
Naaman paranee spitaalista 2.Kun.5:1-16 (Elisa, Lastenmissio) 
 
Johdanto: Onko sulla ollut koskaan sellaista ongelmaa, jota et kerta kaikkiaan ole pystynyt itse ratkaise-
maan? > neuvoa vanhemmiltasi, opettajalta, lääkäriltä… 
> entäs jos ongelma on niin suuri, ettei hekään voi auttamaan ja ratkaisemaan sitä? 
 
Rtussa kerrotaan Naaman-nimisestä Syyrian kuninkaan sotapäälliköstä. Arvossa pidetty mies, mahtava so-
turi. Ehkä myös rikas; kaunis koti, paljon palvelijoita ja muuta hyvää. Raamattu ei hirveästi kerro, mutta 
jotain se kertoo… 
 
Kuva 1  
Naamanilla oli yksi suuri ongelma - ongelma, mihin hänellä ei ollut ratkaisua.  

 sairasti spitaalia - ihotauti, joka leviää myös muualle kehoon. Aiheuttaa epämuodostumia ja kudok-
sen kuoltua saattoi vaikka varpaat tippua pois. Ei mitään apua, ei mitään lääkettä.  Saattoi helposti 
tarttua muihinkin, joten spitaaliset usein eristettiin muista ihmisistä. 

> sairaus toi surua ja pelkoa Naamanille ja hänen vaimolleen.  
> Vaikka Naaman oli tärkeä, rikas mies ja kuninkaan ystävä, hän ei voinut mitään spitaalilleen.  
* Tiesitkö, että Naamanilla oli suurempikin ongelma? Ongelma, mikä on myös sulla ja mulla. > Mikä on sel-
lainen ongelma, mikä on suurempi kuin parantumaton sairaus? Siitä kertoo Raamattu… 
> Synti, synnin ongelma 
 
Jotain millä kuvaat syntiä  
Mutta mitä synti on? > Jumalan tahdon rikkomista.(esimerkkejä!) > Kaikki meistä on syntisiä (Room. 3:23) 

 Ei vaan tehdä syntiä, vaan synti asuu meissä jokaisessa, ihan syntymästä asti ja aiheuttaa sen, että 
mökötämme, kun emme saa tahtoamme läpi, tai ollaan ilkeitä tms.  

 Mitä synti aiheuttaa, miksi se on niin paha asia?  
> erottaa toisista ihmisistä, niin kuin spitaalia sairastavatkin eristettiin muista ihmisistä. Mutta en-
nen kaikkea se erottaa sinut Jumalasta. Jes. 59:1,2) 

 Ihminen, myös sinut, on luotu elämään Jumalan kanssa, ja siksi sinunkin on parasta olla lähellä Ju-
malaa. Synti estää sen, sillä Jumala vihaa syntiä, vaikkakin rakastaa äärettömästi syntistä ihmistä. Ja 
synti, kaikki väärä ansaitsee rangaistuksen. Sen tähden sinä ja minä tarvitaan saada anteeksi. 

 Itse emme voi tehdä mitään, mikä puhdistaisi meidät synnistä. 
 
Kuva 2 
Naaman sairasti siis spitaalia, johon ei ollut mitään apua.  

  Naamanin vaimolla oli pieni palvelustyttö, jonka nimeä ei kerrota. Hänet oli tuotu Israelista, vanki-
na Syyriaan, missä Naamanin perhe asui. Syyria oli Israelin, Jumalan kansan, viholliskansa ja kerran 
kun syyrialaiset olivat Israelissa ryöstöretkellä, he toivat sieltä mukanaan mm. tämän tytön. tämä tyt-
tö myös näki ja tiesi tämän Naamanin sairauden. 

 
Kuva 3 
Tyttö sanoi Naamanin vaimolle: 2. kun. 5:3  

 Kotoaan siepattu tyttö, oli huolissaan uudestaan ”isännästään” ja hänen sairaudestaan ja sen tuo-
masta tuskasta koko perheelle. Tyttö varmaan rukoili Naamanin puolesta ja Jumala muistutti tyttöä 
israelilaisesta profeetasta.  

