
Pieni palvelustyttö- Vanhurskaan Jumalan aseena 

 

Tavoite: Lapset tietävät, että Jumala on vanhurskas ja mitä sana vanhurskas tarkoittaa ja miten 

tullaan vanhurskaaksi 

       VANHURSKAS(Jumala)=ON AINA HYVÄ TEKEE AINA OIKEIN, PUHUU AINA TOTTA, PITÄÄ AINA 

LUPAUKSENSA, VIATON 

        VANHURSKAS(ihminen)= taivasta varten puhdistettu          

Juoni: 

Vanhurskaan Jumalan aseena 

1. Herra käyttää aseenaan Syyrian kuninkaan sotapäällikköä Syyrian vihollisia vastaan 

2. Naaman saa arvostusta ja on Syyrian kuninkaan suosiossa. 

3. Mahtava soturi sairastuu spitaaliin 

4. Syyrialaiset tekevät ryöstöretken Israeliin ja toivat mukanaan pienen tytön 

5. Pieni tyttö joutui palvelijaksi Naamanin vaimolle 

6. Tyttö toivoo emännän kuullen, että Naaman pääsisi Israeliin profeetan parannettavaksi 

7. Naaman kertoo kuninkaalle, mitä tyttö on sanonut 

8. Kuningas lähettää Naamanin kirjeen kanssa Israeliin. 

9. Naaman otti mukaansa kymmenen talenttia hopeaa, kuusituhatta sekeliä kultaa ja kymmenen 

juhlapukua = 

10. Naaman vie kirjeen Israelin kuninkaalle 

11. Israelin kuningas suuttuu 

Miten tullaan vanhurskaaksi 

12. Elisa kuulee asiasta ja pyytää kuningasta lähettämään Naamanin hänen luokseen 

13. Naaman tulee vaunuineen ja hevosineen ja kohtaa Elisan palvelijan 

14. Naaman suuttuu palvelijan ohjeesta ja lähtee pois 

15. Naamanin palvelijat taivuttelevat häntä 

16. Naaman toimii ohjeen mukaan 

Mitä vanhurskaudesta seuraa? 

17. Naaman parantuu ja palaa Elisan luo kiittämään 

18. Elisa ei ota kiitoslahjaa 

19. Naaman haluaa multaa, että voi uhrata Jumalalle 

20. Naaman pyytää anteeksi työssään epäjumalan palvelusta 

21. Elisa lähettää Naamanin rauhassa kotiin 

Laulu: Sitä et voi ostaa rahalla.. (Jukka Salminen) 

Johdanto:  Jos haluat tietää, mitä joku uusi sana tarkoittaa, mistä voit saada sen selville? 

(Netti, joskus voi saada tosi vääriä vastauksia, tietosanakirja, ? isä, äiti, opettaja ,kaverit?) 

Jos luet Raamattua ja tulee uusi sana vastaan, mistä voi saada selville mitä se tarkoittaa?  



(Raamatun takana voi olla sananselityksiä) Tänään etsitään selitystä kahdelle Raamatussa paljon 

käytetylle sanalle) 

 

Laitetaan seinälle/lattialle sanat:   VANHURSKAS=   

Mitä arvelisit mitä nämä tarkoittavat? 

 

Lähdetään selvittämään.  

         Eletään aikaa n. 800v ennen Jeesusta ja    vuotta kuningas Daavidin jälkeen. Israelissa on 

kuninkaana   Joram   ja Syyriassa on kuninkaana Ben-Hadad.  

Jumala loi alussa taivaan ja maan. Hän loi ihmiset ja antoi heidän valita hyvän ja pahan välillä. Hän 
suunnitteli jo valmiiksi, miten toimisi, kun ihminen lankeaa ja valitsee pahan.  

Jumalalla on jokaiselle suunnitelma. Jumalan hyvään suunnitelmaan kuuluu joskus sellaisia asioita, 

joita on vaikea ymmärtää tai emme ymmärrä niitä ollenkaan. Syyrialaiset tekivät sotaretkiä 

Israeliin ja ryöstivät sieltä milloin mitäkin.  

