
Jona  

Det är gött att Jona bok finns med i Bibeln. Det berättas om 

många män och kvinnor i Bibeln som upplever att Gud kallar 

dem och vill dra dem in i sitt uppdrag, men som inte tror på sig 

själva, Jeremia tycker han är för ung, Mose att han inte kan 

snacka så bra, Gideon att han är den minste killen i den  

sämsta släkten. De flesta som tvekar om de verkligen ska våga 

gå med Gud börjar debattera, men inte Jona, han bara sticker, 

han flyr Gud helt enkelt. Och ändå finns en hel bok i Bibeln 

namngiven efter honom. Alltså , Gud använder oss, trots att vi 

är som vi är. 

Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, 

och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em.  

Så här är storyn om Jona i korthet 

- Gud kallar Jona till att predika för Ninive, stor 

hednisk/syndig stad, men han flyr i rakt motsatt 

riktning, på en båt mot Spanien.  

- Det blir storm, Det kommer fram att Jona flyr från Gud, 

Jona kastas överbord. Jona överlever genom att han 

slukas av en fisk. 

- Jona tackar då Gud (för att han räddats från att 

drunkna) såhär: ” Jag ropade till Herren i min nöd och 

han svarade mig…  Jag tänkte: Jag har fördrivits från 

dig. Får jag se ditt heliga tempel igen?… Jag sjönk till 

det land vars portar skulle reglas bakom mig för evigt. 

Men du gav mig liv, o Herre, min Gud, och förde mig 

upp ur graven.” 

- Gud kallar Jona igen, Jona lyder nu. Fisken kastar upp 

Jona på land 

- Tack vare att Jona fullföljer sin kallelse omvänder sig 

staden Ninive genom fasta inför Gud. Detta leder till att 

Gud ”ångrar” sin dom, alltså att staden med dess 

invånare inte längre skulle gå under. 

- Jona blir upprörd, säger: ”Herre, var det inte det jag 

trodde redan där hemma? Det var därför jag flydde 

kallelsen … första gången. Jag visste ju att du är en 

nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och rik på 

kärlek, beredd att ångra det onda du hotat med.” 

- Gud förtydligar genom en liknelse hans stora kärlek för 

hela sitt folk, även de som syndat, så att Jona ska förstå 

innebörden och vikten av att Gud kallade Jona till att 

sprida omvändelse och i slutändan fred för folket. 

Ofta tänker vi nog på Jona som killen som var tre dagar och tre 

nätter i magen på en fisk, lite Söndagsskoleberättelse som kan 



vara svår att ta på allvar som vuxen. Men det finns en massa 

teman här som är superviktiga 

Ett a r kallelse.  

Ibland undrar jag hur Gud tänker när han ger uppdraget att gå 

till megastaden Nineve till en kille som Jona. Det krävs ganska 

mycket övertalning och tecken från Gud för att Jona ska inse 

att han inte kan fly Gud och fly det som Gud vill dra honom in 

i. Fanns det ingen som var lite mer sugen på att gå med Guds 

ord? Hur är det med dig? Har du känt att Gud vill dra dig in i 

något, men du har varit svårövertalad eller tom försökt fly från 

det. Min väg till församlingspastor är inte på något sätt lika 

dramatisk som Jonas väg till profet i Nineve. Men det tog lång 

tid, jag som ville bli arkitekt, drog Gud iväg på flera stickspår in 

i olika team, ungdomsledarjobb, bibelskola, men ändå förstod 

jag inte eller ville inte förstå, det krävdes en skallskada och 

livskris för att få mig att landa i att plugga teologi, men inte 

ens det räckte för att få mig att bejaka vad Gud ville dra mig in 

i. Ett halvår av jobb i som jag inte trivdes med gjorde till slut 

att jag mer eller mindre gav upp och sa ”ok då Gud, du vinner, 

jag prövar och går”. Och fortfarande  undrar jag ibland hur 

Gud tänkte när han gav mig uppdraget att vara pastor….? 

