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Herran nimet – Jahve RAFA 
 
 
Tänään käymme lävitse Jumalan nimeä Jahve rafa, Jumala 
parantaa. Tämä on huikea ilmestys synnin todellisuuden 
maailmassa, jossa ihmiset sairastavat ja moni on sisäisesti 
rikkinäinen: on olemassa parantaja. 
  
Mitä pidempään Israel teki matkaa Jumalan kanssa, sitä 
tutummaksi Jumalan luonne ja Jumalan tiet tulivat sille. Ilmestys 
Herrasta oli etenevä. Kun Israel vapautettiin Egyptistä, se tuli 
tuntemaan Jumalan nimen JAHVE. Mooses kertoi Jahven 
ilmestyneen hänelle ja vapauttavan kansansa. 
   
Jahve kuuli kansan itkun ja muisti liiton, jonka hän oli tehnyt 
Aabrahamin kanssa. (1 Moos 15:13-21, 2 Moos 3:7-8, 16:2-4) 
Egyptistä vapautuksen kautta kansa näki Jumalan myös Jahve 
Jiree:nä, Jumalana, joka pitää huolta. Pääsiäislammas vei heidät 
vapauteen faaraon orjuudesta. Uhrin kautta Jumala antoi, mitä 
kansa tarvitsi. He olivat nyt vapaita. 
 
Vaikka Israelin kansa oli vapautunut Egyptistä (kuva maailmasta), 
Jumalan kansalla oli vielä paljon egyptiläisiä tapoja. Kun koetuksen 
tuuli puhalsi, tämä asia tuli selkeästi esille. He tarvitsivat sisäistä 
muutosta.  Tässä hetkessä Jumala ilmoittaa itsensä kansansa 
parantajana, Jahve rafa. 
 



2 Moos. 15:22-26: ”Sitten Mooses antoi israelilaisten lähteä 
liikkeelle Kaislameren luota, ja he menivät Suurin erämaahan. Ja he 
vaelsivat kolme päivää erämaassa löytämättä vettä. 23 Sitten he 
tulivat Maaraan; mutta he eivät voineet juoda Maaran vettä; sillä se 
oli karvasta. Sen tähden paikka sai nimen Maara. 24 Niin kansa 
napisi Moosesta vastaan ja sanoi: "Mitä me juomme?"  
25 Mutta hän huusi Herran [Jahve] puoleen; ja Herra osoitti 
hänelle puun, jonka hän heitti veteen, ja vesi tuli makeaksi. 
Siellä hän antoi kansalle lain ja oikeuden, ja siellä hän koetteli sitä.  
26 Hän sanoi: "Jos sinä kuulet Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on 
oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat 
kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi 
yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten 
kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi [Jahve 
rofeeka]". 
 
Miksi kansa oli joutunut Maaraan, oliko se sattuma? No ei ollut:  
Jumala oli johdattanut sen sinne ohjaten päivällä pilvenpatsaana ja 
yöllä tulenpatsaana. 
 
Oliko sitten kitkerä vesi sattumaa? Ei ollut: se oli Jumalan testi ja 
kansa valitti katkerasti Jumalan johdatuksesta. 
 
Tämän napinan kitkeryyden muuttaa siihen heitetty puun pala: 
myös sinä voit heittää Jeesuksen ristinpuun muutosvoimaksi 
kitkeriin vesiisi ja sisimpäsi voi tulla makeaksi. Opit tuntemaan 
Jahve rafaan, hän on parantajasi. ”Minä olen Herra sinun 
parantajasi” 
 



Tässä Jumala lupaa, että hänen sanojensa kuuleminen ja niiden 
mukaan tekeminen pitäisi kansan terveenä. Egyptiläisten päälle 
Jumala oli laittanut sairauksia, sillä heidän syntinsä olivat vetäneet 
ne heidän päällensä.  
 
Jumala sanoo olevansa meidän parantajamme. Mutta mitä tämä 
raamatunkohta sitten tarkoittaa? 
 
5 Moos. 32:39: ”Katsokaa nyt, että minä, minä olen, 
eikä yhtäkään jumalaa ole minun rinnallani. 
Minä kuoletan ja minä teen eläväksi, 
minä lyön ja minä parannan; 
eikä ole sitä, joka pelastaisi minun käsistäni.” 
 
