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Jakeet 1-10

- Apostolien kokous Jerusalemissa: Miksi 

kokoonnuttiin, mitä päätettiin? Kumpi 

kertoo oikein – Paavali vai Luukas? 

Miten eroavuudet tulisi selittää?  



Jakeet 1-10

- ”Tahdoin varmistua siitä, ettei kaikki 

vaivannäköni menisi hukkaan.”

- Tarkoittaako Paavali, että toiset apostolit 

päättävät, onko hänen julistamansa 

evankeliumi oikea? Tuskin. Evankeliumia 

ei voi muuttaa hän itse eikä enkeli – eivät 

toiset ihmisetkään.



Jakeet 1-10

- Paavalille hyvin tärkeää yhteys 

juutalaiskristittyihin, Jerusalemin 

seurakuntaan ja toisiin apostoleihin. 

”Heidän köyhiään meidän vain tuli muistaa, 

ja niin minä olen ahkerasti tehnytkin.” Jos 

yhteys katkeaisi, paljon olisi menetetty –

niin paljon, että Paavali saattaa kirjoittaa 

hukkaan menneestä vaivannäöstä.

- Pakanakristityt osa suurta kokonaisuutta, 

Kristuksen Kirkkoa, joka silloin etenkin 

juutalaiskristillinen. 



Jakeet 1-10
- ”Millaista on se vapaus, jonka me olemme 

Kristukselta Jeesukselta saaneet.” ”Heidän 

tarkoituksenaan oli saattaa meidät lain 

orjuuteen.”

- Orjuutta yrittää ansaita pelastus, edes 

jossain määrin. Tai pyrkimys teoilla tulla 

paremmaksi kristityksi tai varmasti 

kristityksi. Jeesus on vapauttanut – hän ja 

hänen uhrinsa riittävät. Kaste ja usko –

olen Kristuksessa.

- Silloin vaadittiin Mooseksen lain 

noudattamista. Entä nyt?



Jakeet 1-10

- ”He ojensivat minulle ja Barnabakselle

kätensä yhteistyön merkiksi: meidän 

oli määrä mennä vieraiden kansojen, 

heidän taas juutalaisten keskuuteen.” 

(jae 9)

- Maailma jaettiin kahtia – Pietarin 

johdolla evankeliumi juutalaisille, 

Paavalin johdolla ei-juutalaisille. 

Melkoinen tavoite!



Jakeet 11-14

- Antiokian seurakunnassa sekä 

juutalais- että pakanakristittyjä. 

Pakanakristityt eivät noudattaneet 

esimerkiksi Mooseksen lain 

puhtaussäädöksiä. Juutalaiskristityt, 

tai osa heistä, noudattivat. 

- Kristittyjen kesken ateriayhteys ja 

ehtoollisenvietto. Yleensä juutalaiset 

eivät syöneet pakanoiden kanssa.



Jakeet 11-14

- Pietari toimi tämän käytännön mukaan 

mutta teki toisin, kun Jerusalemista tuli 

kristityksi kääntyneitä juutalaisia. Piti 

noudattaa juutalaisia tapoja ja vasta sitten 

yhteinen ateria mahdollinen. Myös 

Barnabas.

- Paavali kertoi vastustaneensa Pietaria 

toisten kuullen.

- Mitä ajattelet? Miksi Pietari teki niin kuin 

Paavali väittää hänen tehneen?



Jakeet 15-21

- ”Me olemme syntyperältämme juutalaisia, 

emme syntisiä pakanoita”. Olemme Jumalan 

kansa, tunnemme todellisen Jumalan, 

tiedämme hänen tahtonsa, muut ovat 

kaukana hänestä.

- Juutalaisuuden perusasioita – Paavalin 

mukaan – että ihminen tulee vanhurskaaksi 

tekemällä lain vaatimia tekoja. Antaako 

Paavali oikean kuvan juutalaisuudesta?

- Vanhurskas – oikeudenmukainen, 

vanhurskautta vaativa. Vanhurskas – kelpaa 

vanhurskaalle Jumalalle.



Jakeet 15-21

- Evankeliumi, jota Paavali julisti: Rajaa 

juutalaisten ja pakanoiden välillä ei enää 

ole. Kenenkään ei tarvitse olla ja jäädä 

kauaksi Jumalasta. Ihminen ei pelastu 

tekemällä lain vaatimia tekoja. Pakanan ei 

tarvitse ryhtyä juutalaiseksi. Kaikki 

Jumalan omia ja pelastumme uskomalla 

Kristukseen.

- Miten suuri muutos Paavalin ajattelussa 

tapahtui!

- Ajattelemmeko evankeliumin mukaan?



Jakeet 15-21

- ”Onko Kristus siis synnin palveluksessa?” 

- Jos ei tule vanhurskaaksi tekemällä hyviä 

tekoja, voiko siis tehdä pahoja tekoja? 

”Ei toki”.



Jakeet 15-21

- Yhteys Jeesukseen: ”Minut on 

Kristuksen kanssa ristiinnaulittu”. Olen 

kärsinyt rangaistuksen, syntini on 

sovitettu. Ihmiset pilkkaavat minua, 

häpäisy.

- ”En enää elä minä vaan Kristus 

minussa.” Jeesus asuu minussa. Hän 

jopa uskoo minussa – ”elän uskoen 

Jumalan Poikaan” tai ”elän Jumalan 

Pojan uskossa”.

- Koetko Jeesuksen läsnäolon?


