
 

PERHEHARTAUS
 

Opitaan yhdessä perheenä Jumalasta, Hänen
rakkaudestaan ja siitä valtavasta turvasta, joka

meillä Hänessä on.

 

Perhehartaus on perheen yhteinen hetki. Kertomuksen voi kertoa lukien, näytellen
tai vaikkapa piirtäen. Voitte kertoa tarinan pehmoleluilla tai legoilla. Liitteenä on
lisäksi aiheeseen sopivaa muuta materiaalia, kuten kysymyksiä, rukous, sopivia
lauluja kuunneltavaksi ja laulettavaksi ja puuhatehtäviä. Pysähdytään hetkeksi

perheinä suurimman aarteen äärelle.
 

Siunattua aikaa perheellenne!



Olipa kerran mies nimeltä Joona. Eräänä päivänä Jumala sanoi Joonalle: "Mene
Niniveen, tuohon suureen kaupunkiin ja varoita sen asukkaita. Minä olen päättänyt

tuhota heidät heidän pahojen tekojensa vuoksi." Joona ei kuitenkaan halunnut
totella, vaan päätti sen sijaan lähteä pakoon Jumalaa. Joona hyppäsi Tarsisiin
menevään laivaan ja ajatteli näin välttävänsä Jumalalta saamansa tehtävän.

 
Äkkiä merellä nousi valtava myrsky. Myrsky oli niin raju, että laiva oli vähällä upota.

Merimiehet olivat kovin peloissaan ja huusivat avukseen omia jumaliaan, mutta
myrsky vain yltyi entisestään. Merimiehet heittivät kaiken ylimääräisen tavaran
mereen keventääkseen laivaa. Joona oli mennyt laivan uumeniin ja nukkui siellä

hyvin sikeästi. Laivan kapteeni meni herättämään Joonan ja käski hänenkin rukoilla
omaa jumalaansa. 

 
Pian kaikille selvisi, että tuo valtava myrsky oli noussut, koska Joona oli paennut
Jumalaa. "Mitä meidän pitäisi tehdä, että myrsky tyyntyisi?" merimiehet kysyivät

häneltä. Joona vastasi: "Heittäkää minut mereen, niin meri tyyntyy." Merimiehet eivät
olisi halunneet heittää Joonaa mereen, mutta sen tehdessään meri tyyntyi

välittömästi. Merimiehet kunnioittivat ja kiittivät nyt Joonan Jumalaa, koska Jumala oli
laannuttanut tuon valtavan suuren myrskyn.

 
Samaan aikaan Herra laittoi suuren kalan nielaisemaan mereen heitetyn Joonan.
Joona vietti kolme päivää ja kolme yötä kalan vatsassa rukoillen. Kun nuo kolme
päivää ja kolme yötä tulivat täyteen Jumala käski kalan oksentaa Joonan kuivalle
maalle. Joonan päästyä takaisin kuivalle maalle puhui Herra hänelle uudelleen:

"Lähde Niniveen, tuohon suureen kaupunkiin, ja julista sille se sanoma, jonka sinulle
puhun." Tällä kertaa Joona päätti totella Jumalaa ja mennä Niniveen kaupunkiin. 

 
Niniveessä Joona julisti, että Jumala on päättänyt tuhota kaupungin sen pahojen
tekojen vuoksi. Kuullessaan tämän niniveläiset uskoivat Jumalaan. He pyysivät

anteeksi pahoja tekojaan, rukoilivat ja paastosivat. Kun Jumala näki, että he
kääntyivät pahoilta teiltään, hän muutti mieltään eikä tuhonnutkaan niniveläisiä.

Jumala antoi anteeksi heille heidän pahat tekonsa. 

Jumala haluaa johdattaa meistä jokaista.
Silloinkin kun toimimme Jumalan tahtoa

vastaan, hän haluaa johdattaa meidät
takaisin oikealle tielle. Joona 1-3

Iso kala 

OPETUS

AIHE
Elävöitä tarinaa

vesisangolla ja laivalla. 



Jumala halusi käyttää Joonaa pelastaakseen Niniveen kaupungin. Joonaa kuitenkin
pelotti mennä vieraan kansan keskelle ja siksi hän yritti paeta Jumalaa. Joonan

tottelemattomuuden seurauksena hän joutui suuren kalan vatsaan. Siellä ollessaan
Joona ymmärsi, että Jumalan sanaa kannattaa totella. 

 
Päästyään pois kalan vatsasta Joona teki kuuliaisesti sen mitä Jumala oli pyytänyt ja

Joonan kuuliaisuuden vuoksi niniveläiset kääntyivät Jumalan puoleen ja Jumala
pelasti koko Niniveen kaupungin.

Miksi Joonan piti mennä Niiniveehen?
Miksi Joona ei mennyt?
Mitä Joona ajatteli, että hänen pitäisi tehdä?
Kuinka Joona päätyi kalan vatsaan? Miksi?
Mitä Joonalle tapahtui sen jälkeen? 

Yhteistä pohdintaa varten...

Rakas Jeesus, kiitos siitä, että haluat johdattaa meistä jokaista. Auta
minua tottelemaan sinun sanaasi, koska sinä tiedät mikä minulle on

kaikista parasta. Kiitos, että vaikka toimin välillä sinun tahtoasi
vastaan, niin sinä ohjaat minut takaisin oikealle tielle. Aamen.

Mikä pelottaa? Keskustelua peloista kuvien avulla.
Värityskuva Joonasta ison kalan vatsassa 

Kysymyksiä

RUKOUS

MUUTA PUUHAA