Dia 2 Eräs Jumalan tunteva israelilaistyttö ryöstettiin pois oman perheen, ystävien ja tuttujen 

asioiden parista. Hänet otettiin orjaksi, palvelemaan erästä syyrialaista naista.   

Mitä arvelette, miltä tytöstä mahtoi tuntua? Yhtkäkkiä komennettiin toisella kielellä tekemään 

palveluksia vieraille ihmisille. Lapset oppivat pian uutta kieltä ja niin tämäkin tyttö. Hän ei ollut 

unohtanut vanhurskasta Jumalaa. Millainen on vanhurskas Jumala? 

Dia 3 

ON AINA HYVÄ TEKEE AINA OIKEIN, PUHUU AINA TOTTA, PITÄÄ AINA LUPAUKSENSA 

Tyttö palveli Syyrialaista naista ja oppi kielen niin hyvin, että pystyi kertomaan omasta maastaan ja 

Jumalastaan. Tällä syyrialaisnaisella oli kuuluisa ja suosittu mies, sotapäällikkö. 

Raamatussa kerrotaan, että Syyrian kuningas arvostaa erityisesti yhtä sotapäälliköistään. Millaista 

miestä hän mahtaa arvostaa? (Sellaista, joka voittaa sotia) 

Raamatussa kerrotaan, että Herra käytti Naamania, sotapäällikköä aseenaan Syyrian vihollisia 

vastaan. Jumala toimii maailmassa usein ihmisten kautta. Naaman sai olla Jumalan aseena. 

Uudessa testamentissa on kehotus meille kaikille. 

Dia 4 

”Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi! Kun nyt kerran olette 

siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle 

vanhurskauden aseiksi!” 

Room 6:13 

Mitä tuo vanhurskaus tarkoittaa?   



Vanhurskas = Aina hyvä, luotettava, rehellinen, oikeudenmukainen, uskollinen 

ON AINA HYVÄ TEKEE AINA OIKEIN, PUHUU AINA TOTTA, PITÄÄ AINA LUPAUKSENSA 

Miten voisimme antaa kädet ja jalat ja kaiken muun vanhurskauden aseiksi? 

Dia 5 

Naaman sai olla Jumalan aseena, vaikkei vielä tuntenut Jumalaa. Tämä arvostettu mies, joka oli 

kuninkaan suosiossa sairastui vakavasti. Naaman oli rikas mies ja hänellä oli valta komentaa 

monia, mutta tähän sairauteen ei ollut vielä parannuskeinoa. Sitä ei voinut komentaa pois tai 

ostaa terveyttä. 

Mitä muuta ei saa rahalla, omilla ansioilla tai käskemällä? (Mitä laulussa sanottiin?) 

Ikuinen elämä, anteeksianto, vanhurskaus…. 

Mitähän tyttö teki? Miten hän oli  vanhurskaan Jumalan aseena? 

Dia 6 

Luetaan 2 Kun 5:3 ”Tyttö sanoi emännälleen: Kunpa herrani pääsisi käymään sen profeetan luona, 

joka on Samariassa! Se mies parantaisi hänet spitaalista.” 

Me voimme olla Jumalan aseena kertomalla, mistä apu löytyy, jos emme voi itse auttaa. Esim…?  

Heti alkoi tapahtua. Tytön sanoilla oli vaikutusta jo useampaan valtion johtajaan. 

Dia 7 

jae 4 ”Naaman meni kuninkaansa puheille ja kertoi, mitä israelilaistyttö oli sanonut. Syyrian 

kuningas sanoi:” Mene vain sinne, minä lähetän kirjeen Israelin kuninkaalle.” 

Niin Naaman lähti ja otti mukaansa kymmenen talenttia hopeaa ja kuusituhatta sekeliä kultaa sekä 

kymmenen juhlapukua.  

Miksi Naaman otti tällaiset varusteet mukaan? (Lähti ostamaan terveyttä?) 

Naaman vei Israelin kuninkaalle kirjeen, jossa sanottiin: 

 

(Otetaan kirjakäärö, josta joku saa kruunu päässä lukea..) 

”Tämän kirjeen tuo sinulle palvelijani Naaman. Olen lähettänyt hänet luoksesi, jotta parantaisit 

hänet spitaalista.” 

