
Josafat – 2. Aik. 17-20.  

Kuvat: Lastenmission 5-kuningasta materiaalista 

 

Johdanto:  

Oli kolme poikaa, Tommi, Simo ja Toni. Kaikki tarvitsivat apua. Tommi oli huolestunut jalkapallo-ottelusta. 

Hänen joukkueensa olisi voitettava, jotta he pääsisivät välieriin. "Katsotaanpa, mitä horoskoopit sanoo", ajat-

teli Tommi ja otti sanomalehden käteensä. "Sinulla on vaikea päivä edessä", hän luki. "Älä luovuta, sinä on-

nistut." Simolla oli tärkeä koe koulussa. Hänen oli pakko päästä läpi, mutta Simo ei ollut varma selviytyisikö. 

Äiti antoi Simolle neuvon, "Simo, sano itsellesi: ´Minä pääsen läpi enkä anna kokeen voittaa minua". Toni oli 

samassa kokeessa Simon kanssa. Toni oli alleviivannut seuraavat sanat Raamatustaan: "Minä saan apuni Her-

ralta, joka on luonut taivaan ja maan." (Ps. 121:2)  

 

Kun sinä tarvitset apua, niin mistä sinä sitä etsit? Horoskoopeista ja taikauskosta niin kuin Tommi. Itsestäsi, 

vakuutat, että minä en tartte muitten apua. Vai Jumalalta, kaiken Luojalta?   

 

Kuva1 

Avun pyytäminen Jumalalta oli prinssi Josafatille tuttua. Hän tiesi kuuluisasta taistelusta, jonka hänen isänsä, 

kuningas Asa, oli käynyt. Vastustajan armeija oli kaksi kertaa Asan armeijan kokoinen. Heillä oli sen lisäksi 

300 sotavaunua. Juudan armeijalla ei näyttänyt olevan mitään mahdollisuuksia pärjätä sodassa. Kuningas Asa 

ei kuitenkaan vaipunut epätoivoon, vaan turvautui Herran apuun. Hän rukoili: 2 Aik. 14:10 (näkyviin, ääneen)  

Lopputulos oli se, että vihollinen ja heidän sotavaununsa pakenivat. Juudan armeija seurasi perässä ja otti 

vihollisen aarteet ja karjan. Jumala oli heidän apunsa! 

 

Prinssi Josafat tiesi, ettei kukaan naapurimaiden kuninkaista olisi voinut auttaa niin kuin Jumala teki. Jumala 

on luonut taivaan ja maan. Hän on "...väkevä ja voimallinen. Hän on Herra, voiton sankari.” sanotaan Psal-

missa. (Ps. 24:8). Ei kukaan ihminen tai armeija voi auttaa niin kuin Herra auttaa. Hän on suurin ja mahtavin 

apu, jonka kukaan voi saada.  

 

Josafatin isä, kuningas Asa, ei kuitenkaan aina turvautunut Jumalan apuun. Joskus hän turvautui toisiin ku-

ninkaisiin, jotka eivät aina edes tunteneet Herraa, todellista Jumalaa. Myöhemmin kuninkaalla oli vakava sai-

raus jaloissaan ja hän tarvitsi apua. Raamattu kertoo meille näin: "Mutta sairauteensakaan hän ei etsinyt 

apua Herralta vaan lääkäreiltä." (2. Aik. 16:12)  

 

Toki jos olet sairas, suosittelen menemään lääkäriinkin, Jumala voi auttaa lääkärin kauttakin. Mutta paras 

apu tulee aina Jumalalta. 

 

Kuva 2 

Kun prinssi Josafat oli 35-vuotias, kuningas Asa kuoli, Josafatista tuli kuningas. Millainen kuningas Josafatista 

mahtoi tulla? Voimme lukea Raamatusta, että alkuvuosinaan hän luotti Herraan. 2. Aik. 17:3-4 Josafat tiesi, 

että saadakseen apua Jumalalta, hänen täytyi seurata Jumalan tahtoa elämässään.  

 

Samoin on nytkin. Jumala lupaa auttaa niitä, jotka kuuluvat Hänelle. Sinä ja minä synnyimme syntisinä ja 

emme luonnostamme kuulu Jumalan perheeseen. Synti, kaikkinainen vääryys, erottaa minut ja sinut Juma-

lasta. Sinun tulee saada kaikki väärät tekosi, syntisi, anteeksi, jotta voit kuulua Jumalan perheeseen. Kun us-

kot Jeesukseen syntiesi sovittajana, sinusta tulee Jumalan perheen jäsen.  

