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Missio Savo
Kolinportti 23.3.2013
Raamattutunti: Väinö Hotti
JEESUS PARANTAA
Terveys on suuri lahja
Ihminen on suuremmoinen Jumalan luomus. Vaikka ihminen on vain pienen pieni osa
luomakuntaa, ihmisenkin analyysi ja tutkimus on pahasti kesken. Ihmisen aivokapasiteetti vastaa
kaikkien maailman tietokoneiden kapasiteettia (Pekka Reinikainen). Vaikka ihmisen tietomäärä
on viime vuosikymmeninä lisääntynyt räjähdysmäisesti, olisi erheellistä ja röyhkeää väittää, että
ihminen hallitsisi edes pienintäkään maailmankaikkeuden osa-aluetta. Ihmisen puutteellinen
tuntemus vaikeuttaa diagnoosin tekoa ja myös sopivan lääkkeen antamista. Ihmisen tehokkaaseen
hoitoon tarvitaan monia alalle erikoistuneita lääkäreitä. Jeesus on ainut ”yleislääkäri”, joka
hallitsee koko ihmisen.
Terveys on mitä suurimmassa määrin suhteellista. Silloinkin kun tuntuu, ettei ole paljon terveyttä
jäljellä, vielä on kuitenkin sanomattoman suuria Jumalan lahjoja.
”Paljon ois aihetta lapsilla kiittää, Jumalan lahjoja kaikille riittää.
Päivä jo yksikin aamusta varhain, iltahan ehditty lahja on parhain.”
Sydämen toiminta, keuhkojen toiminta, ruuansulatuksen toiminta, jalkojen ja käsien toiminta; ne
kaikki ovat suuria lahjoja ja ihmeitä. Niiden arvon huomaamme vasta sairastuttuamme.
Aivan arkiset asiat voivat olla kiitoksen aiheena – kun Jumala pääsee avaamaan silmät. Juutalaisilla
on ”vessarukous”. Siinä kiitetään siitä, että kaikki toimii ja siitä helpotuksesta, minkä vessassa
käynti tuo.
Kerro se Hälle
1. Onko syömmes väsynyt ja sairas? Kerro se Hälle! Kerro se Hälle! Onko ilos mennyt, poissa
toivos? Kerro se Hänelle vain.
”Jeesukselle kerro, Jeesukselle kerro, Hän tosi ystäväs on. Hän aina johtaa, luonas olla tahtoo,
Kerro kaikk` Hänelle vain.”
2. Jos nyt murhe sydäntäsi painaa, kerro se Hälle! Kerro se Hälle! Taakan tahtoo puolestas Hän
kantaa. Kerro se Hänelle vain.
”Jeesukselle kerro…”
3. Jeesus kantaa surun, tuskan, vaivan. Kiitetty olkoon, kiitetty olkoon. Sydämeni syvimmästä
laulan kiitosta Hänelle vain.
”Jeesukselle kerro…”
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Jumala tuntee ihmisen
Tekijä on pätevin huoltamaan ja korjaamaan laitteen. Mitä monimuotoisempi koje on, sitä
tärkeämpi on jättää sen korjaaminen asiantuntijalle. Kun ihminen on ”remontissa”, on viisasta
antaa sen korjaaminen Jumalalle. Jumala tuntee luomansa ihmisen läpikotaisin.
26. Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren
kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".
27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi
hän loi heidät. (1. Moos.1:26,27).
”Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja
niin ihmisestä tuli elävä sielu” (1. Moos.2:7).
1. Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minut.
2. Istunpa minä tahi nousen, sinä sen tiedät; sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa.
3. Käynpä tahi makaan, sinä sen havaitset, ja kaikki minun tieni ovat sinulle tutut. (Ps.139:1-3).
Syntiinlankeemuksen seuraus
Sairaus tuli syntiinlankeemuksen mukana. Ihminen joutui eroon Elämän lähteestä. Ensimmäinen
Aadam toi koko ihmiskunnalle sairauden ja kuoleman. Alusta asti ihmiskunta on joutunut
kamppailemaan tämän kysymyksen kanssa. Synnillä ja sairaudella on siis selkeä yhteys vaikka
emme yleensä voi sanoa, mistä sairaudesta synti johtuu.
