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PIETARI  PARANTAA  RAMMAN

1. Kertomuksen taustatietoja
Nyt lähdemme apostolien mukaan viemään evankeliumia ylösnousseesta 
Jeesuksesta. Luemme Apostolien tekoja, jonka on kirjoittanut Luukas, sama 
Luukas, joka on kirjoittanut myös Luukkaan evankeliumin. Luukas oli 
ammatiltaan lääkäri. Hän ei itse ollut apostoli, mutta liittyi näiden seuraan ja 
pysyi heidän ja (erityisesti Paavalin) kanssaan uskollisesti.

Apostolien teoissa mainitaan monia henkilöitä ja kaupunkeja. Tutustumme 
niistä vain tärkeimpiin.

Apostolienteoissa kerrotaan tapahtumista, jotka tapahtuivat n. 40 vuoden 
aikana. Joitakin asioita kuvataan meille sanatarkasti, mutta on selvää, että 
paljon tapahtumia myös sivuutetaan. Erityisesti apostolienteoissa kuvataan 
apostoli Paavalin tekemää lähetystyötä, mutta myös kaikki muut apostolit 
levittivät evankeliumia. Me luemme nyt apostolientekoja luku luvulta niin 
kuin se on meille Raamatussa kerrottu.
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a) Kertomuksen tapahtumapaikka
Jerusalemin temppelissä. Ensin Kaunisportilla ja sitten Salomon 
pylväskäytävässä. Kaunis portti oli Jerusalemin temppelin (Herodeksen 
temppelin) itäsivulla ja Salomon pylväskäytävä heti Kultaisen portin 
sisäpuolella, Jerusalemin temppelin itäisessä muurissa, temppelialueen 
itäsivulla sijainnut pylväskäytävä. (DigiIRT)

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Jeesus oli noussut ylös taivaaseen ja apostolit olivat saaneet Pyhän Hengen 
ensimmäisenä helluntaina. (UT1_52 ja UT1_53)

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Apostolit Pietari ja Johannes sekä rampa mies, jonka nimeä ei mainita. 
Mies oli ollut rampa jo syntymästään asti.
Suuri neuvosto: Ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja 
Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua.
Huomaa, että tästä eteenpäin opetuslapsiksi nimitetään kaikkia uskovia 
seurakuntalaisia ja niitä kahtatoista, apostoleiksi.

d) Vieraat termit
Almu = pieni avustusraha

2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen
Ap. t. 3:1-26

Pietari parantaa ramman
Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä, 
rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta 
äitinsä kohdusta ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun 
Kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Nähdessään 
Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä 
almua. 

Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: "Katso 
meihin." Hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Pietari sanoi: 
"Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle 
annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy." 

Pietari tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti hänen 
jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat, ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli; ja 
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hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen 
Jumalaa. 

Kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa; ja he tunsivat hänet 
siksi, joka almuja saadakseen oli istunut pyhäkön Kauniin portin pielessä, ja 
he olivat täynnä hämmästystä ja ihmettelyä siitä, mikä hänelle oli tapahtunut. 

Pietarin puhe temppelissä
Kun hän (parantunut mies) yhä pysyttäytyi Pietarin ja Johanneksen seurassa, 
riensi kaikki kansa hämmästyksen vallassa heidän luoksensa niin sanottuun 
Salomon pylväskäytävään. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle 
ja sanoi: 

"Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette, tai mitä te meitä noin katselette, 
ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet 
hänet kävelemään. Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme 
Jumala, on kirkastanut Poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja 
kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. Te kielsitte 
Pyhän ja Vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies, mutta 
elämän ruhtinaan te tapoitte; hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me 
olemme sen todistajat. Uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä 
vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus 
vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän 
nähtenne. 

Nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, te niin
kuin teidän hallitusmiehennekin. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä 
hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin 
hänen Voideltunsa piti kärsimän. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että 
teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran 
kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen 
Jeesuksen. Hänen tulee omistaa taivas niihin aikoihin asti, jolloin kaikki 
jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut 
pyhäin profeettainsa suun kautta. Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun 
kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa 
kaikessa, mitä hän teille puhuu. On tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä 
profeettaa kuule, hävitetään kansasta.' Kaikki profeetat Samuelista alkaen ja 
kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä. Te 
olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa 
sanoen Aabrahamille: 'Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan 
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sukukunnat.' Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet 
siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne."

