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Jumalan valtakunta Markuksen evankeliumissa 
 

Johanneksen antaman kasteen jälkeen alkoi Jeesuksen 3,5 vuotta kestänyt toiminta. Markus 

keskittyy evankeliumissaan juuri tähän vaiheeseen sekä kärsimyshistoriaan. Ominaista tässä 

evankeliumissa on kaiken liittäminen tiiviisti Vanhan testamentin ennustuksiin. Jopa lukiessa 

ihmeteoista, tuntuu paino olevan siinä, että tuleva Messias haluttiin mitä tiiviimmin liittää siihen, 

mitä pyhissä kirjoituksissa oli sanottu.  

 

Toinen päälinja Markuksella on mielestäni Jeesuksen kärsimyshistorian korostus. Jopa tiettyjen 

parantamisihmeiden jälkeen Jeesus kieltää puhumasta asiasta. Tulee väistämättä mieleen se, että 

pääpaino tapahtumissa ei ole fyysisessä parantumisessa, vaan Jeesuksen tehtävässä maailman 

Vapahtajana. Kaikki tähtää tärkeimpään, joka on ristillä suoritettu sovitustyö. 

 

Kolmas selvästi löydettävä linja on runsas puhe Jumalan valtakunnasta. Markus kertoo niukasti 

vertauksia verrattuna muihin evankelistoihin. Ne selvittävät Jumalan valtakunnan olemusta sekä 

keille se on valmistettu. Erityisen tärkeää on ymmärtää miten Jeesuksen sovitustehtävä liittyy 

tähän kokonaisuuteen. 

 

 

1. Jumalan valtakunta on tullut lähelle 
Mark.1:15: ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus 

ja uskokaa evankeliumi." 

 

Opetuslapsista ihmisten kalastajia 
Jeesus kutsui opetuslapsia sanoen tekevänsä heistä ihmisten kalastajia. 

Jeesukselle oli hyvin ominaista se, että hän meni synagoogaan opettamaan 

 

Jeesuksen tehtävä opettajana 
Mark.1:21-22: Ja he saapuivat Kapernaumiin; ja hän meni kohta sapattina synagoogaan ja opetti.  

Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta 

on, eikä niinkuin kirjanoppineet. 

 

Jeesus antoi syntejä anteeksi 
Jeesuksen sanotaan olevan Kapernaimissa kotonaan ja ihmiset kerääntyivät kuuntelemaan häntä. 

Halvattu jouduttiin laskemaan katon kautta Jeesuksen lähelle. Tällöin kertoo Markus 2:5 

seuraavaa: Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: "Poikani, sinun syntisi annetaan 

anteeksi." Usein puhutaan, että epäusko estää parantumisen. Tässä näemme, että usko on 

olennaista ennen kaikkea tärkeimmässä parantumisessa, jossa puhdistumme synneistämme.  

Jo Daavid rukoili psalmissa 32:5: Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; 

minä sanoin: "Minä tunnustan Herralle rikokseni", ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. 

 

Tämä tapahtuma aiheutti paljon keskustelua ja hämmästystä ihmisten parissa. Kun Jeesus vieläpä 

aterioi syntisten kanssa, niin fariseuksetkin ihmettelivät ja paheksyivat tätä. 

Mark.2:17. Sen kuullessaan Jeesus sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En 

minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä." 

Jeesuksen oli selitettävä mitä on oikea elämä ja mitä on synti. Tätä selvitystyötä Jeesus teki 

monessa yhteydessä. 
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Seitsemännessä luvussa fariseukset ihmettelevät, miksi Jeesuksen opetuslapset eivät noudata 

perinnäissääntöjä. Tässä oli puhe lähinnä puhtauteen liittyvistä hyvin pikkutarkoista 

määräyksistä. Jeesus selvittää, että ulkoista puhtautta tärkeämpää on sisäinen puhtaus.  

Mark.7:21-23: Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, 

murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, 

mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen. 

 

Jumalan valtakunta murtautui esiin myös parantamisen kautta. 
Jesaja jo sanoi 35:4-6: Sanokaa hätääntyneille sydämille: "Olkaa lujat, älkää peljätkö. Katso, 

teidän Jumalanne! Kosto tulee, Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät." Silloin 

avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niinkuin peura ja 

mykän kieli riemuun ratkeaa; sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. 

Markuksen evankeliumissa parantumiset liittyivät voimakkaasti mm. Jesajan ennustuksiin.  

Myös Matteus toteaa luvussa 8, jakeissa 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." Tuossa kohdin viitattiin Jesaja 53:n neljänteen jakeeseen ja puhuttiin 

kuitenkin Jeesuksen parantamistoiminnasta eikä ristinkuolemasta. Jesaja 53 kuvaa kuitenkin 

Herran kärsivää palvelijaa.  

