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http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Iwnas/Iwnas_kef.1-4.htm


 Oι Ιουδαίοι οργανώθηκαν με βάση το Ναό και 

το Νόμο,  

 επειδή προσπαθούσαν να αποφύγουν τα λάθη 

του παρελθόντος. 

Μετά την επιστροφή τους Μετά την επιστροφή τους   

από τη Βαβυλώνια Αιχμαλωσίααπό τη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία  



α) ήταν επιφυλακτικοί και δεν έπρεπε να 

δημιουργούν σχέσεις με άλλους λαούς, 

β) άρχισαν να θεωρούν άκυρους τους γάμους 

που είχαν γίνει με ξένους και 

γ) διαμόρφωσαν την αντίληψη ότι ο Θεός υπάρχει, 

νοιάζεται και αγαπά μόνο τους Ιουδαίους, με 

αυτούς σύναψε Διαθήκη και ο Μεσσίας θα 

σώσει μόνο αυτούς. Άρα ο Θεός ήταν 

αποκλειστικά Θεός του ιουδαϊκού έθνους. 

Οδηγήθηκαν όμως σε υπερβολές:Οδηγήθηκαν όμως σε υπερβολές:  



α) ο Θεός είναι Θεός όλων των ανθρώπων και 

β) η εκλογή του Ισραήλ δε σημαίνει προνόμια και 

διάκριση, αλλά ευθύνη και αποστολή, που θα 

ωφελήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα.  

Υπήρχαν βέβαια και άνθρωποι που υπερέβαιναν Υπήρχαν βέβαια και άνθρωποι που υπερέβαιναν 

τις εθνικιστικές απόψεις και δεν ξεχνούσαν τα τις εθνικιστικές απόψεις και δεν ξεχνούσαν τα 

λόγια των προφητών ότι δηλαδή:λόγια των προφητών ότι δηλαδή:  



 Το βιβλίο του Ιωνά,  

 ένα ιδιαίτερα επαναστατικό μεταιχμαλωσιακό 

βιβλίο,  

 αποτελεί έντονη αντίδραση κατά του ιουδαϊκού 

εθνικισμού και της αποκλειστικότητας  

 δεν περιέχει προφητείες του Ιωνά, αλλά ένα 

επεισόδιο από τη ζωή του.  

Ένα βιβλίο Ένα βιβλίο ––  φωνή διαμαρτυρίαςφωνή διαμαρτυρίας  



   Για τον προφήτη, εκτός από το επεισόδιο που 

περιγράφεται στο ομώνυμο βιβλίο της Π.Δ., 

τίποτε άλλο δεν γνωρίζουμε, παρά μόνο ότι  

 

 ήταν γιός του Αμαθί,  

 είχε πατρίδα την Γεχθοφέρ, της φυλής 

Ζαβουλών και  

 έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ.  

 επί των βασιλέων Αμασίου και Ιεροβοάμ.  

Λίγα λόγια για τη ζωή του προφήτη ΙωνάΛίγα λόγια για τη ζωή του προφήτη Ιωνά  



"Σήκω, πήγαινε στην Νινευή, την μεγάλη πόλη 

(έδρα πλάνης, μάταιων καλλωπισμών και οργίων), και ν’ 

αναγγείλεις την τιμωρία της, γιατί είδα τη 

φαυλότητα των κατοίκων της.  

Ο Ιωνάς ετοιμάστηκε να φύγει, αλλά προς την 

αντίθετη κατεύθυνση, δηλ. προς τη Θαρσίς, επειδή 

ήθελε να ξεφύγει από τον Κύριο. Κατέβηκε στην 

Ιόππη και βρήκε ένα πλοίο που πήγαινε στη 

Θαρσίς... " ( Ιων. 1, 1-3).  

““ἔἔτι τρετι τρεῖῖς ς ἡἡμέραι καμέραι καὶὶ  Νινευή καταστραφήσεται.Νινευή καταστραφήσεται....”.”  



