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10. LOENG: KAS JUMAL TERVENDAB KA TÄNAPÄEVAL? 
 
Piibel annab aluse uskuda, et Jumal tervendab tänapäeval. 
 
Vana Testament 

Vanast Testamendist loeme, et Jumal tõotab anda tervist ja 
õnnistusi oma rahvale. 
“Kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält ja teed, 
mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema 
korraldusi, siis ma ei pane su peale ainsatki neist tõbedest, mis ma 
panin egiptlaste peale, sest mina olen Issand, su ravija.” (2Mo.15:26) 
“Teie peate aga teenima  Issandat, oma Jumalat, siis ta õnnistab sinu 
leiba ja vett! Ja ma hoian tõve sinust eemal. Enneaegset sünnitajat 
ega sigimatut ei ole su maal. Ma teen täielikuks sinu päevade arvu.” 
(2Mo.23:25-26) 
 
Samuti leiame Piiblist arvukalt tervenemiste kirjeldusi. Loe 1Kn 13:6; 2Kn 
4:8-37; 2Kn 5:5-14; Js.38. 
 
Uus Testament 

Sama näeme Uues Testamendis. Jeesus tervendas kõik haiged, kes tema 
juurde tulid.Tervelt veerand evangeeliumide mahust on seotud 
tervendamistega. Matteus kirjutab, et “Jeesus rändas läbi kogu Galilea, 
õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist 
ning tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas.” (Mt 4:23) 
Sama ülesande andis ta oma jüngritele: “Tehke terveks haigeid, 
äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidalitõbiseid, ajage välja kurje 
vaime! Muidu olete saanud, muidu andke!” (Mt 10:8) 
Markuse evangeeliumi lõpuosa: ”Ja Jeesus ütles neile: “Minge kõike 
maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule! Kes usub ja on ristitud, 
see päästetakse, aga kes ei usu,  mõistetakse hukka. Kuid uskujaid 
saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, 
räägivad uusi keeli …… haiged, kellele nad panevad käed peale,  
saavad terveks.” (Mk 16:15-19). See lõik Piiblist puudutab tavakristlasi! 
Sama kinnitab 1Pe 2:24:”..ta (Jeesus) kandis ise meie patud oma ihus 
üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele; kelle 
vermete varal te olete saanud terveks.” Võrdle Js 53:5 ! 
Apostlite tegude raamat kirjeldab, kuidas seda ülesannet täideti. Jüngrid 
jätkasid jutlustamist ja õpetamist, aga ka haigete tervendamist, surnute 
üleäratamist ja kurjade vaimude väljaajamist. Loe: Ap 3:1-10;  5:12-16; 
8:5-8; 9:32-42; 14:8-10; 19:11-12; 20:9-12; 28:8-9. 
Piibel ei anna kusagil alust arvata, et see kõik kuulus eelnevasse 
ajastusse. Jumalik tervendamine haigustest jätkub tänapäeval. 
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Tervendamine tänapäeval 

Jumal tervendab inimesi ka tänapäeval. 
Tervendamisel mõjustavad kaks faktorit: 
- usk “Kõik on võimalik sellele, kes usub.” (Mk.9:23) 
- sul võib olla tervendamise vaimuand.  (1Kr.12:9) 
 
Palvetades haige eest, kohtle inimest lugupidamise ja väärikusega. Tea, et 
mitte sinu palve ei tervenda, vaid Jumala vägi. 
- Küsi, mis on viga, mis valutab? 
- Küsi, kas inimene teab miks ta on sellises olukorras? 
- Palveta lihtsate sõnadega Jeesuse nimel. 
- Olgu sul kaastunne inimese vastu. 

Jumal lõi inimese tervena, õnnelikuna! 

Loe Jumala Sõnast tõotusi – lubadusi! 

Kirjakohad: 

Jakoobuse 5:13-16 Kui kellelgi teie seast on vaeva, siis ta palvetagu; 
kui kellegi käsi hästi käib, siis ta laulgu kiituslaule. Kui keegi teie seast on 
haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad ja need palvetagu 
tema kohal ja võidku teda õliga Issanda nimel. Ja usupalve päästab 
tõbise, ja Issand teeb ta terveks; ja kui ta on pattu teinud, siis see 
antakse temale andeks. Tunnistage üksteisele oma eksimused ja 
palvetage üksteise eest, et saaksite terveks; õige inimese vägev palve 
suudab palju. 

Laulud 107:19-20 Aga oma kitsikuses nad karjusid Jehoova poole ja 
tema päästis nad nende ahastustest!Ta läkitas neile oma sõna ja 
parandas nad ning päästis nad nende hukatuse aukudest! 

Jesaja 53:4-5 Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis 
meie valusid! Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast pekstuks ja 
vaevatuks! Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie 
süütegude tõttu! Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema 
vermete läbi on meile tervis tulnud! 

Õpetussõnad 4:20-23  Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv 
mu kõnede poole! Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames; 
sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta ihule! 
Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest 
lähtub elu! 

1.Peetruse 2:14 Ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et 
meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele; Tema vermete varal te 
olete saanud terveks. 