Jumala parantaa ja tekee eläväksi – ja lyö sairauksilla ja kuolettaa. 
  
Hänen neuvojensa mukaan eläminen tuo terveyden - ja kapina niitä 
vastaan tekee meidät sairaiksi. Näinhän luimme edellä 2 Moos. 
15:22-26. 
 
 
Mitä Jumala sitten parantaa?  
 
Tarkoittaako tämä parantaminen vain syntisairautta. Käydään läpi 
muutamia raamatunkohtia asiaan liittyen.  
 
2 Kun. 20: 1-5: ”Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli 
kuolemaisillansa; ja profeetta Jesaja, Aamoksen poika, tuli hänen 
tykönsä ja sanoi hänelle: "Näin sanoo Herra: Toimita talosi; sillä 
sinä kuolet etkä enää parane". 2Niin hän käänsi kasvonsa seinään 
päin ja rukoili Herraa sanoen: 3"Oi Herra, muista, kuinka minä olen 



vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt 
sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi!" Ja Hiskia itki 
katkerasti. 4Mutta Jesaja ei ollut vielä lähtenyt keskimmäiseltä 
esipihalta, kun hänelle tuli tämä Herran sana: 5"Palaja takaisin ja 
sano Hiskialle, minun kansani ruhtinaalle: 'Näin sanoo Herra, sinun 
isäsi Daavidin Jumala: Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen 
nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä parannan sinut: jo 
kolmantena päivänä sinä menet Herran temppeliin.” 
 
Jumala parantaa kuolemansairaan, kun tämä rukouksessa kääntyy 
hänen puoleensa.  
 
 
2 Aik. 7:13-14: ”Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos 
minä käsken heinäsirkkain syödä maan tahi jos minä lähetän ruton 
kansaani, 14mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, 
nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat 
pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi 
heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi.” 
 
Väärillä teillä kulkemisen voi Jumala pysäyttää käyttäen 
taloudellisia katastrofeja tai tartuntatauteja. Mutta Jumalan 
puoleen kääntymisen jälkeen Jumala haluaa parantaa ja myös 
taloudellinen tilanne korjaantuu. Jumala haluaa tehdä terveeksi. 
Tämä on hyvä muistaa tänä aikana covid-19 taudin ja sen 
vaikutusten keskellä: Jumala kutsuu meitä kääntymään puoleensa 
ja hän on valmis parantamaan. Se on hänen tahtonsa. Sen kertoo 
hänen nimensä Jahve rafa. ” Minä olen Herra sinun parantajasi ” 
 
Tämä sama tulee esiin Jesajan tekstissä: 
 
Jes. 19:22: ”Herra lyö egyptiläisiä, lyö ja parantaa; he palajavat 
Herran tykö, ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät.” 



Hänen tahtonsa on parantaa hänen puolensa kääntyvät, olivatpa ne 
israelilaisia tai egyptiläisiä. 
 
Jes. 53: 3-5: ”Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies 
ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, 
halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. 4Mutta totisesti, meidän 
sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti 
päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja 
vaivaamana, 5mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme 
tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli 
hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa 
kautta me olemme parannetut.” 
 
Jeesuksen työn tähden voimme tulla parannettuiksi. Ylenkatse, 
hylkääminen, kivut, sairaudet olivat Jeesuksen päällä, jotta me 
voisimme olla terveitä ja meillä olisi - shalom - rauha ja harmonia 
elämässä.  
 
Jer. 30:15-17: ”Miksi valitat vammaasi, kipusi kovuutta? Koska 
sinun rikoksesi on suuri, sinun syntisi monilukuiset, olen minä 
sinulle tämän tehnyt. 16Niin myös kaikki sinun syöjäsi syödään, ja 
kaikki sinun ahdistajasi, kaikki tyynni, vaeltavat vankeuteen; sinun 
ryöstäjäsi joutuvat ryöstetyiksi, ja kaikki saalistajasi minä annan 
saaliiksi. 17Sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja 
parannan sinut saamistasi iskuista, sanoo Herra, sinut, Siion, 
jolla on nimenä 'hyljätty', 'se, josta ei kukaan välitä'. ” 
 
Synti aikaansaa vaikeita asioita elämäämme, mutta Jumala on 
kykenevä parantamaan niin sairautemme kuin hylkäämisen 



aiheuttamat haavat. Useassa kohdassa Raamatussa näkyy 
selkeästi se, että Jumala parantaa sisimmän haavoittumista. 
 