Gud kallar oss framför allt att leva våra liv i gemenskap med 

honom, men när vi gör det så drar han också in oss i sitt stora 

uppdrag, sin stora mission, att rädda världen och få 

gemenskap med alla människor som han älskar. Man kan både 

bära på en kallelse och bli buren av en kallelse. Kallelse är inte 

att du skickas iväg på uppdrag av Gud utan det innebär att 

man kommer till Gud och sedan går tillsammans med honom. 

Om Gud väljer Jona som flyr från Gud och behöver tre dygn i 

en fisk för att fatta att Gud verkligen vill använda honom, så 

kan du lita på att Gud väljer dig och vill använda dig. Du duger 

som Simon Ådahl poängterade förra veckan.  

Tva  a r perspektivet 

Gud är en Gud med perspektiv. Jona fick uppdraget att gå rakt 

in i fiendens hjärta, in i Nineve, det mäktiga Assyriens 

huvudstad, någon gång i mitten på 700-talet. Gud älskar 

Nineve och gråter för att ondskan är så stor. Jona har 

perspektivet att Gud bara älskar och bryr sig om hans eget 

folk, hans egen nation, men Guds perspektiv är så mycket 

vidare och så mycket större.  

Nineve, dagens Mosul i Irak, är i denna tid antagligen världens 

största stad, med över 100000 invånare, alltså är det rimligt 



som Jona bok beskriver det i 4:11 när Gud säger till Jona: 

Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden, 

där det bor över 120 000 människor, som inte ens kan skilja på 

höger och vänster – och dessutom många djur.” Jona bok 

beskriver stan också som stor till ytan Jona 3:3 Och Jona gav 

sig i väg till Nineve, så som Herren hade sagt. Nineve var en 

oerhört stor stad: det tog tre dagar att färdas genom den. 

4Jona började gå genom staden. Han gick en dag, och han 

förkunnade: ”Om fyrtio dagar skall Nineve förstöras.” 5Folket 

trodde på vad Gud hade sagt. De utlyste en fasta, och alla, 

stora som små, klädde sig i säcktyg. Arkeologer har beräknat 

att ytan för Stor Nineve, alltså staden med omgivningar 

mycket väl skulle kunna tagit tre dagar att gå igenom.  

Jona är Bibelns första missionär skulle man kunna säga, den 

motvillige missionären. Gud börjar i Jona bok visa att Guds 

perspektiv alltid är större, Jona har anat detta och han har 

problem med det. När vi går med Gud i livet så kommer han 

dra oss in i sin mission och du och jag kommer upptäcka att 

han vill spränga dina gränser också för vilka hans kärlek vill nå 

och vilka han vill att du ska dela hans kärlek med. Jag halkade 

in på ett bananskal i Kriminalvården som anstaltspastor när jag 

hade flyttat ner till Åhus i Skåne och blivit pastor där i en 

kyrka. Jag ska ärligt säga att jag hade ingen stor kärlek eller 

passion för att vara pastor inom Kriminalvården, utan jag 

tänkte ganska mycket vi och dom. Jag stod för det goda och nu 

skulle jag in på Anstalten Kristianstad Vä och möta dem som 

gjort det onda, de unga som varit kriminella sen de var 10-12 

år, och de sexualbrottsdömda våldtäktsmännen som alla 

hatar. Men det dröjde inte så länge innan jag upptäckte att 

mitt bland alla dess killar och män fanns Gud som är nådig och 

barmhärtig, sen till vrede och rik på kärlek. Mitt bland dessa 

fanns de som bad mer regelbundet än jag, som längtade efter 

Gud mer än mig och som läste sin Bibel mer än mig och många 

andra i kyrkan. Vi har våra snäva perspektiv, Guds är alltid 

större och vidare. Nu har Gud dragit mig in i Kriminalvården 

och nu på häktet så möter jag människor varje fredag och jag 

trivs väldigt bra med att prata om livet och Jesustron och be 

för människor. Men frågan är hur Gud vill leda mig vidare, för 

Guds perspektiv är större och han vill leda mig vidare till 

människor som jag kan känna mig obekväm och tveksam till 

att leva med. Gud vill leda dig vidare därför att Gud är nådig 

och barmhärtig, sen till vrede och rik på kärlek. Till vilka leder 

han dig? 

