
Herra ja spitaalitautinen
Mark. 1:40-45

40. Jeesuksen luo tuli spitaalinen mies, ru-
koili  häntä, polvistui ja sanoi hänelle: "Jos  
tahdot, niin sinä voit puhdistaa minut." 
41.  Jeesuksen  kävi  häntä  sääliksi.  Hän  
ojensi  kätensä,  kosketti  miestä  ja  sanoi:  
"Minä tahdon, puhdistu."  
42. Spitaali lähti miehestä heti, ja hän puh-
distui. 
43. Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti hän-
tä ankarasti 

44. sanoen: "Katso, ettet puhu tästä kenel-
lekään mitään,  vaan mene näyttämään it-
sesi papille ja uhraa se, minkä Mooses on  
säätänyt, todisteeksi puhdistumisestasi."  
45.  Mutta  lähdettyään  mies  rupesi  laajalti  
julistamaan  ja  levittämään  asiasta  tietoa,  
niin ettei Jeesus voinut enää julkisesti men-
nä mihinkään kaupunkiin. Hän oleskeli kau-
punkien ulkopuolella autioissa paikoissa, ja  
kaikkialta tultiin hänen luokseen.

Usko ja rakkaus
Luther sanoi: ”Usko tekee meistä herroja ja kuninkaita, rakkaus tekee meistä kaik-
kien palvelijoita.” Uskovaa odottaa tulevaisuudessa suunnaton kirkkaus. Kun usko-
va kutsuu itseään Jumalan lapseksi, hän ilmaisee sen, että asiallisesti ottaen Juma-
la kohtelee häntä niin kuin omaa rakasta Poikaansa Jeesusta Kristusta.

Tekstimme spitaalinen on meille  esimerkki  tästä  uskon salaisuudesta.  Näemme, 
mitä Jeesus teoillaan osoitti ja millainen oli spitaalisen usko. Jeesus astui alas spi-
taalisen Veljeksi ja osoitti, miten todellinen rakkaus toimii. Rakkaus asettuu autetta-
vansa alapuolelle ja etsii vain kohteensa parasta. Palvelijana Jeesus käytti jumalal-
lista arvovaltaa ja voimaa, mutta ei koskaan omaksi edukseen, vain muiden hyväk-
si. Raamattu sanoo jopa, että Isä herätti Hänet kuolleista, vaikka Hän olisi itsekin 
siihen pystynyt. Jeesus liikkui kaikessa alistaen itsensä Isän alle, mutta rakkaudes-
sa meitä ihmisiä kohtaan Hän lähestyy meitäkin alhaalta käsin Palvelijana, vaikka 
onkin Kuningas.

Rakkaus Jumalaan taas voidaan ilmaista Lutherin sanoin:
”Pääasia  elämässämme  on,  että  Jumalan  nimi  saa  kunnian.  Jos  se  kirkastuu 
parhaiten sillä, että minä joudun helvettiin, menen mielelläni sinne. - Toisaalta kyllä 
tiedän, että Jumalan tahto on, että kirkastan Hänen nimeään taivaan kirkkaudessa.”

Millaiseksi Jeesus osoittautui?
Kohdellessaan spitaalitautista Jeesus osoittaa, että terveys ja pyhyys, puhtaus ovat 
keskinäisessä suhteessa toisiinsa niin kuin sairaus ja syntikin. Heti tekstimme jäl-
keen Jeesus käsitteli halvaantunutta miestä antamalla ensin synnit anteeksi ja pa-
rantamalla sen jälkeen sairauden. Nyt Jeesus puhdistaa spitaalin. Raamattu ei kos-
kaan käytä spitaalista puheen ollen sanaa ”parantaa” vaan sanaa ”puhdistaa”.

Spitaalitauti kuvaa hyvin synninkin luonnetta. Se alkaa hyvin pienenä ihottumana, 
leviää ja vaatii eristämisen yhteiskunnasta. Lopulta ihminen on täysin valkoinen ja 
kuolemaan tuomittu. Siinä tilassa ei enää tarvita eristystä, koska tartuntavaara oli jo 
ohi. Tekstimme mies oli ”valkeassa” vaiheessa ja saattoi siksi tulla Jeesuksen luok-
se. 