 
Mikä on profeetta? Jumalan viestin tuoja, puhuu niitä asioita, joita Jumala on käskenyt puhua 
Tyttö tiesi, että profeetta Elisa palveli totista ja elävää Jumalaa. Jumala oli tehnyt hämmästyttäviä tekoja 
hänen kauttaan; pysäyttänyt Jordanin vedet ja päästänyt hänet kuivin jaloin sen poikki, ja herättänyt jopa 
kuolleen pojan! Varmaan Jumala pystyisi parantamaan Naamanin - Elisan avulla!  

 Ihmeellistä, miten Jumala suunnitteli niin, että tämä pieni tyttö joutui palvelijaksi Naamanin kotiin. 
Todella raju tilanne tytölle, joutua pois kotoa, mutta Jumalalla oli suunnitelma, Hän ei ollut hylännyt. 



 Siellä vieraassa maassa, hän sai kertoa Jumalan profeetasta, joka voisi auttaa Naamania. Jumala ra-
kasti Naamania ja tahtoi pitää hänestä huolta. Pieni tyttö sai olla Jumalan käytössä, kertomassa Ju-
malasta niille, jotka ei häntä vielä tunteneet. 

*Sinäkin, joka uskot Jeesukseen, saat olla Jumalan käytössä, voit olla kertomassa toisille Jeesuksesta, todel-
lisesta avuntuojasta. Jumala haluaa käyttää sinua, muista se! Sun ei tartte odottaa, että kasvat aikuiseksi. 
 
Kuva 4 
Naaman meni kuninkaansa puheille ja kertoi, mitä israelilaistyttö oli sanonut.  
> Kuningas kirjoitti kirjeen Israelin kuninkaalle ja lähetti Naamanin matkaan. Naaman otti kirjeen, palvelijoi-
ta ja paljon arvokkaita lahjoja mukaansa ja lähti Israelin kuninkaan luo.  
Saavuttuaan perille Naaman meni Israelin kuninkaan eteen ja ojensi kirjeen, jossa sanottiin: 2.Kun. 5:6  
>Kuningas järkyttyi. Luuletko, että minä olen Jumala ja osaan parantaa sairaita? hän kysyi ja repäisi viittan-
sa, kuten oli tapana tehdä epätoivon vallassa. Tietenkin kuningas oli neuvoton, mutta hän oli rehellinen. 
Hän tiesi, ettei pystyisi tekemään sellaista, mihin vain Jumala pystyy.  
 
Naaman ei tainnut sittenkään ollut kuunnellut tytön antamia ohjeita.  
> Minne tyttö oli käskenyt hänen mennä?  (Profeetta Elisan luo) 

 Tällä välin Elisa oli kuullut Naamanista. Hän lähetti kuninkaalle viestin: Lähetä se mies minun luok-
seni, niin hän tietää, missä on Jumalan profeetta Israelissa. Kuningas varmaan helpottui saatuaan 
profeetan viestin. Kuningas lähetti Naamanin Elisan luo. 

 
Kuva 5 
Naaman odotti, että Elisa tulisi ottamaan innolla vastaan tärkeän vieraansa. Mutta Elisa ei tullut ulos talos-
taan. Sen sijaan Elisa lähetti palvelijan kertomaan Naamanille viestinsä: 2. kun. 5:10. 

 Naaman ei saanutkaan kohdata Elisaa, vaan hänen tuli uskoa vain sana, minkä Jumala Elisan kautta 
hänelle sanoi ja vielä toimia sen mukaan 
*Mekään ei nähdä Jumalaa meidän silmillä, mutta Jumala on antanut meille sanansa, Raamatun, jon-
ka kautta hän puhuu sinulle. Uskot sä siihen ja toimitko sen mukaan?  

