
Haista ei kiduksia kiduttamallakaan saa irti ihmis-
sanoja. Ei maitovalas eivätkä maitotuotteet osaa 
puhua, muutenhan valas vaahtoaisi vaahtopäis-
tä, ja voi voisi voivotella kohtaloaan jääkaapissa. 
Entä mitä sammaltaisi sammal tai puuskahtaisi 
puu? Toisin kuin luonto tai sen tuotteet ihminen voi 
lausua siunauksen sanoja. Hän saattaa myös kiro-
ta kaikkea ja itseäänkin.

Pyhä profeetta Joona tunnetaan kolmipäiväi-
sestä matkastaan meripedon vatsassa. Hän kui-
tenkin vietti aikaa muuallakin kuin vedenelävien 
leväperäisessä seurassa. Eräänä päivänä Jumala 
käski Joonan mennä Niniven kaupunkiin. Siellä asui 
paljon ihmisiä, jotka tekivät pahoja asioita. Joona 
kuulutti, että asukkaiden huonon elämän takia 
koko kaupunki tuhoutuisi. Kuullessaan profeetan 
sanat kaupunkilaiset katuivat: he alkoivat heti ru-
koilla ja paastota. Kaupungin kuningas määräsi, 
että eläintenkin piti olla syömättä.

Profeetta Joona meni kaupungin ulkopuolel-
le. Siellä hän istahti maahan ja suutahtaneena 
suuntasi katseensa kaupunkiin. Hän oli ärsyyntynyt 
siitä, ettei Jumala ollut heti tuhonnut Niniveä ja 

halusi nyt nähdä kuinka kaupungin kävisi. Tyynnyt-
tääkseen Joonan vihan Jumala antoi risiinipuun 
kasvaa hänen viereensä. Kasvin lehvästö suojasi 
Joonaa, ja profeetan mieli lauhtui. Saapui yö ja 
seuraava päivä, ja Jumala salli madon kaivertaa 
kasvia. Puu kuihtui, ja auringon porotuksessa Joo-
nan päreet paloivat.

”Parempi on minulle kuolema kuin elämä”, Joo-
na parahti. Silloin Jumala nuhteli profeettaansa. 
Jumala kysyi, vihastuiko Joona oikeudenmukai-
sesti puun vuoksi. Joona julisti, että oli oikeassa. 
Tähän Jumala vastasi, että mikäli Joona tahtoi 
armahtaa puun, eikö Jumala saisi armahtaa ko-
konaisen suurkaupungillisen ihmisiä ja eläimiä.

Jumala voi ohjata ihmisiä oikeaan sanoinku-
vaamattomilla tavoilla, sanattomuudella tai sa-
noillaan. Hän ohjasi niniveläiset katumukseen pro-
feetan sanojen kautta ja auttoi profeettaa kasvin 
avulla näkemään armahtavaisuutensa.

Pyhän profeetta Joonan muistopäivää  
vietetään 22. syyskuuta.

Haista kukkanen!
Profeetta Joona oli Jumalan äänitorvi, vaikkakin kiukutellessaan aika torvi.

Palstalla Aija Sailamäki kirjoittaa leikittele-
vällä kielellä ja kunnioittavalla mielellä meil-
le kaikille rakkaista pyhistä ihmisistä. Palstan 
herkkä kuvitus on Patestakin tunnetun Kirsi 
Vuomajoen taikurimaisesta kynästä.
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