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Isän toimeksianto Pojalle 

Luukas 4:18-19 

• "Herran Henki on minun päälläni, 
sillä hän on voidellut minut 
julistamaan evankeliumia köyhille; 
hän on lähettänyt minut 
saarnaamaan vangituille 
vapautusta ja sokeille näkönsä 
saamista, päästämään sorretut 
vapauteen, saarnaamaan Herran 
otollista vuotta". 
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• Sairaiden parantaminen on Isän 

tahto 

• Poika sanoo Isälleen: 

 "Katso, minä tulen tekemään sinun 

tahtosi” (Heprealaiskirje 10:9) 

Isän toimeksianto Pojalle 
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Matteus 8:16-17 

• Mutta illan tultua tuotiin hänen 
tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi 
henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat 
hän paransi; että kävisi toteen, mikä 
on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, 
joka sanoo: "Hän otti päällensä 
meidän sairautemme ja kantoi 
meidän tautimme". 

… ja kaikki sairaat hän paransi 
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Pelastaa, parantaa, eheyttää 

kr. sw`æzw (=sōdzō): 

– pelastaa vaarasta, auttaa hädässä 

– vapauttaa 

– parantaa, tehdä terveeksi 

– eheyttää (kr. sōs = eheä, terve) 

pelastaa kokonaisvaltaisesti 
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Pelastaa, parantaa, eheyttää 

Havaintoesimerkkejä 

Markus 10:52 (Sokea Bartimeus) 

– Niin Jeesus sanoi hänelle: "Mene, sinun 

uskosi on sinut pelastanut".                   

Ja kohta hän sai                              

näkönsä ja seurasi                            

häntä tiellä. 
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Pelastaa, parantaa, eheyttää 

Havaintoesimerkkejä 

Apostolien teot 16:30-31 (Vanginvartija) 

–"Herrat, mitä minun 

pitää tekemän, että 

minä pelastuisin?" Niin 

he sanoivat: "Usko 

Herraan Jeesukseen, 

niin sinä pelastut, niin 

myös sinun 

perhekuntasi". 
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Pelastaa, parantaa, eheyttää 

Havaintoesimerkkejä 

1. Pietarin kirje 2:24 

• Kristus "itse kantoi meidän syntimme" 

ruumiissansa ristinpuuhun, että me, 

synneistä pois kuolleina, eläisimme 

vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa 

kautta te olette paratut". 
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Pojan toimeksianto opetuslapsille 

Matteus 10:8 (niille kahdelletoista) 

• Ja missä kuljette, saarnatkaa ja 

sanokaa: 'Taivasten valtakunta on 

tullut lähelle'. Parantakaa sairaita, 

herättäkää kuolleita, puhdistakaa 

pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. 

Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi 

antakaa. 
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Pojan toimeksianto opetuslapsille 

Havaintoesimerkkejä 

• Markus 6:12-13 (ne kaksitoista) 

 Niin he lähtivät ja saarnasivat, että 

oli tehtävä parannus. Ja he ajoivat 

ulos monta riivaajaa ja voitelivat 

monta sairasta öljyllä ja paransivat 

heidät. 
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Pojan toimeksianto opetuslapsille 

Luukas 10:8-9 (70:lle) 

• Ja mihin kaupunkiin te tulettekin, 

missä teidät otetaan vastaan, 

syökää, mitä eteenne pannaan, ja 

parantakaa sairaat siellä ja 

sanokaa heille: 'Jumalan valtakunta 

[=hallintavalta] on tullut teitä 

lähelle'. 
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Pojan toimeksianto opetuslapsille 

Havaintoesimerkkejä 

• Luukas 10:17 (70 palaa takaisin) 

 Niin ne seitsemänkymmentä 

palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, 

riivaajatkin ovat meille alamaiset 

sinun nimesi tähden". 
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Pojan toimeksianto uskoville 

Markus 16:15,17-18 (Lähetyskäsky) 

• Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen 
maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia 
kaikille luoduille … Ja nämä merkit 
seuraavat niitä, jotka uskovat: minun 
nimessäni he ajavat ulos riivaajia, 
puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin 
käärmeitä, ja jos he juovat jotakin 
kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he 
panevat kätensä sairasten päälle, ja ne 
tulevat terveiksi." 
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Pojan toimeksianto uskoville 

Havaintoesimerkkejä 

• Markus 16:20 

 …he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja 
Herra vaikutti heidän kanssansa ja 
vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien 
kautta. 

