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Az Úr azt parancsolta Jónás prófétának: „Menj el Ninive városába, és 
mondd meg a lakóinak, hogy tudok a sok gonoszságukról.” Jónás azon-
ban nem akarta teljesíteni az Úr parancsát. Felszállt egy hajóra, és Tarsis 
városába menekült Isten elől. Isten nagy szelet támasztott a tengeren.



A legénység a tengerbe szór-
ta az összes rakományt, hogy 
el ne süllyedjen a hajó. Jónás 
elbújt a hajó aljában, és el-
aludt. A kapitány ébresztette 
fel, és azt kérte tőle, hogy ő is 
imádkozzon.



A vihar még az imádság ellenére sem 
csillapodott. Ekkor azon tanakodtak 
az emberek, hogy miért haragszik 
rájuk az Úr, miért bünteti őket vi-
harral. Jónás ekkor elárulta, hogy 
miatta támadt a zivatar.



„Mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjen a tenger?” – 
kérdezte a legénység Jónástól. „Fogjatok meg, és dobjatok 
a vízbe, akkor majd lecsendesedik a tenger.” Így is tettek. 
Jónást a vízbe hajították, és a vihar megszűnt.



Jónás nem fulladt a tengerbe, mert az 
Úr vigyázott rá. Küldött érte egy hatal-
mas cethalat, amely bekapta. Ezután há-
rom nap és három éjjel imádkozott az 
óriási hal sötét gyomrában.



Jónás imádkozás közben megbánta, hogy el akart bújni 
Isten elől és nem teljesítette a kérését. Tudta, hogy ak-
kor cselekedett volna helyesen, ha engedelmeskedik az 
Úr szavának. A hal gyomrában megfogadta, hogy így 
fog tenni.



Az Úr ekkor szólt a halnak, a hal 
pedig kivetette Jónást a partra. Jó-
nás elment Ninivébe, és kihirdette, 
hogy az Úr negyven nap múlva el-
pusztítja a várost. Az emberek meg-
ijedtek, ezért imádkoztak, böjtöltek 
és jó útra tértek.



Jónás a pusztába vonult, ott 
várta, hogy az Úr elpusztítsa 
Ninivét. Az Úr azonban meg-
hallgatta az emberek imád-
ságát, és megkegyelmezett a 
városnak.



Jónás megharagudott Istenre, amiért őt Nini-
vébe küldte, majd mégsem rombolta le a vá-
rost. Az igazságos Isten azt felelte Jónásnak, 
hogy megbocsátott az embereknek, mert azok 
őszintén megbánták bűneiket.


