
English to Finnish translation of brochure “ Healing the 
Brokenhearted” This is word for word translation that 
needs final proof. 
 

Jeesus Kristus  

Tuli parantamaan särkyneiden sydämet 

 

        Luukas 4:18 ... hän on lähettänyt minut parantamaan murtuneita sydämiä... 
(KJV) 

                    Jesaja 61:1 ... hän on lähettänyt minut sitomaan murtuneita sydämiä ... 

 

 

 

 

Särkyneen sydämen oireet 

- Pelko: eri muodot 

- Masennus - toivottomuus 

- Jatkuva tuomitsemisen tunne 

- Syvä yksinäisyyden tunne 

- Elävät muistot traumaattisista tapahtumista 

 

Nykyään vallitsee huumeiden käytön, masennuksen ja itsemurhien kriisi. Yleensä 
huumeista puhuttaessa ajatellaan kokaiinia, crackia, heroiinia tai marihuanaa. 
Tämä on vain osa ongelmaa. Kokonaisuuteen kuuluvat myös reseptilääkkeet, 
kuten Prozac ja muut masennuslääkkeet, sekä Valium ja muut ahdistukseen 



liittyvät lääkkeet. Jos tähän lisätään runsas alkoholin käyttö, miljoonat ja taas 
miljoonat ihmiset ympäri maailmaa käyttävät kaikenlaisia huumeita. 

 

Tähän kuvaan lisätään suuri määrä ihmisiä, jotka ovat masentuneita tai kärsivät 
ahdistuneisuudesta ja kovasta stressistä, mutta jotka eivät käytä mitään 
huumeita. Näistä ongelmista kärsivien ihmisten määrä kasvaa joka vuosi. Myös 
itsemurhien määrä kasvaa jatkuvasti. Nämä ongelmat ovat vakavia ja voivat 
johtaa sekä fyysisen että henkisen terveyden tuhoutumiseen ja jopa kuolemaan. 

 

On hyvin mahdollista, että huumeita käyttävät ihmiset yrittävät parantaa 
särkyneen sydämen haavoja. Tämä on eräänlaista itsehoitoa, koska he etsivät 
keinoja tämän syvän loukkaantumisen ja emotionaalisen kivun tukahduttamiseksi. 
Heidän sisäinen tuskansa tarvitsee parantumista, jotta sen tilalle tulisi Jumalan 
sisäinen rauha. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä, miksi Jumala lähetti Jeesuksen 
Kristuksen: Hän tuli parantamaan murtuneet sydämet ja antamaan meille sen 
syvän sisäisen rauhan, jota me kipeästi tarvitsemme.  

 

Raamattu käyttää kuvaavia sanoja kuvaamaan, mitä tapahtuu, kun sydän särkyy. 
Kuva on väkivaltaisesta repimisestä ja murtumisesta, joka hajoaa palasiksi. Jos 
olet koskaan nähnyt kuvan pahasti murtuneesta luusta, tältä murtunut sydän 
näyttää hengellisesti! 

 

Särkyneen sydämen sisällä on hylkäämistä, yksinäisyyttä, vihaa, pelkoa, 
ahdistusta, kauhua, vihaa ja katkeruutta. Nämä tunteet johtavat 
paniikkikohtauksiin, masennukseen ja huumeiden tarpeeseen. Särkynyt sydän 
synnyttää nämä tunteet, jotka ovat vain oireita. Todellinen ongelma on särkynyt 
sydän. 

 

Mikä sydämen särkee? 

 



Avioero (tämä on erityisen tuhoisaa lapsille); hyväksikäyttö (fyysinen, henkinen ja 
seksuaalinen); hylkääminen; hylkääminen; hylkääminen; viha; sota; abortti; 
tragedia; ja kuolema. 

 

Tämä maailma on synnin kiroama ja suunniteltu särkemään sydämemme. Kun 
sydän on kerran särkynyt, mikään maan päällä ei voi korjata sitä. Psykologia 
kaikkine lääkkeineen ei voi parantaa sitä. On olemassa itseapuohjelmia, joissa on 
erilaisia askeleita rauhaan, mutta ne eivät voi parantaa sitä. Mikään maan päällä 
ei voi parantaa särkynyttä sydäntä, koska sen juuri on hengellinen. Särkyneen 
sydämen vaikutuksia voidaan vain lieventää tai hallita, mutta Jeesus Kristus on 
ainoa, joka voi parantaa sen. Yksi hänen tittelistään on "suuri lääkäri", jonka 
Jumala lähetti parantamaan särkyneiden sydämien murtuneita. 

