
Jooas: Nuori kuningas, 2. Kun. 11-12:17 

PT= Jumala pitää sinusta huolen 

 

Johdanto:  Oletko koskaan leikkinyt olevasi prinsessa/prinssi? 

 

1. Juudan kuningas Ahasja oli tapettu. 

- Ahasin äiti Atalja päättää hävittää kuninkaan suvun > kuninkaan lapset tapettavaksi 

- Ataljasta tulee hallitsija. 

  

2. Joseba pelastaa Jooasin. 

- Kuninkaan sisar Joseba ottaa Joasin ja piilottaa tämän > Jooas säilyy hengissä. 

* Jumala halusi, että Joas pysyy hengissä, PT, Jumalalla oli toisenlainen suunnitelma 

* Joseba tiesi, mikä on oikein ja teki sen mukaan vaikka joutui itse vaaraan. 

- Jooasia pidetään 6 vuotta piilossa temppelissä. 

  

4. Jooas temppelissä. 

- Joseba huolehtii pojasta temppelissä 

* Jooas pysyi piilossa, ei ”kiusannut” Jumalaa > Älä sinäkään koettele Jumalan huolen-

pitoa esim. maantiellä leikkien PT  

- Temppeliä oli rikottu ja ihmiset palvoivat epäjumalia. 

* Synti rikkoo välit elävän Jumalan kanssa. 

 

5. Jooas kruunataan kuninkaaksi. 

- 7. vuotena pappi Jojada tuo Jooaksen kansan eteen.  

- Sotilaita paikalla varmistamassa, ettei Atalja pääse Jooasin luo 

* Jumala suojeli Jooasta sotilaiden avulla 

- Pappi Jojada asettaa Jooasin kuninkaaksi. 

* Jooas 7v, pärjääkö yksin? Jumala on luvannut auttaa! PT 

* Sinunkin kannattaa kuunnella Jumalan neuvoja ja ohjeita valinnoissasi. 

 

6. Atalja vastustaa kruunausta. 

- Atalja kuulee huudot, tulee paikalle ja syyttää kapinasta. 

- Sotilaat vievät Ataljan pois >  kuolemantuomio > Atalja saa rangaistuksen teoistaan 

* Myös Jumala rankaisee synnistä, mutta rangaistus on jo kärsitty > Kelpaako sinulle? 

 

7. Jooas palvelee Jumalaa. 

- Jooas tuhoaa tuhoaa Baalin temppelin ja alttarit. 

- Jooas teki Jumalan tahdon mukaan, sillä hän tunsi lain > Jojada oli opettanut 

* Sinäkin voit oppia tuntemaan Jumalaa ja Hänen tahtoaan > Raamattu! 

* Voit myös opettaa muille > kaverit koulussa, harrastuksissa, vanhemmat, sisarukset… 

 

8. Jooas haluaa korjata temppelin, papit eivät korjaa. 

- Temppeliä oli rikottu, Jooas haluaa korjata sen. 

? Haluatko sinä korjata välit Jumalan kanssa? > Jeesus! Jumala on tehnyt kaiken puoles-

tasi, PT 

- Määrää papit korjaamaan vauriot temppeliin tuoduilla uhrirahoilla > 23 vuoden kulutta 

korjauksia ei ole vielä tehty. 

- Papit suostuvat antamaan rahat korjaustöihin, jos heidän ei tarvitse tehdä työtä. 

 

9. Temppeli korjataan. 

- Pappi Jojada laittaa temppeliin arkun, jonka kanteen poraa reiän. 

- Kaikki temppeliin tuotu raha laitettiin arkkuun, ja rahoilla maksettiin työntekijöille ja 

ostettiin tarvittavat puut ja kivet. 

- Jooas oli kuninkaana 40 vuotta. 

 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 
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Jumala 
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† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

 

 

 

Selitä Raamattu 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rm.3:23 Kaikki synt. 



 

Mitä Herra teki? Varjeli, johdatti ja opetti Joasta. Antoi hänelle neuvonantajia. 

Mitä tämä osoittaa hänestä? Jumala välittää ihmisestä. Jumalalla on suunnitelma, joka toteutuu. Jumala ei 

jätä yksin. 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Opettele tuntemaan Jumalaa, niin Hänen tahtoaan on helpompi nou-

dattaa. Luota Jumalaan. Seuraa Jumalaa. 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? Synti erottaa Jumalasta. Synti rikkoo.  

