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JEESUS  PARANTAA  HALVAANTUNEEN  MIEHEN

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Kapernaum, Jeesuksen kotikaupunki, jossa Pietarilla oli talo. Ilmeisesti tämä Pietarin
talo oli kertomuksen tapahtumapaikkana. Kapernaumissa oli myös synagooga ja
tulliasema.

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Jeesus kutsui tämän jälkeen Matteuksen opetuslapsekseen/apostolikseen. Tämä
tapahtuma liittyy Jeesuksen julkisen toiminnan alkuaikaan.
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c) Vieraat termit
Mies oli halvaantunut. Se tarkoittaa, että mies ei voinut itse liikuttaa ainakaan
jalkojaan ehkäpä ei käsiäänkään. Hän eli täysin toisten autettavana. Jeesuksen aikana
ei ollut pyörätuoleja eikä muitakaan apuvälineitä. Miehen liikuttamiseksi tarvittiin
neljä miestä kantamaan häntä.

Kirjanoppineet tunsivat kirjoitukset (Vanhantestamentin kirjoitukset; Mooseksen lait
ja profeettojen ennustukset) hyvin. Kirjanoppineet olivat opettajankoulutuksen
saaneita opettajia.

Fariseukset olivat sen ajan kirkon johtohenkilöitä. He tunsivat kirjoitukset eli Vanhan
testamentin ja Mooseksen säädökset hyvin. He pyrkivät elämässään noudattamaan
niitä pikkutarkasti ja vaativat tätä kaikilta. He olivat itse keksineet lisää säädöksiä
Mooseksen lakien lisäksi. Fariseukset luulivat, että he pääsevät taivaaseen siksi, että
he ovat elämässään noudattaneet lakia. He eivät uskoneet, että Jeesus on Jumalan
poika eivätkä käsittäneet sitä, että ihminen pääsee taivaaseen Jumalan armosta
Jeesuksen sovitustyön tähden – ei ihmisen omien tekojen tähden. Jeesus nuhteli
fariseuksia hyvin ankarasti tekopyhyydestä.

Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja
fariseukset. Sen tähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää, mutta
heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.  He sitovat
kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille,
mutta itse he eivät tahdo niitä liikuttaa sormellaankaan. He tekevät kaikki tekonsa
sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät raamatunlausekotelonsa
leveiksi ja viittansa tupsut suuriksi ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja
etumaisia istuimia synagogissa, ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään
toreilla, ja että ihmiset sanovat heille: 'rabbi, rabbi.” Matt. 23:2–7.

2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen
Matt. 9:1-8

Sitten hän astui veneeseen, meni jälleen toiselle rannalle ja tuli omaan kaupunkiinsa.
Katso, hänen luokseen tuotiin halvaantunut mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus
näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: "Poikani, ole turvallisella mielellä;
sinun syntisi ovat sinulle anteeksiannetut."

Katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat mielessään: "Tämä pilkkaa." Mutta Jeesus
ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi: "Miksi ajattelette pahaa sydämessänne? Sillä
kumpi on helpompaa sanoa: 'Syntisi ovat sinulle anteeksiannetut', vai sanoa: 'Nouse
ja kävele'? Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa
synnit anteeksi, niin" – hän sanoi halvaantuneelle – "nouse, ota vuoteesi ja mene
kotiisi."  Hän nousi ja lähti kotiinsa.

Mutta kun kansanjoukot sen näkivät, he ihmettelivät ja ylistivät Jumalaa, joka oli
antanut sellaisen vallan ihmisille.
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Mark. 2:1-12
Muutamien päivien kuluttua hän meni taas Kapernaumiin, ja kuultiin, että hän oli
kotona. Silloin kokoontui heti paljon väkeä, niin etteivät he enää mahtuneet oven
edustallekaan. Hän puhui heille sanaa.

