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SUOMI RUKOILEE ll                                                        Väinö Hotti 

3. Kansanparantajat 

Kansanparannus tai kansanlääkintä tarkoittaa vuosituhansien kokemuksiin ja 

perinteisiin kansanuskomuksiin ja myytteihin perustuvia käsityksiä sairauksista ja 

vammoista, ja niiden hoitokeinoja. Kansanparantajat ovat olleet usein 

maallikkoja, jotka ovat saaneet oppinsa suvultaan. Wikipedia 

HENGELLINEN PARANTAMINEN 

Jos hengelliset LÄÄKÄRIT (teologit) osoittautuvat kyvyttömiksi täyttämään virkaansa, 

kehiin on kutsuttava KANSANPARANTAJAT (maallikot, uudestisyntyneet Herran 

armoittamat ihmiset): 

”Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä, 

taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja 

ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt” 

(Luuk.10:21). 

”Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten 

ymmärryksen minä teen mitättömäksi". Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? 

Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta 

hullutukseksi?... 

Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei 

monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, 

sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa 

maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään, ja 

sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, 

joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään 

liha voisi kerskata Jumalan edessä” (1. Kor.1:19,20, 26-29). 

”Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän 

olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat 

heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa” (Apt.4:13). 

POTILAS ON KUOLLUT 
 
”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne… 

on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - 

armosta te olette pelastetut” (Ef.2:1,5). 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansanparannus
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RUKOUS ON SIELUN HENGITYSTÄ! 

                                                              

                             (nettikuva)                                                         (nettikuva) 

KEUHKOT JA SYDÄN OVAT MOLEMMAT TÄRKEITÄ IHMISEN ELÄMÄLLE! 

Kuitenkin SYDÄN on ylivoimaisesti tärkein; kaiken toiminnan keskus. Kuollut ihminen 

ei herää henkiin vaikka keuhkoja kuinka treenattaisiin. Painopiste on tällöin väärässä 

paikassa! Synti merkitsee: OSUA HARHAAN! Huomio on kiinnitettävä sydämeen.  

JOS SYDÄN EI OLE KUNNOSSA, MIKÄÄN EI OLE KUNNOSSA! 

Näin on tilanne myös hengellisessä elämässä: 

SYDÄMEN SIIRTO on yksi kaikkein vaikeimmista kirurgisista toimenpiteistä. Tämä on 

viimeinen mahdollisuus; ihminen on silloin konkurssitilassa! Sydämen siirto liittyy 

ihmisen uskoon tulemiseen. Silloin saadaan uusi sydän! Tapahtuu UUDESTISYN-

TYMINEN.  

”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee” (Snl.4:23). 

”Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Sillä 

sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, 

väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset” (Matt.15:18,19). 

”Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän 

sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille 

lihasydämen, niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun 

oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa” 

(Hes.11:19,20). 

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi 

nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 
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”Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta 

kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, 

jotka uskovat hänen nimeensä” (Joh.1:11,12). 

”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, 

niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun 

kanssani” (Ilm.3:20). 

IRRALLIINEN HENGITYSREMONTTI ON TURHA 

Kun pyritään ihmisten hengellistä elämää korjaamaan rukouksen (hengityksen) 

avulla. Se on ”hölmöläisten” hommaa. Keuhkot (hengitys) alkaa pelata 

automaattisesti kun sydän alkaa lyödä! Jos sen sijaan hengitystä pyritään saamaan 

kuntoon ilman sydämen kunnostusta (uutta sydäntä), varmasti epäonnistumme. 

Tämä on samalla pettämistä ja huijaamista - hengen hukkaa! 

Kun laitetaan syntinen hengityskoneeseen sydänremontin sijaan, me  täytämme 

ihmiset katteettomilla toiveilla. Tällöin turvaudumme turmiolliseen 

”korvausteologiaan”.  Priorisointi ja painopiste on asetettu väärin! 

”Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi, nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä: 

"Ananias!" Hän vastasi: "Katso, tässä olen, Herra". Niin Herra sanoi hänelle: "Nouse 

ja mene sille kadulle, jota sanotaan Suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaan talosta Saulus 

nimistä tarsolaista miestä. Sillä katso, hän rukoilee” (Apt.9:10,11). 

Kyllä Saulus oli varmasti ennenkin rukoillut, mutta ne rukoukset eivät olleet 
kohonneet taivaaseen asti, vaan ne olivat menneet ”harakoille”. Vasta kun Saulus 
nöyrtyi parannukseen rukouksen tie taivaaseen aukeni! 
 
KUULLAANKO KAIKKI RUKOUKSET? 

Näinhän harhaopettajat opettavat! Maailma on rukoilijoita täynnä. 

