
ЯК ГОСПОДЬ НАПРОВАДИВ ЙОНУ ЗВІЩАТИ ЙОГО ПОСЛАННЯ 

Книга Йони 1-4 

 

У Біблії міститься чимало чудових оповідей про те, як Бог обирав Собі служителів, котрі 

повинні були доносити Його послання людям, зокрема Його заклик до каяття і побожного 

життя, щоб уникнути покарання і передчасної загибелі.  Божа мета – не смерть грішника, а 

його каяття, пізнання ним правди, життя і спасіння. На прикладі цих оповідей ми вчимося 

послуху Богові, Його святій волі і готовності служити Йому в найкращий спосіб. Інколи нам 

здається, що ми не здатні до того чи іншого служіння, отож ми опираємось йому, але Бог, 

який добре знає наші здібності і бачить наші серця, так чи інакше впокорює нас і скеровує до 



того, щоб ми виконували Його волю.  Щось подібне сталося з чоловіком на ім’я Йона, що в 

перекладі з давньоєврейської мови означає «голубка».  Він жив практично за 800 років до 

Різдва Ісуса Христа і належить до так званих малих пророків  Старого Заповіту. Опис його 

життя та служіння Богові міститься у книзі, котра зветься Книгою пророка Йони. Чимало з 

вас знають оповідь про Йону та його пригоди, перебування у череві великої риби, чудесне 

спасіння. Дехто гадає, що подібна річ неможлива, що це вигадка. Однак Святе Писання є 

Словом Божим і те, про що воно каже – правдиве. Один віруючий чоловік на закиди 

скептиків щодо Йони сказав, що навіть, якщо б Йона з’їв ту величезну рибу, в череві котрої 

він опинився, він би повірив цьому без жодного сумніву лише тому, що так говорить Боже 

Слово.  Що ж сталося з Йоною насправді?  Поговоримо про це. 

До пори до часу Йона жив безтурботним життям, допоки Бог не покликав його, аби він 

виконав Його наказ. Наказ полягав у тім, що Йоні слід було вирушити до Ніневії – міста, 

розташованого на східному березі ріки Тигр і закликати його мешканців до каяття та 

побожного життя. Нині це територія Іраку. Йона не мав жодного бажання виконувати Божий 

наказ і вирішив сховатися від Бога до міста Таршишу, наївно вважаючи, що там Бог його не 

знайде. Він дістався до міста Яфи і там сів на корабель, котрий плив до Таршишу. Ступивши 

на борт корабля, Йона втішився, що втік від Бога і йому нічого не буде за непослух. Однак 

його пригоди тільки починалися. Перебування Йони на кораблі перетворилося на низку 

проблем для усієї команди судна.  Вони мало не загинули через велику бурю,  котру Бог 

наслав на них. Міркуючи про причини нещастя, моряки дійшли висновку, що в усьому винен 

Йона, який розгнівив Бога своїм непослухом. Отож, аби спекатись проблем і вижити, вони 

звернулись до Бога про помилування і кинули Йону в море, щоби буря вщухла. Так і 

сталося! Моряки дякували Богові і каялись.  А що ж сталось із Йоною? Бог не полишив його 

і врятував у чудесний спосіб – Йону проковтнула величезна риба, він три доби перебував у її 

череві, постійно молився і каявся, визнавав свої гріхи, славив Бога і обіцяв більше не гнівити 

Його та виконати Його наказ. Він казав: «Спасіння лише у Господа!»  Бог почув його і 

невдовзі Йона опинився на суші, де Бог вдруге закликав його йти до Ніневії. Цього разу 

Йона покірно виконав Божий наказ, вирушив до міста і проповідував там сорок днів, 

закликаючи мешканців до каяття. Ніневітяни почули Боже послання, визнавали свої гріхи і 

каялись, отож Бог змилосердився над ними і дарував їм життя. Дякуймо Богові за Його 

милосердя до нас, терпіння і прощення наших гріхів.  

ПИТАННЯ ДО УРОКУ:   

1. Прочитайте книгу Йони. 

2. З яким посланням Бог звернувся до Йони? До якого міста той мав піти і чому?  

3. Як Йона вирішив ухилитись від Божого наказу? 

4. Чому ми не можемо нікуди сховатись від Бога? 

5. Що сталося під час подорожі на морі? Хто наслав бурю і чому? 

6. Чому моряки кинули Йону в море? До якого висновку вони дійшли? 

7. Як Бог врятував Йону в бурхливому морі? 

8. Скільки часу Йона провів у череві риби і що він там робив? 

9. Як Йона опинився на суші і відреагував на другий заклик Бога? 

10.  Яким був результат проповідування Йони у Ніневії? 

11. Яким є Божий план щодо кожного грішника? 

12. Як ми повинні реагувати на Божий заклик і виконувати Божий наказ?  


