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PARANTAMINEN JA PUHE
Mk 7:31-37

31. Jeesus lähti taas Tyyron alueelta ja tuli Siidonin ja Dekapolin kautta Galilean järvelle. 
32. Hänen luokseen tuotiin kuuro, joka oli melkein mykkä, ja häntä pyydettiin panemaan
kätensä miehen päälle. 
33. Jeesus otti hänet väkijoukosta erilleen, pisti sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja koski
hänen kieleensä. 
34. Katsahtaen taivaalle hän huokasi ja sanoi kuurolle: "Effata", se on: aukene. 
35. Kuuron korvat aukenivat, hänen kielensä side irtautui, ja hän puhui selvästi. 
36. Jeesus kielsi heitä kertomasta tästä kenellekään. Mutta mitä enemmän hän kielsi, sitä
enemmän he levittivät siitä tietoa. 
37. Ylen määrin hämmästyneinä ihmiset sanoivat: "Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän
saattaa kuulemaan ja mykät puhumaan." 

Parantamistoiminta
Japanissa on suuri joukko ns uususkontoja, jotka leviävät juuri sen varassa, että lääkäreiltä
apua vaille jääneet ihmiset parantuvat niiden kautta. Itsekin olen saanut nähdä esimerkkejä
yliluonnollisesta parantamisesta. Eräs rouva, joka oli osoittanut jonkin verran mielenkiintoa
Raamattua kohtaan, kysyi minulta, olisiko hänen viisasta mennä yliluonnollisin voimin
parantavan shamaanin luo, kun lääketiede ei ollut häntä auttanut. Varoitin häntä
menemästä, muistuttamalla häntä siitä, että vaikka pimeyden voimin todella ihmiset
voivatkin parantua, he saattavat joutua samalla pimeyden henkivaltojen sitomiksi.
Varoituksistani huolimatta hän meni ja jo ensi käynnillä hänen likinäköisyytensä parani kerta
heitolla. Näin ollen hän jatkoi käyntejään, mutta jäikin lopulta vaille apua, jota etsi. Sen
sijaan hän tuli näkemään, millainen rahanhimo parantajaa ajoi ja miten järkyttävän sidottu
itse parantaja oli. Lopputulos oli kuitenkin se, että tämä rouva kääntyi pois evankeliumin
Sanasta yli vuosikymmenen ajaksi.

Kuuro mies
Kun tekstimme ei-juutalaiset lähestyivät Dekapolin alueella Jeesusta mukanaan kuuro ja
lähes puhekyvytön mies, heillä oli omasta uskonnollisesta taustastaan käsin varsin selkeä
kuva siitä, mitä Jeesus voisi tehdä ja millä tavalla Hänen pitäisi menetellä. He pyysivät
Jeesusta panemaan kätensä hänen päänsä päälle ja parantamaan hänet sillä tavalla. Heillä
oli ilmeisellä tavalla näyttöä omasta ei-juutalaisesta uskonnostaan käsin, että juuri käden
päälle panemisen kautta parantava voima tai energia välittyy parantajasta parannettavaan.
Tänäkin päivänä japanilaisessa uskonnolisessa parantamisessa kädellä, joka välittää
voiman on erittäin keskeinen merkitys.

Syy, miksi miehet toivat tämän kuuron ja mykän Jeesuksen luo, lienee ollut heidän
aikaisemmat pettymyksensä omien uskonnollisten parantajiensa kanssa ja huhu siitä, että
juutalaisten keskuudessa vaikuttava Nasaretin Jeesus kykeni enempään. Kuurolla itsellään
ei liene ollut erityisempää uskoa Jeesukseen - ehkä juuri näiden aikaisempien pettymysten
vuoksi.

Henkiparantaminen ja parantamisen armolahja
Muutamia vuosia sitten Helsingissä pidetyssä parantamistä käsitelleessä seminaarissa
pastori Seppo Juntuselta kysyttiin hänen kantaansa ns. henkiparantamiseen, jossa myös
Suomessa tapahtuu paranemista ja saman laista parantavan energian välittymistä käsien
kautta niiden jopa kuumetessa sen virratessa niiden läpi, hän totesi, että päällisin puolin
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tällainen henkiparantaminen saattaa näyttää aivan samanlaiselta kuin Jeesuksen yhä
tänään jatkuva parantava työ Pyhässä Hengessä Hänen oman ruumiinsa seurakunnan
kautta. Hän korostikin, että ratkaisevaa ei ole se paranevatko ihmiset vai eivät, vaan KUKA
heidät parantaa. Henkien erottamisen armolahja onkin äärimmäisen tärkeää tänä päivänä,
kun omassa maassammekin ns Uuden Aikakauden uuspakanalliset liikkeet ovat ottaneet
terveyden varsinaiseksi myyntivaltikseen.