Pietari ja Johannes suuren neuvoston edessä
Apt. 4:1–22.

Mutta kun he (Pietari ja Johannes) puhuivat kansalle, astuivat papit ja 
pyhäkön vartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä, närkästyneinä 
siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta 
kuolleista. He kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan 
päivään asti, sillä oli jo ehtoo. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, 
uskoivat, ja miesten luku nousi noin viiteentuhanteen. 

Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja 
kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa, niin myös ylimmäinen pappi 
Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat 
ylimmäispapillista sukua. He asettivat heidät eteensä ja kysyivät: "Millä 
voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?" Silloin Pietari, Pyhää Henkeä 
täynnä, sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat! Jos meitä tänään 
kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta 
hän on parantunut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, 
että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te 
ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta 
tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän (Jeesus) on 'se kivi, jonka te, 
rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.' Eikä ole pelastusta 
yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, 
jossa meidän pitäisi pelastuman." 

Kun he (ylipapit) näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat 
heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; 
ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Nähdessään 
parannetun miehen seisovan heidän kanssansa he eivät voineet mitään 
vastaan sanoa, vaan käskettyään heidän astua ulos neuvostosta he pitivät 
keskenänsä neuvoa ja sanoivat: "Mitä me teemme näille miehille? Sillä että 
heidän kauttansa on tapahtunut ilmeinen ihme, sen kaikki Jerusalemin 
asukkaat tietävät, emmekä me voi sitä kieltää. Mutta ettei se leviäisi 
laajemmalle kansaan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä enää tähän nimeen 
puhumasta yhdellekään ihmiselle." Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä 
mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen. Mutta Pietari ja 
Johannes vastasivat heille ja sanoivat: "Päättäkää itse, onko oikein Jumalan 
edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa; mutta me emme voi olla 
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puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet." Niin he uhkasivat heitä 
vielä enemmän ja päästivät heidät, koska eivät kansan tähden keksineet, 
miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mitä tapahtunut oli. 
Sillä sivu neljänkymmenen oli jo vuosiltaan se mies, jossa tämä parantumisen 
ihme oli tapahtunut.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Apostolit eivät parantaneet ketään omalla voimallaan vaan Jeesuksen 
voimalla: ”Uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut 
tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on 
hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne.”

Arvokkaampaa kuin hopea tai kulta tai edes terveys on syntien 
anteeksisaaminen ja usko Jeesukseen. Se antaa iankaikkisen autuuden.

Jeesus oli eläessään sanonut opetuslapsilleen: "Mutta kun he vievät teitä 
synagoogain ja hallitusten ja esivaltojen eteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai 
mitä vastaisitte puolestanne tahi mitä sanoisitte, sillä Pyhä Henki opettaa teille 
sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava." (Luuk. 12:11-12)

Oikeudenkäynnissä Pietaria ja Johannesta ei syytetty miehen parantamisesta. 
Se oli kiistaton tosiasia. Mutta kysymys oli siitä: "Millä voimalla tai kenen 
nimeen te tämän teitte?" (Apt. 4:7)

Apostolit sanoivat rohkeasti: Onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä 
enemmän kuin Jumalaa. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme 
nähneet ja kuulleet. Kunpa mekin olisimme yhtä rohkeita.  Vrt. "Parempi on 
luottaa Herraan, kuin turvata ihmisiin. Parempi on luottaa Herraan, kuin 
turvata ruhtinaihin." (Ps. 118: 8-9) 

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Vertaa Johannes Kastajan saarna ja Pietarin saarna helluntaina

”Apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä; ja 
he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä. Eikä muista 
kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. 
Yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia 
suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja 
paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun 
heistä. Myös kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he 
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toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat 
parannetuiksi.” Apt. 5:12–16.

APT_14 Paavali paransi ramman

5. Opeteltava Raamatun lause
Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä 
ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.

6. Lauluehdotus
Tästä kertomuksesta on laulu:

Hopeaa, kultaa et saa, saat vieläkin parempaa.
Jeesuksen, Kristuksen nimessä nouse ja kävele.
Kulje ja ylistä Jumalaa, kulje ja ylistä Jumalaa.
Jeesuksen, Kristuksen nimessä nouse ja kävele.

Sanat Apt. 3:6, sävel Tuntematon
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