
Halvaantuneen sunnuntai 2021 Tampere 
Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. 
 
Kristus nousi kuolleista! 
 
Kristuksen parannustekoja kuvataan evankeliumeissa miltei jokaisessa luvussa. Kun 
Jeesus tulee kaupunkiin tai kylään, hän julistaa Jumalan Valtakunnasta, opettaa 
ihmisiä ja parantaa luokseen tulleita sairaita. Nämä kaikki – julistaminen, 
opettaminen ja parantaminen – ovat pohjimmiltaan samaa Jumalan pelastavaa 
toimintaa; Jumalan Sana on tullut maailmaan tekemään ehjäksi sen, minkä synti on 
särkenyt: ihmisluonnon ja koko luomakunnan. Opetuksellaan Kristus aina parantaa ja 
parantamisellaan hän aina opettaa. Lukuisissa sairaiden parantamisissa kiinnittää 
huomion se, miten Kristus parantaa eri sairauden kuin mihin ihmiset ovat tulleet 
hakemaan parannusta. Ihmiset haluavat vapautua jostakin ruumiillisesta tai 
sielullisesta sairaudesta tai vammasta ja sitten palata sairautta edeltäneeseen 
vanhaan elämäänsä. Mutta Kristus ei koskaan paranna vain yksittäisiä sairauksia. Hän 
haluaa parantaa koko ihmisen, ja parantaessaan hän kutsuu ihmisen uuteen elämään 
ja pelastukseen. Parantaessaan Kristus sanoo: ”Sinun syntisi on annettu anteeksi. TAI 
Mene, äläkä enää syntiä tee. TAI Uskosi on pelastanut sinut.” 
 
Tätä ei pidä ymmärtää niin, että sairaus olisi aina suoraa seurausta ihmisen omasta 
synnistä, jonkinlainen rangaistus tai ojennus. Pikemminkin sairaus ja kärsimys ovat 
tämän langenneen maailman tosiasioita. Me olemme kaikki osallisia lankeemuksesta, 
olemme kaikki osallisia synnistä, ja siksi olemme kaikki alttiita sairauksille ja 
kärsimyksille. Ja juuri synti on tämän ihmisiä vaivaavan yhteisen sairauden juuri, 
jonka Kristus haluaa ennen kaikkea meissä parantaa. Parantaessaan sokean Kristus 
haluaa tehdä näkeväksi ennen kaikkea ihmisen hengen, että ihminen tulisi uskon ja 
Jumalan tuntemisen kirkkauden valaisemaksi. Parantaessaan halvaantuneen Kristus 
haluaa antaa voiman ennen kaikkea ihmisen hengelle, että ihminen kykenisi 
nousemaan synnin lamaannuksesta, himojen orjuudesta ja aloittamaan päättäväisen 
kulkemisen kohti Jumalan kaltaisuutta. Kirkko tuntee lukemattomia pyhiä, jotka ovat 
olleet sokeita ja halvaantuneita – ja ovat ruumiillisesti pysyneet sellaisina, mutta 
heidän sydämensä on nähnyt selvemmin kuin näkevien silmät, ja he ovat juosseet 
hengellisen kilvoituksen kentällä nopeammin kuin vahvimmat nuorukaiset. 
Ruumiillinen sairaus tai terveys on siis Jumalan valtakunnan näkökulmasta täysin 
toissijainen asia. Katsoessaan meihin Jumala näkee aivan toisenlaisen terveydentilan, 
hän arvioi näkömme aivan eri perustein ja hän mittaa voimamme aivan eri 
perustein. 
 
Tässä valossa päivän evankeliumi halvaantuneesta miehestä avautuu 
ymmärrettävämpänä. Jos ajattelisimme vain ruumiillista terveyttä, eikö Jeesuksen 
kysymys 38 vuotta sairastaneelle halvaantuneelle, 38 vuotta terveyttä janonneelle 
miehelle, kuulostaisi lähinnä mielettömältä. Jeesus kysyy häneltä: ”Tahdotko tulla 