Ps. 147:3: ”Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän, ja sitoo heidän 
haavansa.” 
 
 
Ps. 103:2-3: ”Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää 
hän on sinulle tehnyt, [ ’forget none of His benefits’ – älä unohda 
hyötyjä mitä Jeesuksen työ on tuottanut! ] 3hän, joka antaa kaikki 
sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi.” 
 
Älä unohda niitä hyötyjä, joita olet saanut Jeesuksen ristintyön 
kautta: Jumala parantaa kaikki sairaudet. Tämän hän tekee ihan 
samoin kuin hän antaa synnit anteeksi. Syntien anteeksiantoon 
meidän on helppo uskoa - sehän on oleellinen osa kristillistä uskoa 
- mutta niin tulisi olla myös usko siihen, että Jumala parantaa. Älä 
unohda tätä! 
 
Tämän Jeesus näytti itse toimissaan: 
Matt. 8:16-17: ”Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta 
riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän 
paransi; 17että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan 
kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja 
kantoi meidän tautimme".  
 
Jumala haluaa parantaa KAIKKI, ei vain joitain onnekkaita. Hän 
haluaa parantaa niin fyysisiä sairauksia kuin mieleltään riivattuja 
ihmisiä. Muista se, kun mielessäsi sanot ’mikähän tuota ihmistä 
oikein riivaa…’ 



 
Luuk. 4.18: "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.”  
 
Evankeliumin julistamiseen - hyvän sanoman kertomiseen - kuuluu 
myös fyysinen parantuminen ja alaspainettujen eheytyminen. 

 
1 Piet. 2:24-25: ”Joka ’itse kantoi meidän syntimme’ ruumiissansa 
ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme 
vanhurskaudelle; ja hänen ’haavainsa kautta te olette 
parannetut’. 25Sillä te olitte ’eksyksissä niin kuin lampaat’, mutta nyt 
te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö”. 

 
Jeesuksen työn takia myös sisäisen syntisairautemme on 
mahdollista parantua ja voimme elää Jumalan tahdon mukaan, 
vanhurskaasti. Jumala itse saa paimentaa meitä oikeaan suuntaan 
emmekä enää ole synnin vietävissä.  

 
Voit ajatella, että tarvitset eri asioita juuri tällä hetkellä: rahaa, 
asunnon, työpaikan, terveyden, aviomiehen, lapsia, jne. Mutta 
oletko kohdannut todellisen ongelmasi, synnin.  

 
Room. 7:18-20: ”Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun 
lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa 
hyvän toteuttamiseen ei; 19sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä 
en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. 20Jos minä siis 
teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan 
synti, joka minussa asuu.” 

 
Olet ehkä tehnyt päätöksen parantaa tapasi, mutta langennut yhä 
uudelleen syntiin. Sinulle on tullut olo, ettet voi millään tulla 



vapaaksi. Sisimpäsi on sairas. Kuka on lääkäri, joka voi parantaa 
sen? Itse et pysty sisintäsi muuttamaan, sitä olet jo tarpeeksi monta 
kertaa kokeillut. 

 
Voit kokea syyllisyyttä vääristä valinnoista – ja ajatella vapautuvasi, 
kun toteat, että muutkaan ihmiset eivät ole sen kummallisempia 
elämässään kuin sinä. Se ei kuitenkaan paranna sinua. 

 
Käänny Jahve rafan puoleen: hän osaa parantaa sinut. ”Minä olen 
Herra sinun parantajasi” Luota Herran nimeen. Hän odottaa sinua 
kädet ojennettuna, että tulet! 

 
Jes. 50:10: ”Joka vaeltaa pimeydessä ja valoa vailla, se luottakoon 
Herran nimeen ja turvautukoon Jumalaansa.” 

 
Luetaan uudelleen 2 Moos. 15:26: ”Hän sanoi: "Jos sinä kuulet 
Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, 
tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, 
niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, 
jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, 
sinun parantajasi". 

 
Tässä näemme, että terveys ja parantuminen sekä kuuliaisuus 
kuuluvat yhteen. Pidät siitä tai et, synnillä ja sairaudella on selkeä 
yhteys. Ei ainoastaan fyysisiin sairauksiin vaan myös sisimmän 
kipuun. Jos ei olisi syntiä, ei olisi sairauksia. Kaikki sairaudet ovat 
seurausta synnistä. 

