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ENKELILLÄ  ON  SANOMA  KORNELIUKSELLE

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Kesareassa. Kesarea oli kaupunki Välimeren rannalla n. 60 km Joppesta
pohjoiseen ja n. 100 km Jerusalemista luoteeseen.

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Jatkoa edelliseen. Pietari oli jäänyt Joppeen nahkuri Simonin luo.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Kornelius, Kesareassa asunut roomalainen upseeri, sadanpäämies. Hän oli
"hurskas ja Jumalaa pelkääväinen". Hän oli pakana, joka hyväksyi Israelin
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uskon Jumalaan noudattaen tiettyjä juutalaisten käskyjä ja määräyksiä
antamatta kuitenkaan ympärileikata itseään. Hän sekä hänen perhekuntansa
olivat ensimmäiset Jeesuksen Kristuksen nimeen kastetut pakanat.

d) Vieraat termit
Pakana. VT:n aikana israelilaiset pitivät pakanoina niitä kansoja, jotka elävän
Jumalan sijasta palvelivat vieraita jumalia. UT:n aikana pakanoista sanottiin:
”Te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta
ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa.”
Ympärileikkaamattomia pakanoita pidettiin saastaisina. Alkuseurakuntaan
kääntyneistä pakanoista käytettiin nimeä pakanakristitty.

2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen
Apt. 10. luku 1–48.

Kesareassa oli mies, nimeltä Kornelius, sadanpäämies niin kutsutussa
italialaisessa sotaväenosastossa. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niin
kuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili
alati Jumalaa.

Enkelillä on sanoma Korneliukselle
Kornelius näki selvästi näyssä, noin yhdeksännellä hetkellä päivästä, Jumalan
enkelin, joka tuli sisään hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Kornelius!" Tämä
loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä: "Mikä on, Herra?" Enkeli sanoi
hänelle: "Sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä.
Niin lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi
kutsutaan; hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren
rannalla." Kun enkeli, joka Korneliusta puhutteli, oli mennyt pois, kutsui tämä
kaksi palvelijaansa ja hurskaan sotamiehen uskollisimpiensa joukosta ja kertoi
heille kaikki ja lähetti heidät Joppeen.

Pietari sai samaan aikaan Joppessa ihmeellisen näyn
Seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi
Pietari noin kuudennen hetken vaiheilla katolle rukoilemaan. Hänen tuli
nälkä, ja hän halusi ruokaa. Mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin.
Hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian, ikään kuin suuren
liinavaatteen, joka neljästä kulmastaan laskettiin maahan. Siinä oli
kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja. Tuli ääni, joka
sanoi hänelle: "Nouse, Pietari, teurasta ja syö." Mutta Pietari sanoi: "En
suinkaan, Herra; sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä
saastaista." Taas ääni sanoi hänelle toistamiseen: "Minkä Jumala on
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puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi." Tämä tapahtui kolme kertaa;
sitten astia otettiin kohta ylös taivaaseen. Kun Pietari oli epätietoinen siitä,
mitä hänen näkemänsä näky mahtoi merkitä, niin katso, ne miehet, jotka
Kornelius oli lähettänyt ja jotka kyselemällä olivat löytäneet Simonin talon,
seisoivat portilla ja tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majailiko siellä Simon,
jota myös Pietariksi kutsuttiin.

Pietari lähtee miesten mukaan Korneliuksen luo
Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi Henki hänelle: "Katso, kaksi miestä
etsii sinua; niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä
minä olen heidät lähettänyt." Niin Pietari meni alas miesten luo ja sanoi:
"Katso, minä olen se, jota te etsitte; mitä varten te olette tulleet?" He sanoivat:
"Sadanpäämies Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies, josta koko
Juudan kansa todistaa hyvää, on pyhältä enkeliltä ilmestyksessä saanut
käskyn haettaa sinut kotiinsa ja kuulla, mitä sinulla on sanottavaa." Niin hän
kutsui heidät sisään ja piti heitä vierainansa. Seuraavana päivänä Pietari nousi
ja lähti heidän kanssaan, ja muutamat veljet Joppesta seurasivat hänen
mukanaan.