 

Ilmeisesti evankelistalle ei ollut tärkeää tässä yhteydessä erotella Jeesuksen toiminnassaan 

tekemiä ihmeparanemisia siitä parantumisesta, joka tulee osaksemme ristin työn kautta. 

Sekä Matteukselle että Markukselle oli tärkeintä liittää Jeesuksen parantamistoimintakin hänestä 

lausuttuihin ennustuksiin. Oli tärkeää vakuuttua, että Jeesus oli luvattu Messias. Fyysinen 

parantuminen heijasti osaltaan jo sitä kokonaisvaltaista parantumista synnin vallasta, mikä 

tapahtui ristillä.  
 

1 Piet.2: 23-25 kuuluu: joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, 

vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, joka "itse kantoi meidän syntimme" 

ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja 

hänen "haavainsa kautta te olette paratut." Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", mutta nyt 

te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. 

Tässä viitataan siihen eheytymiseen ja ihmisen kokonaistilanteen korjautumiseen, mikä tapahtuu 

ihmisen löytäessä elämäänsä Vapahtajan ja Sovittajan, sielujen paimenen. Olen lukenut että 

käytetty sana ”rapa” viittaisi juuri tähän tapahtumaan. Jeremia käyttää sanaa, kun hän sanoo 

”parannan teidän luopumuksenne” (Jer.3:22). 

 

 

2. Jumalan valtakunta vertauksissa 
 

Sanan kylväjä Mark.4:1-9,13-20 
Kylväjävertaus on monelle tuttu jo lapsuudesta. Siinä kerrotaan neljästä eri maaperästä, johon 

kylväjän siemen putosi. Seurannut kasvu oli siten tämän mukaista. 

Mielestäni olennaista on se, että Jeesus selvitti siemenen olevan Jumalan sanan. Kun sana 

kelvetään ihmissydämiin, synnyttää se siellä uuden elämän. 

Varmasti Jeesus tahtoo myös, että katsomme oman sydämemme tilaa. Kyse ei ole vain siitä 

ensimmäisestä kylvöstä, jonka perusteella tulimme uskoon. Kysymys on kaiken aikaa siitä miten 

arvostamme Jumalan sanaa, Raamattua. 
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Viljan salattu kasvu Mark.4:26-29 

Vertauksessa kuvataan, miten kylväjän tehtävä on kylvää ja odottaa. Maassa tapahtuu kasvun 

ihme. Se tapahtuu kaikessa hiljaisuudessa, niin kuin useimmat muut ihmeet. Se ei ole 

riippuvainen siitä nukkuuko vai valvooko kylväjä. Tämä on totta maallisessa viljanviljelyssä, ja 

yhtä totta se on hengellisessä kylvössä. Ainoastaan Jumala voi antaa elämän ja kasvun. 

 

Kuin sinapinsiemen Mark.4:30-32 

Sinapinsiemen on hyvin pieni ja siitä kasvaa huomattavan iso puu. Sinapinsiemen on kuin pieni 

hiekanjyvä. Kuitenkin siinä on ihmeellinen voima maahan pantuna. Tällainen on myös taivasten 

valtakunta. Sen alku voi näyttää aivan mitättömältä, mutta lopputulos on jotain ääretöntä ja 

korkeaa. Miten vähästä lähtikään liikkeelle sanoma evankeliumista. Nyt suuri joukko maailman 

ihmisistä, eri sukupolvista ja kansoista, on Jeesuksen omia. 

 

3. Valtakunnan kirkkaus näyttäytyi ennen kärsimysviikkoa 
Mark.9:1: 

Ja hän sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät 

maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Jumalan valtakunnan tulevan voimassansa." 

Diginovum: 

Sanonta "»ja hän sanoi heille»" on tyypillinen Markukselle, kun hän esittää jonkin uuden 

lausuman, joka ei kuulu edelliseen asiayhteyteen. Kun Jeesus tässä puhuu Jumalan valtakunnan 

tulemisesta voimassansa, tämä viittaa epäilemättä niihin pelastushistorian suuriin tapahtumiin, 

jotka pian olivat edessä: hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa sekä Pyhän Hengen 

saapumiseen helluntaipäivänä. Samoin Jeesuksen kirkastuminen vuorella ilmentää valtakunnan 

kirkkautta. 

 

Heti perään Markus jatkaa luvussa 9 jakeessa 1: 

Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät 

erilleen muista korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään.  