terveeksi?” - Miksi ihmeessä tämä sairauden vuosikymmeniä piinaama ei tahtoisi 
tulla terveeksi!? Jos kuitenkin ymmärrämme Jeesuksen kysymyksen koko 
laajuudessaan ja syvyydessään, se muuttuu täysin toisenlaiseksi. Jeesus 
kysyy: ”Tahdotko, että minä annan sinulle uuden elämän, joka ei ole sinun tuttu 
vanha elämäsi? - Tahdotko jättää sairauden ohella myös synnin taaksesi? - Tahdotko 
vastaanottaa Jumalalta parannuksen ja pelastuksen lahjan, ja elää elämäsi tästedes 
kiitollisuudessa ja kuuliaisuudessa Jumalan tahdolle?” Kun kysymys avataan tällä 
tavalla, ei ole enää lainkaan itsestään selvää, että vastaamme myöntäväksi. Vaikka 
kärsimme synnistä, vaikka kärsimme himoistamme, ovat ne kuitenkin tulleet kuin 
osaksi meitä. Parannus voi tarkoittaa vaikeaa leikkausta ja pitkää, kivuliasta 
toipumisen tietä. Olemmeko siihen valmiit? Sydäntemme ja sielujemme lääkäri 
Kristus katsoo meitä kysyvästi. 
 
Vielä on kiinnitettävä huomio päivän evankeliumin toiseen pysäyttävään lauseeseen. 
Halvaantunut vastaa Jeesuksen kysymykseen ”Tahdotko tulla terveeksi?” 
sanomalla: ”Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi 
kuohahtaa.” Herra, minulla ei ole ketään. Tätä lausetta ei tekisi mieli ympäröidä 
opetuksella, vaan vaieta sen äärellä ja ottaa vastaan sen musertava paino. Miten 
täydellisen yksin on ihminen, joka vuosikaudet odottaa ja toivoo parannuksen 
lähteen äärellä, kykenemättä itse ottamaan ratkaisevaa askelta sen parantaviin vesiin. 
Miltä tuntuu nähdä lukemattomien ihmisten rientävän hänen edelleen, kastautuvan 
terveyden vesiin, nousevan niistä täynnä voimaa ja riemua, ja nähdä innostuneen 
joukon aina ympäröivän parantuneen. Ja miltä tuntuu aina jäädä yksin, aina paitsi, 
aina vähemmän toivoen, aina vähemmän luottaen. 
 
Tämä evankeliumi on tuskallisen totta aivan joka päivä. Betesdan lähde on Kristuksen 
kuva, elämän ja parannuksen lähteen kuva. Mutta Kristuksen kirkossa terveys ei ole 
tarjolla vain harvoille, jotka nopeimmin rientävät nauttimaan sen hengellisiä 
lääkkeitä. Kristuksen kirkossa parannus ja pelastus on tarkoitettu jokaiselle. Mutta 
jokainen ei kykene lähestymään sitä omin avuin. Jolla kulla kynnys parannuksen 
lähteelle on aineellinen, jolla kulla kynnys on henkinen. Me emme seurakuntana saa 
toimia niinkuin ihmiset Betesdan lähteellä. Emme saa ajatella vain omaa 
pelastustamme, emme saa rientää sivuillemme katsomatta parannuksen lähteelle, 
virkistyäksemme ja voimistuaksemme siinä vain itse. Me olemme Kristuksen ruumis, 
yksi suuri ihminen – jos yksi jäsen kärsii, kärsii koko ruumis. Siispä se, jolla on voimaa 
jaloissa ja käsissä, olkoon heikomman tukena. Se, jolla on uskoa ja luottamusta, 
olkoon toivottoman rohkaisuna ja lohdutuksena. Löydettyämme parannuksen 
lähteen, etsiköön katseemme niitä, jotka eivät ole sitä vielä löytäneet, tai niitä jotka 
kurkottavat sitä kohti, mutta eivät yllä. Jos unohdamme nämä ihmiset, kadotamme 
myös Jumalan armon ja riennämme turhaan kohti henkilökohtaista pelastusta. 
 
Kristus, parannuksen ja pelastuksen lähde, vahvista meidän hengelliset jäsenemme 
nousemaan ylös synnin vuoteelta, avaa hengelliset silmämme näkemään uskon valo, 



avaa hengelliset korvamme ottamaan vastaan sinun puhumasi ikuisen elämän sanat. 
Ohjaa meitä olemaan toinen toisellemme jalkoina, käsivarsina, olkapäinä ja sylinä. 
 
Amen. 