 
Mutta kaikki sairaudet eivät ole seurausta juuri sen ihmisen 
tekemästä sairaudesta. Käydään läpi muutamia raamatunkohtia: 
onko sairaus seurausta ihmisen itse tekemästä synnistä, 



aiheuttaako synti sairauden ja kenen synti aiheuttaa sairauden? 
Mieti näitä, kun luemme seuraavat kohdat. 

 
 

1 Aik. 21:8-15: ”Niin Daavid sanoi Jumalalle: "Minä olen tehnyt 
suuren synnin tehdessäni tämän; mutta anna nyt anteeksi 
palvelijasi rikos, sillä minä olen menetellyt ylen tyhmästi". 9Ja Herra 
puhui Gaadille, Daavidin näkijälle, näin: "Mene ja puhu 
Daavidille: 10Näin sanoo Herra: Kolme minä asetan sinun eteesi: 
valitse itsellesi yksi niistä, niin minä teen sen sinulle". 11Niin Gaad 
meni Daavidin tykö ja sanoi hänelle: "Näin sanoo Herra: Valitse 
itsellesi 12joko kolme nälkävuotta tahi kolme kuukautta hävitystä 
ahdistajaisi vainotessa, vihollistesi miekka kintereilläsi, tahi 
kolmeksi päiväksi Herran miekka ja ruttotauti maahan, Herran 
enkeli tuottamaan tuhoa koko Israelin alueelle. Katso nyt, mitä 
minä vastaan hänelle joka minut lähetti." 13Daavid vastasi Gaadille: 
"Minä olen suuressa hädässä. Tahdon langeta Herran käsiin, sillä 
hänen laupeutensa on sangen suuri; ihmisten käsiin minä en tahdo 
langeta." 14Niin Herra antoi ruton tulla Israeliin, ja Israelista 
kaatui seitsemänkymmentä tuhatta miestä. 15Ja Jumala lähetti 
enkelin Jerusalemia vastaan tuhoamaan sitä; ja kun se sitä tuhosi, 
katsoi Herra siihen ja katui sitä pahaa ja sanoi tuhoojaenkelille: 
"Jo riittää; laske kätesi alas". Ja Herran enkeli seisoi silloin 
jebusilaisen Ornanin puimatantereen luona. [=temppelivuori]” 
 
Rutto tuli Israelin kansan keskuuteen kansan johtajan Daavidin 
synnin - väärän ratkaisun - takia.  

 
4 Moos. 12:9-13: Ja Herran viha syttyi heitä kohtaan, ja hän meni 
pois. 10Kun pilvi oli poistunut majan päältä, niin katso, Mirjam oli 
lumivalkea pitalista; ja Aaron kääntyi Mirjamiin päin, ja katso, 
tämä oli pitalinen. 11Silloin Aaron sanoi Moosekselle: "Oi, herrani! 
Älä pane meidän päällemme syntiä, jonka olemme tyhmyydessä 
tehneet. 12Älä anna hänen jäädä kuolleen sikiön kaltaiseksi, jonka 
ruumis on puoleksi mädännyt, kun se äitinsä kohdusta 
tulee." 13Silloin Mooses huusi Herran puoleen sanoen: "Oi, Jumala! 
Paranna hänet!" 



 
Tässä edellä Mirjami ja Aaron olivat parjanneet Moosesta tämän 
valintojen takia ja korottaneet itsensä, vaikka Jumala oli valinnut 
Mooseksen. He puhuivat Jumalan palvelijaa vastaan. Tämä takia 
Mirjami sairastui, mutta ei muuten Aaron. Mirjami sairastui oman 
syntinsä tähden. Se, että toinen on sairas ja toinen ei, ei välttämättä 
tarkoita, että toinen ei ole tehnyt syntiä ja toinen on. 

 
Ps. 38:2-4: ”Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä 
kiivastuksessasi kurita minua. 3 Sillä sinun nuolesi ovat uponneet 
minuun, sinun kätesi painaa minua.4Ei ole lihassani tervettä 
paikkaa sinun vihastuksesi tähden eikä luissani rauhaa minun 
syntieni tähden.” 

