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SAULUKSESTA  PAAVALIKSI

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Tiellä Jerusalemista Damaskoon, lähellä Damaskoa. Myöhemmin 
Jerusalemissa, jonne Saul palasi ei vainoajana vaan opetuslapsena.

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Saul, Saulus, Paavali oli juutalainen (Benjaminin sukukuntaan kuuluva) 
fariseus, joka oli syntynyt ja kasvanut Tarsossa. Hänellä oli Rooman 
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kansalaisuus. Paavali oli ensin seurakunnan vainoaja, kunnes Jeesus itse 
valitsi hänet apostolikseen. Paavalista lisää kohdassa 8.
Ananias – Damaskossa asunut opetuslapsi
Barnabas (Joosef) Jerusalemissa asunut opetuslapsi, opettaja. katso APT_3 

d) Vieraat termit

2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen
Apt. 9:1-31

Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja 
meni ylimmäisen papin luo ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, 
että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi 
tuoda sidottuina Jerusalemiin. 

Saul, Saul, miksi vainoat minua?
Kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä 
valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä; ja hän kaatui maahan ja kuuli 
äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?" Saul sanoi: "Kuka 
olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja 
mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän." Miehet, 
jotka matkustivat hänen kanssansa, seisoivat mykistyneinä: he kuulivat kyllä 
äänen, mutta eivät ketään nähneet. Niin Saulus nousi maasta; mutta kun hän 
avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, vaan he taluttivat häntä kädestä ja 
veivät hänet Damaskoon. 

Ananias sai näyssä tehtävän
Saul oli kolme päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut. Damaskossa oli 
eräs opetuslapsi, nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä: "Ananias!" 
Hän vastasi: "Katso, tässä olen, Herra." Herra sanoi hänelle: "Nouse ja mene 
sille kadulle, jota sanotaan Suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaan talosta Saulus 
nimistä tarsolaista miestä. Hän rukoilee; ja hän on nähnyt näyssä miehen, 
Ananias nimisen, tulevan sisälle ja panevan kätensä hänen päällensä, että hän 
saisi näkönsä jälleen." Mutta Ananias vastasi: "Herra, minä olen monelta 
kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi 
Jerusalemissa; ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka 
sinun nimeäsi avuksi huutavat." Mutta Herra sanoi hänelle: "Mene; sillä hän
(Saulus) on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja 
kuningasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka 
paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden." 
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Muuttunut mies
Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja 
sanoi: "Veljeni Saul, Herra lähetti minut - Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, 
jota tulit - että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä." Heti 
putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi 
ja otti kasteen. Kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Hän oli 
opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa. Kohta hän saarnasi 
synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika. Kaikki, jotka 
kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat: "Eikö tämä ole se, joka Jerusalemissa 
tuhosi ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat? Eikö hän ole tullut tänne 
viedäksensä ne vangittuina ylipappien käsiin?" Mutta Saulus sai yhä 
enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen 
toteen, että Jeesus on Kristus. 

Juutalaiset halusivat tappaa Sauluksen
Pitkän ajan kuluttua juutalaiset pitivät keskenään neuvoa tappaaksensa hänet.  
Mutta heidän salahankkeensa tuli Sauluksen tietoon. He vartioivat porttejakin 
yöt päivät, saadakseen hänet tapetuksi. Mutta hänen opetuslapsensa ottivat 
hänet yöllä, päästivät hänet muurin aukosta ja laskivat alas vasussa (kori).

Kun hän oli tullut Jerusalemiin, yritti hän liittyä opetuslapsiin; mutta he 
kaikki pelkäsivät häntä, koska eivät uskoneet, että hän oli opetuslapsi. Mutta 
Barnabas otti hänet turviinsa ja vei hänet apostolien tykö ja kertoi heille, 
kuinka Saulus tiellä oli nähnyt Herran, ja että Herra oli puhunut hänelle, ja 
kuinka hän Damaskossa oli rohkeasti julistanut Jeesuksen nimeä. Niin hän 
kävi heidän keskuudessaan sisälle ja ulos Jerusalemissa ja julisti rohkeasti
Herran nimeä. Hän puhui ja väitteli hellenistien kanssa; mutta he koettivat 
tappaa hänet. 

Kun veljet sen huomasivat, veivät he hänet Kesareaan ja lähettivät hänet sieltä 
Tarsoon. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja 
Samariassa rauha; ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän 
Hengen virvoittavasta vaikutuksesta.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Jeesus itse ilmestyi Saulukselle. Jumala oli valinnut hänet apostolikseen: 
”Herra sanoi Ananiaalle: "Mene; sillä hän (Saulus) on minulle valittu ase, 
kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. 
Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun 
nimeni tähden."
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Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha; 
ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen 
virvoittavasta vaikutuksesta.

Vielä nykyäänkin meidän tulee rukoilla niiden puolesta, jotka ovat kristittyjä 
kohtaan vihamielisiä. Saulin esimerkki korostaa meille sitä, että suurimmasta 
vainoajastakin voi tulla Kristuksen oma ja Jumalan valtakunnan työntekijä. 
Jokaisen kristityn lohtuna ovat Paavalin sanat: ”Varma on se sana ja kaikin 
puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan 
syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.” (1 Tim. 1:15)

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Muistatko keitä muita on laskettu alas korissa muurin ikkunasta: 
Portto, Raahab, laski israelilaiset vakoojat (VT2_15).
Miikal laski Daavidin, joka pakeni ja pelastui (VT3_7). 