 

Otetaan esimerkiksi Mäkisen perhe. (kuva jostain perheestä). Joka viikko isä antaa Sannalle ja Tonille tasku-

rahaa, mutta hän ei anna taskurahaa kadun muille lapsille. Isä vie lapsensa usein lauantaisin uimaan, mutta 



hän ei vie toisia lapsia. Hän pelaa tietokonepelejä Sannan ja Tommin kanssa ja antaa heille karkkeja. Miksi 

hän tekee kaikkea tätä juuri Sannalle ja Tommille? Se johtuu siitä, että he ovat perhe. Naapurin lapset eivät 

voi odottaa Mäkisen isän tekevän näitä asioita heille. Samoin emme mekään voi odottaa Jumalan auttavan 

meitä, jos emme kuulu hänen perheeseensä. Jumala kyllä antaa auringon nousta kaikille, hallitsee koko maa-

ilmaa, mutta on erityinen asia kuulua Jumalan perheeseen. Olethan sinä jo osa Jumalan perhettä? Ajattele 

sitä vakavasti. Kuuluminen Jumalan perheeseen on tärkeä asia jokaiselle.  

 

Josafat kuului Jumalan perheeseen ja hänen elämänsä osoitti, että hän rakasti Jumalaa. Uusi kuningas käyn-

nisti muutoksia. Hän lähetti miehiä kaupunkeihin opettamaan Jumalan lakia ihmisille. Hän kehitti armei-

jaansa. Kansat ympärillä huomasivat pian, että Juudan kansassa oli jotain erityistä. Mitä se oli? Jumala oli 

Josafatin ja hänen kansansa kanssa. Jumala oli heidän apunsa. Muut maat eivät alkaneet sotia Juudaa vas-

taan. Tiedätkö miksi?  

 

Kartta (missä näkyy Juuda, Israel ja Ramot-Gilead, Suuri Raamattutieto, Perussanoma) 

Juudan lähin naapurimaa oli Israel, missä hallitsi paha kuningas Ahab. Hän yllytti kansalaisia palvomaan epä-

jumalia. Eräänä päivänä kuningas Josafat vieraili Ahabin luona. ”Meidän armeijamme voisivat yhdistyä ja tais-

tella Ramot-Gileadia vastaan,” ehdotti ovela Ahab. Mitä Josafatin olisi pitänyt siihen vastata? Ja Miksi?  Ei, en 

turvaudu teihin, jotka vastustatte Jumalaa, haluan turvata Jumalaan ja toimia Hänen tahtonsa mukaan. 

Mutta Josafatin vastasi toisin: ”Sininä minä missä sinäkin. Minä lähden kanssasi sotaan. Mutta kysy sentään 

ensin Jumalalta, mitä mieltä hän on.” 

 

Kuningas Ahab kutsui koolle profeettansa ja kysyi heiltä: ”Pitäisikö meidän mennä yhdessä ja taistella Ramot-

Gileadia vastaan?” Profeetat antoivat vastauksen, jota Ahab odotti: ”Mene, koska Jumala antaa sinulle voi-

ton.” Josafat oli kuitenkin levoton ja epäili, että onko profeetat oikeita profeettoja, sellaisia, jotka oikeasti 

puhuvat Jumalan tahdon mukaisia asioita.  ”Eikö ole muita profeettoja?” uteli Josafat. Hyvin vastahakoisesti 

kuningas Ahab kutsui Miikan, joka puhui todellisen Jumalan sanoja. Miikan vastaus oli aivan erilainen. ”Sinä 

häviät sen taistelun,” Miika varoitti. Nyt kuningas Josafatin oli tehtävä valinta. Hän ei kiinnittänyt huomiota 

Jumalan varoitukseen vaan päätti mennä taisteluun kuningas Ahabin apuun luottaen. Tämä ei ollut viisasta.  

Kuningas Josafatin valinta ei ollut Jumalan tahdon mukainen, koska Jumala ei halua lastensa etsivän apua 

niiltä, jotka vastustavat Jumalaa. Jumala ei koskaan auta uskovia tekemään asioita, jotka Hän on itse kieltänyt.  

 

Kuva 3 

Jos päätät lyödä jotakuta toista, et ei voi odottaa, että Jumala auttaisi siinä asiassa. Tai ehkä ystäväsi tarjoaa 

sinulle onnenamulettia vakuuttaen, että se varmasti auttaa. Mitä sinun tulisi Jeesukseen uskovana silloin 

vastata? Uskon, että minä turvaan yksin elävään Jumalaan, joka varmasti auttaa minua. On tärkeää muistaa, 

että Jumala on luvannut auttaa niitä, jotka uskovat häneen. Hän auttaa ongelmissa. Hän auttaa vastustamaan 

paholaista, kun se houkuttelee tekemään pahaa. Jumala auttaa sinua tekemään asioita, jotka ovat Hänen 

tahtonsa mukaisia.  