(Kuninkaalle vuorosanat) 

Kuningas: Olenko minä muka Jumala, jolla on elämä ja kuolema vallassaan, kun hän lähettää 

spitaalisen minun parannettavakseni! Hän selvästikin vain hankkii riitaa kanssani! 

Dia 8 



Lukiessaan kuningas repi vaatteensa ja tieto tapauksesta kiiri myös profeetta Elisan korviin. Elisa 

lähetti myös kuninkaalle sanoman. (sananviejälle vuorosanalappu) 

Dia 9 

Sananviejä: ” Miksi repäisit vaatteesi? Lähetä tuo mies minun luokseni, niin hän tulee tietämään, 

että Israelissa on profeetta.” 

Kuka viestin oli lähettänyt? (Elisa) Mitä tarkoittaa, että hän oli profeetta? 

Dia 10 

Naaman lähti matkalle kohtia Dotania. Hän oli lähtenyt ensin Syyriasta ja tullut Samarian 

kaupunkiin, jossa Israelin valtakunnan kuningas silloin asui. 

Dia 11 

Naaman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. 

Elisa lähetti hänen luokseen taas sananviejän ja käski sanoa: "Mene Jordanille ja peseydy siellä 
seitsemästi. Silloin ihosi palaa entiselleen, ja olet taas puhdas ja terve."  

Dia 12 

Mitä kaikkea Naamanilla oli mukanaan? Otettiinko sitä vastaan? Mitähän Naaman ajattelee 
ohjeesta? Saadaan pian kuulla. 

Naaman vihastui ja lähti pois. Hän sanoi: ”Minä luulin hänen sentään tulevan ulos luokseni ja 
rukoilevan Herraa, omaa jumalaansa. Minä luulin, että hän liikuttaa kättään sairaan paikan päällä 
ja sillä tavoin ottaa pois spitaalini. Eivätkö Damaskoksen joet Abana ja Parpar ole kaikkia Israelin 
vesiä paremmat! Yhtä hyvin minä voin peseytyä ja puhdistua niissä!” 

Jumala on vanhurskas ( Mitä se tarkoittikaan?) Hänen luomaansa taivaaseen pääsee vain 
vanhurskaat, täysin puhtaat ja viattomat.  Ihmiselle on luontaista yrittää maksaa kaikesta. Jumalan 
tapa auttaa ja pelastaa usein yllättää meidät ja monelle se ei kelpaa ollenkaan niin kuin 
Naamanille. 

Monet ihmiset ajattelevat, että olen ollut aina kiltti ja tottelevainen ja ystävällinen, olen tehnyt 
paljon hyvää, enkä ole tappanut ketään. Kyllä Jumala ottaa minut sen takia taivaaseen?  Onko se 
totta? 

(Kuka tulisi tänne vaatemalliksi? Otetaan tahrainen kangas ja kiedotaan lapsi siihen) Jesajan 
kirjassa sanotaan: 

Dia 13 

kuin tahrainen riepu on koko meidän vanhurskautemme. (Jes 64:5) 

Vaikka kuinka yrittäisimme olla kiltisti, Jumalan silmissä lopputulos on tässä. Emme ole 
vanhurskaita niin kuin Jumala. Millainen Jumala olikaan? 



AINA HYVÄ TEKEE AINA OIKEIN, PUHUU AINA TOTTA, PITÄÄ AINA LUPAUKSENSA  

Jumalan taivaaseen kelpaa vain täysin viaton ja puhdas. 

Dia 14 

Samassa Jesajan kirjassa, missä kerrotaan siitä, että omat hyvät tekomme ovat Jumalan silmissä 
kuin tahrainen vaate kerrotaan: 

minä iloitsen Jumalastani! 
Hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteet, 
hän kietoo minut vanhurskauden viittaan, 

(puetaan lapsi  puhtaaseen viittaan) 

Vanhurskas Jumala, joka on aina hyvä, oikeudenmukainen ja luotettava ei koskaan jätä 
rankaisematta pahaa. Siksi Jumalan piti lähettää Jeesus kärsimään rangaistus jokaisen meidän 
puolesta, että hän voisi antaa meille vanhurskauden viitan ja pelastuksen vaatteet. Niissä olemme 
Jumalan silmissä vanhurskaita 

Dia 15 

vanhurskas ihminen = taivasta varten puhdistettu 

Jumala ei halua rahaa, hienoja juhlavaatteita tai hyviä töitä maksuksi vanhurskaudesta. Mitä 
Jumala haluaa? 