 
Tämän sisimmän rauhattomuuden syy oli Daavidin oma synti. 

 
Jes. 1:4-6: ”Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, 
pahantekijäin siementä, kelvottomia lapsia! He ovat hyljänneet 
Herran [Jahve], pitäneet Israelin Pyhää pilkkanansa, he ovat 
kääntyneet pois. 5Mihin pitäisi teitä vielä lyödä, kun yhä jatkatte 
luopumustanne? Koko pää on kipeä, koko sydän sairas. 
6Kantapäästä kiireeseen asti ei ole tervettä paikkaa, ainoastaan 
haavoja, mustelmia ja vereksiä lyömiä, joita ei ole puserrettu, ei 
sidottu eikä öljyllä pehmitetty.” 

 
Kansan rikkomusten takia ja Herrasta luopumisen takia kansalla 
on sydän kipeä ja koko keho kipeänä. Koko kansa voi kollektiivisesti 
kärsiä syynin seurauksista. 

 



Joh. 9:1-2: ”Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka 
syntymästään saakka oli ollut sokea. 2Ja hänen opetuslapsensa 
kysyivät häneltä sanoen: "Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai 
hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?"  
3Jeesus vastasi: "Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen 
vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki.” 
 
Aina sairauden takana ei ole sairaan tekemä synti eikä edes 
hänen vanhempansa synnit – vaan sairauden parantuminen tuo 
esiin Jumalan luonteen: Jumala haluaa parantaa.  
 
Joh. 5: 5-8,14: ”Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 
kolmekymmentä kahdeksan vuotta. 6Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi 

hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle: "Tahdotko tulla terveeksi?" 7Sairas vastasi 

hänelle: "Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu; ja kun minä 

olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua". 8Jeesus sanoi hänelle: "Nouse, ota vuoteesi ja 

käy". 9Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi… 14Sen jälkeen Jeesus 
tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle: "Katso, sinä olet tullut 
terveeksi; älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa 
tapahtuisi". 
 
Tämä parantumistarina olikin jo viime sunnuntaina tarkastelussa, 
Timo puhui siitä. Nyt otetaan esiin sen kertomuksen loppu: 
synnin tekeminen sairastuttaa. On tärkeä muistaa se, kun on 
parantunut. Sairauden juurisyy on tärkeä ymmärtää. 
 
1 Kor.11:26-32: ”Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte 
tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän 
tulee. 27Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo 
Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja 
vereen. 28  Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön 



tätä leipää ja juokoon tästä maljasta; 29 sillä joka syö ja juo 
erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo 
tuomioksensa. 30Sentähden onkin teidän joukossanne paljon 
heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. 31Mutta jos me 
tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi; 32mutta kun meitä 
tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman 
kanssa kadotukseen tuomittaisi.” 
 
Jeesuksen ruumiin ja veren nauttiminen parantaa, mutta 
ehtoollisen nauttiminen ilman itsetutkiskelua aikaansaa 
ennenaikaista kuolemaa, heikkoutta ja sairauksia. Ehtoollinen 
voi olla parantumisen lähde, jos se aikaansaa Jumalan 
edessä kääntymyksen. Synti tuo seurauksensa elämään: 
sairautta ja ennenaikaista kuolemaa. Jumalan tuomio on syntiä 
kohtaan olemassa. Paavali kehottaa: tutki itseäsi, ettei sinua 
tuomittaisi. Jumala kurittaa omia lapsiaankin synnin takia: hän ei 
halua, että maailman kanssa joudut kadotukseen. Synnillä on 
seurauksensa, se paaduttaa ja vie kauemmas Jumalasta.  
 
Oman elämän synnin tuomitseminen saa aikaan parantumisen 
Jeesuksen veren voimasta. Ota Jumalan muutosvoima elämääsi 
ehtoollisella, niin saat voiman elää uutta elämää! 
 