Jossain kokouksessa reportteri oli rukousjonossa oleviin viitaten kysynyt Juntuselta: "Ette
kai te nyt itsekään usko, että nämä ihmiset todella paranisivat? Eikö niin, että he uskovat
vain parantuneensa ja siksi heistä tuntuu paremmalta?" Juntunen kertoi vastanneensa
seuraavaan tapaan: "Nyt toimittajan kysymyksenasettelu on väärä! En minä ole kiinnostunut
siitä, paranevatko nämä ihmiset vai eivät, vaan siitä, että he pääsisivät yhteyteen suuren
Parantajan Jeesuksen Kristuksen kanssa." Mielestäni hän antoi vastauksellaan parhaan
mahdollisen määrittelyn siitä, mitä todellinen terveys on. Terveyttä on saada elää
Jeesuksen, sielun ja hengen ja ruumiin suuren Lääkärin ja Parantajan yhteydessä, silloinkin
kun ruumiimme on vielä ehkä sairas.

Jeesuksen toimintatapa
Mutta palatkaamme tuohon tilanteeseen Dekapolin alueella. Opetuslapset olivat
hämmästyksissään siitä, että Jeesus oli vähän aikasemmin ajanut ulos riivaajan
syyrofoinikialaisen äidin tyttärestä ja nyt Hän jatkoi parantavaa työtään näiden Dekapolin
alueen pakanoiden parissa. Jeesus osoitti jälleen, että Hän on valmis auttamaan ja
parantamaan kaikkien ja kaikenlaisten ihmisten hätää. Vaikka kuuro ei ollut tullutkaan
omasta aloitteestaan, Jeesus auttoi ja paransi hänet.

Mielenkiintoista on havaita, että vastoin miesten odotuksia Jeesus käyttääkin varsin
erikoista menetelmää parantaessaan. Hän ottaa kuuron muista erilleen, panee sormensa
hänen korviinsa, sylkee ja koskettaa hänen kieltään. Sitten Hän katsahtaa taivasta kohti ja
sanoo: "Effata", "Aukene". Ja niin miehen korvat aukeavat ja puhe vapautuu. Toisin kuin
monissa muissa parantamisihmeissään Jeesus käyttää nyt tietynlaista
parantamisprosessia, parantavaa tapahtumasarjaa, niinkuin vähän myöhemmin myös erään
sokean parantamisessa.

Menetelmät parantamisessa
Tällaisen menetelmän käyttö ei vähimmässäkään määrin viittaa siihen, että Jeesuksen
parantava voima olisi jotenkin heikentenyt, kun parantuminen ei tapahtunut hetkellisesti.
Kysymys ei ole siitä, etteikö Hän olisi voinut parantaa miestä silmänräpäyksessä, vaan siitä,
että käyttäessään tätä menetelmää, Jeesus teki niin parannettavan miehen tähden. Jeesus
vastasi hänen syviin tarpeisiinsa, jotka meille jäävät salatuiksi tekstistämme.
Syyrofoinikialaisen naisen lapasen Jeesus olisi voinut hetkessä vapauttaa, mutta Hän vei
naisen läpi prosessin, jossa naisen usko kasvoi. Nytkin parantava tapahtumasarja antoi
enemmän kuin vain ruumiin terveyden. Jeesus tahtoi parantaa myös miehen sydämen
haavoja ja synnyttää uskon. 