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? synti, temppeli, uhri

 

2. Kun. 11-12:17 
Ataljan hallituskausi ja Jojadan kapina 

1 Kun Ahasjan äiti Atalja sai tietää poikansa kuolleen, hän päätti hävittää koko Juudan kuningassuvun. 2 Silloin Ahasjan sisar 

Joseba, joka oli kuningas Joramin tytär, otti Ahasjan pojan Joasin salaa pois surmattavaksi määrättyjen kuninkaan poikien joukos-

ta. Hän vei pojan ja tämän imettäjän makuuhuoneeseensa, ja pojan henki säästyi, kun hänet näin piilotettiin Ataljalta. 3 Joasia 

pidettiin sitten kuuden vuoden ajan kätkössä Joseban luona Herran temppelissä, sillä Atalja hallitsi maata. 4 Seitsemäntenä vuote-

na pappi Jojada kutsui kaarialaisten palkkasoturien ja henkikaartin sadanpäälliköt luokseen Herran temppeliin. Hän solmi liiton 

heidän kanssaan ja otti heiltä valan Herran temppelissä. Sitten hän näytti sadanpäälliköille kuninkaan pojan 5 ja antoi heille käs-

kyn: "Näin teidän tulee toimia. Teidän osastoistannehan on kolmannes sapattina vartiovuorossa. Sijoittakaa siitä joukosta yksi 

kolmannes vartioimaan kuninkaan palatsia, 6 toinen Surinporttia ja kolmas Henkikaartinporttia. Huolehtikaa vuorotellen temppe-

lin sisäänkäynnin vartioinnista. 7 Pankaa ne kaksi osastoanne, joiden pitäisi olla sapattina vapaavuorossa, kuninkaan luo vartioi-

maan Herran temppeliä. 8 Pysytelkää kuninkaan ympärillä ja pitäkää ase kädessänne. Jos joku yrittää murtaa rivinne, tappakaa 

hänet. Pysykää joka hetki kuninkaan lähellä, minne hän sitten meneekin." 9 Sadanpäälliköt tekivät pappi Jojadan käskyn mukai-

sesti. He kokosivat kukin sotilaansa, niin sapattina vartioon tulevat kuin vapaavuorolaisetkin, ja tulivat Jojadan luo. 10 Pappi antoi 

sadanpäälliköille keihäät ja jouset, jotka olivat kuuluneet kuningas Daavidille ja olivat nyt Herran temppelissä. 11 Henkivartijat 

asettuivat ase kädessä kuninkaan suojaksi, ja heidän rivinsä kiersi temppelin eteläseinältä alttarin vieritse pohjoisseinälle saakka. 

12 Jojada toi kuninkaan pojan esiin, asetti hänen päähänsä otsarivan ja antoi hänelle lain kirjan. Hänet julistettiin kuninkaaksi ja 

voideltiin, ja kaikki taputtivat käsiään ja huusivat: "Eläköön kuningas!" 13 Kun Atalja kuuli sotilaiden ja kansan huudon, hän lähti 

Herran temppeliin väkijoukon luo. 14 Mutta siellä hän näki, että kuningas seisoi korokkeella, kuten tapa oli, ja päälliköt ja torven-

soittajat olivat hänen ympärillään ja koko Juudan kansa riemuitsi ja puhalsi torviin. Silloin Atalja repäisi vaatteensa ja huusi: "Ka-

pina, kapina!" 15 Pappi Jojada antoi sotilaita johtaville sadanpäälliköille käskyn: "Viekää hänet rivistöjen välitse ulos ja surmat-

kaa jokainen, joka yrittää seurata häntä." Hän ei näet halunnut, että Atalja surmattaisiin Herran temppelissä. 16 Niin sotilaat tart-

tuivat Ataljaan, veivät hänet Hevosportin kautta kuninkaan palatsiin ja surmasivat hänet siellä. 17 Jojada, kansa ja kuningas teki-

vät liiton ja sitoutuivat aina olemaan Herran kansa. 18 Väkijoukko tunkeutui Baalin temppeliin ja hävitti sen maan tasalle. Alttarit 