Fil. 2:25-30: ”Katson kuitenkin välttämättömäksi palauttaa 
luoksenne veljeni, työkumppanini ja taistelutoverini 
Epafrodituksen, teidän lähettinne ja auttajan minun 
tarpeissani. 26Sillä hän ikävöi teitä kaikkia ja on kovin levoton 
siitä, että olitte kuulleet hänen sairastavan. 27Ja hän olikin 
sairaana, kuoleman kielissä; mutta Jumala armahti häntä, eikä 
ainoastaan häntä, vaan myös minua, etten saisi murhetta 
murheen päälle. 28Lähetän hänet sen tähden kiiruimmiten, että te hänet nähdessänne taas 

iloitsisitte ja minäkin olisin murheettomampi. 29Ottakaa siis hänet vastaan 
Herrassa kaikella ilolla, ja pitäkää semmoisia kunniassa; 30sillä 
Kristuksen työn tähden hän joutui aivan kuoleman partaalle, 



kun pani henkensä alttiiksi tehdäkseen minulle sen 
palveluksen, mitä te ette voineet tehdä.” 
 
Tässä ei kuolemansairas ollut tehnyt syntiä vaan hän oli 
evankeliumin työn takia laittanut itsensä alttiiksi ja 
sairastunut vakavasti, kun halusi auttaa Paavalia. 
 
1 Tim. 5:22-25: ”Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi 
kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin. 
Pidä itsesi puhtaana. 23Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän 
viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi. 
24 Muutamien ihmisten synnit ovat ilmeiset ja joutuvat ennen 
tuomittaviksi, toisten taas seuraavat jäljestäpäin; 25samoin myös 
hyvät teot ovat ilmeiset, eivätkä nekään, jotka eivät ole ilmeisiä, 
voi salassa pysyä.” 
 
Johtajalla on vastuu niistä, jotka hän valtuuttaa töihin. Tätähän 
käsien päällepano tarkoittaa, valtuutusta. Johtaja voi tulla 
osalliseksi valtuuttamansa synteihin.  
 
 
Jaak. 5:14-16: ”Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä 
seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, 
voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. 15Ja uskon rukous 
pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän 
on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.  16 
Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne 
puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, 
kun se on harras.”  
 
Syntien tunnustaminen toisille ja toisten rukous parantumisen 
puolesta voi parantaa. Vanhurskaan - erityisesti vanhimpien - 
rukous on voimallista ja aikaansaavaa. 
 



Ihmiset usein kääntyvät toisen ihmisen puoleen, kun he tarvitsevat 
parantumista. On elämän ja kuoleman kysymys, miten hänelle 
vastataan: saako ihminen rauhan ja vapauden vai jatkaako hän 
sidoksissa. Usein sielunhoitaja voi epäonnistua hengellisen 
ongelman ratkaisussa.  On tärkeää etsiä viisautta Jahve rafalta, 
kysyä hänen diagnoosiaan. Jos taustalla on syntiä, siihen pitää 
puuttua. On tärkeää, että auttaja avaa Jumalan sanan lääkepurkin 
ja hoitaa sillä ihmisen haavoja.  

 
Voi olla häpeällistä tunnustaa tarvitsevansa parantumista – kun 
Jumala näyttää asioita, joita et haluaisi myöntää olevan.  

 
Matt. 9:12-13:” Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän: "Eivät 
terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. 13Mutta menkää ja 
oppikaa, mitä tämä on: 'Laupeutta minä tahdon enkä uhria'. Sillä 
en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä." 
 
Oli sairauden syy sitten mikä tahansa, niin Jumala haluaa käyttää 
meitä hänen parantamisensa välikappaleena. Mutta ilman häntä 
olemme voimattomia. 
 
Kun tarvitset parantumista, konsultoi Jahve rafaa ja ota selvää 
onko synti asian esteenä. Synti vaikuttaa haitallisesti henkeemme 
ja se vaikuttaa haitallisesti tunteisiimme ja ruumiiseemme.  
 
Ps. 139:23-24: ”Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, 
koettele minua ja tunne minun ajatukseni. 24Ja katso: jos minun 
tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle.” 
 
1 Kor. 4:4: ”Sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä 
silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra. 
 
On viisasta antaa Jumalan tutkia omaa sydäntä niin, että ei ole 
mitään tunnolla. 
 
Jos Jumala paljastaa syntiä, se täytyy käsitellä: muuten synti 
tuottaa lisää sairautta ja lisäksi paaduttaa. 
 



Sanal. 28:13-14: ”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; 
mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. 14Onnellinen 
se ihminen, joka aina on aralla tunnolla; mutta joka sydämensä 
paaduttaa, se onnettomuuteen lankeaa.” 
 
Ps. 103:3: ”Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja 
parantaa kaikki sinun sairautesi.” 
 