5. Opeteltava Raamatun lause
”Armo ja rauha lisääntyköön teille (meille) Jumalan ja meidän Herramme 
Jeesuksen tuntemisen kautta.” 2 Piet. 1:2.

6. Lauluehdotus VK 68 (UVK 80)
Rakkauden armon lähde Jeesus ompi pohjaton.
Ken ois kuollut synnin tähden niin kuin Jeesus kuollut on?
Ken ois eestä pilkkaajainsa, vainoojainsa, murhaajainsa 
käynyt kovaan kuolohon. 

Sanat Simo Korpela k. 1936, sävel Viljo Mikkola k. 1960

7. Tehtäviä / kysymyksiä
Tästä eteenpäin kannattaa lukea näiden tekstien rinnalla Tuula Matikaisen 
kirjoittamaa kirjaa: PAAVALI, PAKANAIN APOSTOLI. Siinä on paljon 
lisätietoja tapahtumista ja niiden taustoista.

http://www.luterilainen.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1284&Itemid=471

8. Muuta huomioitavaa
Nyt tutustumme apostoli Paavaliin. Otteita DigiIRT:istä: 

Paavali syntyi ja kasvoi Tarsossa, joka oli Vähän-Aasian tunnetuimpia 
kaupunkeja. Se oli Kilikian, Rooman maakunnan (provinssin), pääkaupunki. 
Tarso oli kahden maailman, itäisen ja läntisen, rajamaastoa, ja siellä kohtasi 
kaksi kulttuuria, kreikkalainen ja itämainen. Siellä oli toisaalta kukoistavia 
filosofisia kouluja, toisaalta uskonnollisia sekavirtauksia itämaisine 
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aineksineen. Tarso oli myös laajalti tunnettu moraalittomuudestaan ja 
paheellisuudestaan.

Paavalin vanhemmat olivat myös fariseuksia, Ap. t. 23:6. Paavalin isä kuului 
Benjaminin sukukuntaan, Room. 11:1, Fil. 3:5. Isä oli luultavasti varakas 
kauppias tai käsityöläinen, koska Rooman kansalaisoikeutta, joka Paavalilla 
oli syntymästään asti, Ap. t. 22:25,28, ei ilman muuta annettu vähävaraisille. 
Ehkä vanhemmat olivat olleet kauan lapsettomia tai vailla poikaa, koska 
vastasyntynyt sai ympärileikkauksessa nimen Saul (lat. muoto Saulus), 
anottu, pyydetty. On kuitenkin myös mahdollista, että poika sai nimen 
yksinkertaisesti Benjaminin suvun kuuluisimman jäsenen, kuningas Saulin, 
mukaan. Diasporajuutalaisten keskuuteen oli levinnyt tapa antaa heprealaisen 
nimen lisäksi myös kreikkalaisroomalainen, mieluimmin heprealaista 
muistuttava nimi. Siksi on todennäköistä, että apostolin toinen nimi oli 
lapsuudesta saakka ollut Paulos, 13:9. Vrt. Paulus.

Paavalin lapsuudesta ei paljoa tiedetä, mutta voidaan kuitenkin lähteä siitä, 
että hänet tuon ajan yleisen juutalaisen tavan mukaan pantiin 
syntymäkaupungissaan kuuden tai seitsemän vuoden iässä juutalaiseen 
kouluun. Hän osasi myös kreikan kielen, vrt. Apt. 21:37, jonka hän oli 
luultavimmin oppinut lapsuusvuosina Tarsossa. 12-13 -vuotiaana hän 
todennäköisesti meni vanhempiensa kanssa Jerusalemiin, vrt. Luuk. 2:41, 
jonne hänet sitten jätettiin koulutettavaksi farisealaiseksi kirjanoppineeksi. 
Varsinaiseen rabbiinikouluun mentiin tavallisesti 15-vuotiaana, ja vasta 
tuolloin Paavali on siis voinut ryhtyä istumaan »Gamalielin jalkojen juuressa», 
Apt. 22:3.

Paavali valmistui siis aikanaan kirjanoppineeksi. Kirjanoppineet toimivat sekä 
jumaluusoppineina että lakimiehinä; he muodostivat kansan oppineen 
luokan. Nuori Paavali oli innokas opinnoissaan, Gal. 1:14, ja kiivaili Jumalan 
puolesta, Apt. 22:3. Hän ei tyytynyt olemaan fariseus vain periaatteessa ja 
teoriassa, vaan noudatti juutalaisten uskonnon ankarimman lahkon sääntöjä 
johdonmukaisesti myös käytännössä, 26:5. Hän sanookin olleensa »lain 
vanhurskauteen nähden nuhteeton», Fil. 3:5,6. 

Ammatiltaan Paavali oli teltantekijä. Me käytämme Sauluksesta nimeä Paavali 
sen jälkeen, kun Jeesus oli muuttanut hänet vainoajasta apostoliksi. Paavali-
nimi esiintyy Raamatussa ensimmäisen kerran Apt. 13. luvussa: ”Niin Saulus, 
myös Paavaliksi kutsuttu.” Apt. 13:9.
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