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Apostoli Pietari 
matkusti ympäri  
maata kertomassa 
muille Jeesuksesta.  
Eräänä päivänä Lyddan 
kaupungissa hän tapasi  

miehen, joka oli ollut 
halvaantuneena 

vuoteessa 
 kahdeksan  

    vuotta. 



“Jeesus Kristus 
parantaa sinut,” 
Pietari sanoi.  
“Nouse ja ota 
vuoteesi.”  Mies 
nousi heti ylös.  
Ihmiset, jotka 
näkivät tämän, 
kääntyivät 
Herran puoleen. 



Läheisessä Joppen 
kaupungissa ihmiset 
olivat suruissaan.  
Dorkas, kristitty 
nainen, oli juuri 
kuollut. 



Surullisina ystävät 
valmistivat ruumista 
hautaamista varten, ja 
asettivat hänet sitten 
kattohuoneeseen, missä 
he yhdessä surivat häntä. 



Mutta  
Dorkasin ystävät  
kuulivat, että Pietari  
oli paikkakunnalla.   
He kutsuivat Pietarin  
heti Joppeen.  Kun hän  
tuli kattohuoneeseen, 
leskivaimot esittelivät 
hänelle paitoja ja 
muita vaatteita, jotka  
         Dorkas oli heille  
                       tehnyt. 



Mutta Pietari 
lähetti heidät kaikki 
ulos, ja polvistui 
rukoilemaan.  Hän 
kääntyi vainajan 
puoleen ja sanoi, 
“Dorkas, nouse.”  Ja 
hän avasi silmänsä, 
ja näki Pietarin ja 
nousi istumaan.  



Sitten Pietari otti 
häntä kädestä ja 
nosti hänet ylös; ja 
hän kutsui kristityt 
ja leskivaimot 
paikalle ja näytti 
heille Dorkasin 
elävän.  Tästä levisi 
tieto ympäri Joppea 
ja monet uskoivat 
Herraan. 



Pietari asui Joppessa pitkän aikaa, rannalla  
olevassa talossa.  Eräänä päivänä Pietari  
nousi talon katolle rukoilemaan.  Jos  
 

hän olisi katsonut kaupungin  
muurien yli, hän olisi  
 
 
 
 
 

nähnyt kolme 
 matkamiestä, 

 jotka olivat tulossa 
                                                  häntä tapaamaan. 



Nämä miehet olivat kristityn  
Cornelius–nimisen roomalaisen sotilaan  
                                                 palvelijoita. 



Cornelius lähetti palvelijat etsimään  
Pietaria, koska enkeli oli näyssä sanonut  
hänelle, “Lähetä joku hakemaan Pietaria.   
                                                   Hän asuu  
 
 
                                                            nahkuri  
                                                             Simonin  
                                                             luona, jonka 

 talo on meren 
 rannalla.  Hän 

 sanoo teille, 
 mitä teidän 

 pitää tehdä.” 



Kun Pietari rukoili katolla, Jumala antoi hänelle  
näyn.  Taivaasta laskeutui alas ikään kuin suuri 
lakana.  Siinä oli eläimiä ja lintuja.  Pietari näki, että  

ne olivat “epäpuhtaita”. 
  Se tarkoitti, että 

 uskonnolliset 
 juutalaiset 

 eivät 
 saaneet 

 niitä syödä. 
  Yhtäkkiä hän 

 kuuli äänen. 
  “Nouse, Pietari, 
 teurasta ja syö.” 



“Ei, Herra!”  Pietari sanoi 
Jumalalle.  “En ole koskaan 
syönyt mitään epäpuhdasta 
tai kiellettyä.”  Hän kuuli 
äänen toisen kerran.   
“Minkä Jumala on 
puhdistanut, sitä älä  
sinä sano epäpuhtaaksi.”  
Tämä tapahtui kolme  
kertaa.  Ja sitten  
lakana nostettiin  
taas taivaaseen. 



Pietari ei ymmärtänyt, mitä 
näky tarkoitti.  Kun hän sitä 
mietti, Jumala sanoi hänelle, 
että kolme miestä oli tullut 
hakemaan häntä ja  
hänen tuli mennä  
heidän kanssaan.  



Ne kolme miestä kertoivat Pietarille,  
että pyhä enkeli oli käskenyt Corneliusta  
hakemaan Pietaria paikalle, Pietari tiesi,  
että Jumala johdatti häntä.   
Seuraavana päivänä  
hän meni kuuden  
ystävänsä kanssa  
Corneliuksen  
taloon. 



Kulkiessaan tuon ei-
juutalaisen miehen taloa 
kohti Pietari ehkä alkoi 
ymmärtää, että Jumala 
rakasti kaikkia ihmisiä – 
että Jumala halusi kaikkien 
kansojen tietävän, että 
Jeesus oli maailman 
Vapahtaja.  Kun Pietari oli 
perillä, Cornelius kumartui 
hänen edessään  
     maahan asti. 



“Nouse.  Minä olen myös vain ihminen,” Pietari sanoi 
Corneliukselle.  Sitten hän sanoi muille talossa 
oleville, “Te tiedätte, miten juutalaisen ei ole 
sallittua seurustella toiseen kansaan  
kuuluvien  
kanssa  
tai  
mennä  
heidän  
luokseen.” 



“Mutta Jumala on näyttänyt minulle, ettei ketään 
ihmistä saa pitää epäpuhtaana tai saastaisena.”  



Pietari kertoi näille pakanoille (ei-juutalaisille), 
että Jeesus oli Jumalan Poika, joka kuoli ristillä  
ja nousi kuolleista maailman Vapahtajana. 



Silloin Pyhä Henki tuli heidän ylleen ja he alkoivat 
ylistää Jumalaa.  Pietarin kuusi juutalaista ystävää 
hämmästyivät suuresti.  Se oli kuin helluntai.  
Pyhän Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoihin.  
Sitten Pietari kastoi uudet Jeesukseen uskovat. 



Jerusalemissa kristityt nuhtelivat Pietaria siitä, 
että hän oli vieraillut pakanoiden luona.  Pietari 
kertoi heille näyistä, jotka hän ja Cornelius olivat 
nähneet rukoillessaan.  Kun he kuulivat tästä, 
Jerusalemin kristityt olivat hiljaa.  He ylistivät 
Jumalaa, joka oli rukouksen kautta näyttänyt 
kristitylle seurakunnalle, että  
Jumalan rakkaus on  
kaikkia varten. 
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 Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

Apt. 9-12  

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps. 119:130 



57 60 

Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 

kanssaan ikuisesti. 
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen 
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16 
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