
Jónás és a 
nagyhal

A Biblia gyermekeknek 
bemutatja

Valamikor réges-régen élt 
Izráel országában egy ember, 

akit Jónásnak 
hívtak.

Egyik nap Isten arra kérte, 
hogy menjen Ninivébe, a világ 

legnagyobb és 
leghatalmasabb 

városába.
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Majd a matrózok arra a következtetésre jutottak, 
hogy a bajaiknak Jónáshoz van köze. Ekkor  
elmondta nekik, hogy Isten el l menekül. 
A matrózok erre megkérdezték : 
"Mit kell veled tennünk, 
hogy a tenger körülöttünk 
megnyugodjon ?"

A vihar egyre fokozódott. A megrémült matrózok 
az isteneikhez imádkoztak és a hajóról minden 
feleslegeset a vízbe dobtak, hogy könnyebb 
legyen. De nem volt semmi eredménye.  

Jónás nem fogadott szót 
Istennek ! Ahelyett, hogy 
Ninivébe ment volna, Jónás 
egy hajóra szállt, amely
éppen az ellenkez  irányba, 
Tárziszba vitte.   

A fedélzeten egyedül Jónás nem imádkozott. 
Ehelyett a hajófenékben mélyen aludt. A 
hajókapitány ébresztgette : "Hogy-hogy 
alszol ? Kelj fel tüstént és kérd az 
istenedet, hogy legyen gondja 
ránk és ne haljunk meg."   

Az Úr Isten heves szélvihart bocsátott a 
tengerre. Nagy-nagy vihart ! A tengerészek 
már-már attól tartottak, hogy a hajójuk 
darabokra esik szét és elmerül.

Jónásnak a város lakóit kellett 
figyelmeztetnie arra, hogy 

Isten tudja, hogy 
k rosszak.
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Három nap múlva Jónás végül is ígéretet tett 
Istennek, hogy engedelmeskedik neki. Isten 
azonnal szólt a halnak és az kivetette Jónást 
a tengerpartra. 

Ezalatt az id  alatt az 
engedetlen hírnöknek 
nagy meglepetésben 
volt része. A tenger 
mélyére süllyedve 
Jónás tudta, hogy 
semmi sem mentheti 
meg a vízbefúlástól. 
Vízbe kellett volna 
fulladnia – de 
Istennek más 
tervei voltak 
a számára.

A matrózok nem 
akarták Jónást 
a tengerbe dobni. 
Ekkor er sebben 
kezdtek evezni, 
hogy partot 
érjenek, de nem 
sikerült nekik. 
Nem maradt 
más hátra, 
mint egyet 
tenni !

Az ÚR egy nagy cethalat küldött, hogy 
nyelje le Jónást. A hal ott termett ! 
Egy szempillantás alatt Jónás már 
nem a vízben volt, hanem a hal 
gyomrában. Jónás három napon 
keresztül maradt a cethal 
belsejében. B ven volt 
ideje gondolkozni 
és imádkozni.

Bocsánatkérések közepette 
a matrózok megragadták 
Jónást és a 
tengerbe 
vetették. 
Amikor Jónás 
elt nt a hullámok között, 
a tenger elcsendesedett, 
a szél elült. A matrózok 
ekkor megtudhatták, hogy 
egyedül Isten képes ilyen 
dolgokra. Rémülettel 
vegyes csodálattal
imádkozni kezdtek 
Istenhez.

"Fogjatok meg és vessetek a tengerbe ! – felelte 
nekik Jónás. – Biztos vagyok benne, hogy ez a 
heves vihar miattam tört ki."
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Jónás annyira megharagudott Istenre, hogy azt 
mondta neki : "Engedj meghalnom ! A halál jobb 
lesz a számomra, mint az élet !"   

Isten MEGBOCSÁJTOTT nekik. Bizonyára 
csodálatos nap köszöntött Ninivére,
amikor a lakói rájöttek, hogy Isten

megbocsátott
nekik. Egy

ember azonban
nagyon nem

örült ennek –
Jónás !

Ninive lakói hittek Isten szavának. Abbahagyták 
az evést, gyászképpen zsákruhát öltöttek, ezzel is 
bizonyítva Istennek, hogy megbánták a b neiket. 
S t, még a király is megalázkodott Isten el tt. 
Leszállt a trónjáról, 
levetette palástját, 
és zsákruhába 
öltözve 
hamuba ült. 

Hogy miért volt dühös ? "Tudtam, hogy te olyan 
Isten vagy, aki türelmes vagy, tele gyengédséggel, 
szánalommal, szeretettel." Valójában Jónás tudta, 

hogy Isten mindig
megbocsát azoknak, akik

megbánják a vétkeiket
és engedelmeskednek
Isten Igéjének. Úgy

t nt, mintha Jónás nem
szerette volna Ninive
lakóit és nem akarta,

hogy bocsánatot
nyerjenek.

Megparancsolta a város minden lakójának, hogy 
térjenek le a rossz útról, hagyják abba a helytelen 
viselkedést, az er szakot és imádkozzanak, hogy az 
Úr bocsásson meg nekik. 

Isten ismételten arra kérte Jónást, hogy 
menjen Ninivébe Isten Igéjét hírdetni. 
Ezúttal Jónás oda is ment ! A városba érve 
ezt kiáltozta : "Negyven nap múlva  Ninivét 

lerombolják !"   

15 16

17 18

19 20



��������	
�����������������������	���������������������
�������� ��������������� ���������������������������� ��

��������������������������������������������������!� ���
"��������	�������������������������������#����������
�������������$��� ������������������������#���������
%���	��������&�������������� ��������� 
���
����

����������

'����������������������	�������
�����������������������������	
 �������������(

$� ��������������������������"���������������������
�������)
������� *���������+
����������������������� �	�
��������������������)
�����������	������������������
��+����������,���	���������� -��.������������������	�

��
�����������/����������	���0����� " ����1 ( 23

4����	���5���� �����������
���������������	����+�

"Miért ne kellene nekem 
szánalmat éreznem Ninive, 
a nagyváros iránt, ahol 
több ezer ember lakik ?"

Másnap reggel Isten egy kukacot küldött oda, hogy 
pusztítsa el a növényt. Aztán az Úr parancsára 
egy forró és er s szél kerekedett és addig fújt 
Jónásra, míg csak azt nem érezte, hogy belehal. 
Mindez csak fokozta Jónás haragját.    

Jónás és a nagyhal

Isten Igéjéb l, a Bibliából 

vett történet :

Jónás

"Megvilágít engem a te szavaidnak 
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130 

Ekkor az Úr így szólt Jónáshoz : "Hogy 
mertél megharagudni ? Megharagudni 
egy olyan kis növényre, amely nem 
a te munkád igényelte. Nem 
te gondoztad. Egyetlen 
éjszaka n tt és 

egyetlen 
éjszaka 

pusztult el."

Jónás kiment a városból, leült és várta, hogy mi lesz 
Isten következ  lépése. Ekkor Isten akaratából 
egy növény hajtott ki nagy levelekkel. Gyorsan n tt 

és hamarosan árnyékot vetett
Jónásra, így kímélve 

meg a napsütést l.
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