Miksi Pietarin piti mennä Korneliuksen luo?
Sen jälkeisenä päivänä he saapuivat Kesareaan; ja Kornelius odotti heitä ja oli
kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä. Kun Pietari oli
astumassa sisään, meni Kornelius häntä vastaan, lankesi hänen jalkojensa
juureen ja kumartui maahan. Mutta Pietari nosti hänet ylös sanoen: "Nouse;
minäkin olen ihminen." Puhellen hänen kanssaan hän meni sisään ja tapasi
monta koolla. Pietari sanoi heille: "Te tiedätte, että on luvatonta juutalaisen
miehen seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen luoksensa; mutta
minulle Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä
saastaiseksi. Sen tähden minä vastaan sanomatta tulinkin, kun minua
noudettiin. Nyt minä kysyn: "mitä varten te olette minut noutaneet?"
Kornelius sanoi: "Neljä päivää sitten, juuri tähän aikaan päivästä, minä
kotonani rukoilin tällä yhdeksännellä hetkellä, ja katso, edessäni seisoi mies
loistavissa vaatteissa ja sanoi: 'Kornelius, sinun rukouksesi on kuultu, ja sinun
almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Lähetä nyt Joppeen ja kutsu
luoksesi Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan; hän majailee nahkuri Simonin
talossa meren rannalla.' Sen tähden minä lähetin heti sinulle sanan, ja sinä teit
hyvin, kun tulit. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä, kuullaksemme
kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua."
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Pietarin puhe Korneliuksen talossa
Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: "Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala
katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee
vanhurskautta, on hänelle otollinen. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin
lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on
kaikkien Herra, sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan,
sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte; te tiedätte, kuinka
Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen,
hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan
joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa. Me olemme kaiken sen todistajat,
mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa; ja hänet he ripustivat
puuhun ja tappoivat. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen
ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille,
meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli
kuolleista noussut. Hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on
se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi. Hänestä kaikki
profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi
hänen nimensä kautta."

Ensimmäiset pakanat saivat Pyhän Hengen ja kastettiin
Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen
kuulivat. Kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet
Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin
pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa.
Silloin Pietari vastasi: "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä,
jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?" Hän käski kastaa heidät
Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä
muutamia päiviä.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Se, että Jeesuksen hankkima syntien anteeksiantaminen kuuluu kaikille – ei
vain juutalaisille, oli kyllä sanottu jo kauan sitten. Esim.

Jumala sanoi jo Aabrahamille: ”Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi
kaikki kansakunnat maan päällä.”
Enkelit jouluyönä sanoivat: ”Minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on
tuleva kaikelle kansalle.”
Vanha Simeon oli sanonut: ”Minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,
jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on
ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille.”
Jumala lähetti profeetta Joonan saarnaamaan Niiniveen, pakanoille.
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Mutta näin ihmeellisiä vaiheita (enkelin sanoma ja Pietarin näky) tarvittiin,
ennen kuin Pietari ymmärsi, että evankeliumi, ilosanoma syntien sovituksesta,
usko ja Pyhä Henki kuuluvat pakanoillekin. Myöhemmin Pietari kertoi, että
hän muisti tuolloin Jeesuksen sanat: 'Johannes kastoi vedellä, mutta teidät
kastetaan Pyhällä Hengellä.'

Tässä oli käännekohta seurakunnan elämässä – armo kuuluu kaikille, jotka
uskovat. Mutta miten saisi toiset apostolit ymmärtämään saman. Siitä
kuulemme jatkossa.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa

5. Opeteltava Raamatun lause
Sillä Jumala ei katso henkilöön. Room. 2:11.

6. Lauluehdotus VK 185
Tule, Jeesus, asumaan sydämeemme ainiaan.
Henkes meihin vuodata niin kuin lupaat Sanassa.

Anna kutsus kuulua, kaikkiin maihin kaikua.
Saata pakanat jo myös tuntemaan sun armotyös.

Suo, sä, taito rohkeus, usko, toivo, rakkaus,
että kallis sanasi runsaan sadon antaisi.

Tuntematon saksalainen, sävel Efraim Jaakola 1791-1857
Voidaan laulaa myös sävelellä Tiedän paikan armahan.

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioon otettavaa
Daavidin psalmi 67

Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; virsi, laulu.
Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä, hän valistakoon
kasvonsa meille, - Sela - että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, kaikissa
pakanakansoissa sinun apusi. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki
kansat kiittäkööt. Iloitkoot ja riemuitkoot kansakunnat, sillä sinä tuomitset
kansat oikein ja johdatat kansakunnat maan päällä. Sela. Sinua, Jumala, kansat
kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt. Maa on satonsa antanut. Siunatkoon
meitä Jumala, meidän Jumalamme. Siunatkoon meitä Jumala, ja pelätkööt
häntä kaikki maan ääret.
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