
Joona  (myös kirjassa Kun Pietaria harmitti s.61) 

 

Päätotuus: Jumala on armollinen Jumala 

 

Johdanto 

Kerran minun isoveljeni teki niin, että kun hän ei halunnut mennä kouluun hän sanoi 

vain äidille, että hänellä on mahakipeä. Ja hän jäi kotiin. Oletko sinä koskaan jättänyt 

jotain tehtävää tekemättä? Eräs mies Raamatussa jätti Jumalan tehtävän tekemättä. 

  

Kulku 

1. Mies saa Jumalalta tehtävän 

 - sitä miestä ehkä jännitti mennä uuteen paikkaan 

* jokaiselle meistä on varattu tehtävä 

2. Hän päättää paeta mahdollisimman kauas 

 - minne sinä menisit pakoon Jumalaa? 

3. Saa paikan laivasta 

 

4. Merellä tulee myrsky, mies on piilossa kannen alla 

 - kun pakosalla/häpeissään tekee mieli mennä piiloon (katuva koira) 

5. Merimiehille tulee hätä, he huutavat avuksi epäjumalia, keventävät lastia 

 - hädän hetkellä turvaudumme Jumalaan (vitsi: bussikuski&pappi) 

 * Onko sinulla joskus ollut hätä? Mitä teit silloin? Mikä sinua pelottaa? 

6. Mies löydetään nukkumasta ja hänelle ollaan vihaisia 

 - Eräs toinen tarina kertoo pikkupojasta jonka isä oli laivan kapteeni.. 

 > ei tarvitse pelätä, jos voi luottaa 

7. Heitetään arpaa, kenen vika myrsky on. Arpa osoittaa mieheen. 

 

8. Hän kertoo Jumalastaan ja hänet heitetään yli laidan. PT. 

 

9. Iso kala nielaisee hänet ja vie 3 pvän päästä kotirannalle 

 

10. Joona lähtee tekemään tehtävää Niniveen = 3 pvän kävelymatkan kokoinen. 

 

11. Joona kävelee yhden päivän ja saarnaa: ” Enää neljäkymmentä päivää, sitten 

Ninive hävitetään!” 

 - maailman lyhin herätyssaarna 

 *Miten tänä päivänä herätellään? Ketä pitää herätellä? 

 

12. Ihmiset kääntyivät ja katuivat 

 - mistä he tiesivät mitä pitää tehdä? 

- Vain Jumala on valta hävittää. 

 

13. Jumala armahtaa (PT) ja Joona ei ymmärrä. 

 

 

Tietokilpailu: 

Miten iso oli Niiniven kaupunki? Monta pvää Joona oli kalan vatsassa? Mitä Niiniven 

kaupunkilaiset tekivät?  

 

Kala-sanaetsintä 

 

Joona näytelmä eri tunnetiloilla: surullinen, iloinen, pantomiimi 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

En kerro nimeä 

 

Selitä Raamattu 

 

 

 

 

 

Kartta!? 

 

 

 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 

Selitä lastin 

heittäminen yli laidan 

 

 

 

 

Jumala on 

kaikkivaltias 

 

 

Selitä päivän matka 

 

Jumala kutsuu 

 

 

† Jumala osoitti 

armonsa Jeesuksessa 

Selitä paasto 

 

 

 

Ps.139:7 

Herraa piiloon? 

Mt.12:40 

Joona kalan vatsassa 

Mt.20:12  

Viinitarhan työmiehet 



Mitä Herra teki? 

Näki Niiniven tilanteen, halusi varoittaa/herätellä ihmisiä. Hän kutsui Joonan ja antoi 

hänelle tehtävän. Hän lähestyi ihmistä. Hallitsi luonnonvoimia. Pysäytti Joonan. 

Pelasti Joonan. Kutsui häntä uudestaan. Herätti Niiniven kaupunkilaiset. Armahti 

Niiniven. Opetti Joonaa. 

 

Mitä tämä osoittaa hänestä? 

Hän välittää paatuneistakin ihmisistä. Hän kutsuu ihmisiä. Hän haluaa pelastaa 

jokaisen. Hän on kaikkivaltias ja armollinen. Hän näkee kaikkialle. 

 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? 

Herraa ei pääse pakoon. Hänellä on tehtävä meille jokaiselle. Herra valmistaa kuulijat 

etukäteen, meidän ei itse tarvitse sitä murehtia. Ymmärryksemme ei riitä 

arvostelemaan Jumalaa. 

 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? 

Synnin seuraus on tuho/kuolema. Synti vie pois Jumalan luota. 

 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? 

Päivän matka. 

Lastin heittäminen yli laidan. 

Paasto 

Risiinikasvi 

 

Totuuksia 

Herra on armollinen. 

Herralla on tehtävä meille. 

Laki on meille meidän suojelemiseksi. 

 

Päätotuus:  

 

 

 

 



 

Joona pakenee Jumalan antamaa tehtävää  

Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana: 2. "Lähde Niniveen, tuohon suureen 

kaupunkiin, ja julista siellä, että minä, Herra, olen nähnyt sen pahuuden ja rankaisen 

sitä." 3. Mutta Joona päätti paeta Herraa ja matkustaa meren taakse Tarsisiin. Hän 

meni rannikolle Jafoon ja etsi satamasta laivan, joka oli lähdössä Tarsisiin. 