ja kuvat murskattiin palasiksi, ja Baalin pappi Mattan surmattiin alttarien edessä. Jojada asetti sotilaita vartioimaan Herran temp-

peliä 19 ja lähti sitten saattamaan kuningasta temppelistä. Hän kutsui mukaansa sadanpäälliköt, kaarialaiset palkkasoturit ja muut 

henkivartijat sekä koko väkijoukon, ja he menivät Henkikaartinportin kautta kuninkaan palatsiin. Siellä Joas istuutui kuninkaan 

valtaistuimelle. 20 Koko kansa riemuitsi, ja kaupunki pysyi rauhallisena. Atalja oli surmattu kuninkaan palatsissa.  

 

Joas korjauttaa Jerusalemin temppelin 

1 Joas oli kuninkaaksi tullessaan seitsemän vuoden ikäinen. 2 Hän tuli kuninkaaksi Jehun seitsemäntenä hallitusvuotena ja hallitsi 

Jerusalemissa neljäkymmentä vuotta. Hänen äitinsä oli beersebalainen Sibja. 3 Joas teki koko ikänsä sitä, mikä on oikein Herran 

silmissä, koska pappi Jojada oli kasvattanut hänet. 4 Uhrikukkulat eivät kuitenkaan hävinneet, yhä edelleenkin kansa uhrasi ja 

suitsutti kukkuloilla. 5 Joas sanoi papeille: "Kaiken uhriksi pyhitetyn rahan, joka tuodaan Herran temppeliin, ottakoot papit hal-

tuunsa, kukin omilta maksuvelvollisiltaan - - oli se sitten tuojalle itselleen määrätty maksu tai toisten maksettavaksi määrätty 

summa, jonka hän tulee tuomaan, tai vapaaehtoisesti Herran temppeliin tuotava uhrilahja. 6 Näillä varoilla pappien pitää korjaut-

taa kaikki temppelin vauriot." 7 Mutta vielä Joasin kahdentenakymmenentenäkolmantena hallitusvuotena papit eivät olleet kor-

jauttaneet temppelin vaurioita. 8 Kuningas Joas kutsui silloin pappi Jojadan ja muut papit luokseen ja sanoi heille: "Miksi te ette 

kunnosta temppeliä? Nyt ette enää saa ottaa maksuvelvollisiltanne rahaa, ellette anna sitä temppelin korjaukseen." 9 Papit suostui-

vat siihen, että he eivät enää ottaisi kansalta rahaa, kunhan eivät myöskään joutuisi korjauttamaan temppeliä. 10 Pappi Jojada otti 

arkun, teki sen kanteen reiän ja asetti sen alttarin luo, Herran temppelin ovelta katsoen oikealle puolelle. Ovella vartiossa olevat 

papit panivat tähän arkkuun kaiken rahan, joka tuotiin Herran temppeliin. 11 Aina kun papit näkivät, että arkussa oli paljon rahaa, 

kuninkaan kirjuri ja ylipappi kutsuttiin Herran temppeliin, ja he kokosivat ja laskivat kertyneet rahat. 12 He antoivat laskemansa 

rahat korjaustöiden valvojille, joiden vastuulla työt Herran temppelissä olivat. Nämä maksoivat edelleen temppeliä korjaaville 

puusepille ja rakennusmiehille, muurareille ja kivenhakkaajille. 13 Rahoilla myös hankittiin puita ja hakattuja kiviä, joilla Herran 

temppelin halkeamia korjattiin, ja kaikkea muuta, mitä töissä tarvittiin. 14 Näillä rahoilla, jotka Herran temppeliin tuotiin, ei kui-

tenkaan teetetty hopeavateja, veitsiä, vihmontamaljoja eikä torvia, ei kulta- eikä hopeaesineitä. 15 Rahat annettiin työn valvojille, 

ja he maksoivat niillä Herran temppelin korjaustyöt. 16 Niiltä miehiltä, joille rahat annettiin työn valvojille toimitettaviksi, ei 

vaadittu tilejä, sillä he nauttivat kaikkien luottamusta. 17 Vikauhri- ja syntiuhrirahoja ei käytetty Herran temppelin korjaamiseen, 

vaan ne menivät papeille. 


