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2 Piet. 1:20, 21

2 Piet. 1:20, 21
20. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei
yksikään Raamatun profetia ole kenenkään
omin neuvoin selitettävissä;

21. sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu
esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen
johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä
saivat Jumalalta.



Jumalan
henkeyttämä

Sana

2 Timoteus 3:16
16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan 
Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen 
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, 
kasvatukseksi vanhurskaudessa,

• ”Jumalan Hengen vaikutuksesta” 
theopneustos N2091 Jumalan ”henkeämä”, 
Jumalan henkeyttämä

17. että Jumalan ihminen olisi täydellinen, 
kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.



Muita 
tärkeitä 

periaatteita 
Sanan 

ymmärtä-
miseksi

• Kirjailijan etuoikeus, mm. kronologisuus

• Orientalismit – itämaiset tavat

• Muut samaa asiaa käsittelevät paikat

• Käsikirjoitusten väliset erot

• Kenelle kohta on osoitettu

• Asiayhteys

• Kielikuvat

• Sanojen merkitys, esim. ”sääli” tai ”harrastus”
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Luukkaan 
kronologinen 

asiayhteys

Luukas 4:38,39 – Pietarin anopin parantaminen

Luukas 4:40-44 Parantamisia ja Jumalan valtakunnasta 
opettaminen

Luukas 4:38-44
38. Niin hän nousi ja meni synagoogasta Simonin kotiin. Ja Simonin
anoppi sairasti kovaa kuumetta, ja he rukoilivat (erōtaō) Jeesusta 
hänen puolestansa.
39. Niin hän meni ja kumartui hänen ylitsensä ja nuhteli kuumetta, 
ja se lähti hänestä; ja heti vaimo nousi ja palveli heitä.
40. Auringon laskiessa kaikki, joilla oli sairaita, mikä missäkin 
taudissa, veivät ne hänen tykönsä. Ja hän pani kätensä heidän 
itsekunkin päälle ja paransi heidät.
41. Myös lähtivät riivaajat ulos monesta, huutaen ja sanoen: "Sinä 
olet Jumalan Poika!" Mutta hän nuhteli niitä eikä sallinut niiden 
puhua, koska ne tiesivät hänen olevan Kristuksen.
42. Ja päivän tultua hän lähti pois ja meni autioon paikkaan; mutta 
kansa etsi häntä, ja saavuttuaan hänen luokseen he pidättelivät 
häntä lähtemästä heidän luotansa.
43. Mutta hän sanoi heille: "Minun tulee muillekin kaupungeille 
julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä 
olen lähetetty".
44. Ja hän saarnasi Galilean synagoogissa.



”Pietarin 
kalasaalis”

Luukas 5:1-11

1. Kun kansa tunkeutui hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan sanaa ja hän 
seisoi Gennesaretin järven rannalla,
2. niin hän näki järven rannassa kaksi venhettä; mutta kalastajat olivat niistä 
lähteneet ja huuhtoivat verkkojaan.
3. Ja hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen 
vähän matkaa maasta; ja hän istui ja opetti kansaa venheestä.
4. Mutta puhumasta lakattuaan hän sanoi Simonille: "Vie venhe syvälle ja 
heittäkää verkkonne apajalle".
5. Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle: "Mestari, koko yön me olemme 
tehneet työtä emmekä ole mitään saaneet; mutta sinun käskystäsi minä 
heitän verkot".
6. Ja sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja, ja heidän 
verkkonsa repeilivät.
7. Niin he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereilleen, että nämä 
tulisivat auttamaan heitä; ja he tulivat. Ja he täyttivät molemmat venheet, 
niin että ne olivat uppoamaisillaan.
8. Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi: 
"Mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen".
9. Sillä kalansaaliin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut 
hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan,
10. ja samoin myös Simonin kalastuskumppanit, Jaakobin ja Johanneksen, 
Sebedeuksen pojat. Mutta Jeesus sanoi Simonille: "Älä pelkää, tästedes sinä 
saat saaliiksi ihmisiä".
11. Ja he veivät venheet maihin, jättivät kaikki ja seurasivat häntä.



Pitaalisen 
miehen 

parantaminen

Luukas 5:12-16

12. Ja kun hän oli eräässä kaupungissa, niin katso, siellä oli 
mies, yltänsä pitalissa. Ja nähdessään Jeesuksen hän 
lankesi kasvoilleen ja rukoili (deomai) häntä sanoen: 
"Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa".
13. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: "Minä 
tahdon; puhdistu". Ja kohta pitali lähti hänestä.
14. Ja hän kielsi häntä siitä kenellekään puhumasta ja 
sanoi: "Mene, näytä itsesi papille, ja uhraa 
puhdistumisestasi, niinkuin Mooses on säätänyt, 
todistukseksi heille".
15. Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän; ja paljon 
kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen 
vaivoistansa.
16. Mutta hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja 
rukoili.