Syntien tunnustaminen ja parantuminen kuuluvat yhteen.  
 
Pelkäätkö sinä Jumalaa niin, että kunnioitat hänen neuvojaan? 
Oletko ymmärtänyt, että Jumala, joka parantaa, hän myös 
tuomitsee synnin – myös oman lapsensa elämässä? 
Jumalan kunnioitus ja parantuminen kuuluvat yhteen. 
 
Mal. 4.2: ”Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava 
vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te 
käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat.” 
 

   
Tämä Jumalan nimi Jahve rafa on tärkeä, sillä yksi seitsemästä 
arkkienkelistä (pääenkeli, ensimmäinen enkeli) on nimeltä Rafael ( 
El=Jumala, rafa=parantaa) Mikaelin (Israelin kansan suojelusenkeli) 
ja Gabrielin (tärkeiden sanomien viestinviejä) rinnalla. Tämä nimi on 
tosin mainittu vain apokryfikirjassa, Tobiaan kirjassa. Tämä kirja on 
mm. roomalaiskatolisissa ja ortodoksien Raamatuissa ja kuuluvat 
heidän kanonisiin kirjoituksiin. Suomessakin tämä kirja on 
vanhoissa isoissa perheraamatuissa. Luther sanoi, että 
apokryfikirjat ovat hyödyllisiä lukea, vaikka eivät olekaan Raamatun 
kirjoitusten vertaisia.  
Tämän suojelusenkelin, joka antoi ohjeen parantamiseen*, 
kerrotaan yhdessä muiden arkkienkeleiden kanssa kantavan pyhien 
rukoukset Jumalan eteen. 



 
Tobian kirja 12: 15.”Minä olen Raafael, yksi niistä seitsemästä pyhästä enkelistä, jotka esiinkantavat 
pyhien rukoukset ja jotka astuvat Pyhän eteen hänen kirkkaudessaan” 

 
*Rafael on kristinuskon ja juutalaisuuden tuntema enkeli, jota pidetään suojelusenkelin esikuvana. Tämä 

enkeli kulki Tobias nimisen nuorukaisen matkaseuralainen ja auttaja – ja vasta sen jälkeen, kun enkeli antoi 

ohjeen Tobiaksen isän parantamiseen, mainitaan enkelin nimi Rafael. 
 
Tobian kirja 11:7: ”Ja Raafael sanoi: »Minä tiedän, että isäsi tulee avaamaan silmänsä.8. Voitele sapella 
hänen silmänsä; kun hän tuntee kirvelyä, niin hän hieroo niitä, ja valkeat pilkut putoavat pois, ja hän näkee 
sinut.» 
9. Mutta Hanna kiiruhti heitä vastaan ja lankesi poikansa kaulaan ja sanoi hänelle: »Minä olen nähnyt sinut, 
lapseni, nyt tahtoisin kuolla». Ja he molemmat purskahtivat itkuun.10. Silloin Toobit meni ovelle ja oli loukata 
itsensä. Mutta poika riensi häntä vastaan,11. tarttui isäänsä ja siveli sapella isänsä silmiä sanoen: »Ole 
turvallisella mielellä, isä».12. Kun nyt silmiä alkoi kirvellä, hieroi hän niitä.13. Silloin lähtivät hänen silmistään 
valkoiset pilkut, ja hän näki poikansa ja lankesi hänen kaulaansa14. ja purskahti itkuun ja sanoi: »Ylistettävä 
olet sinä, Jumala, ylistettävä sinun nimesi iankaikkisesti, ja ylistettävät kaikki sinun pyhät enkelisi.15. Sillä 
sinä olet kurittanut minua, mutta olet nyt minua armahtanut. Katso, minä näen poikani Tobiaan” 
 

 
 
 
Oletko sinä sairas tai haavoitettu ja tarvitset lääkäriä? Jumalalla on 
oikeanlaista lääkettä: pyydä häntä parantamaan sinut. 
  
MUISTOLAUSE 

 
 

Jer. 17:14: ”Paranna minut, Herra, niin minä parannun, auta minua, 
niin olen autettu. Sillä sinä olet minun ylistykseni.” 
 
 
 
Herra paranna haavani raamattukurssi alkaa vielä tämän 
vuoden puolella seurakunnassamme 


