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”Jeesus parantajamme” 
 
Usein tähän aiheeseen liittyen puhutaan fyysisestä paranemisestamme. 
-Se on ihan ok, että rukoillan fyysisten vaivojenkin puolesta. Ja Herra voi parantaa siellä, 
missä Hän hyväksi näkee. 
 
Nyt kuitenkin otan esille sisäisen paranemisemme. 
 
Psalmissa 30 mm. sanotaan, jakeissa 2-4 seuraavasti: ”Minä ylistän sinua, Herra, sillä sinä 
pelastit minut etkä sallinut viholliseni iloita minusta. 3. Herra, minun Jumalani, sinua minä 
huusin, ja sinä paransit minut. 4. Herra, sinä nostit minun sieluni tuonelasta, sinä herätit 
minut henkiin hautaan vaipuvien joukosta.” 
 
Noissa Daavidin sanoissa on viis (5) hyvin tärkeää asiaa. 
Otan ensimmäiseksi Daavidin todistuksesta rukouksen. 
Hän todistaa: ”Herra, minun Jumalani, sinua minä huusin.” 
Kun on vaikeaa, tai synnit painavat, niin rukous Herra puoleen on oikea suunta. 
Tällaisen rukouksen ihmissielussa saa aikaan Jumaluuden kolmas persoona eli Pyhä 
Henki. 
 
Valitettavasti näin ei aina tapahdu. 
Se on ikävä asia, vaikka asumme maassa, jota sanotaan kristityksi maaksi, maaksi, jossa 
kristinuskon sanomaa on saarnattu jo satoja vuosia. Jostain syystä sanoma ei ole 
saavuttanut ihmissydämiä. 
 
Joskus kuulee sellaistakin huutoa, jossa vanhus huutaa avuksi äitiään. 
Sen ymmärrämme siinä mielessä, että ihminen vanhuuden keskellä tulee lapseksi jälleen. 
Toisaalta voimme kysyä, että kertooko tämä siitä, ettei pitkän elämän aikana ole ollut 
yhteyttä elävään Jumalaan. Jos näin on, niin eihän sitä vanhanakaan osaa Elämän 
Herraan turvautua. 
 
Valiettavaa siinä on se, että äiti on jo ajat sitten ylittänyt ajan rajan, eikä hän voi tulla 
auttamaan ajallisestikaan, saati sitten viemään ikuiseen elämään. 
Täälaisten vanhusten kohdalla voimme kysyä. Miten heitä auttaisimme elämän tielle? Se 
ei ole mikään yksinkertainen asia. Elämä on eletty, mutta Herramme on vieras. Onko enää 
muuta kuin rukous, että Herra vielä armahtaisi...Kiitos Herralle siitä, että on rukouksen 
mahdollisuus olemassa... 
 
Sitten on sellaisia vanhuksia, joittenka huulilla viimeisenä on Jeesus Kristus, Hän, joka voi 
auttaa ja viedä lopulta kuoleman virran yli turvallisesti iankaikkiseen elämään. 
Tällainen vanus kylvää vielä vanhanakin hyvää siementä, siementä, joka kumpuaa 
iankaikkiseen elämään asti. 
Rukous meille uskoville tulisi olla ensimmäinen asia. 
Sen tulisi kummuta meidän sielustamme vallankin silloin, kun meillä tai läheisellämme on 
tavalla tai toisella vaikeaa. 
Erityiseti uskosta osattomat lähimmäisemme tulisi olla meidän rukouslistallamme. 
Kiitostakaan ei tulisi unohtaa, kun saamme rukousvastauksia. 
 
Toinen asia, joka tuossa lukemassani Daavidin psalmin katkelmassa oli edellä, oli 
pelastus. 
Siellähän Daavid kiittää ja todistaa: 
”Minä ylistän sinua, Herra, sillä sinä pelastit minut etkä sallinut viholliseni iloita minusta.” 
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Sielun pelastus on ykkösasia Jumalan silmissä, mutta sen tulisi olla ykkösasia myös meille 
niin sanotuille uskoville 
Uskovahan ylistää Herraa siitä, että hänet on johdatettu elämän tielle. Mutta samalla kun 
hän kiittää omasta pelastuksestaan, niin samalla hänelle syntyy hätä niistä läheisistä, jotka 
eivät ole päässeet henkilökohtaisesti Jeesuksen tuntemiseen. 
 
Mm.Paavalin sydämessä oli tällainen hätä. 
Hän kirjoittaa Room.9:2-3: ”minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. 
3. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun 
sukulaisiani lihan puolesta.” 
Aika vahvaa sanomaa pelastumattomien sukulaistensa puolesta. Eikö Vain? 
 
