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Pietari parantaa ramman Apt. 3:1-13 – Jeesus on tärkein
Kertomuksen kuvat: www.freebibleimages.org
Johdanto: Mietipä, mikä elämässäsi on kaikista tärkeintä? – Oikea johtopäätös ”temppu.” Valitse ruuduista yksi, mikä
tahansa, mikä sulle on tärkeintä… Kun seuraat neljää antamaani ohjetta, ruutu kertoo, mikä ylivoimaisesti tärkeintä.
(tulosta ohjeet erikseen) Johdanto: Mietipä, mikä elämässäsi on kaikista tärkeintä? – Oikea johtopäätös ”temppu.”
Valitse ruuduista yksi, mikä tahansa, mikä sulle on tärkeintä… Kun seuraat neljää antamaani ohjetta, ruutu kertoo,
mikä ylivoimaisesti tärkeintä. (tulosta ohjeet erikseen) Monet asiat on meille tärkeitä, mutta yksi asia on kuitenkin
ylitse muiden, se on Jeesus. Kun sulla on Jeesus sulla, on kaikki, mitä tarvitset. Ilman Jeesusta sulla ei oo mitään.
Raamattu sanoo: Mark. 8:36 (näkyviin, ääneen) Eli että, mitä se hyödyttää, vaikka sinulla olisi kaikkea mitä sinä haluat,
olisit terve ja elämä olisi mukavaa, ja sulla olis omaisuutta, mutta et usko Jeesukseen, etkä ole saanut syntejäsi anteeksi
ja pääsisi taivaaseen? Se ei hyödytä yhtään mitään. Mutta ymmärrätkö todellisuudessa mitä tarvitset vai keskitytkö
hankkimaan elämääsi tavaraa ja mukavuuksia, voittoja? Mietitäänpä tänään sitä, mikä sulle ja mulle on tärkeintä.
Ollaan tilanteessa, jossa Jeesus oli noussut taivaaseen, ja Pyhä Henki oli annettu Jeesukseen uskoville avuksi ja voimaksi, että he kertoisivat Jeesuksesta eteenpäin. Jeesuksen opetuslapsi Pietari oli saanut kertoa Jeesuksesta jo suurelle kansanjoukolle. Nyt Pietari oli Johanneksen kanssa matkalla temppeliin yhteiseen rukoushetkeen.
1. Kuva
Sinne kannettiin myös miestä, joka oli ollut rampa syntymästään saakka. Mitä tarkoittaa rampa? Hänet pantiin joka
päivä temppelin niin sanotulle Kauniilleportille, jotta hän voisi kerjätä rahaa temppeliin meneviltä. Kun hän ei voinut
liikkua, ei hän voinut tehdä työtä, eikä hänellä siksi ollut rahaa – ainoa keino hankkia rahaa oli kerjätä. Tähän aikaan
päivästä, kun oli yleinen rukoushetki, temppelin luona liikkui paljon ihmisiä, keneltä pystyi kerjäämään.
Rammalla miehellä oli varmaan ystäviä, jotka toivat hänet sinne temppelin portille. Nämä ystävät varmasti halusivat
auttaa ja tehdä miehen onnelliseksi. Mitä luulet, oliko tämä mies todella onnellinen sisimmässään, kun sai kerjätä siellä
portin vieressä? En usko. Hän oli varmasti siitä kiitollinen siitä, että sai päivän rahaa ja päivän ruoan, mutta ei se tee
kenestäkään onnellista, vaikka ilman niitä emme voikaan elää. Voit ostaa rahalla kivoja asioita ja se auttaa meitä
monissa arjen asioissa ja ruokaakin tarvitset, mutta ne ovat hetkellisiä iloja. Joku on sanonut, että rahalla saa - sängyn,
muttei unta, - ruokaa, muttei ruokahalua, - talon, muttei kotia, - lääkkeitä, muttei terveyttä, - huveja, muttei onnellisuutta, - hyviä kavereita, muttei ystäviä
Ehkä mies oli tyytynyt osaansa, ja ajatteli, että tärkeintä on, että saan rahaa ja ruokaa. Mies ei varmaan ymmärtänyt,
että on jotain paljon tärkeämpää, mikä toisi hänen elämäänsä todellisen onnen ja ilon ja että hänenkin olisi mahdollista
saada sitä.