Synnin seurausta
Raamattu osoittaa, että on sairautta, joka on suoranaista synnin seurausta. On monia, jotka
”kärsivät vaivaa pahojen tekojensa tähden” (Ps.107:17) ja väärien elämäntapojensa tähden. He
uhmaavat terveyttään. Ja kukaan ei voi kieltää, etteivätkö tupakka, väkijuomat, ylensyöminen,
jatkuva viha ja stressi vaaranna ruumiillista terveyttä. Ja on varmaan monia muita asioita, joita
ehkä emme vielä tunnekaan, joilla me suorastaan myrkytämme itsemme. Eräs lääkäri on sanonut
noin 40 % kaikista sairauksista olevan sellaisia, joihin ihminen itse on suoranaisesti syyllinen (E.J.
Honkanen: Hengen uudistus. s.193).
Jeesus – toinen Aadam
Jeesus ”toisena Aadamina” on tullut mitätöimään ensimmäisen Aadamin tuhovaikutuksen.
”Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet
ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen
Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi” (Room.5:15).
2. Oi Herra, mä tein yhä syntiä vaan, Mä synnyinkin synnissä aivan. Laps Aadamin turmeltu on
kokonaan, On ansainnut kuolon ja vaivan. Nyt autuus on mennyt ja onnellisuus, Ja tuska on tullut
ja onnettomuus. Se kielletyn puun oli heelmä.
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4. Sun, Jeesus rakkahan, tässä mä nään, Sä elämän lippua kannat. Sä alennuit tuskahan
hirvittävään, Nyt ristiltäs elämän annat. Se, minkä on tuhonnut kielletty puu, Sun ristisi puussa
nyt korjautuu, Sä lääkitset sielumme haavat” (Vvk.383:2,4).
Ihminen on kokonaisuus
Ihmisen koostumus: 1. ruumis, 2. sielu, 3. henki. Maalliset instanssit kiinnittävät huomion lähinnä
fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Ajatellaan, että kuin nämä saadaan kuntoon, meillä on
terve ihminen. Tämän strategian mukaan ihmisen hyvinvoinnissa on merkittävä osuus
taloudellisesta hyvinvoinnista. Tässä on väärä diagnoosi. Raamatun mukaan tie terveyteen on
päinvastainen: yhteys Jumalaan on ratkaisevassa asemassa!
”Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja
sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen” (1.
Tess.5:13).
Sydämen tila ratkaisee
Raamatun mukaan ihmisen hyvinvointi on riippuvainen sisimmästä, sydämestä. Jos sisin ei ole
kunnossa, ihminen kokonaisuudessaan voi huonosti; kaikki on rempallaan. Pahoinvointi säteilee
hengestä sieluun ja ruumiiseen.
”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee” (Snl.4:23).
Ihmisen sisin määrää kaiken muun toiminnan aina ajatuksista ja puheista lähtien:
19. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät
todistukset, jumalanpilkkaamiset.
20. Nämä ihmisen saastuttavat; mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä."
(Matt.15:19-20).
5. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.
6. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa.
7. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa.
8. Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi. (Snl.3:5-8).
1. Vanhin rakkaalle Gaiukselle, jota minä totuudessa rakastan.
2. Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niinkuin sielusikin
menestyy. (3. Joh.1,2).
Puututaan syihin ei seurauksiin
Kun pyritään parantamaan sairasta ihmistä, on puututtava ongelmien takana oleviin syihin.
Muutoin ei saada tervehtymistä aikaan. Jos tartutaan vain seurauksiin, parannus on pintapuolista
ja lyhytaikaista. Syihin tulee puuttua siitäkin huolimatta, että se voi merkitä kivuliasta operaatiota.
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”He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, rauha!" vaikka ei rauhaa ole”
(Jer.6:14).
33. Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä
huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan.
34. Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä
sydämen kyllyydestä suu puhuu.
35. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta
esille pahaa. (Matt.12:33-35).
Parantava yhteys katkesi
Paratiisissa katkesi ihmisen suhde Jumalaan, Luojaan. Ihminen ylpeydessään halusi tulla
riippumattomaksi Luojastaan.
4. Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole;
5. vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te
tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan". (1. Moos.3:4,5).
Tämä yhteyden katkeaminen merkitsi monenlaista onnettomuutta. Ihminen joutui kuoleman
valtapiiriin ja tähän liittyi myös sairaus. Fyysinen sairaus oli suora seuraus tästä, mutta varsinainen
sairaus oli kuitenkin ”syntisairaus”.