Tre a r missunnsamhet 

Återigen är det skönt att Jona bok finns med i Bibeln. Här har 

vi den motvillige missionären som till slut inser att han inte 



kan fly från Gud och inte begränsa vem Gud vill älska och 

förlåta. Han får vara med och se kanske den tidens största 

megastad vända sig om till Gud i en mäktig väckelse. Vad gör 

killen då? Han blir missnöjd! Han sätter sig och deppar och blir 

arg på Gud för att Gud inte straffa stan som han sagt. Istället 

för att vara glad över att människor vänder om till Gud sätter 

han sig och tjurar för att inget är som förut. Proportionerna 

här är ju gigantiska, en hel stor stad hade omvänt sig och Jona 

önska att han vore död. Men i det lilla tycker jag mig se det så 

ofta i våra kyrksammanhang i Sverige. Istället för att vara glad 

över att människor hittar Jesustron så sätter sig människor ner 

och tjurar till för att inget är som förut. Vi vet ju att Gud älskar 

alla, men vi vet inte om vi vill att alla ska dela samma 

gemenskap som jag och finnas i min närhet. Jag prata med min 

mamma om detta häromdagen, där dom i sin tur hade vänner 

i 70 års åldern som klagade över musik och uttryckssätt, 

engelska texter och att inget var som förut längre. Istället för 

att jubla över att nya generationer erövrar Jesustron och går 

med Gud. Jag hör om de som är missnöjda med att ens barn 

och barnbarn inte längre vill sjunga de gamla sångerna i 

sångboken som betytt så mycket för en själv genom livet, 

också missar man det fantastiska i att ens barn och barnbarn 

finns med i gemenskapen runt Jesus och i församling. Istället 

för att jubla över att Gud är nådefull och barmhärtig så 

fokuserar vi på småsaker som vi tjurar över. Jona börjar 

fokusera på ett kurbitsträd som ger honom skugga, men som 

Gud låter mask angripa så det vissnar och sen sitter han tjurigt 

kvar på samma plats trots att solen steker så han är nära att 

svimma. Killen fokuserar på ett träd som han börjar tjura över 

att det inte finns kvar, när väckelsen har gått fram och en hel 

stad omvänt sig framför hans ögon.  

Jona 4:9Då frågade Gud honom: ”Har du skäl att vara vred för 

kurbitsens skull?” Jona svarade: ”Jag har alla skäl i världen att 

vara vred.” 10Herren sade: ”Du bekymrar dig för ett träd som 

du inte har lagt ner något arbete på och som du inte själv fått 

att växa, som kom till på en natt och försvann på en natt. 

11Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden 

Jesus öppna våra ögon för allt som du gör och fräls oss från 

missunnsamhet, missnöje & vrede. Jag läser ibland lite 

kommentarer till kristna bloggar även om det är sällan numera 

för jag har sett så mycket just av missunnsamhet, missnöje & 

vrede från så många som kallar sig efterföljare till Jesus, så 

mycket att jag mår dåligt av det.  

När vi fastnar i smågrejer, tjurar till över att det är inte är som 

vi trivs med, att styrelsen inte tycker som jag, eller att det är 

konstiga människor i församlingen så vill Gud säga till oss igen 

”Du bekymrar dig över det du min vän, Skulle jag då inte 



bekymra mig om Mariestad, den lilla staden där det bor 24038 

invånare och dessutom en del djur.  

Amen 