Sinäkin voit olla niin kuin rampa, vaikka voit kävellä. Ensinnäkin synti jo syntymästä asti tekee meistä rampoja, avun
tarvitsijoita, synnistä emme vapaudu omin avuin. Sinusta saattaa tuntua myös, että elämäsi on pysähtynyt, jumittanut,
että katselet vierestä muiden menoa. Et pysty iloitsemaan, sillä näet vaan sen, mitä sinulta puuttuu. Tai ehkä sulla on
ulkoisesti kaikkea, mitä tarvitset, mutta elämäsi tuntuu tyhjältä ja merkityksettömältä. Sen keskellä kerjäät hetken
helpotusta kenties peleistä, YouTube-videoista, kavereista, harrastuksista, herkuista, rahasta tms. mutta mikään niistä
ei tuo sulle todellista apua ja iloa.
2. Kuva
Kun Pietari ja Johannes kulkivat temppeliin, tämä rampa mies kerjäsi heiltäkin almuja, rahaa. Pietari ja Johannes pysähtyivät ja katsovat miestä. Pietari sanoi miehelle: ”Katso meihin.” Mies katsoi tarkkaavaisesti ja odotti saavan jotakin. Pietarilla ja Johanneksella ei ollut rahaa, mitä antaa, mutta Pietari tiesi, että heillä oli jotain, jota he voisivat antaa
rammalle miehelle. Jotain, mitä mies tarvitsi enemmän kuin rahaa. Jotain, mitä mies ei osannut odottaa eikä toivoa.
Eihän edes tuntenut Pietari ja Johannesta.
3. Kuva
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Pietari sanoikin miehelle, Apt. 3:6a ”Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on sitä minä sinulle annan.”
Mitä luulet miehen ajatelleen tuolloin? En tiedä, Raamattu ei kerro, mutta ehkä hän mietti, mitä nämä miehet muka
voi minulle antaa, jos heillä ei ole rahaa. Jos joku jotain antaa, niin se on rahaa ja sitähän minä tarvitsen, en muuta.
Mitä Pietari sitten antoi? Ruokaa, vaatteita, lahjakortin kauppaan? Ei. Pietari sanoi: Apt. 3:6b ”Jeesuksen Kristuksen
nimessä: nouse ja kävele!”
Hei, eihän mies ollut kävellyt askeltakaan koko elämänsä aikana. Hänhän oli ollut rampa syntymästään saakka. Mutta
Pietari oikein sanoi ”Jeesuksen Kristuksen nimessä, nouse ja kävele.” Jeesuksen nimessä oli voima. Jeesus myös vaikutti
rammassa miehessä uskon siihen, mitä Pietari sanoi. Rampa uskoi, että Jeesuksella on voima nostaa hänet kävelemään, sillä hän tarttui Pietari ojentamaan käteen, ja Pietari auttoi hänet ylös. Raamattu kertoo: Apt. 3:7,8 (näkyviin,
ääneen)
4. Kuva
Mitä tapahtui? Jeesus teki ihmeen. Jeesus antoi tälle miehelle sellaista, mitä ei voinut ostaa rahalla ja mikä oli tärkeämpää kuin raha tai ruoka. Jotain, mitä mies ei osannut etukäteen aavistaa eikä odottaa. Kuinka innostavaa se olikaan
miehelle, joka oli ollut rampa! Se päivä oli erilainen kuin kaikki muut päivät. Jeesus toi hänen elämäänsä avun.
Ihmeellinen on meidän Jeesus, rammatkin kävelee, kun hän saa auttaa ihmistä. Jeesus voi muuttaa sinunkin elämän.