”Jumalattomien uhri on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisten rukous on hänelle 

otollinen” (Snl.15:8). 

”Mutta sinä älä rukoile tämän kansan puolesta, älä kohota heidän puolestaan 

huutoa ja rukousta äläkä niillä minua ahdista; sillä en minä sinua kuule” (Jer.7:16). 

”Ja Herra sanoi minulle: "Vaikka Mooses ja Samuel seisoisivat minun 

edessäni, ei minun sieluni taipuisi tämän kansan puoleen. Aja heidät pois minun 

kasvojeni edestä, he menkööt!” (Jer.15:1). 
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”Sitten he huusivat Baalin nimeä aamusta puolipäivään asti, sanoen: "Baal, vastaa 

meille!" Mutta ei ääntä, ei vastausta! Ja he hyppelivät alttarin ääressä, joka oli 

tehty. Puolipäivän aikana Elia pilkkasi heitä ja sanoi: "Huutakaa kovemmin; hän on 

tosin jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista, tahi hän on poistunut 

johonkin, tahi on matkalla; kenties hän nukkuu, mutta kyllä hän herää". Niin he 

huusivat vielä kovemmin ja viileksivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja keihäillä, 

niin että heistä vuoti verta. Kun puolipäivä oli kulunut, joutuivat he hurmoksiin, aina 

siihen hetkeen asti, jolloin ruokauhri uhrataan. Mutta ei ääntä, ei vastausta, ei 

vaarinottoa!” (1. Kun.18:26-29). 

KENEN RUKOUKSET KUULLAAN? 

Rukous on Jumalan omilleen antama taisteluase. Jumala ei anna sitä vihollisilleen! 

”Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja 

totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka 

häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa” (Joh.4:23,24). 

”Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi” (Ps.66:18). 

”Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo 

Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja 

arka tunto minun sanani edessä” (Jes.66:2). 

”Yksinomaan uskoville tarkoitettua ei saa ilman muuta sovelluttaa kääntymättömiin 

ja päinvastoin. Joskus on sanottu, että kääntymättömille kuuluvat sanat ”Tehkää 

parannus ja uskokaan evankeliumi!” ja vasta näiden sanojen alle nöyrtyvälle ja 

niiden vastaanottajalle kuuluu sitten kaikki muu. Tietysti sana parannuksesta 

kuuluu uskovallekin jatkuvasti, jokapäiväisen parannuksen merkityksessä” (Martti 

Häkkinen, Sisälle sanaan, s.66). 

AVAIN USKOON TULOON 

Se ei ole RUKOUS, vaan parannuksen teko: 

”ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä 

kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista” (Luuk.24:47). 

”Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen 

Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän 

Hengen lahjan” (Apt.2:38). 



                                                                                                                                                                                      5 
 

”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, 

että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille 

edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen” (Apt.3:19,20). 

SUURI LASARETTI 

Koko Suomi on suuri sairashuone: 

”Näet itse Pyhästä Raamatusta, kuinka Pietari olisi tahtonut Taaborin vuorella asua; 

ja sitten näet, kuinka hänen oli työlästä olla Getsemanen yrttitarhassa, josta 

kaikkien syntisten lasaretti aloitettiin”  (Paavo Ruotsalainen, Salattu viisaus, s.32). 

Paljon työntekijöitä 

Hengellisessä lasaretissa työntekijöistä ei ole pulaa: silmälääkärit, korvalääkärit, fy-

sioterapeutit, psykologit, kosmetologit, jalkahoitajat, laastariparantajat  jne.  

Vilkas työtahti 

Hengellisellä kentällä riittää vilskettä ja ahkeruutta. ”Martan evankeliumi” 

(sosiaalinen evankeliumi) on kovassa huudossa.  

Kirurgi puuttuu 

Kaikki muut ammattikunnat ovat ylen määrin edustettuina, mutta sydänkirurgi 

loistaa poissaolollaan. On katsottu, ettei tallaisella työntekijällä ole tässä sairaalassa 

käyttöä. Kaikkien potilaiden sydän on syntymästään saakka loistokunnossa. 

Varmuuden maksimointi on suoritettu kirkon toimesta: 

 

 

Sydänkirurgi olisi ”turhake” – rahan haaskausta. Olisiko sydänkirurgin tarve harkit-

tava Suomen lasaretissa uudelleen? Nykyisin meillä on valhe ja väärä diagnoosi  

”He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, rauha!" vaikka ei 

rauhaa ole” (Jer.6:14). 

                                   

                                                            (nettikuva) 

Pappi on suurella asiantuntemuksella saattanut sydämen taivaskel-

poiseksi kastamalla lapsen ISÄN, POJAN JA PYHÄN HENGEN nimeen. 

 


