
Jeesus parantaa 10 spitaalista Luuk. 17:11-19 
(Kuvat http://freebibleimages.org/illustrations/ 
Jesus heals ten men with leprosy: kuvat 2, 4, 6) 

 

PT Jee sus rakastaa kiitollista sydäntä.  

RL ”Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen 

Jeesuksen omilta.” 1. Tess. 5:18 

PTE Usko Herraan Jeesukseen, niin saat syntisi anteeksi ja 

pelastut. 

PTU Etsi kiitosaiheita joka päivä. Kiitä kaikesta Jeesusta, vaikka 

iltarukouksessasi. 

Alkuvirsi ja rukous 

Synnintunnustus  

Johdanto Muistatko tilannetta, jossa olet toiminut yksin eri 

tavalla kuin kaikki muut? Tilanne, jossa kaikki muut sanoivat, 

etteivät usko Jeesukseen, mutta rohkaistuin sanomaan, että minä 

uskon… myös Raamattu on Jumalan sanaa ja siksi totta. 

 

Kerran Jeesus kulki Palestiinan pölyisillä teillä opetuslastensa 

kanssa. Kun hän tuli erään kylän lähelle, hän näki ryhmän miehiä 

(10), jotka pysyttelivät kaukana hänestä ja huutelivat jotakin.  

Miksi he eivät tulleet lähemmäksi? 

Miehet sairastivat vakavaa tautia, spitaalia. He eivät saaneet tulla 

ihmisten lähelle, etteivät he tartuttaisi tautia (eristys, ei työtä). 

Siihen aikaan spitaalia ei pystytty parantamaan. Jostain miehet 

olivat kuitenkin kuulleet, että Jeesus voisi parantaa heidät. Nyt 

he odottivat Jeesusta, koska olivat kuulleet Jeesuksen kulkevan 

kylän ohi. He huusivat: ”Jeesus, opettaja, armahda meitä!” 

 

K1 Jeesus oli täynnä rakkautta ja voimaa, tietenkin hän tahtoi 

auttaa heitä. Jeesus sanoi heille yksinkertaisesti: ”Menkää ja 

näyttäkää itsenne papeille.” Pappien tehtävä oli tarkistaa, oliko 

ihmisellä spitaali vai ei. Näillä sanoilla Jeesus tarkoitti sanoillaan: 

”Menkää pappien luo ja näyttäkää heille, että minä olen parantanut 

teidät.” Miehet eivät varmasti itsekään uskoneet, että he voisivat 

parantua, kun he lähtivät kävelemään pappien luo. Sitten yhtäkkiä 

matkalla he huomasivat, että he olivat parantuneet. Spitaali oli 

poissa, eikä ihossa ollut enää lainkaan taudin merkkejä. Onnellisina 

he juoksivat eteenpäin, iloitsivat ja nauroivat! T Iloitaan! 

Mutta yksi heistä pysähtyi ja kääntyi takaisin.  

Minne hän oli menossa? 

K2 Takaisin sinne, missä Jeesus oli tavannut heidät. Kun mies löysi 

Jeesuksen, hän kumartui maahan Jeesuksen eteen ja kiitti, koska 

Jeesus oli parantanut hänet.  

Miltä ajattelet Jeesuksesta tuntuneen?  

Toisaalta hän oli hyvin iloinen PT, mutta toisaalta surullinen.  

Miksi hän oli yhtä aikaa iloinen ja surullinen? 

Iloinen, koska yksi palasi kiittämään. PT 

Surullinen, koska 9 eivät vaivautuneet palata kiittämään, eivät 

arvostaneet/rakastaneet Jeesusta, heillä oli muuta tärkeämpää. 

Kiitollisuus unohtuu helposti. Lisäksi harvat uskovat nykyäänkään 

Jeesukseen. Uskalla toimia oikein toisin kuin muut. 

Teetkö sinä Jeesuksen iloiseksi vai surulliseksi? Muistatko kiittää 

Jeesusta kaikesta hyvyydestä, jota hän osoittaa sinulle? 

Jeesus iloitsee, kun kiität häntä PT, mutta on surullinen, jos et 

tee niin.  

 

RL 

 

PTU Mietitäänpä asioita, joista voimme kiittää Jeesusta.  

Mistä näkyvistä asioista voimme kiittää? HUOPASYDÄMET 

Ruoka, koti, vanhemmat, vaatteet, ystävät, työ/koulu, 

http://freebibleimages.org/illustrations/


harrastukset, terveys, turvallinen kotimaa, Raamattu, 

rukousvastaukset… 

 

Voimme kiittää Jeesusta myös hengellisistä siunauksista, joita 

emme voi nähdä. Mitä ne voisivat olla? 

PTE Evankeliumikuvat (Jumala, synti, Jeesuksen risti -> Jeesus 

kuoli ristillä puolestamme, jotta saamme syntimme anteeksi, usko 

Jeesukseen -> pelastuminen ikuiseen elämään, Jeesus valmistaa 

meille kodin taivaassa) T viedään sydämet alttarille + kiitosrukous 

 

Palataanpa vielä Raamatun kertomukseen… K3 Jeesus kysyi 

mieheltä: ”Missä on yhdeksän muuta? Eivätkö he parantuneet?” 

Jeesus kyllä tiesi. Vain tämä yksi mies palasi kiittämään. PT 

 R Jeesus sanoi: ”Nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut.” 

Tämä mies parantui, mutta ennen kaikkea hän pelastui: sai synnit 

anteeksi ja ikuisen elämän. Muut miehet vain paranivat taudista. 

Millainen tämä yksi mies mielestäsi oli? (Rakasti Jeesusta, hänellä 

oli kiitollinen sydän, ymmärsi mistä todellinen apu tulee, rohkea 

koska toimi eri tavalla kuin muut) 

 

Kertauskisa – oikeasta vastauksesta piste eli sydän 

1. Miten luvut 10, 9 ja 1 liittyvät kertomukseen? 

2. Millaista oli spitaalisten elämä? 

3. Miksi Jeesus käski spitaalisten miesten mennä pappien luo? 

4. Mitä tapahtui matkalla? 

5. Miksi Jeesus oli sekä iloinen että surullinen? 

6. Miksi yksi palasi kiittämään Jeesusta?  

7. Mitä tämä yksi sai enemmän kuin muut? (synnit anteeksi ja 

ikuisen elämän, muut vain parantuivat taudista) 

8. Millaisista näkyvistä asioista voit kiittää Jeesusta? 

9. Millaisista hengellisistä asioista (joita ei voi nähdä) voit 

kiittää Jeesusta? 

10. Mitä Jeesus haluaa meidän jokaisen tekevän kertomuksen 

perusteella? 

 

Laulu Mä kiitän Herraa LV 106 + liikkeet 

 

Uskontunnustus 

 

Passi + tarra ja tehtävä 