 

Kuningas Josafatin suunnitelmat joukkojensa yhdistämisestä Ahabin joukkojen kanssa, eivät olleet Jumalan 

mielen mukaisia.  

 

Kuva 4 

Ovela kuningas Ahab päätti naamioitua, koska hän tiesi, että viholliset yrittäisivät tappaa hänet. Josafat taas 

ratsasti kuninkaallisissa vaatteissaan – suoraan hirvittävään vaaraan. ”Katsokaa, tuolla on Israelin kuningas”, 

sanoi vihollisen sotavaunujen päällikkö, kun hän näki Josafatin. ”Hyökätkää hänen kimppuunsa!” He kääntyi-

vät hyökkäämään kohti Josafatia, joka ehti juuri ajoissa huutaa apua. Viholliset huomasivat, että Josafat ei 



ollutkaan Israelin kuningas. Raamatussa on kirjoitettuna, että ”Josafat huusi apua ja Herra auttoi häntä ja 

houkutteli miehet pois hänen ympäriltään. (2 Aik. 18:31).  

 

Jumala on todellinen ja paras apu! Jumala rakasti ja auttoi Josafatia, vaikka hän oli väärässä paikassa väärien 

ihmisten kanssa.  Voi olla, että sinullakin, joka uskot Jeesukseen, on tapana mennä vääriin paikkoihin väärien 

ihmisten kanssa. Saattaa olla, että liikut porukassa, jossa tupakoidaan, kokeillaan alkoholia ja muita päihteitä, 

millä pilataan omaa elämää ja terveyttä, tai porukassa jossa luetaan huonoja lehtiä tai katsellaan haitallisia 

nettisivuja, tai pilkataan toisia ihmisiä tms. asioita, mitkä vain tuhoaa sun elämää ja vie pois Jumalan luota. 

Pyydä Jumalalta apua, että pääsisit eroon sellaisesta seurasta. Jumala auttaa sinua, vaikka olisit joutunut sa-

mantapaisiin ongelmiin kuin Josafat, sillä hän rakastaa sinua.  

 

Taistelu Ramot-Gileadissa jatkui. Eräs sotilas otti jousensa ja ampui umpimähkään. Nuoli osui kuningas Aha-

biin ja haavoitti häntä vakavasti. Ahab kuoli sinä samaisena iltana. Ahab ei pitänyt Jumalaa pelastajanaan eikä 

auttajanaan. Hän ei luottanut lainkaan Jumalaan. Se oli surkea elämä ja surullinen kuolema.  

 

Kuningas Josafat palasi kotiin viisaampana. Hän oli oppinut, miten naurettavaa oli luottaa ihmisiin tai armei-

joihin. Jumala oli ainoa, kehen saattoi luottaa. Jumala on paras auttaja, olipa ongelma mikä tahansa. Josafat 

muisti tämän opetuksen erityisesti, kun hän hieman myöhemmin sai huonoja uutisia. 

 

Kuva 5 

”Toinen valtava armeija on hyökkäämässä! Ammonilaiset ja moabilaiset hyökkäävät Juudaan.” Mitä nyt? Ku-

ningas kokosi Jerusalemin kansan yhteen etsimään Jumalalta apua. Miehet, naiset ja lapset kuuntelivat, kun 

heidän kuninkaansa rukoili temppelissä. 2 Aik. 20:6,12 (näkyviin, ääneen) Kehen kuningas turvautui? Kyllä – 

ainoastaan Jumalaan. Siksi kuningas rukoili ennen kuin ryhtyi tekemään mitään muuta. 

 

Mitä sinä teet, kun sinulla on ongelmia? Joskus me, vaikka rakastammekin Jumalaa, yritämme ratkaista on-

gelmamme aivan itse. Tai ehkä etsimme apua joltain toiselta ihmiseltä. Jos tämä ei toimi, niin sitten vasta 

rukoilemme. Me teemme asiat väärin päin, vai mitä? Meidänhän tulisi rukoilla ensin, koska ei ole Jumalaa 

parempaa auttajaa. Jumala on suuri ja voimallinen. Hän rakastaa jokaista lastaan. Hän tietää, mikä on parasta 

sinulle eri tilanteissa. Hän pystyy ja haluaa auttaa sinua. 

 

Jumala halusi auttaa myös kuningas Josafatia. Siksi Jumalalla oli aivan erityinen viesti kuninkaalle ja Jerusale-

min asukkaille. Jumala lähetti viestinsä erään profeetan kautta: 2 Aik. 20:15-17. Kuningas ja kansa kumartui-

vat maahan palvoakseen Jumalaa. Jumala oli luvannut apunsa ja se oli kaikki, mitä he tarvitsivat.  