Parantaa sairautesi, poistaa yksinäisyytesi, murtaa pelkosi, tuoda elämääsi tarkoituksen… mutta mikä onkaan suurin
ihme, minkä Jeesus voi tehdä? Antaa synnin anteeksi ja pelastaa. Raamattu sanoo: Mark. 8:36 syntienanteeksisaaminen ja pelastumiset on kaikista tärkein. Mitään mitä sinä tässä elämässä saat ja koet, on turhuutta Jeesuksen rinnalla.
Mikään eikä kukaan pysty tuomaan anteeksiantamusta, ei todellista iloa ja merkitystä elämällesi kuin Jeesus.
Rampa mieskin tarvitsi Jeesusta, vaikkei hän sitä itse varmastikaan ensin ymmärtänyt. Nyt kun Hän sai Jeesukselta
avun elämäänsä, hän ylisti ja kunnioitti Jeesusta siitä.
Vaikka sinulta tänään puuttuisi rahaa, tavaroita, ruokaa, terveys, ystäviä, tai vaikka menettäisit kaiken mutta sulla on
Jeesus, niin sulla on kaikki, mitä sinä tarvitset. Voit iloita ja hyppiä, ylistää ja kiittää Jeesusta siitä, että olet pelastettu,
syntisi on anteeksi annettu, Jeesus on kanssasi ja hän vie sinut perille taivaaseen. Vaikka sinulla olisi paljon leluja,
älypuhelin, uusi polkupyörä, rahaa tai mitä hienoa tahansa, niin Jeesus on silti ainut, joka voi antaa sinulle todellisen
onnen ja ilon, mitä ei mikään tavara, raha tai ihminen voi antaa. Sinut on myös luotu tänne elämään tuomaan kiitosta
ja kunniaa Jeesukselle. Voit pomppia Jumalan kunniaksi, niin kuin tuo mies. Tai laulaa, leipoa, rakentaa, ommella, piirtää, puhua, kuunnella. Vain Jeesus on tärkein ja se, että meidän elämämme voi tuoda kunniaa hänelle. Jos et vielä
kulje Jeesuksen kanssa, etkä ole saanut syntejäsi anteeksi, voit rukoilla…
5. Kuva
Mies ymmärsi, että Jeesus oli tehnyt hänelle ihmeen, joten hän kiitti ja ylisti siitä Häntä. Huomaa, että parantunut mies
ei ylistänyt Pietaria ja Johannesta. Eivätkö he parantaneet hänet? Ei. Pietari ja Johannes eivät tehneet sitä. Vain Jumala
voi tehdä ihmeen. Pietarihan sanoi, että "Jeesuksen Kristuksen nimessä." Siinä oli voima. Pietari ja Johannes saivat olla
Jeesuksen työtovereita.
Jeesus toimii meidän ihmisten kautta, sinunkin, joka uskot Jeesukseen! Jeesus voi tehdä ihmeitä sinun elämässäsi tänään. Antaa sinulle jotain sellaista, mitä et osaa odottaakaan, enemmän kuin osaat pyytää tai ees ajatella. Mutta hän
voi myös käyttää sinua siihen, että joku toinen saa avun elämäänsä ja löytää sen, mikä on tärkeintä, eli Jeesuksen.
Ehkä ajattelet, ettei sulla oo mitään annettavaa kenellekään, mut jos sä uskot Jeesukseen sulla on annettavaa ilosanoma Jeesuksesta.
Pietarilla ja Johanneksellakaan ei ollut kultaa eikä hopeaa eikä mitään maallisesti hienoa, mutta heillä oli tarjota apu
Jeesukselta ja se oli parasta mitä he pystyivät antamaan tälle miehelle.
6. kuva
Ihmiset ihmettelivät, kun näkivät parantuneen miehen, joka ylisti Jumalaa ja he kiinnostuivat asiasta lisää. Pietari saikin
kertoa ihmisille Jeesuksesta, jolla on valta parantaa, mutta ennen kaikkea Jeesuksesta, joka rakastaa ihmistä niin paljon, että kuoli ristillä, ja nousi kuolleista antaakseen synnit anteeksi. Monet ihmiset uskoivat Jeesukseen, kun he kuulivat Pietarin todistuksen Jeesuksesta. Pietari ja Johannes ja parantunut mies antoivat kunnian Jeesukselle, ja sen
myötä monet ihmiset uskoivat Jeesukseen.