Sanohan vielä Herra sanassaan: ”Ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, 
että hän kääntyy ja saa elää.” 
Herralle on mieleuista se, että Hän löytää yhteyden luotuunsa ihmiseen. 
Tämän yhteyden sillan Hän on valmistanut meille ristin puulla, niin kuin me kaikki hyvin 
tiedämme... 
Ja tälle yhteyden tielle Hän johdattaa meitä Sanansa ja Pyhän Henkensä kautta. 
 
Kolmas Daavidin asia, minkä hän tuo tuossa lyhyessä katkelmassa nostaa esiin, on 
paraneminen. 
3. ”Herra, minun Jumalani, sinua minä huusin, ja sinä paransit minut.” 
Kun Herra saa antaa syntimme anteeksi ja näin pelastaa meidät, niin samalla me 
paranemme sisäisesti. 
-epäusko vaihtuu uskoksi ja epätoivo toivoksi. 
Kylmän ja kovan sydämen tilalle tulee Pyhän Hengen täyttämä lihasydän, joka rakastuu 
Jumalaan ja Hänen sanaansa. 
 
Uskova kokee myöskin jumalallista rakkautta ja yhteyttä myöskin toisiin uskoviin. Kristityt 
tulevat veljiksi ja sisariksi keskenään. 
Jumalan valtakunnan työkin tulee tärkeäksi ja läheiseksi. 
Rukous alkaa pulputa sydämestä uskosta osattomien omaisten ja muitten läheisten 
puolesta. Eikä se jää vain rukoukseksi lähiomaisten puolesta. Myös rukouslistalle tulee 
paljon ihmisiä ja asioita läheltä ja kaukaa. 
 
Joskus Herra vastaa rukouksiin nopeastikin. 
Hyvä ystäväni, Eino, jonka kanssa asuimme Lahdessa nuoruudessa poikamihinä 
ollessamme, sanoi, että hän valitteli minulle uskoontulon jälkeen epäkiitettävää työtä. 
Hän toimi nimittäin pistehitsarina Upolla. Palkoille pääsemiseksi piti valtavasti iskeä niitä 
pisteitä, sillä yhden hitsauspisteen hinta oli jotain osia vain pennistä. 
 
Minä olin sanonut tähän valitteluun, että helppoahan se on muuttaa, kun rukoilemme. 
En muista mitä olin rukoillut. Joko asioitten selviämistä toivottuun suuntaan vai muutoin 
Jumalan tahdon tapahtumista. 
 
Joka tapauksessa Herra vastasi nopeasti. Hänelle avautui mieluinen työ toiselta 
paikkakunnalta. 
Ensirakkauden ollessa päällä. Rukousten kautta ajattelimme, että asiat hoituvat siinä 
silmänräpäyksessä. Niinhän ne sillä kerralla korjaantuivatkin. 
Silloin emme osanneet edes epäillä rukousten kuulemista, ja hyvä näin. 
Epäilymme onkin ehkä suurin este rukousten kuulemiselle tai sitten vastausten saamiselle. 
Sanoohan sana: ”Mitä hyvää te anotte, sen te saatte.” 
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Neljäs asia minkä Daavid tuo esille, on se, että Herra nosti hänet ylös tuonelasta. 
Ps.30:3. 
Pelastushan merkitsee sitä, että ihminen nostetaan ylös tuonelaan vievältä tieltä taivaan 
tielle. 
Paavalikin sanoo Room.8:1-3: 
1. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa 
ovat. 
2. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja 
kuoleman laista. 
3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala 
teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja 
tuomitsemalla synnin lihassa, 
 
Kadotustuomioon vievän tien on Jeesus katkaissut. Ja samalla, kun se tie on katkaistu, 
niin on myös avattu uusi tie, joka vie todelliseen elämään. 
 
Täällä ajassakin, kun joku tie on katkaistu, niin sitä tietä ei voi siltä osin jatkaa. On 
löydettävä jokin kiestotie. Täällä Oulussakin niitä näyttää tällä hetkellä olevan. 
Jeesuksen katkaisema tie on siinä mielessä erilainen, että se on katkaistu ikiajaksi niille, 
jotka suostuvat lähtemään elämässään Hänen valmistamalleen tielle. 
Ja ihminen, joka on löytänyt taivastien, ei tahdokaan lähteä millekään kietotielle, joka vie 
sekin ikuiseen tuhoon ja tuomioon. 
Valitettavasti niin joskus käy, että taivaan tie on jostain syystä mennyt synnin tähden poikki 
eikä ihminen halua tehdä parannusta. Silloin hän on sortunut sille epäuskon tielle, jonka 
päässä on ikuinen ero Jumalasta. 
Herra haluaa kuitenkin toisin 
Hän haluaa, että me kuljemme taivastietä tuntui miltä tuntui... 
 