Ihmiskunta on tämän jälkeen käynyt epätoivoista taistelua sairauksia vastaan. Sokeudessaan
ihmiset eivät ymmärrä, että ongelman perimmäinen syy on syntisairaus.
Kaikki uudeksi
Syntiinlankeemus turmeli ihmisen sataprosenttisesti, päästä kantapäähän. Kristuksen on määrä
uudistaa koko ihminen:
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso,
uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17).
”Katso, uudeksi minä teen kaikki” (Ilm.21:5).
Keskeneräistä
Uudestisyntymisessä ihmisen uudistuminen alkaa. Syntisairas pääsee silloin Kristuksen
sairashuoneeseen tervehtymään:
”Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä
kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut” (Fil.3:12).
Lopullinen tervehtyminen tapahtuu ylösnousemuksessa, jossa me vapaudumme syntiruumiista:
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20. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta
Kristusta Vapahtajaksi,
21. joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä
voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. (Fil.3:20,21).
Kaste parantaa
Kun kastettu samaistuu Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, synnin ote kirpoaa ja
ihminen pääsee Jeesuksessa olevista parantavista voimista osalliseksi.
1. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?
2. Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?
3. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen
kuolemaansa kastetut?
4. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin
Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä
vaeltaman. (Room.6:1-4).
Ehtoollinen parantaa
27. Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää
Herran ruumiiseen ja vereen.
28. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta;
29. sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.
30. Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois.
31. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi;
32. mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa
kadotukseen tuomittaisi (1. Kor.11:27-32).
Ehtoollista on sanottu ”kuolemattomuuden lääkkeeksi”. Sen vaikutus on kahtalainen: oikea
nauttiminen tervehdyttää, väärä taas sairastuttaa!
Rukous parantaa
15. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä
tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.
16. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte;
vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. (Jaak.5:15,16).
Öljyllä voitelu parantaa
Seurakunnan piirissä tuli öljyllä voitelun olla yhtä yleistä kuin ehtoollisenkin. Tähän ei vaadita
erikoista sairaiden parantamisen armolahjaa.
”Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen
edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä” (Jaak.5:14).
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Jeesuksen katse parantaa
61. Ja Herra kääntyi ja katsoi Pietariin; ja Pietari muisti Herran sanat, kuinka hän oli hänelle
sanonut: "Ennenkuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti minut kiellät".
62. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. (Luuk.22:61,62).
Kun ihminen murtuu Jeesuksen katseen alla, tervehtyminen on alkanut.
Särje oi Herra sydämet meidän, valtavan Henkes voimalla ain! Lyö maahan korska, ylpeä henki,
tomua eessäs oommehan vain!
”Särjetyt syömmet korjaa nyt, Herra! Paranna haavat haavoitetun! Suo voide kallis Golgatan
lähteen, autuudeks` sielun ahdistetun!”
Katse Jeesukseen parantaa
8. Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen
purtu, joka siihen katsoo, jää eloon".
9. Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja
tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon. (4. Moos.21:8,9).
”Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka
ottaa pois maailman synnin!” (Joh.1:29).
14. Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
15. että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. (Joh.3:14,15).
1. Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois
kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä
edessämme olevassa kilvoituksessa,
2. silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen (Hebr.12:1,2).
Kristus on ylennetty kuin vaskikäärme erämaassa, jotta syntiset maailman ääristä saakka,
kaukaisimmatkin, voivat nähdä hänet ja katsoa häneen, Joh.3:14,15. Vähäisinkin, mitä hänestä
näet, on pelastava sinut, vähäisinkin kosketus häneen on parantava sinut (Wilcox: Kallis hunajan
pisara).
”Jos et taida rukoilla, niin ikävöi, jos et taida ikävöidä, niin sairasta Herralle, vaikka et mitään
vastausta tuntisi moneen aikaan” (Paavo Ruotsalainen).
Yhteys viinipuuhun parantaa
”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon
hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:5).
”sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden
kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta” (Room.11:17).
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Haavoittava ja parantava sana
Jumalan sana on parantava sana, siksi meidän tulee sitä ahkerasti viljellä:
19. Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan.
20. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta. (Ps.107:19,20).