 

Jos jalka olisi pahasti murtunut, lääkäri laittaisi luut takaisin yhteen ja sitoisi 
murtuman. Tämä saattaisi tarkoittaa ruuvien laittamista luuhun ja kipsin 
laittamista sen ympärille. Juuri näin Suuri Lääkäri parantaa särkyneen sydämen. 
Hän ottaa kaikki murtuneet palaset ja laittaa ne yhteen ja sitoo sydämen, jotta se 
voi parantua ja pysyä terveenä! Raamattu kutsuu särkynyttä sydäntä 
"kivisydämeksi", mutta Jeesuksen Kristuksen parantamaa sydäntä kutsutaan 
"lihalliseksi sydämeksi". Tätä voidaan pitää sydämensiirtona!  

 

Hesekiel 36:26 Uuden sydämen minä myös annan teille, ja uuden hengen minä 
panen teidän sisimpäänne; ja minä otan pois kivisen sydämen teidän lihastanne ja 
annan teille lihallisen sydämen. 

 

Uusi, parantunut sydän on nyt sopusoinnussa Jumalan kanssa; se pystyy pitämään 
sisällään Jumalan rakkauden ja rauhan. Kaikki ne tunteet, jotka nyt piinaavat 
ihmistä, voidaan lopettaa pysyvästi, ja meidät vapautetaan elämään Jumalan 
rauhan kanssa sydämessämme. Pyhän Hengen mahtavan voiman kautta Jumala 
pystyy nyt tappamaan pelon, ahdistuksen ja masennuksen, jotka piinaavat niin 
monia ihmisiä. 



  

2 Timoteus 1:7 Sillä Jumala ei ole antanut meille pelon henkeä, vaan voiman, 
rakkauden ja terveen mielen hengen. 

 

Jumala on suunnitellut parantuneen sydämen sisältämään hänen rakkautensa ja 
rauhansa. Kun me kasvamme Jumalassa, hänen rakkautensa ja rauhansa kasvaa 
meissä niin, että mikään ei voi viedä hänen rauhaansa eikä mikään voi tyhjentää 
hänen rakkauttaan sydämestämme. Jumala lähetti Jeesuksen Kristuksen 
parantamaan särkyneen sydämen, jotta voimme elää Jumalan kanssa hänen 
rakkautensa ja rauhansa täyteydessä! 

 

Ensimmäinen askel särkyneen sydämen parantamisessa on uskoa Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumi. Ennen kuin Jumala voi parantaa särkyneen sydämen, on 
olemassa synnin ongelma, johon on puututtava. Synti on vakava asia, ja ihmiset 
ovat sen vuoksi erossa Jumalasta. Jumala lähetti Jeesuksen Kristuksen ylittämään 
tämän kuilun.  

 

Synnin rangaistus on kuolema, mutta Jeesus Kristus vuodatti verensä ja kuoli 
ristillä maksaen rangaistuksen synnistäsi. Tämä tarkoittaa anteeksiantoa ja 
sovintoa Jumalan kanssa synnistä parannuksen kautta. Tämä antaa sinulle myös 
varmuuden iankaikkisesta elämästä Jumalan kanssa. Kun synnin ongelma on 
käsitelty, Jumala on vapaa parantamaan sydämesi. 

 

Joh. 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen 
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi 
iankaikkisen elämän. 

 

Seuraava askel koskee anteeksiantamustasi muita kohtaan. Tämä anteeksianto 
voi koskea toista ihmistä, kuten vanhempaa, itseäsi tai jopa sovintoa Jumalan 
kanssa. Jeesuksen Kristuksen kautta Jumala antaa meille anteeksi kaikki 



syntimme, ja hän edellyttää, että annamme anteeksi kaikille, jotka ovat tehneet 
syntiä meitä vastaan ja särkeneet sydämemme. 

 

Matteus 6:14 Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin 
teidän taivaallinen Isänne antaa teillekin anteeksi: 

 

Jos joku kokee, että tapahtuma, joka särki hänen sydämensä, oli niin vakava, että 
sitä ei voi antaa anteeksi, hänen on käännyttävä Jumalan puoleen ja pyydettävä 
Jumalan armoa ja rakkautta antaa anteeksi. Jumala antaa kaiken tarvittavan, jotta 
voit antaa anteeksi. 