Jakeen 41 mukaan Jeesuksen toiminta nousi syvästä säälistä miestä kohtaan. Jee-
suksen säälissä ei ollut mitään halveksivaa asennetta niin kuin meidän säälissäm-
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me useimmiten.  Jeesus pani  kätensä miehen päälle:  Täydelliseen turmelukseen 
koskettaminen  paransi  miehen  kokonaan.  Jumalan  rakkauden  ihme on  se,  että 
Turmeltumaton koskettaa turmeltunutta ja muuttaa sen turmeltumattomaksi.

Jakeessa 44 Jeesus käskee miehen mennä uhraamaan sen, mitä Mooseksen laki 
vaati.  Se tapahtui  todistukseksi  papeille  siitä,  että  Jeesus on Messias, sillä vain 
Messias Kristus saattoi puhdistaa spitaalisen. Mooseksen jälkeen yhtään juutalaista 
ei ollut puhdistunut siitä.

Ruumiin puhdistaminen on aina liitettävä sydämen puhtauteen. Spitaalinen tiesi, ett-
ei  hänellä  ollut  mitään oikeutta saada hyvää Jeesukselta,  sillä  hän tiesi  ja  tunsi 
oman sydämensä turmeltuneisuuden. Mutta kun hänet puhdistettiin, hän tiesi, että 
hän oli saanut myös sydämen puhtauden. (Vertaa Naaman syyrialaiseen, joka puh-
distuttuaan tunnusti elävän Jumalan.)

Spitaalisen miehen usko
 Usko synnytti spitaalisessa halun tulla terveeksi. Synnin lepran uhrien joukossa 
on sanomattoman paljon epätoivoa: ”Mikään eikä kukaan voi auttaa enää minua.” 
Lisäksi monet, jotka ovat synnin täysin turmelemia, eivät ole edes kiinnostuneita 
mistään  muutoksesta  parempaan.  Monet  ovat  jopa  niin  hulluja,  että  rakastavat 
omaa spitaaliaan. Helvettiin he eivät ehkä halua joutua, eivätkä ehkä pidä synnin 
spitaalin kaikista seurauksista, mutta syntiä itseään he rakastavat. 

Pelastus ei ole vapautusta synnin seurauksista vaan itse synnistä ja sen tekemises-
tä.

Spitaalia sairastavat elivät yhdessä yhteiskunnan ulkopuolella. Hengellisen spitaalin 
uhrit liittyvät mielellään toisiinsa. Syntiä harjoitetaan mieluiten toisten kanssa. He ei-
vät halua myöskään olla yhteydessä uskoviin ja pelastuneisiin.

 Spitaalisen usko teki hänet vakuuttuneeksi, että hän voi puhdistua hirveästä tau-
distaan. Lepra on kauhea tauti, hitaasti hiipivä kuolema. Se oli tuolloin parantuma-
ton tauti. Mies oli henkilökohtaisesti sen uhri. On toista uskoa lääkäriin, kun on ter-
ve, ja toista, kun on sairas ja ruumis rapisee. Kun olet tietoinen siitä, että sinulla on  
jotain hyvää, on helppo olla varma ja vakuuttunut. Mutta kun et näe itsessäsi mitään 
muuta kuin pahaa ja turmellusta, tarvitaan uskoa, että jaksaa luottaa.

Pelastavan uskon olemus luottamusta Jeesukseen, että Hän voi puhdistaa sinut si-
nun ollessasi vielä synnin häpeän turmelema. Miehen lepra oli loppuun asti kehitty-
nyt eli pahimmassa vaiheessaan, mutta silti hän uskoi, että Jeesus kykenisi paran-
tamaan hänet. Yksi sana Jeesuksen suusta pystyy muuttamaan sinun kuolemasi 
elämäksi! Pyhä Henki kykenee vaikuttamaan muutoksen, jota sinä et kykene saa-
maan aikaan toisissa ja vielä vähemmän itsessäsi. 