• Heprealaiskirje 2:4 

 … Jumala yhdessä heidän kanssaan 
todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja 
moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla 
Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan. 
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Joka uskoo minuun … 

Johanneksen evankeliumi 14:12-13 

• Totisesti, totisesti minä sanon teille: 

joka uskoo minuun, myös hän on 

tekevä niitä tekoja, joita minä teen, 

ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän 

on tekevä; sillä minä menen Isän 

tykö, ja mitä hyvänsä te anotte 

minun nimessäni, sen minä teen, 

että Isä kirkastettaisiin Pojassa. 



26.3.2017 Toivon Portti –seurakunta, Tampere - Timo Aro-Heinilä 16 

Kun Pyhä Henki tulee teihin … 

Apostolien teot 1:8 

 Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te 

saatte voiman, ja te tulette olemaan 

minun todistajani sekä Jerusalemissa 

että koko Juudeassa ja Samariassa 

ja aina maan ääriin saakka". 
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Mitä minulla on, sitä minä annan! 

Apostolien teot 3:2,6-8 

 Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut 
rampa hamasta äitinsä kohdusta … Pietari 
sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, 
mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle 
annan: Jeesuksen Kristuksen, 
Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy."  

 Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja 
nosti hänet ylös; ja heti hänen jalkansa ja 
nilkkansa vahvistuivat, ja hän hypähti 
pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän 
kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen 
ja ylistäen Jumalaa. 
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Missä voimassa? Kenen nimessä? 

Apostolien teot 4:9-10 

 Jos meitä tänään kuulustellaan 
sairaalle miehelle tehdystä hyvästä 
työstä ja siitä, kenen kautta hän on 
parantunut [=pelastunut], niin 
olkoon teille kaikille ja koko Israelin 
kansalle tiettävä, että Jeesuksen 
Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen 
kautta … tämä seisoo terveenä 
teidän edessänne. 
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Herra, ojenna kätesi! 

Apostolien teot 4:29-31 

 Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja 

anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua 

sinun sanaasi; ja ojenna kätesi, niin että 

sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä 

tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen 

nimen kautta.”  

 Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, 

jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki 

Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat 

Jumalan sanaa rohkeasti. 
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Varjon voima 

Apostolien teot 5:15-16 

 Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja 
pantiin vuoteille ja paareille, että 
Pietarin kulkiessa edes hänen 
varjonsa sattuisi johonkuhun heistä. 

 Myöskin kaupungeista Jerusalemin 
ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he 
toivat sairaita ja saastaisten henkien 
vaivaamia, ja ne kaikki tulivat 
parannetuiksi [kr. etherapéuonto]. 
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… Saarnasi Kristusta 

Apostolien teot 8:5-8 

 Filippus meni Samarian kaupunkiin ja 
saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti 
yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus 
puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja 
näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. 
Sillä monista, joissa oli saastaisia 
henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella 
äänellä; ja moni halvattu ja rampa 
parani. Ja syntyi suuri ilo siinä 
kaupungissa. 
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He näkivät … ja kääntyivät! 

Apostolien teot 9:32-34 

 Lyddassa [Pietari] … tapasi Aineas 

nimisen miehen, joka kahdeksan vuotta 

oli maannut vuoteessaan ja oli halvattu. 

Ja Pietari sanoi hänelle: "Aineas, 

Jeesus Kristus parantaa (kr. jātai) sinut; 

nouse ja korjaa vuoteesi". Ja kohta 

[=heti] hän nousi. Ja kaikki Lyddan ja 

Saaronin asukkaat näkivät hänet; ja he 

kääntyivät Herran tykö. 
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Kuolleet heräävät 

 [Jeesus sanoi:] 

Totisesti, totisesti 

minä sanon teille: aika 

tulee ja on jo, jolloin 

kuolleet kuulevat 

Jumalan Pojan äänen, 

ja jotka sen kuulevat 

ne saavat elää. 