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Onko Jeesus sulle tänään kaikista tärkein? Näkeekö toiset sen sun elämästä? Rampa mies pomppi Jumalan kunniaksi.
Syötkö sä Jumalan kunniaksi? Entä käytkö koulua tai urheiletko tai harrastatko jotain muuta niin, että sen kautta toisetkin saavat nähdä Jeesuksen? Kun toiset näkevät kuinka Jeesus sinua auttaa, kuinka Jeesus on sinulle kaikista tärkein
ja häntä tahdot ylistää ja kiittää kaikesta, he voivat kiinnostua lisää ja sinä saat kertoa sitten sanoin siitä, kuka Jeesus
on ja mitä hän tekee. Toiset uskovat ja ottavat sen vastaan, toiset ei, mutta sä oot silloin hoitanut oman osuutesi.
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Kertauskisa – pidä lapsille joukkuekilpailuna (vastaukset suluissa)
1. Minne Pietari ja Johannes olivat menossa rukoilemaan? (temppeliin)
2. Kenet Pietari ja Johannes tapasivat Kauniilla portilla? (ramman miehen)
3. Mitä ja miksi mies teki temppelin luona? (kerjäsi, koska tarvitsi rahaa eikä voinut tehdä työtä)
4. Millä tavoin sinä voit kokea olevasi rampa, vaikka voitkin kävellä? (synnistä et vapaudu omin avuin, elämäsi tuntuu tyhjältä ja merkityksettömältä…)
5. Mistä asioista sinä voi kerjätä hetkellistä iloa elämääsi? (peleistä, YouTube, herkut, harrastukset...)
6. Mitä Pietarilla ja Johanneksella ei ollut antaa rammalle miehelle? (hopeaa ja kultaa)
7. Mitä Pietari sanoi rammalle miehelle? (Jeesuksen kristuksen nimessä, nouse ja kävele)
8. Mitä parantunut mies teki? (hyppi ja ylisti Jumalaa)
9. Mikä on suurin ihme, jonka Jeesus voi tehdä? (antaa synnit anteeksi)
10. Mitä hyödyttää ihmistä, vaikka hän omistaisi koko maailman, mutta ei uskoisi Jeesukseen? (ei mitään)
11. Miksi Jeesuksen uskovana voit olla onnellinen, vaikka menettäisit kaiken omaisuuden ja ystävätkin?
(Jeesus on kanssasi ja pelastaa sinut taivaaseen)
12. Mikä on suurinta, mitä sinä voit antaa ystävillesi? (kertoa heille ilosanoman Jeesuksesta)
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Essi ja Elmeri

Pietari&rampa

- Ennen opetusta
Essi: Elmeri, miksi tää maailma on niin epäreilu?
Elmeri: Mitä sä sillä tarkoitat?
Essi: No, kun toiset on terveitä ja niillä on kaikkea, mitä elämään tarvitsee ja enemmänkin. Ja toisilla ei.
Elmeri: Onko sulla sit jotain, mitä tarvitsit?
Essi: Mä niin toivoisin, että Jeesus voisi parantaa mun migreenin ja nivelreuman. Mä
oon niin uupunut kipuihin.
Elmeri: Ootko sä rukoillut?
Essi: Oon, ja pitkään! Ja monet muutkin on rukoillut, mutta mä en parane. Jos mä
olisin terve, mä olisin onnellinen. Mun elämässä ei nyt ole mitään muuta kuin kipua.
Elmeri: Voi Essi! Onhan sulla myös päiviä, jolloin ei ole kipuja. Ja pystyt tekemään monenlaisia kivoja asioita…
Essi: Joo, mut mä tarvitsisin sellaiset lääkkeet, mitkä poistaa kivut eikä niistä tuu
mitään lisäoireita. Ja tahtoisin myös saada uusia vaatteita ja lumilaudankin. Mutta
kun ei oo rahaa, millä ostaa.
Elmeri: Voitasko kuitenkin rukoilla vielä yhdessä?