Mies ei uskonut vain, että Jeesus kykenisi yleensä parantamaan spitaalisia, vaan 
juuri hänet. Yleisellä uskolla ei ole paljon käyttöä. Ei riitä, että Herra voi armahtaa ja 
antaa anteeksi pahimpia syntejä. Hän voi antaa anteeksi juuri sinun syntisi. Hän voi 
tehdä sen nyt.
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 Spitaalisen usko oli kiinnittynyt vain Jeesukseen: ”Jos sinä tahdot, sinä voit puh-
distaa minut.” Jos uskot johonkin ihmiseen, pastoriin, kirkkoon, järjestelmään, niin 
petyt ja se on hyvä saia, että petyt. Mutta jos turvaudut Jeesukseen, et koskaan pe-
ty.

Miehen usko oli syntynyt, kun hän oli kuullut Jeesuksen saarnaavan ja nähnyt Her-
ran muille tekemiä ihmeitä ja tehnyt niistä johtopäätökset Jeesuksen mahdollisuuk-
sista omaan elämäänsä. Hän oli myös kuullut Vanhan testamentin profetioista Kris-
tuksesta ja tajunnut, että Jeesus oli luvattu Messias. Tieto käy ennen uskoa. Tutki  
siksi Jeesusta Raamatun sanasta.

 Usko odotti todellista ja kertakaikkista parantumista. Mies ei odottanut vain joita-
kin seremonioita vaan todellista puhdistumista. Jeesus voi muuttaa syntisen pyhäksi 
tänäänkin! Jotkut ajattelevat, että pelastus tarkoittaa sitä, että tästä lähtien saa teh-
dä syntiä hyvällä omallatunnolla. Mutta pelastus on puhdistumista synnistä. Jos ra-
kastamme sitä, emme ole puhdistuneet siitä. Ilman todellista sydämen muutosta ei 
ole pelastusta. Pelastuminen on uusi  syntymä, jossa saamme uuden luomuksen 
Kristuksessa.

 Uskoon liittyy tiettyä epäröintiä. ”Jos sinä tahdot…” Kyse ei ole siitä, että mies oli-
si epäillyt Jeesuksen halua auttaa, vaan hän oli tietoinen siitä, että hänellä ei ollut  
oikeutta  vaatia  mitään Jeesukselta.  Hän jätti  kohtalonsa kokonaan kaikkivaltiaan 
Jeesuksen käsiin. Hänen asenteensa osoitti syvää nöyryyttä.

 Usko synnytti miehessä toiminnan. Hän meni Jeesuksen luokse. Hän pyysi apua. 
Hän polvistui ja antoi kunnian Jeesukselle. Hän teki uskontunnustuksen.

 Usko saa palkkion. Herra arvosti spitaalisen miehen uskontunnustuksen. Jeesus 
toisti miehen sanoja. Sanat liikuttivat Jeesuksen sydäntä sääliin. Ajattele, että mei-
dänkin sanamme saattavat liikuttaa Jeesuksen sydäntä. Jeesus ojensi kätensä ja 
puhdisti miehen välittömästi. Apu oli todellinen ja juuriin asti ulottuva.

Myös sinulle!
Jeesuksessa Jumalan rakkaus tuli alas meidän luoksemme ja yhä tänään Jeesus 
tekee todellista pelastavaa työtään. Usko on se käsi, joka turvautuu Jeesuksen rak-
kauteen ja anoo päästä osalliseksi pelastuksesta.

Herra voi puhdistaa sinun sydämesi. Hän tahtoo tehdä sen. Ota se uskossa vastaan 
ja käy Hänen luokseen rukouksessa anoen. Hänellä on sinua varten anteeksianta-
mus, vapautus syntien alta ja uusi elämä. Herra haluaa antaa ne sinulle!
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