Viides asia mistä Daavid puhuu, on se, että Herra oli herättänyt hänet henkiin hautaan 
vaipuvien joukosta. 
Hän sanoo:”sinä herätit minut henkiin hautaan vaipuvien joukosta.” 
 
Niinhän Herra on herättänyt meidätkin silloin kuin uskoon tulimme. 
Meistä on tehty Jeesuksessa Kristuksessa uusia luomuksia. 
Näin oli apostoli Paavalikin kokenut. Gal.2:19-20: 
”19. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen 
Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, 
20. ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, 
sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut 
itsensä minun edestäni.” 
 
Laki tappoi Paavalin ja Kristus herätti hänet kuolleista. Eikö se olekin ihana asia. Näin se 
on meidänkin kohdalla tapahtunut. 
Uusi elämä on saatu todellakin uskon kautta Kristukseen. 
Hänessä on siis se elämä, jonka voimme kirjoittaa suurella kirjaimella. 
Johanneskin kirjoittaa: ”Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus.” 
  
Tämä uusi elämä Kristuksessa pitää meidät erillään vanhasta elämästä. 
Uskova elää nyt Kristus-elämää tässä vanhassa ruumiissa. 
Daavidkin runoilee ps.40:4: ”Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun 
Jumalallemme.” 
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Valitettavasti se vanha elämä tuppaa nostamaan päätään meissä moninaisina synteinä. 
Emme osaa aina elää niin, että Kristus meidän kirkkauden toivo saisi meitä aina hallita ja 
vallita. 
Se riipuu siitäkin. Kumpaa me ruokimme enemmän. Ruokimmeko sitä vanhaa luontoa 
meissä vai sitä uutta, joka meihin on syntynyt Jumalan sanan kuulemisen ja 
vastaanottamisen myötä. 
Sanaa ja seurakuntayhteyttä uusi luontomme tarvitsee, jottei se vanha niin paljon meitä 
rasittaisi... 
 
Ja kun me saamme hyvää hoitavaa Jumalan sanaa, niin me todellakin eheydymme ja 
paranemme sisäisesti. 
Meihin kasvaa entistä suurempi luottamus Kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään Poikaan ja 
Pyhään Henkeen. 
Joskus Herra sallii vaikeita asioita elämäämme, jotta sisäinen ihmisemme eheytyisi, 
paranisi ja tulisi entistä riippuvaisemmaksi Herrasta. 
Joskus vaikea lähimmäissuhde voi olla sellainen ja joskus jopa synti, josta emme pääse 
vapaaksi. Sitä voimme nimittää lihan pistimeksi, kuten apostoli Paavali nimittää 
mm.2Kor.12:7: ”Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu 
lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.” 
 
Pistin, josta emme tiedä, mikä se Paavalilla oli, piti häntä nöyränä. Se oli tarpeellinen 
ylpeyden pitämiseksi kurissa. 
Ja vaikka Paavali rukoili, että Herra ottaisi sen pois, niin sitä ei otettu häneltä. 
Hän sai Herralta vastaukseksi: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani 
tulee täydelliseksi heikkoudessa." 
Paavali sai tyytyä Herran armoon, jossa oli hänellekin kyllin. 
 
Näin se on meidänkin kohdalla. Meillä jokaisella on jokin heikko kohta, vaikea ihmissuhde 
tai vaikkapa sellainen synti, joka uudelleen ja uudelleen langettaa meidät. Me haluaisimme 
olla niistä vapaita, mutta Herra ei ota niitä pois, koska me muutoin ylpistyisimme. Meistä 
tulisi kovia ja kylmiä kristittyjä. 
Herra sanoo Meillekin: ”Minun armossani on sinulle kyllin.” 
 
 
Paavali tyytyi tähän Herran vastaukseen. Hän kirjoittaa: ”Ja hän sanoi minulle: "Minun 
armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa." 
Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi 
minuun asumaan. 10. Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, 
hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen 
väkevä.” 
Kun Paavali oli heikko itsessään, niin silloin Kristus tuli hänen voimakseen ja 
väkevyydekseen. 
Eikö se näin ole meidänkin kohdallamme? 
Ja kun me syntiemme tähden olemme heikkoja ja särjettyjä, niin Herran sana rohkaiseen: 
Ps.147:3: ”Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän, ja sitoo heidän haavansa. ” 
Ps.34:19:”Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on 
murtunut mieli.”Ps.103:3:”hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki 
sinun sairautesi,” 
Jes.61:1: ”Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan 
ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille 
vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, 2. julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän 
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Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, 3. panemaan Siionin 
murheellisten päähän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen 
sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan,” 
 
 
Tämä puhe on pidetty Kajaanin Kl-kodilla su 22.08.2010 ja Oulussa su 29.08.2010. 
 
 