Jumalan sana on ”kirurgin veitsi”, joka tekee kipeää, mutta myös parantaa.
”Sillä hän haavoittaa, ja hän sitoo; lyö murskaksi, mutta hänen kätensä myös parantavat” (Job
5:18).
”Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt
meitä, ja sitoo meidät” (Hoos.6:1).
”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa
viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle
sydämissänne” (Kol.3:16).
Aurinko parantaa
Kiinanruusun hoito-ohje oli lyhyt ja ytimekäs: PIDÄN AURINGOSTA! ”Pidän auringosta” pitäisi olla
jokaisen uskovan tunnuslause. Uskova haluaa vaeltaa Kristus-auringon valossa, Sanan valossa ja
Valon lasten kanssa.
”älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin
nuhdelkaakin niistä” (Ef.5:11).
Silloin kun ei ollut nykyaikaisia parannusmenetelmiä, keuhkotautiset potilaat vietiin
auringonpaisteeseen, jossa basillit tuhoutuivat. Uskova on ”valoparannuksen” käyttäjä.
”Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja
parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat” (Mal.4:2).
Uskova on ”valon lapsi”.
4. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;
5. sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden
lapsia . (1. Tess.5:4,5).
19. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä
enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa
nuhdeltaisi.
21. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat
Jumalassa tehdyt." (Joh.3:19-21).
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Armolahja parantaa
”Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia
opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa,
hallita, puhua eri kielillä” (1. Kor.12:28).
Lääkäri parantaa
Jumala käyttää tänään usein lääkäreitä välikappaleena parantamisessa. Uskovan tehtävänä on
rukoilla lääkäreille viisautta ja taitoa heidän jalossa palvelutehtävässään. Varsinkin kirurgit on
laitettu ”paljon vartioiksi”. Inhimillisesti katsoen heidän käsissään on usein elämä ja kuolema.
Seurakunta – parantava yhteisö
Seurakunnan ”terveysvaikutus” perustuu siihen, että aito seurakunta (ekklesia) on KRISTUKSEN
RUUMIS:
”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:27).
RAKKAUS on se parantava ja hoitava balsami, joka liittää seurakunnan jäsenet yhteen. Jos rakkaus
puuttuu, emme ole tekemisissä oikean seurakunnan (ekklesian) kanssa. Kukat voivat hyvin kun ne
saavat ”rakkautta ja Substraalia”, seurakuntalaiset voivat hyvin rakkauden ilmapiirissä.
34. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut että tekin niin rakastatte toisianne.
35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus."
(Joh.13:34,35).
12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen
armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,
13. kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista
vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.
14. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. (Kol.3:1214).
Terveen seurakunnan olemus: ”Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä
ja leivän murtamisessa ja rukouksissa” (Apt.2:42).
Jeesus – sairauden voittaja
”Sallikaa minun havainnollistaa tätä asiaa seuraavanlaisella kuvalla. Me voimme sanoa, että
ihminen on voittanut hevosen. Tämä ei merkitse sitä, että ihminen olisi hävittänyt kaikki hevoset.
Suurempi voitto on siinä, että ihminen voi valjastaa hevosen käyttöönsä, kesyttää sen ystäväkseen.
Jeesus sairauden voittajana voi ottaa sairauden pois, mutta vielä enemmän: Hän voi myös käyttää
sitä ihmisen iankaikkiseksi parhaaksi ja suunnitelmiensa toteuttamiseksi. Hän voi tehdä sairauden
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myös ystäväksemme. Raamatuhan sanoo: ”Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka
Jumalaa rakastavat” (E.J. Honkanen, Hengen uudistus, s.200).
Unohtuiko kiitos?
15. Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella
äänellä
16. ja lankesi kasvoilleen hänen jalkojensa juureen ja kiitti häntä; ja se mies oli samarialainen.
17. Niin Jeesus vastasi ja sanoi: "Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän
ovat?
18. Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään, kuin tämä muukalainen?"
(Luuk.17:15-18).
2. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni.
3. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle, hän
vahvisti minun askeleeni.
4. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet ja
pelkäävät ja turvaavat Herraan. (Ps.40:2-4).
”Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää
kunnioittaman minua” (Ps.50:15).
1. Daavidin virsi. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa
on, hänen pyhää nimeänsä.
2. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,
3. hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi (Ps.103:1-3).

