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1. TörTéNET: Jónás a hajón
Ez a történet arról szól, hogy: Isten mindent tud rólunk. Olvasd el:

Jónás 1:1-9

Jónás Isten prófétája volt, ami azt jelenti, hogy elmondta másoknak,
amit Isten rajta keresztül üzent nekik. Egyszer Isten azt kérte Jónástól,
hogy menjen el egy nagy városba, Ninivébe. Figyelmeztetnie kellett az
ottani embereket, hogy Isten meg fogja őket büntetni a bűneik miatt.

Kin keresztül üzent Isten másoknak? J __ __ __ s

Hova küldte Isten a prófétát? N __ __ __ __ e.

Jónás nem engedelmeskedett Istennek hanem megpróbált elmene kül -
ni. Elment Jáfóban, ahol felszállt egy hajóra, ami Tarsísba indult. Alig
hagyta el a hajó a kikötőt, Isten hatalmas vihart bocsátott a tengerre.

A rémült hajósok
rájöt tek, hogy Jónás
lehet a vihar oka. A
próféta elmondta ne -
kik, hogy a menny
Istenét imádja, és a
vihar az ő engedet len -
sége miatt van.

Ahogyan Isten látta
Ninive lakóinak a
bűne it és Jónás enge -
det lenségét is, biztosak lehetünk abban, hogy tudja azt is, amikor mi
vagyunk engedetlenek, és bűnt követünk el!

Ne felejtsd el, hogy nagyon fontos, hogy azt tedd, 
amit Isten kér tőled!

Színezd ki a képet!
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2. TörTéNET: Jónás a tengerben
Ez a történet arról szól, hogy: Isten meg tud menteni. Olvasd el:

Jónás 1:10-17
és 2:1-10

A vihar egyre erősödött és a hajósok megkérdezték Jónást, hogy mit tehetnének a
lecsillapítására. „Dobjatok engem a tengerbe!”, mondta nekik Jónás. Amikor a
hajósok megtették, a vihar azonnal lecsendesült. 
Jónás egyre mélyebbre és mélyebb re süllyedt, Isten azonban egy nagy halat küldött,
ami lenyelte Jónást. Három napot és három éjszakát töltött Jónás a hal belsejében. 

Húzd át az oda nem illő számokat!

Jónás  30  /  3  /  13 nap és  3  /  13  /  23 éjjel volt a hal gyomrában.

Jónás imádkozni kezdett a hal gyomrában. Megköszönte Istennek, hogy megmen -
tet te az életét. Tudta, hogy nagyon közel volt ahhoz, hogy meghaljon. Amikor
azonban az Úrhoz kiáltott, Ő meghallotta és megmentette őt. Ezt mondta Jónás:

„Az Úrtól jön a
szabadulás.”

Színezd ki a betűket és a képet!

Ahogyan Isten Jónást megmentette, nekünk is lehetővé tette, hogy megmene küljünk
a bűneink következményeitől. Ez a lehetőség az Úr Jézus, aki meghalt a kereszten
értünk. Elhiszed ezt, és megköszönted már ezt Istennek?
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3. TörTéNET: Jónás Ninivében prédikál
Ez a történet arról szól, hogy: Istenhez fordulás Olvasd el:

Jónás 3:1-10

Isten megparancsolta a halnak,
hogy köpje ki Jónást a száraz föld -
re.

Ezután Isten ismét azt mondta
Jónásnak, hogy menjen Ninivébe. 

Most Jónás engedelmeske dett!
Ahogy beért a gonosz városba,
hirdetni kezdte Isten üzenetét.

„Negyven nap múlva elpusztul
Ninive”, kiáltozta.

Amikor ezek a bűnös emberek
hallották Jónást, felismerték, hogy
mennyire sokat vétkeztek és hittek
Istenben.

Írd oda a mondatok után, hogy IGAZ vagy HAMIS!

Harminc napon belül Ninive el fog pusztulni.

A Ninivében lakó emberek hittek Istenben.

Még a király is meghallotta Isten üzenetét. Megparan -
csolta az embereknek, hogy imádkozzanak Istenhez, és
ne tegyék azokat a gonosz dolgokat, amiket azelőtt
tettek.

Isten látta, hogy a niniveiek valóban megbánták a bűnei -
ket, ezért megbocsátott nekik és úgy döntött, mégsem
pusztítja el a várost.

Mennyire csodálatos! Először Jónás és most egy egész
város nyerhetett bocsánatot, mert igaz bűnbánatot
tartottak, és hittek Istenben!

Színezd ki a képeket!
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. TörTéNET: Jónás Istenhez imádkozik
Ez a történet arról szól, hogy: Isten szeret és jóságos. Olvasd el:

Jónás 4: 1-11

Jónás haragudott Istenre, mert
végül mégsem büntette meg
Ninivét. Imádságában ezt mond ta
Istennek: „tudtam, hogy te ke -
gyelmes és irgalmas Isten vagy”

Jónás a város szélén üldögélt,
egy kunyhó árnyékában, mivel
nagyon meleg volt. Isten egy
magas bokrot növesztett, hogy az
is árnyékot adjon még neki a
meleg napsütés elől.

Másnap Isten küldött egy boga rat
(férget), ami tönkretette a bokrot,
ami elszáradt. Majd úgy intézte,
hogy reggel még forró szél is
kezdett fújni. Ez nagyon kelle met -
len volt Jónásnak.

Jónás korábban örült a bokor nak,
most viszont újból mérges lett
Isten re.

Isten azonban elmagyarázta neki, hogy úgy, ahogy Jónás sajnálja a
növényt, Isten is sajnálja Ninivét, ahol több mint százezer ember lakott.

Karikázd be azt a három dolgot, amiről olvastál a történetben,
amit Isten teremtett és felügyel!

szél       fa       kígyó       bokor        bogár

Isten attól függetlenül gondoskodik az emberekről, hogy
mennyire bűnösek. Mindig kész megbocsátani azoknak,
akik megbánják bűneiket, és hisznek Benne.

rajzolj egy borkot, 
ami Jónásnak árnyékot ad!