Jeesuksen olemus kirkastui häikäisevällä tavalla. Markus kuvaa, että Jeesuksen vaatteet tulivat 

hohtaviksi, niin valkoisiksi, ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä taida semmoiseksi 

valkaista. Tähän valkeuteen viittaa psalmi 104:2: ”Sinä verhoudut valoon niinkuin viittaan”.  

 

Lisäksi Jeesuksen seuraan ilmestyi Mooses ja Elia. 

Elia edusti Vanhan testamentin profeettoja, Mooses Jumalan Israelille antamaa lakia. Sekä laki 

että profeetat viittasivat Messiaaseen, ja vuorella kirkastuminen korosti sitä, että Jumala, joka 

aikaisemmin oli monella tavalla puhunut isille profeettain kautta, nyt näinä viimeisinä päivinä 

puhuisi Poikansa kautta. 

Mark.9:7: Ja tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun rakas 

Poikani; kuulkaa häntä." Tähän viittaavat 5 Moos.18:15, Ps.2:7 ja Jes.42:1 

Muualla kuvataan myös pilveä. Se oli kirkas ja loistava. Pilvestä kuuluva ääni kohdistettiin nyt 

opetuslapsille. Johanneksen suorittaman kasteen yhteydessä sanat puhuttiin Jeesukselle.  

 

Näitä kolmea opetuslasta kehotettiin vaikenemaan vuoren ilmestyksestä, kunnes Ihmisen Poika 

olisi noussut kuolleista. Eli lähestyvän pääsiäisen tapahtumat tulisivat ensin. Ehkä näin tahdottiin 

välttää sitä ajatusta, että Jeesus olisi maanpäällinen Messias tässä vaiheessa tai suuri johtaja 

yliluonnollisine kykyineen. Mahdollisesti kielto johtui siitä, että opetuslasten oli aivan 

mahdotonta ymmärtää vielä tässäkään vaiheessa mitä Jeesus joutuu kohta käymään läpi. 
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Kirkastusvuorikohtaus kertoi Jumalan valtakunnan kirkkaudesta ja Jeesuksen taivaallisesta 

alkuperästä valtavalla tavalla. Samalla tilanteen pyhyys vaivutti opetuslapset maahan asti. 

Pyhyydellä ja taivaallisella kirkkaudella on se vaikutus, että ihminen kokee itsensä pieneksi ja 

synnin tahrimaksi. 

 

Vuorelta laskeutuessaan opetuslapset puhuivat Jeesuksen tulevasta kuolemasta. He yrittivät 

ymmärtää tapahtumia kirjoitusten ja kokemustensa kautta. 

 

Heti vuorelta laskeuduttuaan he olivat väen ympäröimiä. Samassa yhdeksännessä luvussa 

kerrotaan vielä jakeissa 30-31: Ja he lähtivät sieltä ja kulkivat Galilean läpi; ja hän ei tahtonut, 

että kukaan saisi sitä tietää. Sillä hän opetti opetuslapsiaan ja sanoi heille: "Ihmisen Poika 

annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet; ja kun hän on tapettu, nousee hän kolmen päivän 

perästä ylös." 

Näin Jeesus piti mielessään opetuslasten ajatuksissa olevat kysymykset ja pyrki niihin 

vastaamaan ensimmäisessä rauhallisessa tilanteessa. 
 

 

4. Jumalan valtakunnassa pieni on suurta 
Markus 9:33-37: 

Ja he saapuivat Kapernaumiin. Ja kotiin tultuaan hän kysyi heiltä: "Mistä te tiellä keskustelitte?"  

Mutta he olivat vaiti; sillä he olivat tiellä keskustelleet toistensa kanssa siitä, kuka oli suurin.  

Ja hän istuutui, kutsui ne kaksitoista ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, on hänen 

oltava kaikista viimeinen ja kaikkien palvelija." 

Ja hän otti lapsen ja asetti sen heidän keskellensä; ja otettuaan sen syliinsä hän sanoi heille:  

"Joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut; ja joka 

minut ottaa tykönsä, se ei ota tykönsä minua, vaan hänet, joka on minut lähettänyt." 

Todellinen suuruus kätkeytyy siihen, että luopuu olemasta suuri ja pyrkimästä ensimmäiseksi. 

Jeesus joko otti lapsen käsivarsilleen tai syleili häntä. Jeesuksen tapa käsitellä lasta on 

esimerkkinä, miten meidän tulee suhtautua kaikkeen siihen, mitä lapsi edustaa. Suurin on eniten 

lapsen kaltainen, luottavaisin, vähiten itsetietoinen ja eniten riippuvainen Jumalasta. 

