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Mark. 2: 1–12
Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, väkeä tuli
koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille
sanaa. Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli neljä
miestä, jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen.
Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä
alas vuodematon, jolla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän
sanoi halvaantuneelle: ”Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi.”
Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen: ”Miten hän
tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä
anteeksi?” Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille: ”Kuinka te
tuollaista ajattelette? Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle: ’Sinun syntisi
annetaan anteeksi’, vai sanoa: ’Nouse, ota vuoteesi ja kävele’? Mutta jotta te tietäisitte,
että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi” - hän puhui nyt
halvaantuneelle - ”nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.” Silloin mies heti nousi, otti
vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät
Jumalaa ja sanoivat: ”Tällaista emme ole ikinä nähneet.”

Jeesuksen maine sairaiden parantajana oli levinnyt ja ihmiset hakeutuivat hänen
luokseen apua saamaan. Tässäkin kertomuksessa väkeä tuli niin paljon, että kaikki eivät
mahtuneet edes oven edustalle. Markus nimittääkin uskoksi juuri sitä rohkeutta ja
itsepintaisuutta, jolla neljä miestä näkivät vaivaa ja veivät halvaantuneen ystävänsä
Jeesuksen luo. Oleellista on juuri kantajien usko, mies itse ei puhu tai tee mitään.

Jeesuksen vastaus halvaantuneelle ”Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi” osoittaa,
mihin sairaan todellinen hätä kätkeytyy. Tämä ei tarkoita, että sairas olisi ollut erityisen
syntinen, vaan hänessä tulee näkyviin se, että ihminen on yleensä joutunut eroon
Jumalasta. Syntien anteeksi antaminen palauttaa ihmisen Jumalan yhteyteen.
Kertomus alkaa parantamiskertomuksella, mutta muuttuu kiistakeskusteluksi Jeesuksen
ja lainopettajien välillä. Lainopettajien mielestä Jeesus herjasi Jumalaa, kun Jeesus
toimii tässä ikään kuin asettuisi Jumalan paikalle antaessaan synnit anteeksi. Uusi
kristinusko erosi juutalaisuudesta nimenomaan kysymykseen syntien anteeksi
antamisesta. Halvaantuneen parantaminen osoittaa kuitenkin Jeesuksen valtuudet
Jumalan edustajana maan päällä.
Onhan sanottu: ”Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi.”

Pyhä Jumala.
Tunnustan, että unohdan niin usein sen, että alkuperäni on sinussa.
Luottamukseni sinuun pettää, kun joudun vaikeuksiin
ja vastoinkäymiset loitontavat minut rakkaudestasi.
Vedä minut lähelle itseäsi ja pyyhi pois elämäni erehdykset
ja synnit Pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa.
Avaa minulle rakkautesi voima uuden alun mahdollisuutena.
Anna anteeksi harhailuni ja epäuskoni.
Aamen.
(Pirkko Lehtiö)