 

Jumala lupaa auttaa sinuakin, joka luotat häneen. Tuleeko sinulle mieleen, millaisissa tilanteissa tarvitset Ju-

malan apua? Sairauden keskellä, viisautta koulussa, ongelmia kavereiden kanssa, rohkeutta kertoa Jeesuk-

sesta toisille, pelkäät jotain… Raamattu on täynnä lupauksia Jumalan avusta. On hyvä merkitä niitä muistiin 

ja opetella niitä. 

 

Jes. 41:10, Ps. 118:6-8. (näkyviin, ääneen) 

Muistat nuo lupaukset silloin, kun sinulla on koe koulussa tai vaikea tilanne töissä tai kun kinastelu kotona 

saa sinut hermostumaan tai kun olet peloissasi. Jumala haluaa sinun uskovan, että Hän voi ja tahtoo auttaa 

sinua.  

Seuraavana aamuna, luottaen Jumalan apuun kuningas ja kansa valmistautuivat taisteluun. Kuningas muis-

tutti heitä, ”uskokaa Jumalaan, niin kukaan ei teitä voita.” Sitten kuningas järjesti joukkonsa marssimaan 

kohti taisteluja. Ketkähän menivät ensimmäisinä?  Parhaan sotilaat? Tämä kuulostaa oudolta, mutta kuoro 

meni ensimmäisenä ja sotilaat tulivat vasta joukon hännillä! 



Kuva 6 

Mitä kuoro lauloi, kun menivät kohti taisteluja? 2Aik. 20:21b. Näin lauloi kuoro, kun sotilaat lähestyivät paik-

kaa, josta he näkisivät vihollisen valtavan armeijan. He siis kiittivät ja ylistivät Jumalaa, Jumalan hyvyyttä ja 

rakkautta.  

 

Kun sinulla on vaikeaa, olet peloissasi tai koet itsesi huonoksi, nouseeko sinun sydämestä silloin kiitos Jee-

sukselle? Kiitos Jeesus, että sinä ole mahtava, kaikkivaltias, voimallinen Jumala. Kiitos, että rakastat minua.  

 

Kun Jeesusta kiittävä kuoro ja sotilaat saapuivat tähystyspaikalle, he hämmästyivät. Laakso, jonne olivat me-

nossa, oli täynnä vihollisten ruumiita. Jumala oli saanut viholliset taistelemaan keskenään ja tämä oli tulos – 

taistelu oli jo käyty! Josafat ja hänen sotilaansa menivät vaan alas laaksoon ja saivat suuren sotasaaliin. He 

saivat vaatteita, rikkauksia ja sotavarusteita. Saalista tuli niin paljon, että sen siirtämiseen kului kolme koko-

naista päivää. Jumala hoiti taistelut heidän puolestaan! He vain kiittivät Jumalaa. Eikö ole ihmeellistä! Jumala 

piti lupauksensa. Jumala pitää aina lupauksensa ja auttaa lapsiaan. Joskus Jumala ei auta juuri sillä tavalla, 

kuin toivoisimme. Haluamme usein, että Jumala ottaisi pois meidän ongelmamme, ja joskus hän ottaakin. 

Useimmiten hän kuitenkin auttaa meitä jaksamaan ongelmissamme. Mitä Jumala sitten tekeekin, Hän tekee 

sen meidän parhaaksemme ja saamme kiittää häntä siitä.  

 

Näin Josafat ja hänen kansansa tekivät. Neljäntenä päivänä kuningas johti suuren kulkueen Jerusalemin 

temppeliin. Se oli iloinen päivä! Ihmiset soittivat huiluja, harppuja ja torvia ja lauloivat kiitosta ja ylistystä 

Herralle suuresta voitosta. Älä sinäkään unohda kiittää Jumalaa avusta, jota olet Häneltä saanut. Hän on paras 

apu, jonka voit saada.  

 

Jos et vielä kuulu Jumalan perheeseen, haluaisitko elää näin mahtavan Isän lapsena? Haluaisitko, että Jeesus 

ottaa pois syntisi? Pyydä sitä häneltä nyt. Ota hänet vastaan Vapahtajanasi. Voit vain rukoilla, että Jeesus 

anna minulle anteeksi, tule elämääni, haluan elää sinun lapsenasi. Muista että ne, jotka ottavat Jeesuksen 

sydämeensä, tulevat Jumalan lapsiksi, Raamattu lupaa niin. (Joh.1:12). Silloin kuulut Jumalan perheeseen ja 

Hän auttaa sinua varmasti. 

 