He olivat tulossa hänen luokseen ja tuomassa halvaantunutta, jota kantoi neljä
miestä. Kun he kansanjoukon tähden eivät päässeet hänen luokseen, he purkivat
katon siltä kohdalta, missä hän oli, ja kaivettuaan aukon laskivat alas vuoteen, jolla
halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle:
"Poikani, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut."

Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita, ja he ajattelivat sydämessään: "Kuinka
tämä tällä tavalla puhuu jumalanpilkkaa! Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi
Jumala yksin?" Heti Jeesus tunsi hengessään, että he mielessään niin ajattelivat, ja
sanoi heille: "Miksi ajattelette sellaista sydämessänne?  Kumpi on helpompaa, sanoa
halvaantuneelle: 'Syntisi ovat anteeksi annetut', vai sanoa: 'Nouse, ota vuoteesi ja
kävele'? Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä
anteeksi, niin" – hän sanoi halvaantuneelle – "sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja
mene kotiisi." Hän nousi heti, otti vuoteensa ja meni ulos kaikkien editse, niin että
kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Tällaista emme ole ikinä nähneet."

Luuk. 5:17-26
Tapahtui eräänä päivänä, että hänen opettaessaan siinä oli istumassa fariseuksia ja
lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; ja
Herran voima oli parantamassa heitä.  Katso, miehet kantoivat vuoteella miestä, joka
oli halvaantunut. He yrittivät viedä hänet sisälle ja asettaa Jeesuksen eteen. Kun he
tungokselta eivät löytäneet, mistä voisivat viedä hänet sisään, he nousivat katolle ja
laskivat hänet vuoteineen tiilikaton läpi heidän keskelleen Jeesuksen eteen.
Nähdessään heidän uskonsa Jeesus sanoi: "Ihminen, sinun syntisi ovat sinulle
anteeksi annetut."

Kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan: "Kuka tämä on,
joka puhuu jumalanpilkkaa? Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi yksin Jumala?"
Mutta kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, hän vastasi ja sanoi heille: "Mitä
ajattelette sydämessänne? Kumpi on helpompaa, sanoako: 'Sinun syntisi ovat sinulle
anteeksi annetut', vai sanoa: 'Nouse ja kävele'? Mutta tietääksenne, että Ihmisen
Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi, – hän sanoi halvaantuneelle –
sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi." Heti hän nousi heidän edessään,
otti alustan, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa.

Heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he ylistivät Jumalaa; ja täynnä pelkoa he sanoivat:
"Tänään olemme nähneet ihmeellisiä [tekoja]."
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Kertomuksen keskeinen opetus
Me kaikki teemme syntiä Jumalaa vastaan. Vain Jumalalla on valta antaa synnit
anteeksi.

Halvaantuneen miehen ystävät tunsivat sääliä miestä kohtaan ja halusivat auttaa
häntä. He eivät lannistuneet, vaan tekivät kaikkensa viedäkseen miehen Jeesuksen
luo. Talossa olleet ihmiset olivat itsekkäitä. He eivät tehneet tilaa ja päästäneet
sairasta sisään. Meidän tehtävämme on ottaa esimerkkiä kantajista. Auttaa ja ohjata
ihmisiä Jeesuksen luokse, kuulemaan ja oppimaan Hänen Sanaansa.

Muistammehan me kiittää Jeesusta terveydestämme ja ylistää Häntä hänen
armostansa!

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Ensi sunnuntaina kuulemme toisen kertomuksen, jossa Jeesus sanoo sairaalle:
”Ota vuoteesi ja käy”. Tällä miehellä ei ollut ystäviä, jotka olisivat häntä auttaneet.

Apostoli Pietari paransi ramman miehen, joka aneli almuja Kauniin portin pielessä.
Apt. 3: 1–11. Tästä kertomuksesta kertoo tänään laulettava laulukin.

5. Opeteltava Raamatun lause
”Hän ei tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahojen tekojemme mukaan.
Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä
kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän
siirtää meistä rikoksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin Herrakin armahtaa
pelkääväisiään.” Ps. 103:10-13

6. Lauluehdotus
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