 

Tämä anteeksianto koskee myös itseäsi, sillä jotkut ihmiset ovat tehneet syntejä, 
joita he kokevat, ettei Jumala anna anteeksi. Tämä pätee erityisesti abortin 
tehneeseen naiseen. Jos hän katuu tätä ja kääntyy Jeesuksen Kristuksen puoleen 
Vapahtajana, Jumala antaa anteeksi. Hänen on hyväksyttävä hänen 
anteeksiantonsa, jotta hänen sydämensä paranee. 

 

Toisilla on kaunaa Jumalaa kohtaan, mistä tahansa syystä. Tämä viha on 
tunnustettava Jumalalle, jotta henkilön sydän voi parantua. Kun henkilö antaa 
anteeksi sen, mikä tai kuka on särkenyt hänen sydämensä, Jumala on nyt vapaa 
parantamaan tuon sydämen ja vapauttamaan tämän henkilön. 

 

Särkyneen sydämen parantaminen on Jumalalle äärimmäisen tärkeää. Se ei ole 
Hänelle mikään sivuseikka, vaan se sijoittuu heti Jeesuksen Kristuksen 
iankaikkisen pelastuksen evankeliumin jälkeen. Uskon kautta Jeesukseen 
Kristukseen Jumala on antanut meille kaiken, mitä tarvitsemme voidaksemme 
elää parantuneen sydämen kanssa, joka on täynnä Jumalan rakkautta ja rauhaa. 

 

Jumala Abba-isänäsi 



 

Room. 8:15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä takaisin pelkoon, vaan te 
olette saaneet lapseuden Hengen, jolla me huudamme: Abba, Isä. 

 

Todella hämmästyttävää on se, että maailmankaikkeuden Luoja haluaa suhteen 
sinuun Abba, Isänäsi! Sana "abba" on heprean kielen sana "isä". Kun ihminen on 
vapaa synnin rangaistuksesta ja kun hänen sydämensä on parantunut, Jumala 
haluaa erityisen suhteen hänen kanssaan. Kun Jumala on Abbasi, voit täysin 
luottaa siihen, että hän sekä suojelee että huolehtii sinusta kaikilla elämänalueilla. 
Et ole yksin, vaan olet turvassa Abban kanssa, joka haluaa, että tunnet olosi 
turvalliseksi hänen kanssaan. 

 

Jos vartuit hyväksikäyttävän isän kanssa, on todennäköistä, että näet myös 
Jumalan samalla tavalla. Jos sinut kasvatettiin ilman isää tai isän kanssa, joka 
hylkäsi sinut, Jumala voi tuntua yhtä välinpitämättömältä ja etäiseltä. Me todella 
näemme Jumalan sillä tavalla, jolla meidät kasvatettiin lapsena. Siksi on niin 
tärkeää, että vanhemmat kasvattavat lapsensa rakkaudella ja hyväksynnällä. 

 

Kun luovutat elämäsi Jumalalle Jeesuksen Kristuksen kautta, Hän ilmoittaa itsensä 
sinulle Abba Isänä. Jumala haluaa elää näin kanssasi. Se voi viedä aikaa, mutta kun 
pysyt uskollisena Jumalalle hänen sanansa kautta, hän elää kanssasi Abba-isänä. 

 

Rukous särkyneen sydämen puolesta 

 

"Jumala, tunnustan sinulle syntini ja kadun niitä. Uskon, että Jeesus Kristus 
vuodatti verensä ristillä ja kuoli syntini tähden ja herätettiin sitten ruumiillisesti 
kuolleista. Tunnustan Jeesuksen Kristuksen Herrakseni ja Vapahtajakseni ja 
ymmärrän, että minulla on nyt iankaikkinen elämä sinun kanssasi Abba-isänäni ja 
Jumalanani. 

 



Pyydän sinua Isänä, että parannat särkyneen sydämeni. Annan anteeksi kaikille, 
jotka ovat särkeneet sydämeni. Paranna se pelosta, ahdistuksesta, kauhusta, 
vihasta, masennuksesta, katkeruudesta ja hylkäämisestä ja vapauta minut 
huumeista, alkoholista ja kaikista riippuvuuksista. Kiitos, että lähetit Jeesuksen 
Kristuksen vapauttamaan minut synnistä, parantamaan särkyneen sydämeni ja 
johdattamaan minut sinun luoksesi Abba-Isänäni." 

 

Luukas 4:18 Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut 
saarnaamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut parantamaan 
murtuneita sydämiä, saarnaamaan vapautusta vangeille ja näkökyvyn 
palauttamista sokeille, vapauttamaan ruhjotut, 
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