Evankeliumeissa ei löydy yhtään parantamisihmettä eikä yhtään sielunhoidollista ja
hengellistä ihmettä, jossa Jeesus olisi käyttänyt samaa menetelmää kuin jonkin toisen
ihmisen tapauksessa. Aivan niinkuin jokainen meistä on erilainen ja erillinen yksilö, samoin
ovat meidän tarpeemme erilaiset ja niin myös Jeesus vastaa tarpeisiimme eri tavoin. Herra
käsittelee jokaista meistä omalla yksilöllisellä tavallaan. Yhteistä kaikessa on se, että
olemme tekemisissä Saman Raamatun Sanassa ilmoitetun Jeesuksen kanssa.
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Jeesuksen tapa kohdella jokaista hänen syvimmistä tarpeistaan käsin ja käyttää sen
mukaisia menetelmiä on meille myös muistutus siitä, miten kaiken kristillisen palvelun tulee
tapahtua. Herra ei koskaan käsittele meitä massana. Jokainen ihminen, joka on Jeesuksen
lunastustyön kautta päässyt siihen yksilöllisyyteen, johon hänet on luomisen perusteella
tarkoitettu, voi yhdessä Jeesuksen kanssa sanoa: "Sitä ja sitä varten minä olen syntynyt ja
sitä ja sitä päämäärää varten tullut maailmaan." Herra osoittaa meille ihmisen
persoonallisuuden ja yksilöllisyyden arvon. Jumalan seurakunnan ihmeellinen salaisuus on,
että Pyhässä Hengessä Herra haluaa koota jokaisen persoonallisuuden yhdeksi rikkaaksi
Jumalan perheväeksi, seurakunnaksi. Siinä yksilöllisyys ja yhteisöllisyys on tarkoitettu
elämään sopusoinnussa.

Käyttäessään näin erilaisia parantamismenetelmiä Jeesus osoittaa ymmärtävänsä
täydellisesti jokaista ihmistä, joka Hänen eteensä tuodaan tai tulee. Hän osoittaa välitöntä
myötätuntoa ja vastaa heti ihmisen syvimpään tarpeeseen. Kaikessa tässä Hän pysyy aina
uskollisena tehtävälleen saattaa Jumalan valtakunta ihmisten keskelle. Hän haluaa saada
ihmisen oman hallintavaltansa alle rakkaudellaan. 

Huokaus
Tekstissämme meitä vastaan osuu vielä eräs sana. Jeesuksesta sanotaan, että Hän
huokasi. Se oli huokaus, joka kertoi siitä, että Herra on todellakin sairauden "tuttava".
Sairauden ja kärsimyksen viimeinen syy on ihmiskunnan synti, sen lankeemus eroon
Herrasta, joka on sen ainoa todellinen terveys. Vain käsittelemällä syntikysymys loppuun
asti voitiin saada myös lopullinen vastaus sairauden ja kuoleman keskelle. Jeesuksen täytyi
kärsiä Golgatan ristillä meidän syntimme ja sairautemme tähden, mutta nytpä meillä on
syntien anteeksiantamus Hänen verensä kautta. Jeesus voitti myös kuoleman vallat, niin
että jokainen ihminen, joka Häneen uskoo, saisi myös lopullisen paranemisen ruumiin
ylösnousemuksen ihanana päivänä, mutta ei vielä täällä ajassa. Sillä osamme on täältä
kulkea kuoleman kautta. 

Suomessa viime aikoina voimakkaasti levinnyt harha, joka väittää, että jokainen uskova
paranee, johtaa meidät mielettömyyteen, sillä siinä tapauksessahan kukaan todella uskova
ei voisi liioin kuolla sairauksiin. Harha on pohjimmiltaan yhtä väärä, kuin jos väitettäisiin, että
syntinsä anteeksi saanut ihminen muuttuisi synnittömäksi uskoon tullessaan. Niin kauan
kuin on syntiä ja syntisyyttä, niin kauan jatkuu myös kipu ja sairaus. Mutta
vasnhurskautettuina saamme toivossa odottaa myös täydellisen terveyden päivää
ylösnousemuksen aamussa.

Miten kieltä ja korvia tulee käyttää?
Kun Jeesus paransi miehen korvat ja kielen, hän teki sen, jotta hän olisi sen jälkeen
käyttänyt niitä oikein Jumalan tahtomalla tavalla. Hän eivätkä hänen ystävänsäkään
saaneet tehtäväksi lähteä kertomaan Jeesuksen tekemistä parantamisihmeistä. Mutta he
eivät Jeesuksen sanoista piitenneet. Jeesus ei ole meillekään antanut ensisijaiseksi
tehtäväksi julistaa Hänen sensaatiomaisia kykyjään parantaa. Hän on kyllä kutsunut meidät
julistamaan evankeliumia, se on Häntä itseään, Häntä Vapahtajana, Häntä Anteeksiantjana,
Häntä Parantajana, Häntä Ylösnousemuksena, Häntä Elämänä. Erillään Jeesuksesta ei
parhaalla terveydellämmekään ole todellista arvoa. 

