
Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6)
Luterilainen Kirkko 4. vuosi nro VT4_2/26
www.pyhäkoulu.fi
lapsille@luterilainen.com 6.12.2015
________________________________________________________________________________

NAEMAN  PARANEE  PITALISTAAN

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Naeman eli Syyriassa. Syyria eli Aram oli hyvin epämääräisen
maantieteellisen alueen nimitys. Syyrian alueella oli muinoin joukko
pikkuvaltioita, mm. Damasko, Sooba, Rehob eli Beet-Rehob, Toob, Maaka ja
Gesur. Damasko oli sittemmin Syyrian voimakkain valtio, ja sen kuningasta
nimitettiinkin yksinkertaisesti "Aramin kuninkaaksi". Elisan kotipaikka oli
Israelissa (pohjoisvaltiossa), Isaskarin alueella (Samaria), Jordan-virran
varrella.



Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 2(6)
Luterilainen Kirkko 4. vuosi nro VT4_2/26
www.pyhäkoulu.fi
lapsille@luterilainen.com 6.12.2015
________________________________________________________________________________

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Profeetta Elisa ja hänen palvelijansa Geehasi
Naeman, Aramin kuninkaan kunnioitettu sotapäällikkö ja tämän puoliso
Pieni israelilainen tyttö, jonka aramilaiset olivat ottaneet sotavangiksi,
palvelustytöksi. Tyttö, jonka nimeä ei mainita, uskoi Jumalaan.

d) Vieraat termit
Pitali oli vakava sairaus. Se alkoi pienistä muutoksista iholla ja levisi nopeasti.
Henkilö, joka siihen sairastui, menetti kaiken: työnsä, perheensä, ystävänsä ja
terveytensä, lopulta elämänsä. Pitalitautisia pidettiin saastaisina. Pitalia
sairastavat joutuivat eristetyiksi muista, sillä tauti levisi helposti muihin
ihmisiin. Usein tauti johti kuolemaan.
Rimmon, aramilaisten epäjumala, jolla oli temppeli Damaskossa.
Talentti, sekeli ja miina olivat painomittoja. 1 talentti (58,9 kg) = 60 miinaa (982
g) = 3 600 sekeliä (16,4 g). Lähde A. Saarisalon Raamatun sanakirja.

2. Itse kertomus Raamatusta
2 Kun. 5:1 –

Naeman, Aramin kuninkaan sotapäällikkö, oli herransa hyvin arvossa pitämä
ja suurta kunnioitusta nauttiva mies, sillä hänen kauttansa Herra oli antanut
Aramille voiton; ja hän oli sotaurho, mutta pitalitautinen. Kerran olivat
aramilaiset menneet ryöstöretkelle ja tuoneet Israelin maasta vankina pienen
tytön, joka joutui palvelukseen Naemanin puolisolle.

Naeman etsii apua ensin Israelin kuninkaalta
Tyttö sanoi emännällensä: "Oi, jospa herrani (Naeman) kävisi profeetan luona
Samariassa! Profeetta kyllä päästäisi hänet hänen pitalistansa." Niin Naeman
meni ja kertoi tämän herrallensa (Aramin kuninkaalle), sanoen: "Niin ja niin
on tyttö, joka on Israelin maasta, puhunut." Aramin kuningas vastasi: "Mene
vain sinne; minä lähetän kirjeen Israelin kuninkaalle."

Niin Naeman lähti sinne ja otti mukaansa kymmenen talenttia (n. 600 kg)
hopeata, kuusituhatta sekeliä (lähes 100 kg) kultaa ja kymmenen juhlapukua.
Naeman vei Israelin kuninkaalle kirjeen, joka kuului näin: "Kun tämä kirje
tulee sinulle, niin katso, minä olen lähettänyt luoksesi palvelijani Naemanin,
että sinä päästäisit hänet hänen pitalistansa." Kun Israelin kuningas oli
lukenut kirjeen, repäisi hän vaatteensa ja sanoi: "Olenko minä Jumala, joka
ottaa elämän ja antaa elämän, koska hän käskee minua päästämään miehen
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hänen pitalistansa? Ymmärtäkää ja nähkää, että hän etsii aihetta minua
vastaan."