Maksettuaan matkansa hän astui laivaan päästäkseen meren yli pois Herran 

ulottuvilta.  

4. Laivan ehdittyä ulapalle Herra nostatti ankaran myrskyn. Se oli niin raju, että laiva 

oli vähällä hajota. 5. Merimiehet olivat peloissaan, ja kukin huusi avuksi jumalaansa. 

Keventääkseen laivaa he heittivät mereen kaiken tavaran, mitä laivassa oli. Joona oli 

mennyt alas laivan uumeniin ja pannut maata. Siellä hän nyt nukkui syvässä unessa. 

6. Laivan kapteeni meni hänen luokseen ja sanoi hänelle: "Sinäkö vain nukut! Nouse 

ylös ja huuda avuksi jumalaasi! Ehkä sinun jumalasi huomaa meidät, niin ettemme 

huku."  

7. Merimiehet sanoivat toisilleen: "Heitetään arpaa, että saamme tietää, kenen takia 

tämä onnettomuus on kohdannut meitä!" Miehet heittivät arpaa, ja arpa osui Joonaan. 

8. Silloin he sanoivat hänelle: "Kerro meille, miksi tämä onnettomuus on kohdannut 

meitä! Mikä sinä olet miehiäsi? Millä asioilla sinä liikut ja mistä tulet? Mistä maasta 

ja mitä kansaa sinä olet?" 9. Joona vastasi heille: "Minä olen heprealainen ja palvelen 

Herraa, taivaan Jumalaa, joka on tehnyt sekä meren että maan."  

10. Miehet joutuivat kauhun valtaan ja sanoivat hänelle: "Mitä sinä oletkaan tehnyt!" 

Sen he näet tiesivät, että Joona oli lähtenyt pakoon Herraa, Jumalaansa; Joona oli sen 

heille kertonut. 11. "Mitä meidän pitäisi tehdä sinulle, että meri tyyntyisi?" miehet 

kysyivät häneltä. Myrsky näet yltyi yltymistään. 12. Joona vastasi: "Heittäkää minut 

mereen, niin meri tyyntyy. Minä olen varma, että tämä hirveä myrsky on minun 

syytäni."  

13. Merimiehet koettivat vielä soutaa laivan takaisin rantaan mutta eivät onnistuneet, 

sillä myrsky heidän ympärillään yltyi yhä vain kovemmaksi. 14. Niin he huusivat 

Herraa ja sanoivat: "Oi Herra, älä anna meidän tuhoutua tämän miehen takia! Vaikka 

hän olisikin syytön, älä vedä meitä vastuuseen hänen hengestään. Sinä, Herra, olet 

tehnyt, niin kuin itse tahdoit!" 15. Sitten he tarttuivat Joonaan ja heittivät hänet 

mereen. Meren raivo laantui heti. 16. Miehet pelkäsivät ja kunnioittivat nyt Herraa,  

 

2:11. Sitten Herra käski kalan oksentaa Joonan kuivalle maalle.  

3:1. Niniven kansa kääntyy  

Joonalle tuli toisen kerran tämä Herran sana: 2. "Lähde Niniveen, tuohon suureen 

kaupunkiin, ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun."  

3. Nyt Joona meni Niniveen, niin kuin Herra oli käskenyt. Ninive oli suunnattoman 

suuri kaupunki, laidasta laitaan kolme päivänmatkaa. 4. Joona lähti kulkemaan 

kaupungissa ensimmäistä päivänmatkaa ja huusi: "Enää neljäkymmentä päivää, sitten 

Ninive hävitetään!" 5. Sen kuultuaan Niniven asukkaat uskoivat Jumalaan. He 

julistivat paaston, ja niin ylhäiset kuin alhaisetkin pukeutuivat säkkivaatteeseen.  

8. Kaikkien, niin ihmisten kuin eläintenkin, on kuljettava säkkivaatteeseen puettuina, 

kaikkien on huudettava Jumalaa täysin voimin.  

10. Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään. Niin hän muutti mielensä eikä 

sallinutkaan onnettomuuden kohdata niniveläisiä, vaikka oli sanonut tuhoavansa 

heidät.  

 

1. Joonan pettymys  

Joona pani tämän kovin pahakseen ja suuttui. 2. Hän rukoili Herraa ja sanoi: "Voi, 

Herra! Enkö minä tätä sanonut, kun olin vielä omassa maassani? Siksihän minä 

ensiksi lähdin pakoon 

Tarsisiin. Minä tiesin, 

että sinä olet 

anteeksiantava ja 

laupias Jumala, sinä 

olet kärsivällinen ja 

sinun hyvyytesi on 

suuri. Sinä olet aina 

valmis luopumaan 

rangaistuksesta, jolla 

olet uhannut. 3. Ota 

nyt, Herra, minun 

henkeni. Parempi 

minun on kuolla kuin 

elää." 4. Mutta Herra 

sanoi: "Onko sinulla 

mitään syytä olla 

suutuksissa?"  

 