Parantaessaan tekstimme miehen kuulon ja puhekyvyn Jeesus osoitti sekä hänelle että
meille, että nämä kaksi kykyä ovat meillä Jumalan tahdosta ja ne on tarkoitettu
käytettäväksi Jumalan tahdon mukaan. Joutuessani käyttämään englanninkielen opetusta
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eräänä välineenä lähetystyössä Japanissa, korostan aina oppilailleni, että tärkeämpää kuin
se, että he oppivat uutta kieltä, on se, onko heillä todellista sanottavaa oppimallaan kielellä
vai ei. Mikä on se viesti, jota Sinä puheillasi viestität? Jokaisella ihmisellä on oma viestinsä.

Usein kun kaksi suomalaista miestä tapaa toisensa, he yrittävät puristaa esiin viimeisimmän
hyvän vitsin, jonka muistavat, varmistaakseen sen, että toinen hyväksyy hänet. Onko
viestimme toisille ihmisille yritystä kertoa heille, miten tärkeitä ja arvokkaita olemme ja miten
toisenkin pitäisi meidät sellaisena hyväksyä. Kovin paljon viestimme on tällaista
itsekeskeistä puhetta, jossa emme kaihda painaa toisia, puhua pahaa toisista
saadaksemme edes hiukan omia osakkeitamme nousemaan.

Sana
Jumala on antanut meille oman Sanansa välineeksi, jonka kautta henkilökohtainen
keskustelu ja rakkaussuhde Jumalan ja ihmisen välille voi muodostua. 
1. Jumala viestittää meille Sanallaan Jeesuksen ristin uhriin perustuvaa anteeksiantamusta,
sen taustalla olevaa suunnattoman syvää Isän rakkautta syntistä ihmistä kohtaan. 
2. Sana viestittää meille Hänen armonsa suuruutta ja arvoa, jonka armo liittää meihin
itsessämme synnin tähden tuomion ansaitseviin. 
3. Jumala viestittää meille myös opetusta johdattaakseen meitä totuuden tielle ja
vaeltamaan Hänen tahtonsa mukaan. 
4. Herra viestittää meille Sanallaan myös nuhdetta, kun olemme langenneet. Hän haluaa
Sanansa kautta johtaa meitä päivittäiseen parannukseen (mikä ei terkoita sitä, että saa
tehdä kohtuullisen määrän syntiä päivittäin, koska kumminkin kaiken saa anteeksi).
Päivittäinen parannus on niinkuin kaikki parannus kertakaikkista synnin tuomitsemista ja
hylkäämistä elämässämme ja turvautumista yksin Jeesuksen ristillä vuodattaman
sovintoveren armoon. Todellinen parannus vie aina anteeksiantamuksen omistamiseen.
Anteeksiantamus taas ei ole vain jonkinlainen tunnetilan vaihdos. Ennen sitä oli paha olla,
kun omatunto syytti. Sen jälkeen on hyvä olo. Anteeksiantamus ei ole ensisijassa sitä, vaan
sitä, että kaksi keskenään ristiriidassa olevaa henkilöä pääsee jälleen yhteyteen ja
sovintoon keskenään. Anteeksiantamus on henkilösuhteen korjaantumista myös sillä lailla,
että se vaikuttaa käytökseemme Herraa ja toista ihmistä kohtaan.

Korvat auki
Jos ja kun Herra viestittää sanansa kautta meille kaikkea tätä, meiltä kysytään ensin
avoimia korvia kuulla ja ottaa vastaan Hänen Sanansa. Meiltä kysytään Samuelin
asennetta: "Puhu, Herra, palvelijasi kuulee!" Mutta edelleen kun Herra viestittää meille
Sanallaan kaikkea tätä, Jumalan lapsen tehtävä on käyttää omaa kieltään samalla tavalla
anteeksiantamuksen, arvostuksen, opastuksen ja nuhteen välineenä, välineenä, jota
käytetään toisen hyväksi. 