Naeman saa Elisalta kummallisen neuvon
Mutta kun Jumalan mies Elisa kuuli, että Israelin kuningas oli reväissyt
vaatteensa, lähetti hän kuninkaalle sanan: "Miksi olet reväissyt vaatteesi?
Anna hänen tulla minun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on
profeetta." Niin Naeman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan
talon oven eteen. Elisa lähetti hänen luokseen sanansaattajan ja käski sanoa:
"Mene ja peseydy seitsemän kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä, ja
sinä tulet puhtaaksi." Mutta Naeman vihastui ja meni matkaansa sanoen:
"Katso, minä luulin hänen edes tulevan ja astuvan esiin ja rukoilevan Herran,
Jumalansa, nimeä, heiluttavan kättänsä sen paikan yli ja niin poistavan pitalin.
Eivätkö Damaskon virrat, Abana ja Parpar, ole kaikkia Israelin vesiä
paremmat? Voisinhan minä yhtä hyvin peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi."
Hän kääntyi ja meni tiehensä kiukustuneena.

Naeman puhdistuu
Mutta hänen palvelijansa astuivat esiin ja puhuttelivat häntä ja sanoivat:
"Isäni, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jotakin erinomaista, etkö tekisi
sitä? Saati sitten, kun hän sanoi sinulle ainoastaan: 'Peseydy, niin tulet
puhtaaksi.'" Niin Naeman meni ja sukelsi Jordaniin seitsemän kertaa, niin
kuin Jumalan mies oli sanonut; ja hänen lihansa tuli entisellensä, pienen pojan
lihan kaltaiseksi, ja hän tuli puhtaaksi.

Elisa ei suostu ottamaan vastaan lahjuksia
Sitten hän palasi Jumalan miehen luo, hän ja koko hänen joukkonsa, meni
sisälle, astui hänen eteensä ja sanoi: "Katso, nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole
missään muualla maan päällä kuin Israelissa. Ota siis vastaan jäähyväislahja
palvelijaltasi." Mutta Elisa vastasi: "Niin totta kuin Herra elää, jonka edessä
minä seison, en minä sitä ota." Naeman pyytämällä pyysi häntä ottamaan,
mutta hän epäsi. Niin Naeman sanoi: "Jos et tätä otakaan, salli kuitenkin
palvelijasi saada sen verran maata, kuin muulipari voi kantaa. Sillä palvelijasi
ei enää uhraa polttouhria eikä teurasuhria muille jumalille kuin Herralle.
Tämän antakoon kuitenkin Herra anteeksi palvelijallesi: kun minun herrani
(Aramin kuningas) menee Rimmonin temppeliin rukoilemaan, nojaten minun
käteeni, ja minäkin kumartaen rukoilen Rimmonin temppelissä, niin antakoon
Herra palvelijallesi anteeksi sen, että minä kumartaen rukoilen Rimmonin
temppelissä." Elisa sanoi hänelle: "Mene rauhassa."
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Geehasiin iskee ahneus
Kun hän (Naeman) oli kulkenut hänen (Elisan) luotansa jonkun matkaa,
ajatteli Geehasi, Jumalan miehen Elisan palvelija: "Katso, minun herrani säästi
tuota aramilaista Naemania, niin ettei ottanut häneltä, mitä hän oli tuonut.
Niin totta kuin Herra elää, minä riennän hänen jälkeensä ja otan häneltä
jotakin." Niin Geehasi juoksi Naemanin jälkeen. Kun Naeman näki hänen
rientävän jäljessänsä, hyppäsi hän alas vaunuistaan, meni häntä vastaan ja
kysyi: "Onko kaikki hyvin?" Hän vastasi: "Hyvin on; mutta herrani on
lähettänyt minut ja käskee sanoa: 'Nyt juuri tuli luokseni Efraimin vuoristosta
kaksi nuorta miestä, profeetanoppilaita. Anna heille talentti (n. 60 kg) hopeata
ja kaksi juhlapukua.'" Naeman vastasi: "Suvaitse ottaa kaksi talenttia."
Naeman pyytämällä pyysi häntä. Niin Naeman sitoi kaksi talenttia hopeata
kahteen kukkaroon ja antoi ne ynnä kaksi juhlapukua kahdelle palvelijallensa,
ja he kantoivat niitä hänen edellänsä. Mutta kun Geehasi tuli kummulle, otti
hän ne heidän käsistänsä ja kätki ne taloon; sitten hän päästi miehet
menemään.

