaatui Pietarin jalkojen
eteen ja heitti henkensä; ja kun nuorukaiset tulivat sisään, tapasivat he hänet 
kuolleena, kantoivat pois ja hautasivat hänet hänen miehensä viereen. Suuri 
pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. 

Seurakunta kasvoi
Apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä; ja 
he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä. Eikä muista 
kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. 
Yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia 
suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja 
paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun 
heistä. Myös kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he 
toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat 
parannetuiksi.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Tässä on kaksi asiaa: 
1. Alkuseurakunnan yhteisen elämän järjestyminen ja 
2. Ananiaan ja Safiiran petos

Seurakunta sai alkunsa jo helluntaina. Silloin kastettiin n. 3 000. 
He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän 
murtamisessa ja rukouksissa. Jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja 
tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä 
ja pitivät kaikkea yhteisenä, ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat 
kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi. He olivat alati, joka päivä, 
yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa 
riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken 
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kansan suosiossa. Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat 
pelastuksen. (Apt. 2:42–47)

Seurakunnassa toteutui se, mitä Jeesus oli sanonut: ”Siitä kaikki tuntevat 
teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus." Joh. 13:35.
Katso myös kohta 8 = Jeesuksen jäähyväisrukous apostolien ja koko 
seurakunnan puolesta.

Jeesus oli sanonut myös juuri ennen kuin pilvi vei hänet taivaaseen: ”Nämä 
merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, 
puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin 
kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne 
tulevat terveiksi." Mark. 16:17–18. Osa näistä merkeistäkin oli nyt toteutunut. 

Seurakunta kasvoi. Sitä ei vielä vainottu vaan ihmiset rakastivat heitä, mutta 
juutalaisten johto oli raivoissaan ja olisi halunnut nujertaa tämän ”lahkon”.
Huomaa, mitä seurakunta rukoili: ”Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna 
palvelijoidesi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi.” He eivät pyytäneet, 
että tämä uhkailu loppuisi vaan että he kestäisivät koettelemuksen ja saisivat 
rohkeutta julistaa sanaa.

Seurakunta eli yhteistaloudessa kuin yhdessä perheessä. Tämä ei ole 
kuitenkaan meille malliesimerkkinä seurakunnan talouden järjestämisestä.

Ananiaan ja Safiiran synti ei ollut se, että he pitivät osan rahoistaan itsellään 
vaan se, että he salasivat sen. Rahat olivat heidän omiaan ja antaminen 
seurakunnalle vapaaehtoista. Mutta he eivät olleet koko sydämeltään 
seurakuntaan kuuluvia, vaan aikoivat vain hyötyä siitä. He olivat ns. 
valheveljiä. Heidän kohtalonsa oli varoittava esimerkki kaikille niille, jotka 
suunnittelivat toimia samoin.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa

5. Opeteltava Raamatun lause
”Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen 
rakkaus." Joh. 13:35.

Älä kiellä tarvitsevalta hyvää, milloin sitä tehdä voit. Älä sano 
lähimmäisellesi: "Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan", kun sinulla 
kuitenkin on. Sananl. 3:27-28
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6. Lauluehdotus SK 180
Kaiken kuulee korva Herran puhu hellästi.
Toisen saada myös sen verran suo kuin itsesi.

Katsi Jeesukseen ja näytä: Herrasi on Hän.
Hänen tahtoansa täytä tiellä elämän.

Kaiken kuulee korva Herran, puhu hellästi.
Kaikki kohtaat vielä kerran eessä Herrasi.

Lina Sandell, sävel Alfred Steinmez 1831-1894

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa

Ote Jeesuksen ns. jäähyväisrukouksesta (Joh. 17:9–26):
Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan 
niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun - ja kaikki 
minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun - ja minä olen kirkastettu 
heissä. Minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen 
sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle 
antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. 
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Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka 
sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi 
yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi (Judas Iskariot), että kirjoitus kävisi 
toteen. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että 
heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Minä olen antanut heille 
sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin 
en minäkään maailmasta ole. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois 
maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, 
niin kuin en minäkään maailmasta ole. 

Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet 
lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan;  
ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt 
totuudessa. 

Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, 
jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin
kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että 
maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Sen kirkkauden, jonka sinä 
minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me 
olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, 
niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut 
heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. 

Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle 
antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka 
sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman 
perustamista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä 
tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. 
Minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se 
rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä."
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