Tavallaan opimme itsekin jotain, kun Jeesuksen tavoin huolehdimme lapsesta. Voimme samalla 

ymmärtää jotain siitä, mitä on heittäytyminen Jumalan varaan ja Häneen luottaminen. 

Jumalan valtakunnassa on suurta se, että luotamme ja turvaamme Jumalaan kaikessa ja erityisesti 

myös pelastuksessamme. 

Markus 10:3-16: 

Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia.  

Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni, 

älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille: joka ei 

ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle."  

Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. 
 

 

5. Valtakuntaan pääsy on Jumalalle mahdollista 
Mark.9:47-48: 

Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet 

sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvettiin,  

jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. 
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Tässä luonnollisesti korostetaan, että kaikkein tärkein asia on pääsy Jumalan valtakuntaan. Siinä 

asiassa ei saa asettaa viettelystä toiselle eikä antaa minkään tulla viettelykseksi itselle. Tuohon 

aikaan käytettiin voimakkaita kielikuvia asian ilmaisemiseksi. On myös pantava merkille, että 

näissä Jeesuksen sanoissa puhutaan Jumalan valtakunnasta ja helvetistä ihmisen vaihtoehtoisina 

paikkoina iankaikkisuudessa. 

 

Markus 10:17-27 kertoo tutun vertauksen rikkaasta miehestä. Hän oli ilmeisesti hallitusmies ja 

sukunsa päämies. Tämä mies polvistui Jeesuksen eteen ja kysyi minkälaisten tekojen kautta hän 

voisi pelastua. Jeesus viittasi käskyjen täyttämiseen. Niitä mies sanoi noudattavansa. Jeesus käski 

miehen luopua tavarastaan ja antaa köyhille. Mies tuli tästä murheelliseksi ja lähti pois. 

 

Nyt nousi esiin kysymys siitä, kuka sitten voi pelastua. Vastaus on oikeastaan vain siinä, että 

kukaan ihminen ei voi millään teoillaan pelastua. Ei voi, vaikka ne olisivat kuinka hyvät. Ei ole 

olemassa edes täydellistä käskyjen täyttäjää ja joka niin väittää itsestään, ei ole ymmärtänyt 

keskeistä asiaa itsestään. Tämä tärkein asia on oman syntisyyden käsittäminen ja Jumalan lahjana 

tarjoaman pelastuksen vastaanottaminen. Näin ymmärrämme Jeesuksen sanat: ”Helpompi on 

kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.” On rikkaus tavaraa 

tai omaa hyvää tekoa, siitä ei ole mitään hyötyä pelastuksen asiassa. Niin he hämmästyivät yhä 

enemmän ja sanoivat toisillensa: "Kuka sitten voi pelastua?" Jeesus katsoi heihin ja sanoi: 

"Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle; sillä Jumalalle on kaikki mahdollista." 

Jokaisessa uskoon tulleessa ihmisessä on tapahtunut tämä Jumalan pelastusihme. Suurinta 

maailmassa on turvata Jumalan armoon ja pelastukseen Kristuksessa omien ansioiden sijasta. 
 

 

6. Joka tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja 
Matkalla Jerusalemiin Jeesus alkoi jälleen puhua opetuslapsilleen kärsimystiestään. Jeesus kertoi 

selvin sanoin tulevista tapahtumista. Tästä kertoo Mark.10:33-34: "Katso, me menemme ylös 

Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineitten käsiin, ja he tuomitsevat 

hänet kuolemaan ja antavat hänet pakanain käsiin;  ja ne pilkkaavat häntä ja sylkevät häntä ja 

ruoskivat häntä ja tappavat hänet; ja kolmen päivän perästä hän on nouseva ylös." 

Tämän hän sanoi myös ohjeeksi kaikille meille hänen omilleen. Jeesus oli koko elämänsä ja 

kuolemansa alamainen Isän tahdolle ja meni häpeälliseen ja tuskalliseen kuolemaan ristille 

tähtemme. 

Jeesus sanoi Mark.10:44-45: 

 ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja.  

Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi 

monen edestä." 
 

 

7. Jumala itse valmistaa valtakuntansa 
Kun ajattelemme taivasta ja Jumalan valtakuntaa, niin meillä on mielessämme Kristus Jumalan 

Karitsana. Juuri tuota sanaa isolla kirjaimella käytetään Ilmestyskirjassa useassa kohtaa. Myös 

Johannes Kastaja käytti samaa sanaa Jeesuksesta. 

Ilm.7:17 sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät 

elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä." 
 

Ilm.21:1-7: Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen 

maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin 
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laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä 

kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten 

keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva 

heidän kanssaan, heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, 

eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki 

entinen on mennyt." Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki." Ja hän 

sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet." Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. 

Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka 

voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani. 

 

Jes.65:17: Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne 

enää ajatukseen astu; 

Jes.66:22: Niinkuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun kasvojeni edessä, 

sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne. 

 

Olemme epätietoisia ja hämmentyneitä sen edessä, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Opetuslasten oli 

vaikea ymmärtää, että Jeesus oli tuleva, luvattu Messias. Vielä vaikeampi heidän oli nähdä 

Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman merkitystä. Kuitenkin kaikki tapahtui sen mukaan kuin oli 

luvattu kirjoituksissa. 

 

Nyt me katsomme eteenpäin lupausten varassa. Saamme olla yhtä varmoja tulevien lupausten 

täyttymisestä, kuin millä varmuudella Jeesuksessa täyttyi Häneen osoittavat Vanhan testamentin 

ennustukset. Jumala täytti lupaukset, joista evankeliumit kertovat. Jumala itse täyttää myös ne 

lupaukset, mitkä liittyvät tulevaan vanhurskauden valtakuntaan. 

Jo Jesaja sanoo Jumalan puheena: ”minä luon uudet taivaat ja uuden maan.”ja toisessa kohtaa: 

”uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen.” 

 

 

8. Elämme kylvämisen ja leikkuun aikaa 
Lähetyskäsky Markuksen mukaan kuuluu: 

16:15-18: Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille 

luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. 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." 

 

Evankeliumin julistus jatkuu loppuun saakka. Kiitos Jumalalle, että saamme olla siinä mukana. 

Varsinainen käskyosa kuului siis: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia 

kaikille luoduille.” Loppuosa on seurausta ja merkkejä. Usko ratkaisee ihmisen tulevan kohtalon, 

pääsyn Jumalan valtakuntaan. Tässä yhteydessä on jo selvää, että usko tarkoittaa sitä, että 

uskomme syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä. 

 

Jeesus sanoo Markuksen luvussa 13: 10, että ennen Jeesuksen paluuta ja lopun tapahtumia 

evankeliumi on saarnattu kaikille kansoille. Hän ei sano mitään Jumalan valtakunnan 

etenemisestä ihmetekojen tai parantamisten kautta tässä yhteydessä. Jeesus sanoo: ”Ja sitä ennen 

pitää evankeliumi saarnattaman kaikille kansoille.” 
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Suomessa, kuten kaikkialla länsimaailmassa, on levinnyt parantamisklinikkatoiminta Healing 

Rooms. Meillä toiminnan teologisen opetusvastuun kantaa lähinnä Ari Puonti, joka on myös 

hallituksen jäsen. 

 

Ari Puonti sanoo syksyn 2009/3-4 Healing Rooms -lehdessä: ”Jokainen parantuminen ja 

demonien ulosajo on nykyäänkin merkki tulevaisuuden kuningaskunnan murtautumisesta tähän 

hetkeen.” 

Jeesus varoittaa Markus 13: 22: ”Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät 

tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut.”  

Näihin vääriin tunnustekoihin kuuluu myös parantaminen. Muutenhan Jeesus olisi ilmaissut asian 

toisin. 

 

Markuksen evankeliumista käy kyllä hyvin ilmi, että uskovat rukoilevat sairaiden puolesta. Tähän 

voi liittyä öljyllä voitelu tai käsien päälle pano. Jumala on se, joka antaa paranemisen. Tätäkin 

paranemista moninverroin tärkeämpää on syntien anteeksisaaminen Jeesuksen Kristuksen 

sovitusveressä. 

 

Ari Puonti korostaa vielä samassa lehdessä, että Jumalan valtakunta on poliittinen vaikuttaja tässä 

maailmassa. Jo aiemmin hän sanoi: ”Barak Obama tai YK eivät ole ratkaisu maailman rauhaan 

vaan ihmiset, jotka elävät vuorisaarnan mukaan pitäen Jumalaa kuninkaanaan.” 

Jeesus sanoo Joh.14:27: ”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En 

minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä 

peljätkö.” 

 

Luuk.17:21 kuuluu: ”eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan 

valtakunta on sisällisesti teissä.” 

 

Jumalan sanaa tulisi tutkia kokonaisuutena ja löytää sitä kautta oikea painotus. Uskoontulo on 

ennen muuta Pyhän Hengen vaikuttama mielenmuutos. Ihminen nöyrtyy tunnustamaan syntinsä 

ja ottaa vastaan evankeliumin, joka on ilosanoma Jeesuksen sovituskuolemasta meidän 

syntiemme tähden.  

 

Ceta Lehtniemi 

 