> Uskoiko Naaman, siihen mitä hänelle sanottiin? 
Ei. Naaman vihastui ja lähti pois. jakeet 11,12  

> Naaman odotti suuria ja näkyviä tekoja, ehkä temppuja. 
*Odotatko sinä, että Jumalan tekevän jonkun ihmeen, jotta voisit uskoa häneen? 
*Jumala ei aina tee, niin kuin sinä ja minä haluaisimme, eikä hän tehnyt niin kuin Naaman toivoi ja 
kuvitteli. 

?Mutta mitä Jumala teki, jotta sinä puhdistuisit kaikesta synnistä, saisit kaiken anteeksi?  
 
Kuva rististä ja tyhjästä haudasta 
Hän rakastaa sinua niin paljon, että antoi Jeesuksen kuolemaan ristillä, sinun tähtesi. Jeesus kärsi rangais-
tuksen sun puolesta, jotta sinä saisit anteeksi. Kuolemallaan Jeesus sovitti kaikki synnit; sä et voi tehdä mi-
tään ansaitaksesi anteeksiannon ja pelastuksen. Mut Jeesus ei vaan kuollut, vaan nousi kuolleista, ja elää 
tänäänkin. Ja siksi hän voi antaa kaiken anteeksi, niin että saat elää Jumalan kanssa aina.  Joh. 3:16 (LUE-
TAAN YHTEEN ÄÄNEEN > oma nimi ”maailmaan” ja ”yksikään” sanan kohdalle) 

 Eli Jeesus on tehnyt kaiken sun puolesta ja uskomalla Jeesukseen, sinä saat syntisi anteeksi.  Riittää-
kö sinulle tämä mitä Jumala on tehnyt, vai yritätkö tehdä jotain lisää pelastuaksesi? 

Naaman ei uskonut niitä sanoja, että vain toimimalla, niin kuin hänelle sanottiin, mutta Naamanin palvelijat 
taivuttelivat häntä ja sanoivat: jae 13.  
> Naaman meni Jordanille ja toimi niin kuin Elisa oli käskenyt, kastautuu Jordan-joessa seitsemän kertaa. 
 
Kuva 6 
Ja mitä tapahtui? jae 14b 
Niin, miksi Naamanin piti peseytyä Jordan-joessa?  
Koska Jumala sanoin niin. Kun hän uskoi Jumalan Sanaan ja toimi sen mukaan hän parani.  



*Sinäkin saat uskoa siihen, mitä Raamattu sanoo. Se on totta ja se ei petä, ei koskaan.  
 
Naaman palasi Elisan luo ja sanoi: 2. kun. 5:15a  

 Naaman uskoi nyt Jumalaan. Sen lisäksi, että Jumala sillä vedellä puhdisti hänet siitä spitaalista, Ju-
mala puhdisti hänet myös synnistä, Naaman sai kaiken anteeksi.  

*Jos sinä et vielä usko Jeesukseen, etkä ole pyytänyt syntejäsi anteeksi, niin jos sä haluut, niin tänä iltana sä 
voit puhdistua niin kuin Naaman. Sä voit rukoilla…  Jeesus kuulee. 
 
Raamatun kohta 1. joh. 1:9 
Raamattu lupaa: jos me tunnustamme…  Jeesus lupaa myös, ettei hän hylkää ketään, joka tulee Hänen luo. 
 
OK (= olla käytössä, voidaan rukoilla yhdessäkin, jos haluut) 
 
*Eikä meistä Jeesukseen uskovista tule synnittömiä, vaan joka päivä saat tulla Jeesuksen luo ja tunnustaa 
syntisi ja uskoa ne anteeksiannetuiksi.  
 
Kun Naaman oli puhdistunut ja parantunut, hän oli todella iloinen ja tarjosi kiitoslahjaansa Elisalle. Mutta 
Elisa ei suostunut ottamaan lahjoja vastaan. Miksi Elisa, ei ottanut kiitoslahjoja vastaan? 

>Koska kiitos kuului Jumalalle, joka hänet oli parantanut ja pelastanut, antanut kaiken anteeksi.  
 
Kiitätkö sinä Jumalaa Hänen teoistaan, siitä mitä hän on sinulle tehnyt? 

Me voidaan nyt yhdessä kiittää ja rukoilla! 
 
 


