
Pietari parantaa ramman (Apt.3) 

 

PT=Päätotuus: Jeesuksen nimessä on voima. 

 

Johdanto: Olin leikkauksessa. Navasta alan päin puudutettiin. Heräämössä kokeilin 

nostaa omaa puutunutta jalkaani. En jaksanut. Kävely ei onnistunut hetkeen. 

 

1. Jeesus on ylösnoussut ja antanut opetuslapsille Pyhän Hengen voiman 

 - Jeesus meni taivaaseen ja antoi lähetyskäskyn 

 

2. Rampa mies tuodaan kerjäämään temppelin portille 

? Miksei mies menisi vaikka torille? > Uskovat antavat omastaan(?) 

- Ystävät auttavat häntä 

? Kenen vika oli, että mies oli rampa syntymästään saakka? 

* Syntiinlankeemuksen seurauksena asiat alkoivat mennä huonosti 

? Miksei Jumala tee kaikkia terveeksi? > Kyllä tekee, kaikki, jotka 

haluavat sitä. Taivaassa ratkaistaan kaikki muutkin ongelmat!! 

 

3. Pietari ja Johannes menevät temppeliin rukoilemaan 

- Seurakunnassa käyminen on tärkeää! 

 

4. Pietari ja Johannes katsoivat rampaan 

- He eivät ohittaneet häntä  

* Jeesus ei ohita meistä ketään 

 

5. Mies odotti saavansa jotain 

 ? Mitä Jumala on tehnyt minun puolestani? 

 

6. "Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle 

annan. Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä: nouse ja kävele."  
 - Jeesuksen nimessä on voima 

 * Esim. Rehtori käskee kaikki oppilaat ulos, sitten mennään. 

 - Kulta ja hopea.Omaisuus = ”Jumalan omaisuutta” > Mitään omaa ei ole 

 

7. Pietari tarttui miehen käteen ja mies sai voiman jalkoihinsa ja hypähti pystyyn 

 - Kuin vasikka kevätlaitumella 

 * Rampa mies uskoi ja luotti lupaukseen 

 ? Kuka uskoo, jos antaisin karkkilipukkeen. Usko on luottamusta!! 

 * Suurin lupaus on, ettei me kuolla ollenkaan.  

> Jeesukseen luottavilla on pääsy taivaaseen! 

 

8. Mies hyppeli ja ylisti Jumalaa 

 - Rampa tiesi, ketä hän voi kiittää tästä. 

? Mistä sinä muistat iloita ja kiittää Jumalaa? 

 

KERTAUS  Tapahtumat ja PT 

HAASTE Edellinen: Rukoile inhokkisi puolesta ja katso kuinka käy… 

 Huomaa kaikki ihmiset, joiden ohi kuljet. Ja rukoile. 

 

Muuta: Toimintapiste jalkoja laahaten ryömiminen. 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

 

 

 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

 

 

 

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Pietari parantaa ramman (Apt.3:1-10) 

Pietari ja Johannes menivät temppeliin. Oli rukoushetken aika, yhdeksäs tunti*.  

2. Silloin sinne kannettiin miestä, joka oli ollut rampa syntymästään saakka. Hänet pantiin joka päivä 

temppelin niin sanotulle Kauniilleportille, jotta hän voisi kerjätä temppeliin meneviltä.  

3. Kun mies näki Pietarin ja Johanneksen menossa temppeliin, hän pyysi heiltä almua.  

4. Pietari loi katseensa häneen, samoin Johannes, ja Pietari sanoi: "Katso meihin."  

5. Mies katsoi tarkkaavasti odottaen saavansa heiltä jotakin.  

6. Mutta Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. 

Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä: nouse ja kävele."  

7. Hän tarttui miestä oikeasta kädestä ja auttoi hänet ylös, ja siinä samassa mies sai voimaa jalkoihinsa ja 

nilkkoihinsa.  

8. Hän hypähti pystyyn, seisoi jalkojensa varassa ja käveli, ja hän tuli heidän kanssaan temppeliin, hyppeli 

kulkiessaan ja ylisti Jumalaa.  

9. Kaikki näkivät, kuinka hän käveli ja ylisti Jumalaa.  

10. He tunsivat hänet samaksi mieheksi, joka oli istunut Kauniillaportilla kerjäämässä, ja olivat 

hämmästyksestä suunniltaan sen johdosta, mitä hänelle oli tapahtunut. 

 

 

Mitä Herra teki? 

Huomasi sairaan (myös syntisen). Antoi Pietarille rakkautta ja uskon parantaa. Paransi ramman ja antoi 

hänelle ylistyksen mielen. 

 

Mitä tämä osoittaa hänestä? 

Hän on sairauksia suurempi ja välittää ihmisistä. 

 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? 

Jumalaan luottamista ja kiitos mieltä. ”Jumalan omaisuutta” 

 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? 

Synti pysyy, kunnes Jumala siitä vapauttaa. 

 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? 

 

  

Totuuksia 

 

PT=Päätotuus: Mitä minulla on: Usko. Luottamus. 

 

 

Opetus meni näin: 

Jeesus paransi maan päällä kulkiessaan monia sairaita, mutta nyt Hän oli mennyt takaisin taivaaseen. 

Vaikka Jeesus lupasi tulla vielä takaisin, olivat opetuslapset ihmeissään ilman opettajaansa Jeesusta. Eräänä 

päivänä Pietari ja Johannes olivat menossa temppeliin rukoilemaan. Juurikin sisään astuessaan he 

huomasivat oven vieressä miehen, joka oli rampa. Mies pyysi rahaa. Pietari ja Johannes pysähtyivät hänen 

kohdalleen ja katsoivat miestä silmiin. Rampa mies odotti saavansa jotain. Silloin Pietari sanoi: ”Hopeaa ja 

kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, 

nimessä: nouse ja kävele." Se tarkoitti, että Jeesus on kuningas ja voi parantaa miehen. Pietari nosti miehen 

kädestä ja samalla hetkellä miehen jalkoihin tuli voima ja hän hyppäsi Herran kunniaksi pystyyn. Mies 

iloitsi ja lähti Pietarin ja Johanneksen mukaan temppeliin. Matkalla hän hyppeli Herran kunniaksi ja kaikki, 

jotka hänet näkivät, olivat ihmeissään. Tämän miehenhän pitäisi olla rampa. He eivät tienneet, että Jeesus 

elää tänäkin päivänä ja rakastaa kaikkia ihmisiä ja haluaa viedä kaikki ihmiset taivaaseen, missä kukaan ei 

ole sairas. 


