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(opetukseen on merkattu ”isot lukee” osuuksia, mitä on käytetty silloin, kun opetus on pidetty yli 10vuotiaille. 

Opetuksessa olevia kysymyksiä voi käyttää enemmän isojen opetuksessa.) 
  

Johdanto: Mitkä on suomen kielen kaksi vaikeinta sanaa, vaikka jokaisen tarvitsee käyttää niitä useinkin? 

Kiitos ja anteeksi. Kun oot tehnyt väärin, on vaikea pyytää anteeksi. Mutta ei kiitoksenkaan osoittaminen ole 

helppoa. Toisinaan vaikka mietitään, ei tuu yhtään kiitosaihetta mieleen. Mutta mitäs Raamattu meille pu-

huu kiittämisestä.  

  

Katsotaanpa yksi kohta: 1. Tess. 5:18 (näkyviin, yhteen ääneen) > Mistä tulee kiittää Jeesusta? Kaikesta. 

Kodista, ystävistä, koulusta, ruuasta, vesisateesta… Ketä ovat Kristuksen Jeesuksen omat? Jokainen, joka us-

koo Jeesukseen.  Otetaanpa yksi kiittämisen ja kiittämättömyyden esimerkki meille Raamatusta. 

 

1. tekstit Spitaalinen ja samarialainen 

• Raamatussa kerrotan 10 spitaalisesta miehestä. 

• Mikä on spitaali? Vakava sairaus, joka aiheuttaa epämuodostumia iholle ja muualle kehoon. Jeesuk-

sen aikana se merkitsi myös sitä, että spitaalinen jouti yhteisön ulkopuolelle. Hän ei saanut koskea 

kehenkään ja eikä edes keskustella normaalisti, korkeintaan huutamalla matkan päästä. Sairauteen 

ei myöskään ollut mitään apua tarjolla. Suomessa sitä ei nykyään ole. 

• Näistä 10 miehestä kerrotaan vielä, että yksi oli samarialainen ja muut varmaankin sitten juutalaista 

kansaa. Keitäs ne samarialaiset olivat? He olivat sekakansaa; he eivät uskoneet niin kun juutalaiset. 

Juutalaiset eivät halunneet olla missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Samarialaiset olivat hyl-

jeksittyjä. Nyt kuitenkin sairaus yhdisti juutalaiset ja samarialaisen. He kaikki olivat sairaita ja joutu-

neet muun yhteisön ulkopuolelle. 

 

• Tiedätkö, mikä ongelma on kuin spitaali, mutta vielä pahempi. Ongelma, joka yhdistää, sinut, minut 

ja kaikki ihmiset samalle viivalle... Synti, kaikki vääryys, mitä meissä on. Synti erottaa meidät toisista 

ihmisistä ja ennen kaikkea Jumalasta. Emmekä me voi itseämme pelastaa synnistä, eikä kukaan toi-

nen ihminenkään. Ainoastaan Jeesus voi pelastaa sinut synnin vallasta.  

 

2. kuva (isot lukee jakeet 11-12) 

• Kun Jeesus oli tulossa erääseen kylään, nämä 10 spitaalista miestä tuli häntä vastaan. Ne pysähtyi-

vät matkan päähän, koska eivät saaneet sairautensa tähden tulla toisten lähelle. He olivat varmasti 

kuulleet Jeesuksesta, ja uskoivat, että Jeesus voisi heitäkin auttaa. He huusivat Jeesukselle: Luuk. 

17:13 (pienille näkyviin, isot lukee Raamatusta) 

• Eli mitä he pyysivät? – Jeesus auta ja pelasta meidät. Paranna tästä sairaudesta, mutta varmasti he 

kaipasivat myös päästä takaisin normaaliin elämään ja yhteyttä toisiin ihmisiin. He olivat myös syn-

tisiä ihmisiä, joten he tarvitsivat myös pelastusta synneistään.  

• Jos sä et oo vielä saanut syntejäsi anteeksi, säkin voit huutaa Jeesukselle, eli rukoilla: Jeesus ar-

mahda minua, anna minulle mun syntini anteeksi ja pelasta mut. Jeesus kuulee sun rukouksesi, sa-

moin kuin hän kuuli spitaalisten miesten huudon. Tai jos sulla on mikä tahansa muu asia, niin 

käänny aina Jeesuksen puoleen ja kerro siitä hänelle.   