Dia 16 

Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit 
anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. (1 Joh 1:9) 

Dia 17 

Mitä Naamanille kävi? Raamatussa kerrotaan  

Hän kääntyi vihoissaan takaisin ja lähti pois.  

Onneksi tämä tarina ei pääty tähän. Jumala on jo lähettänyt usean ihmisen kutsumaan häntä 
lähelleen. Ketä he olivat?  (israelilainen tyttö, profeetan sananviejä, profeetta) Jumala haluaa 
antaa Naamanille vielä mahdollisuuden tulla puhtaaksi spitaalista. 

Dia 18 

Mutta hänen palvelijansa alkoivat taivutella häntä ja sanoivat: "Herramme! Jos profeetta olisi 
määrännyt sinulle jonkin vaikean tehtävän, etkö olisi täyttänyt sitä? Saati sitten, kun hän sanoo, 
että sinun on puhdistuaksesi vain peseydyttävä!" 



Dia 19 

Naaman päätti mennä Jordan-joelle. Hän kastautui kerran. Mitään ei tapahtunut 

Dia 20 

 Hän kastauti toisen kerran ja kolmannen, neljännen ja viidennen kerran. Mitään ei tapahtunut 

Dia 21 

 Naaman kastautui kuudennenkin kerran, mutta mitään ei tapahtunut. Minkä ohjeen Elisa-
profeetta oli antanut? (Piti kastautua seitsemän kertaa)  Naaman kastautui seitsemännen kerran. 
Raamatussa kerrotaan:  

Dia 22 

Silloin hänen ihonsa tuli lapsen ihon kaltaiseksi, ja hän oli taas puhdas.  

Dia 23 

Naaman palasi saattueineen Jumalan miehen luo. Hän astui Elisan eteen ja sanoi: "Nyt minä 
tiedän, ettei Jumalaa ole missään muualla kuin Israelissa. Otathan siis kiitoslahjan palvelijaltasi."  

 Mutta Elisa sanoi: "Niin totta kuin Herra elää, hän, jota palvelen, minä en lahjaasi ota." Naaman 
koetti taivuttaa hänet ottamaan lahjan vastaan, mutta hän kieltäytyi.  

 

Naaman sanoi silloin: "Vaikket lahjaan suostukaan, niin sallithan, että otan mukaani Israelin 
multaa sen verran kuin muulipari kantaa. Enää en uhraa alttarilla polttouhria enkä teurasuhria 
muille jumalille kuin Herralle. Antakoon Herra minulle kuitenkin sen anteeksi, että kumarran 
Rimmonia, kun seuraan kuningastani hänen mennessään Rimmonin temppeliin. Kun hänen 
seurassaan joudun temppelissä kumartamaan Rimmonia, antakoon Herra sen minulle anteeksi."  

Elisa sanoi hänelle: "Mene rauhassa." 

Kun ihmiset kertovat siitä, miten Jumala on muuttanut heidän elämäänsä, kun he ovat pyytäneet 
ja saaneet anteeksi, tulleet Jumalan omaksi, he sanovat usein, että he ovat saaneet vihdoin 
rauhan. Jotkut sanoivat myös, että ennen uskoon tuloa he näkivät että uskovilla on rauha, jonka 
he haluaisivat.   

Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen 
Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. (Room 5:1) 

Naaman sai lähteä kotiinsa rauhassa. Hän oli saanut terveyden lahjaksi. Jumala haluaa antaa 
lahjaksi ikuisen elämän, vanhurskauden ja rauhan jokaiselle. 

 



Lopputarinan voit lukea toisesta kuningasten kirjasta luvusta 5 eteenpäin. Saat kuulla lisää Syyrian 
ja Israelin kahakoista… Ja siitä, miten Elisa toimii vanhurskaan Jumalan aseena. 


