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¨
K USIMUSI
A. Joosija sai kuningaks
-aastaselt
ja valitses
aastat.
B. Millised kaks prohvetit
avaldasid
˜
Joosijale head moju?
C. Mille
¨ ¨ preester templist leidis, kui Joosija
lasi toolistel „Jehoova kojas” remonti teha?

loodi
Aadam

PIIBLIKAART

JOOSIJA

17

¨
K USIMUSI
A. Joona saadeti kuulutama
,
kus elas rohkem kui
inimest.
B. Milliseks vapruseks
oli Joona valmis,
¨ ¨
et˜ teiste elu paasta,
kuigi ta alguses
¨
pogenes oma ulesande eest?
˜
˜
C. Lopeta
˜ Piibli mote: „Joona oli
kala kohus . . .”

4026 e.m.a

PIIBLIKAART

JOONA

1 m.a.j

Gat-Heefer
˜
Pogenes Gat-Heeferist
Tarsisesse

J O O N A

¨
LUHIANDMED Jehoova prohvet, kes
teenis kuningas Jerobeam II valitsusajal
˜ (2. Kuningate 14:23—25). Jehoova
opetas Joonale, et ta ei keskenduks
iseendale, vaid oleks huvitatud
teistest
˜
(Joona 4:6—11).
˜ Me voime Joona
kogemusest
oppida, et Jehoova on
¨
ebat
¨ ¨ aiuslike inimestega tegeledes
aarmiselt kannatlik, halastav ja lahke.
VAS T USED
A. Niinivesse, 120 000 (Joona 1:1, 2;
4:11).
¨
B. Ta utles meremeestele,
et nad
¨
viskaksid ta ule parda, siis rahuneb
meri (Joona 1:3, 9—16).
¨
¨ ¨
C. „. . . kolm paeva ja kolm ood”
(Joona 2:1).

Naftali
¨
Havitas nende
suguharude linnades
nikerdatud kujud
(2. Ajaraamat
34:6, 7)
Efraim

Manasse

Siimeon

J O O S I J A

¨
LUHIANDMED Kuigi ta isa
˜ Aamon oli paha
mees, tegi Joosija, „mis oige oli Jehoova
silmis” (2. Ajaraamat 34:2). Ta otsustas
kuulata neid, kes armastasid Jehoovat,
mitte neid, kes olid halvad kaaslased.
˜
Kuna Joosija oli alandlik ja hindas toelist
jumalakummardamist, oli tal Jumala
soosing (2. Kuningate 22:19; 23:24, 25).

VAS T USED
A. 8, 31 (2. Ajaraamat 34:1).
B. Jeremija ja Sefanja (Jeremija 1:1, 2;
Sefanja 1:1).
¨ ˜
C. „Jehoova kasuopetuse raamatu”,
mille Mooses oli kirjutanud
(2. Ajaraamat 34:14—18).

