
Kertomus Joonasta 
 

Raamatussa kerrotaan monista henkilöistä, jotka ovat saaneet vaikeita tehtäviä. Eräs heistä on 

Joona. Joona sai Jumalalta tehtävän, jota hän ei olisi halunnut tehdä. Hän päätti lähteä Jumalaa 

pakoon. 

Joona oli israelilainen profeetta, sellainen henkilö, jonka uskottiin välittävän ihmisille viestejä 

Jumalalta. Hän sai Jumalalta käskyn: ”Niniveläiset eivät toimi niin kuin minä olen käskenyt. Annan 

sinulle tehtävän. Sinun pitää mennä kertomaan heille, että minä tuhoan heidät, elleivät he ryhdy 

toimimaan oikein ja noudattamaan minun lakejani.”  Joona tiesi, että Ninive oli Israelin viholliskansan 

kaupunki eikä hän olisi halunnut lähteä sinne. Häntä pelotti. Joona päätti lähteä pakoon kauas 

merien taakse. Hän toivoi, ettei Jumala löytäisi häntä. 

Joona saapui Jafoon ja meni satamaan. Hän toivoi löytävänsä laivan, jolla pääsisi kauas pois 

Jumalan luota. Hän maksoi matkan ja astui laivaan. 

Mutta kun he olivat päässeet ulapalle, puhkesi kova myrsky. Kaikki laivan merimiehet olivat 

peloissaan ja he rukoilivat omia jumaliaan pelastamaan heidät. Mikään ei auttanut. Lopulta he 

muistivat Joonan. He halusivat tietää, kuka hänen jumalansa oli. Jospa tämä voisi auttaa? Silloin 

Joonan oli kerrottava, että hän oli paennut Jumalan antamaa tehtävää ja myrsky oli sen seurausta. 

Merimiehet kysyivät, mitä heidän pitäisi tehdä, jotta he pelastuisivat myrskyn kourista. Joona käski 

heitä heittämään hänet mereen, niin myrsky tyyntyisi. Näin tapahtui ja meren raivo laantui heti. 

Mutta Jumala ei halunnut Joonan tuhoutuvan. Hän antoi suuren kalan nielaista Joonan vatsaansa. 

Joona oli kalan vatsassa kolme yötä ja kolme päivää. Nyt Joona rukoili Jumalaa avukseen. Silloin 

kala ui lähelle rantaa ja sylkäisi Joonan kalan vatsasta. Joona tiesi, että hänen oli tehtävä Jumalan 

antama tehtävä ja lähdettävä Niniveen. 

Jumala oli Joonan kanssa ja niniveläiset kuuntelivat Joonan puhetta. He kääntyivät ja ryhtyivät 

noudattamaan Jumalan käskyjä eivätkä enää tehneet väärin. Ninive oli pelastunut. 

 

 Miten Joona yritti selviytyä tehtävästä, joka jännitti? 

 Auttoiko pakeneminen? 

 Mikä Joonaa lopulta auttoi? 

 

Opettajalle 

 Kertomus on Vanhassa testamentissa. Joona kuuluu VT:n pieniin profeettoihin. 

 Kertomuksessa on myyttisiä piirteitä: Suuri kalakaan ei pysty syömään ihmistä eikä ihminen 

selviydy elävänä kalan vatsassa. Kertomuksen avulla kerrotaan jokin muu kuulijoille tärkeä 

asia. Samaa myyttistä tarinaa on käytetty Pinokkio-sadussa, jossa Gepetto ja Pinokkio 

joutuvat valaan vatsaan.  

 Kertomus kuuluu juutalaiseen perinteeseen ja on osa Israelin kansan historiaa. Jumala 

pitää huolen omasta kansastaan, kun he kääntyvät ja noudattavat Jumalan lakia. 

 Raamatun kertomuksia ei ole välttämättä tulkittava sananmukaisesti.  Kristityt näkevät 

kolmessa päivässä vertauskuvan Jeesuksesta, joka oli ristiinnaulitsemisen jälkeen kolme 

päivää haudassa. Vesi on kasteen vertauskuva. Veden kautta Joonakin pelastui. 

 Kertomuksesta on lukuisia versioita lapsille kuvakirjoissa ja Raamatun kertomuksissa 

lapsille. 