Essi: En mä jaksa enää. Ei oo mitään toivoa. Mut on luotu onnettomaksi ja sairaaksi,
kun muut on onnellisia.
Elmeri: Entäs jos tämä päivä onkin erilainen? Ehkä Jeesus antaa sulle jotain sellaista, mitä
et osaa tänään edes toivoa etkä odottaa?
Essi: Ei se ole mahdollista! Minä en saa koskaan mitään hyvää.
Elmeri: Ehei, Essi! Minä olen oppinut, että Jeesus on aika yllätyksellinen auttaja.
Essi: Mut mä en jaksa uskoa siihen.
Elmeri: Okei, mut mä ainakin rukoilen sun puolesta, että Jeesus sua auttaa ja yllättää sut.
Mut nyt meidän pitää mennä kuuntelemaan opetusta…
Essi: Okei, mennään vaan, vaikken haluaisi kuulla yhtään mitään Jumalasta.
Elmeri: Jospa sun mieli vielä muuttuu…
Essi: Saas nähdä, mutta mennään nyt.
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Essi ja Elmeri

Pietari&rampa

- Opetuksen jälkeen
Elmeri: Oletko Essi, vielä sitä mieltä, ettei Jeesus voi yllättää ja antaa jotain sellaista, mitä
et osaa odottaa?
Essi: En oo. Nyt mä uskon, että Jeesus todellakin voi tehdä paljon enemmän kuin
osaan oottaakaan.
Elmeri: Niinpä niin! Silloinkin, kun me ei osata pyytää, eikä aina edes jaksetaan uskoa, että
Jeesus meitä kuulee, niin Hän antaa meille paljon hyvää.
Essi: Niin, ja usein erilaista kuin mitä odotamme.
Elmeri: Ei se rampakaan osannut odottaa paranevansa, toivoi vaan saavansa rahaa ruokaan. Jeesus yllätti hänet ja paransi ja hän sai oppia tuntemaan, miten hyvä Jumala meillä
on.
Essi: Jeesus taitaa tietää, että kaikista tärkeintä mulle on, että mä saan elää Hänen
kanssa. Eikä hän hylkää mua mun kipujen keskellä, vaan ihan varmasti auttaa mua.
Elmeri: Joo, ja sekin on hyvä muistaa, että vaikka uudet vaatteet ja lumilaudat on kivoja,
niin enemmän kuin niitä, me tarvitaan Jeesusta.
Essi: Silloin kun mulla on Jeesus, mulla on kaikki mitä tarvitsen. Vaikka ei olekaan
kaikkea sitä, mitä mä haluaisin omistaa.
Elmeri: Ja Jumala myös joskus antaa meille paljon enemmän ja parempaa kuin osaamme
odottakaan. Elämä on tosi yllätyksellistä Jeesuksen kanssa.
Essi: Niin on! Mä taidan jatkaa rukousta, että Jeesus auttas mua mun kivuissa. Ja
kiitän häntä siitä, että hän pitää musta kaikin tavoin huolta.
Elmeri: Jospa meillä vois olla sellainen mieli, että me aina ylistettäs ja kiitettäs Jumalaa hänen suunnattoman suuresta hyvyydestään meitä kohtaan.
Essi: Hei, mut Elmeri, kiitos kun rukoilet, että voisin parantua. Mutta rukoilethan ennen kaikkea sitä, että mä ymmärtäisin, että kaikista tärkeintä kuintekin on, että mä
oon saanut synnit anteeksi ja on matkalla taivaaseen.
Elmeri: Joo, toki rukoilen! Tartten kyllä itsekin usein muistutusta siitä, että Jeesus on tärkein mulle niin ilossa kuin kivussa ja että taivaassa ei oo sit enää mitään kipujakaan.
Essi: Jeps! Kiitti Elmeri ja kiitos Jeesus tästä hetkestä! Nyt taas jaksan eteenpäin,
kun sain niin paljon rohkaisua…
Elmeri: Kiitti itselles, sun kanssa on mukava jutella… Nähdään taas!