 

• Miten Jeesus vastasi miesten huutoon? Luuk. 17:14.  

• Tuohon aikaan pappien tehtävä oli tarkastaa heidän sairautensa tila. Jos pappi totesi heidät ter-

veeksi, niin he pystyivät palamaan muiden ihmisten joukkoon.  
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• Miksi Jeesus käski heidän mennä papin luokse, mutta ei kerrota, että hän olisi parantanut heitä? 

3. Kuva 

• Raamatussa sanotaan, että mennessään sinne papin luokse, he parantuivat. Eli heidän on täytynyt 

uskoa, että Jeesus parantaa heidät, vaikkeivat he sitä heti nähneet. Kun he uskossa menivät eteen-

päin, he näkivät Jeesuksen parantaneen heidät.  

 

• Sitä on uskossa eläminen. Kun sinä rukoilet Jeesukselta apua, sun täytyy mennä elämässä eteenpäin 

ja luottaa siihen, että auttaa sinua tavalla tai toisella, vaikka et Jeesuksen apua heti konkreettisesti 

näekään. Joskus voi mennä päiviä, viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia. Toisinaan Jeesus myös vastaa 

rukoukseesi toisella tavalla kuin sinä toivoit. Jossain vaiheessa, ennemmin tai myöhemmin, koittaa se 

päivä, kun sinä näet, kuinka Jeesus on sinua auttanut.  

 

• Voitko kiittää Jeesusta, vaikkei hän vastaisikaan rukouksiisi niin kuin sinä tahdot, tai kun et näe elä-

mässäsi mitään hyvää?  1. Tess. 5:18 (näkyviin, yhteen ääneen) > Kyllä, kiittäkää kaikesta, siitäkin, 

mikä tuntuu vaikealta hyväksyä, mitä sä et ymmärrä ja silloinkin voi kiittää, kun sattuu. (esimerkki?) 

Kun sä kiität Jeesusta, luotat siihen, että Jeesus tietää, mikä sulle on parasta.  

 

• Kuinka moni 10 parantuneesta miehestä kiitti Jeesusta parantumisestaan?  

 

4. Kuva (Isot lukee jakeet 15-16) 

(isot lukee Raamatusta jakeet 15-16) 

• Vain yksi kymmenestä. Kiittäjä oli se samarialainen mies. Hänestä kerrotaan, että hän kääntyi taka-

sisin ja ylisti Jumalaa, lankesi oikein maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä.  

 

• Kun sinä saat kokea Jeesuksen avun, Hän vastaa rukoukseesi, kiitätkö sinä Jeesusta siitä? Vai jat-

katko elämää ihan kuin se olisi itsestäänselvyys, että sait avun? Ajatteletko, ollenkaan sitä, kuka si-

nua auttoi ja miksi?  

• Usein meille rukous on vähän kuin lahjatoivelista joulupukille. Eli usein me luettelemme Jeesukselle 

vain asioita, mitä Jeesuksen tulisi meille antaa tai mitä Jeesuksen tulisi tehdä. Mut sit kun Jeesus 

meitä auttaa, niin me jo unohdetaan Jeesus, meidän auttaja.  Saatetaan jopa ajatella, että itse osa-

sin itseäni auttaa.  

• Sä saat kyllä ehdottomasti Jeesukselle esittää pyyntösi, mutta mietipä seuraavan kerran, kun rukoi-

let, että kuinka paljon sinä olet jo Jeesukselta saanut ja oletko sinä kiitollinen siitä, mitä Jeesus on 

sulle antanut ja sun puolesta tehnyt. 

 

5. Kuva (isot lukee jakeet 17,18) 

• Jeesus kysyi siltä samarialaiselta, että eikö ne 9 muuta miestä parantunutkaan. Paraniko ne? Joo, 

mutta ei ne palannut kiittämään parantajaan. He unohtivat auttajansa heti! Tämä samarialainen, 

joka oli toisten hyljeksimä mies, oli ainoa, joka tuli kiittämään. 

• Oliko niin, että samarialainen oli kokenut yhteyttä toisten sairaiden kanssa, mutta heti, kun he 

kaikki paranivat, hän joutui eroon toisista? 