Johanneksen evankeliumi 5:25  
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Kuolleet heräävät 

Kuolleista herättämiset UT:ssa 

• Jairuksen tytär (Mk 5) 

• Nainin lesken poika (Lk 7)  [Jeesus] 

• Lasarus (Joh 11) 

• (monta nukkuneiden pyhien ruumista) 

• Tabita / Dorkas (Apt. 9)  [Pietari] 

• Paavali tultuaan kivitetyksi (Apt. 14)? 

• Eutykus (Apt. 20)   [Paavali] 

• Vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta 
ovat saaneet kuolleensa takaisin (Hepr. 11) 
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Pakanatkin saivat parantua 

Apostolien teot 28:8-9 

 Publiuksen isä makasi sairaana 

kuumeessa ja punataudissa; ja 

Paavali meni hänen luoksensa, 

rukoili ja pani kätensä hänen 

päälleen ja paransi hänet. Kun 

tämä oli tapahtunut, tulivat muutkin 

sairaat, mitä saarella oli, ja heidät 

parannettiin. 
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Parantumisen esteitä UT:ssa 

• Ylpeys ja tekopyhyys  

 (Matteus 9:12-13) 

 "Eivät terveet tarvitse parantajaa, 

vaan sairaat. Mutta menkää ja 

oppikaa, mitä tämä on: 'Laupeutta 

minä tahdon enkä uhria'. Sillä en minä 

ole tullut kutsumaan vanhurskaita, 

vaan syntisiä." 
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Parantumisen esteitä UT:ssa 

• epäusko (Matteus 13:58) 

 Jeesus sanoi heille: "Ei ole 

profeetta halveksittu muualla kuin 

kotikaupungissaan ja kodissaan". 

Ja heidän epäuskonsa tähden hän 

ei tehnyt siellä monta voimallista 

tekoa. 
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Parantumisen esteitä UT:ssa 

• paatumus (Apt. 28:27) 

  ”… paatunut on tämän kansan 

sydän, ja korvillaan he työläästi 

kuulevat, ja silmänsä he ovat 

ummistaneet, että he eivät näkisi 

silmillään, eivät kuulisi korvillaan, 

eivät ymmärtäisi sydämellään 

eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä 

parantaisi.' 
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Parantumisen esteitä UT:ssa 

• Kelvoton ehtoollisen nauttiminen  

 (1. Korinttolaiskirje 11:27-30) 

 Joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo 
Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran 
ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis 
ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää 
ja juokoon tästä maljasta; sillä joka syö ja 
juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö 
ja juo tuomioksensa. Sentähden onkin 
teidän joukossanne paljon heikkoja ja 
sairaita, ja moni on nukkunut pois. 
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Parantumisen esteitä UT:ssa 

• Synti (Jaakob 5:16) 

 Tunnustakaa siis toisillenne 

syntinne ja rukoilkaa toistenne 

puolesta, että te parantuisitte. 
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Eri tapoja parantaa UT:ssa 

• Usko 

• Kätten päälle paneminen 

• Koskettaminen 

• Paasto ja rukous 

• Uskon rukous 

• Öljyllä voiteleminen 

• Herran pyhän ehtoollisen nauttiminen 

• Sanan lupauksiin vetoaminen 

• Käsky tai uskon sanat, tiedon sanat 

• Terveeksi tekemisen lahjat 
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Moninaisia sairaita 

• Spitaalinen 

• Kuumetautinen 

• Verenvuototautinen 

• Rampa, 

halvaantunut 

• Sokea 

• Kuuro 

• Mykkä 

• Kuunvaihetautinen 

• Punatautinen 

• Heikkouden 

hengen vaivaama 

• Monien riivaajien 

vaivaamat 

• Irronnut korva 
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Uusi Testamentti = Uusi liitto 

• Toimeksianto sinulle! 

– Paranna sairaat 

– Aja ulos riivaajat 

– Herätä kuolleet 

– Julista Jumalan valtakuntaa 

• Luota Jumalaan! Hän sen tekee! 
 

IHMINEN EI TEE IHMEITÄ 

- JUMALA TEKEE! 



JA HÄN PARANTAA! 

Jos sinä jotakin voit, niin 
armahda meitä ja auta 

meitä.” Niin Jeesus sanoi 
hänelle: "'Jos voit!' Kaikki on 

mahdollista sille, joka 
uskoo". Markus 9:22-23 

”Jeesus, sano vain sana, niin minä paranen!” 