Aivan tavallisessa keskustelussa kuluneen kesän helteistä voimme viestittää toiselle
ihmiselle joko sitä, että emme toivo hänen sotkeutuvan meidän asioihimme, tai sitä, että
arvostamme häntä, haluamme yhteyttä hänen kanssaan ja haluamme olla totuudellisia.
Näin puheiden asiasisältö itsessään ei ole ratkaisevaa. Tietenkään se ei saa olla
tosiasioiden vastaista, yli tai alle totuuden, vaan koko totuus ja ainoastaan totuus. Mutta
parhaatkin totuutemme ovat pelkkää julmuutta, ellemme viestitä puheissamme samalla
myös rakkautta ja todellista halua elää yhteydessä ihmisten kanssa, halua rakentaa
luottamussuhdetta heidän kanssaan.
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Tekstimme parantamisihmeeseen sisältyy meille ei vain sanoma siitä, että Jeesus voi ja
kykenee tänäkin päivänä parantamaan ruumiillista sairautta ja vajavaisuutta, niinkuin Hän
hyväksi näkee. Se sisältää myös sen viestin, että yhtä vähän kuin mies omin keinoin kykeni
auttamaan itseään terveeksi, yhtä vähän meistäkään voi tulla anteeksiantamuksen,
rakkauden, sovinnon, totuuden, nuhteen ja Herran ylistyksen viestittäjiä, ellei Jeesus saa
tehdä meidän sydämissämme vielä suurempaa ihmettä, kuin puhekyvyn ja kuulon
palauttaminen on ruumiillisella tasolla. 

Me tarvitsemme Jeesusta sydäntemme ja puheidemme Parantajaksi. Tarvitsemme sellaista
jatkuvaa yhteyttä Häneen, että Hänen parantava työnsä saa edetä elämässämme. Ennen
kaikkea tarvitsemme uuden elämän Herralta, tarvitsemme Pyhän Hengen uudistavaa työtä,
niin että elävän veden virrat pääsisivät meidän puheidemme kautta leviämään
ympärillemme. Vain Pyhä Henki voi meissä synnyttää kiitoslaulun Herralle. Vain Häneltä
saatu anteeksiantamus voi taivuttaa meidät antamaan veljillemme anteeksi. Vain Herran
elämä meissä voi muuttaa pahat puheet suustamme toisten ihmisten siunaamiseksi,
rohkaisemiseksi ja ymmärtämiseksi.

Pyhä Henki avaamaan suumme
Vain Pyhä Henki voi varustaa meidät sillä voimalla, että rohkenemme avoimesti kertoa
Jeesuksesta toisille ihmisille. Jaloin ja tärkein tehtävä, mikä kielellemme on uskottu, on
kuuluttaa evankeliumin ilosanomaa siitä, että jokainen katuva syntinen saa Jeesuksen
tähden syntinsä anteeksi ja pääsee Jumalan ihmeellisesn lahjan tähden iankaikkisen
elämän omistajaksi. Mutta Herra Jeesus on täälläkin tänään keskellämme. Hän haluaa ottaa
juuri Sinut erilleen muista. Hän haluaa koskettaa Sinun elämäsi kipeisiin ja sairaisiin kohtiin,
kohtiin joissa synti on turmellut kykysi puhua toisten kanssa. Hän haluaa antaa Sinulle
anteeksi, Hän haluaa avata ja vapauttaa sen, mikä Sinussa on ollut tukossa Hänen
Sanalleen ja toisten ihmisten tarpeille. Hän voi ja haluaa sen tehdä Sinulle tänään.

Kiitos ja ylistys Herralle, että Hän voi ja tahtoo tehdä parantavaa työtään meissä. Emmekö
etsisi ja pyytäisi suurta Parantajaa oman sydämemme, suumme ja korviemme Herraksi ja
Pyhittäjäksi. Siksi haluamme tänään oman kielemme synnit tunnustaen huoata Herran
puoleen: Anna syntini anteeksi. Tee minusta yksi niistä, jotka aidosti ja iloiten saavat kertoa
muillekin Jeesuksesta: "Hyvin Hän on kaikki tehnyt: kuurot Hän saa kuulemaan ja mykät
puhumaan". 