• Samarialaisen ainoaksi turvaksi ja ystäväksi jäi kuka? Jeesus. Jeesuskin kuului juutalaiseen kansaan, 

kun hän oli täällä maan päällä. Mutta hän on rakastava Jumala, joka ei erottele ihmisiä. Jokainen on 

hänelle rakas ja tärkeä. Myös sinä. Jokaisen Jeesus tahtoo pelastaa, antaa synnit anteeksi ja tuoda 

yhteyteen Jumalan kanssa.  
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6. Kuva  

• Samarialaiselle Jeesus sanoi: Luuk. 17:19 Hän ei vaan parantunut spitaalista, Jeesus myös pelasti hä-

net. Hän sai syntinsä anteeksi ja hänestä tuli Jeesuksen oma. Hän oli kiitollinen ja osoitti sen Jeesuk-

selle.  

• Tärkein ja suurin asia mulle ja sullekin on se, että Jeesus tahtoo meidät pelastaa meidän synneis-

tämme. Se on tänäänkin suurin kiitoksen aihe. Oletko kiittänyt Jeesusta siitä? Kun sulla on Jeesus, 

sulla on kaikki, mitä sä tarvitset, vaikkei kaikkea, mitä haluaisit. 

• Kaikki, mitä sulla on, on lahjaa Jeesukselta. Mietipä, tee vaikka listaa, että mistä kaikesta voit tänään-

kin kiittää Jeesusta. Muista tämä kohta: 1. Tess. 5:18 
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Onko väite oikein vai väärin? Ympyröi vastauksesi 

1. Spitaali on vakava sairaus, joka aiheuttaa epämuodostumia iholle. OIKEIN / VÄÄRIN 

2. Ihmiset ottivat kotiinsa hoitoon kaikki spitaaliin sairastuneet. OIKEIN / VÄÄRIN 

3. Synti erottaa meidät Jumalasta. OIKEIN / VÄÄRIN 

4. 10 spitaalista miestä huusi Jeesukselle "Jeesus, armahda meitä!" OIKEIN / VÄÄRIN 

5. Jeesus vastasi miehille: menkää näyttäytymään lääkärille.  OIKEIN / VÄÄRIN 

6. Matkalla papin luokse, miehet parantuivat. OIKEIN / VÄÄRIN 

7. Kun rukoilet Jeesukselta apua, voit mennä luottavaisesti eteenpäin, vaikket heti näe, miten Jeesus 

sinua auttaa. OIKEIN / VÄÄRIN 

8. Raamattu kehottaa kiittämään vain hyvistä ja mukavista asioista. OIKEIN / VÄÄRIN 

9. Kaikki kymmenen miestä palasivat kiittämään Jeesusta parantumisestaan. OIKEIN / VÄÄRIN 

10. Kun kiität Jeesusta, luotat siihen, että Jeesus tietää, mikä sulle on parasta. OIKEIN / VÄÄRIN 

11. Jeesus sanoi samarialaiselle miehelle: ”Mene, uskosi on pelastanut sinut.” OIKEIN / VÄÄRIN 

12. ”Kiittäkää kaikesta hyvästä. Tätä Jumala tahtoo teiltä syntisiltä.” 1. Tess. 5:18 OIKEIN / VÄÄRIN 

13. ”Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta.” 1. Tess. 5:18  

OIKEIN/VÄÄRIN 
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Essi ja Elmeri   ______________________  

- Ennen opetusta 
 

Essi: Elmeri, kuulitko sä, mitä meidän luokkalaiset puhu ruokavälkällä? 

Elmeri: No joo, kuulin. Ne valitti kaikesta. Ruokakin oli pahaa, sellaista mössöä ei kuu-

lemma kukaan syö. Mä kyllä söin, otin lisääkin. 

Essi: Niin mäkin, se oli tosi hyvää. Mun mielestä meidän pitäis olla kiitollisia jo siitä, 

että on ruokaa. 

Elmeri: Niinpä. Mutta eipä ne tainnut olla mistään kiitollisia tänään.  

Essi: Eipä niin. Valittivat siitäkin, kuinka surkea meidän koulukin on, kun se on niin 

vanha; sisällä on kylmä ja kaikki on niin vanhan näköistäkin.  

Elmeri: Ja kiipeilytelineet ja muut pelivälineet koulun pihalla on aivan surkeat.  