Geehasi saa rangaistuksen
Gaeehasi meni sisälle ja astui herransa luo. Niin Elisa kysyi häneltä: "Mistä
tulet, Geehasi?" Hän vastasi: "Palvelijasi ei ole käynyt missään." Elisa sanoi
hänelle: "Eikö minun henkeni kulkenut sinun kanssasi, kun eräs mies kääntyi
vaunuissansa sinua vastaan? Oliko nyt aika ottaa hopeata ja hankkia vaatteita,
öljytarhoja, viinitarhoja, lampaita, raavaita, palvelijoita ja palvelijattaria?
Naemanin pitalitauti tarttuu sinuun ja sinun jälkeläisiisi ikiajoiksi." Geehasi
lähti hänen luotansa lumivalkeana pitalista.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Tässä kertomuksessa on paljon opittavaa:
1. Pieni tyttö tunnusti rohkeasti uskonsa – ihana esimerkki meille.
2. Naemanin parantuminen kuvaa meille kastetta. Hän puhdistui

peseytymällä. Kastevesi, yhdessä Jumalan sanan kanssa, pesee meidät
puhtaiksi synneistämme.

3. Elisalla ei ollut oikeutta ottaa vastaan (vasta-)lahjoja, sillä ei hän
parantanut Naemania, vaan Jumala. Jumalan apua ei voi ostaa rahalla.
Geehasilla ei ollut asiassa mitään osuutta.

4. Tilaisuus teki varkaan – Geehasiin iski ahneus. Sitten kertomus etenee
tyypillisesti: Geehasi yritti peittää ja salata tekonsa, vieläpä valehteli mutta
sai lopulta rangaistuksensa. Jumala näkee kaiken.
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4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Jeesus paransi pitalitautisia: UT1_10 ja UT1_34.

5. Opeteltava Raamatun lause
Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heidät
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

6. Lauluehdotus VK 637 (UVK 495) Taivaan Isä nostit minut (kastelaulu)

 tai SK 322 Rohkenetko, minkä maksoi aina Herraas tunnustaa,
vaikka maailma sua pilkkaa, vastustaa ja vainoaa?

3. Kuinka piiloon jäädä voisi kalliolla kaupunki?
Kuinka jäisi maailmalta huomaamatta uskosi?

4. Jeesus jos on suuri sulle, aarre ainut, armahin,
Aartehestas maailmalle tunnustaa sun täytyykin.

6. Itseäs siis tutki, ootko puolellaan vai vastahan.
Jos on mieles Herraa vastaan, ristin luo käy Golgatan!

7. Pyydä uutta puhdistusta luona armolähtehen.
Pyydä voimaa, rohkeutta Herran tunnustuksehen.

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
Naeman ei käsittänyt, että Jumala voisi määrätä jotakin niin tavallista kuin:
”Mene ja peseydy seitsemän kertaa Jordanissa”. Hän luuli saavansa jotakin
dramaattisempaa. Mutta ei Jordanin vesi häntä tehnytkään puhtaaksi vaan
Jumalan siihen liittämä lupaus. Muissa virroissa peseytyminen ei olisi häntä
tehnyt terveeksi.

Monelle on yhä tänä päivänä vaikea käsittää, että lapsen kasteessa tapahtuisi
jotakin erityistä, kun pastori valelee hänen päähänsä tavallista vettä. Kristin-
oppi opettaa meille tästä: ”Kaste ei ole pelkkää vettä, vaan se on vettä, joka
liittyy Jumalan käskyyn ja yhdistyy Jumalan sanaan. Mikä on se Jumalan
sana? Tämä, jonka Herramme Jeesus Kristus sanoo Matteuksen evankeliumin
viimeisessä luvussa: Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni
kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.”
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