Kronologisesti 
vastaava 

Markuksen 
evankeliumista

Markus 1:30, 31 – Pietarin anopin parantaminen

30. Ja Simonin anoppi makasi sairaana kuumeessa, ja kohta he 
puhuivat hänestä Jeesukselle.
31. Ja hän meni hänen luoksensa ja nosti hänet ylös, tarttuen hänen 
käteensä; ja kuume lähti hänestä, ja hän palveli heitä.
32. Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen 
tykönsä kaikki sairaat ja riivatut,
33. ja koko kaupunki oli koolla oven edessä.
34. Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja 
paljon riivaajia hän ajoi ulos eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne 
tunsivat hänet.
35. Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja 
meni autioon paikkaan; ja siellä hän rukoili.
36. Mutta Simon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, riensivät hänen 
jälkeensä;
37. ja löydettyään hänet he sanoivat hänelle: "Kaikki etsivät sinua".
38. Ja hän sanoi heille: "Menkäämme muualle, läheisiin kyliin, että 
minä sielläkin saarnaisin, sillä sitä varten minä olen tullut".
39. Ja hän meni ja saarnasi heidän synagoogissaan koko Galileassa 
ja ajoi ulos riivaajat.



Pitalisen 
miehen 

parantaminen

Markus 1:40-45

40. Ja hänen tykönsä tuli pitalinen mies, rukoili (parakaleō) 
häntä, polvistui ja sanoi hänelle: "Jos tahdot, niin sinä voit 
minut puhdistaa".
41. Niin Jeesuksen kävi häntä sääliksi, ja ojentaen kätensä 
hän kosketti häntä ja sanoi hänelle: "Minä tahdon; 
puhdistu".
42. Ja kohta pitali lähti hänestä, ja hän puhdistui.
43. Ja varoittaen häntä ankarasti hän laski hänet heti 
menemään
44. ja sanoi hänelle: "Katso, ettet puhu tästä kenellekään 
mitään, vaan mene ja näytä itsesi papille ja uhraa 
puhdistumisestasi se, minkä Mooses on säätänyt, 
todistukseksi heille".
45. Mutta mentyään pois tämä rupesi laajalti julistamaan ja 
asiasta tietoa levittämään, niin ettei Jeesus enää saattanut 
julkisesti mennä kaupunkeihin, vaan oleskeli niiden 
ulkopuolella autioissa paikoissa; ja kaikkialta tultiin hänen 
tykönsä.



Kronologisesti 
vastaava 

Matteuksen 
evankeliumista

Matteus 4:23-25

23. Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän 
synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja 
paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä 
kansassa oli.
24. Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan, ja hänen 
luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien 
ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja 
halvatut; ja hän paransi heidät.
25. Ja häntä seurasi suuri kansan paljous Galileasta ja 
Dekapolista ja Jerusalemista ja Juudeasta ja Jordanin tuolta 
puolen.

– Ei mainintaa Pietarin anopin parantamisesta, kertomus 
löytyy Matt 8:14,15



Kronologisesti 
vastaava 

Matteuksen 
evankeliumista

Matteus 8:14,15

14. Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, näki hän hänen 
anoppinsa makaavan sairaana kuumeessa.
15. Niin hän koski tämän käteen, ja kuume lähti 
hänestä; ja hän nousi ja palveli häntä.

16. Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta 
riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki 
sairaat hän paransi;
17. että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta 
Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä 
meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme".



Vuorisaarna
ja

pitaalisen 
miehen 

parantaminen

Matteus 5:1 – 7:29 Vuorisaarna

- Ainoastaan Matteuksessa

Matt 8:1-5

1. Kun hän astui alas vuorelta, seurasi häntä suuri kansan 
paljous.
2. Ja katso, tuli pitalinen mies ja kumartui maahan hänen 
eteensä ja sanoi: "Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut 
puhdistaa.”
3. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: "Minä 
tahdon; puhdistu". Ja kohta hän puhdistui pitalistaan.
4. Ja Jeesus sanoi hänelle: "Katso, ettet puhu tästä 
kenellekään; vaan mene ja näytä itsesi papille, ja uhraa 
lahja, jonka Mooses on säätänyt, todistukseksi heille".

5. Ja kun hän saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä 
sadanpäämies ja rukoili häntä
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