Essi: Pitäis kuulemma päästä samaan koulun kuin Pasin serkku, niillä kun on ihan 

uus ja hieno koulu.  

Elmeri: Huh, mitenkähän he oppis näkemään, kuinka hyvin asiat meillä oikeesti on ja miten 

paljon kiitoksen aihettakin löytyy.  

Essi: Niinpä! Mut arvaa mitä mukavaa mä koin tänään koulussa?  

Elmeri: Varmaan sait hyvän numeron siitä matikan kokeesta, minkä puolesta yhdessä ru-

koiltiin. 

Essi: Mistä arvasit! Mä sain siitä 9. Mä osasin sittenkin. Mut kyllä mä kovasti harjoit-

telinkin.  

Elmeri: Kai oot kiittänyt Jeesusta siitä? 

Essi: En oo, minähän sen kokeen tein, eikä Jeesus.  

Elmeri: Mut häneltähän me apua pyydettiin, ja hän auttoi sua.  

Essi: Hups, onkohan multa unohtunut jotain muutakin, mistä ois syytä kiittää Jee-

susta. 

Elmeri: Minkähän takia se kiittäminen on niin vaikeaa ja unohtuu helposti? 

Essi: En todellakaan tiedä. Mutta mennään nyt kuuntelemaan opetusta. 
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Essi ja Elmeri    ______________________ 
- Opetuksen jälkeen 

 

Essi: Hmm. Taitaa sitä kiittäminen unohtua muiltakin kuin meiltä, vai mitä Elmeri? 

Elmeri: Niin, aattelepa, että vain yksi mies kiitti Jeesusta ja yhdeksän ei. Se on tosi pieni 

määrä.  

Essi: Tais se samarialainen mies olla ainut, joka todella ymmärsi, että miten mahta-

van lahjan hän Jeesukselta sai, kun hän sai terveyden ja vielä pelastuksenkin.  

Elmeri: Joo, jos me ei oikeesti ymmärretä, miten mahtavia asioita olemme saaneet ja että 

ne on lahjaa Jeesukselta, niin ei kai me tajuta kiittää.   

Essi: Usein pidetään monia asioita itsestään selvyyksinä. Entäs jos käviskin niin, 

ettei saatas enää koulussa ollenkaan ruokaa tai ei jostain syystä voitaskaan enää 

edes käydä koulua, niin entä sitten.  

Elmeri: Sit tulis itku. Kaikki ois taas huonosti…  

Essi: Hmm. Mikään ei taida koskaan olla hyvin. Mutta hei, pitäisköhän meidän ope-

tella kiittämään? 

Elmeri: Mites se tapahtuu? 

Essi: Mä vaan aattelin, että tehdään vaikka WhatsApp-ryhmä, ja pyydetään siihen ka-

vereitakin mukaan. Joka päivä jokainen kirjoittelee sinne sitten vähintään kolme 

asiaa, mistä tahtoo Jeesusta kiittää. 

Elmeri: Loistoidea! Ja mitään valitusaiheita sinne ei hyväksytä. 

Essi: Hahhaa, ei niin! Se on kiitosryhmä.  

Elmeri: Se kyllä tekisi mullekin hyvää. Mun rukoukset on yleensä sellaisia toivelistoja, 

missä vaan luettelen, mitä mä haluun, mut harvoin mäkään Jeesusta mistään kiitän.  

Essi: Jeps, mä uskon, että se tekisi meille ihan jokaiselle hyvää.  

Elmeri: Eikä sen kiittämisen oikeasti pitäisi olla edes vaikeaa, kun Raamatun sanassahan 

sanottiin, että kiittäkää kaikesta.  

Essi: Mä luulen, että suurin haaste on, että meille on helpompaa ajatella kaikkea, 

mikä on huonosti. Mut meidän pitäisikin ajatella sitä, mikä on hyvää.  

Elmeri: Niinpä just! Ykköskiitosaihe ainakin on se, että uskomalla Jeesukseen saadaan 

synnit anteeksi ja päästään Taivaaseen.  

Essi: Just niin! Ja toiseksi: Kiitos, Jeesus, että opetat meitä kiittämään.  

Elmeri: Aamen. Ja kiitos sulle Essi, kun opettelet mun kanssa kiittämistä. 

Essi: Kiitos vaan itsellesi! Nyt mun pitää mennä, moi moi! 

 