Το ταξίδι του ΙωνάΤο ταξίδι του Ιωνά  

http://jonah.bmk.ee/mystory.htm


Ο Θεός Ο Θεός 

εμπόδισε αυτό εμπόδισε αυτό 

το ταξίδιτο ταξίδι  

http://www.live4god.org/jonah.html


http://sandemetriobo.blogspot.com/2011/09/blog-post_7212.html


Στο μεταξύ ο Κύριος πρόσταξε ένα μεγάλο κήτος και κατάπιε τον Ιωνά. Κι έμεινε ο Ιωνάς 

μες την κοιλιά του κήτους τρία μερόνυχτα. 

http://www.live4god.org/jonah.html


Ο προφήτης Ιωνάς εξεμείται από το κήτος 

http://proskynitis.blogspot.com/2012/04/blog-post_14.html


O προφήτης Ιωνάς κηρύττει στους κατοίκους της Νινευή.  

(Γκουστάβ Ντορέ)  

Νικημένος από την 

αντίσταση του Θεού, ο 

Ιωνάς σωφρονίζεται και, 

επιτέλους, υπακούει στο 

θείο θέλημα. Κηρύττει στη 

Νινευή. Οι Νινευίτες 

μετανοούν και σώζονται. 

Αυτό όμως στενοχωρεί 

κατάκαρδα τον σωβινιστή 

Ιωνά, πού τελικά 

διδάσκεται ότι ο Θεός 

αγαπά και σπλαχνίζεται 

όλα τα δημιουργήματά 

του.  

http://www.phorum.gr/viewtopic.php?f=8&t=217270


H σκιά της κολοκύνθης, τον ανακούφιζε από την θλίψη του 

http://www.ninevehpresbyterianchurch.org/npc_FP/OT_bible_stories/Jonah/Jonah_the_fish_and_repentance.html


− Είναι καλύτερα να αποθάνω παρά 

να ζω.  

− Πρόσεξε Ιωνά: Εσύ λυπήθηκες 

για μια κολοκύνθη, για την οποία 

δεν κοπίασες και την οποία δεν 

έθρεψες. Αυτή φύτρωσε μια νύκτα 

και την άλλη νύκτα χάθηκε. Εγώ δεν 

έπρεπε να λυπηθώ για τη μεγάλη 

πόλη τη Νινευή, στην οποίαν, έκτος 

από τους ώριμους στην ηλικία 

ανθρώπους, κατοικούν και 

περισσότερα από εκατόν είκοσι 

χιλιάδες νήπια, που δεν μπορούν να 

ξεχωρίσουν το δεξί τους χέρι από το 

αριστερό, όπως επίσης και ζώα 

πολλά; (Ιων. 4, 9-11). 

Και ο Ιωνάς λυπήθηκε με μεγάλη λύπη και αγανάκτησεΚαι ο Ιωνάς λυπήθηκε με μεγάλη λύπη και αγανάκτησε  

http://waxtablets.blogspot.com/2009/08/blog-post_24.html


Ο Θεός θυμίζει στον Ισραήλ τον ιεραποστολικό του ρόλο Ο Θεός θυμίζει στον Ισραήλ τον ιεραποστολικό του ρόλο 

ανάμεσα στους ειδωλολατρικούς λαούς που τον αγνοούνανάμεσα στους ειδωλολατρικούς λαούς που τον αγνοούν  

 Η αγάπη του Θεού είναι καθολική 

 Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός εξέλεξε τους 

Ισραηλίτες και τους έκανε περιούσιο λαό Του, είναι 

να φέρουν το μήνυμα της σωτηρίας σε όλα τα 

έθνη της γης. 

 Πρέπει να σπάσουν την απομόνωσή τους, να 

πάψουν να θεωρούν τους ειδωλολάτρες ως 

εχθρούς του Θεού και να τους αισθάνονται ως 

πλανημένα παιδιά Του. 



«Πονηροί και άπιστοι ζητάτε να δείτε θαύμα· μα δε θα σας 
δοθεί άλλο θαύμα παρά αυτό του προφήτη Ιωνά. Όπως 
δηλαδή ο Ιωνάς ήταν τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην 
κοιλιά του κήτους, έτσι και ο Υιός του Ανθρώπου θα είναι 
μέσα στη γη τρεις μέρες και τρεις νύχτες» (Ματθ. 12, 39-40). 

Και όπως ο Ιωνάς κήρυξε έπειτα στη Νινευή και σώθηκε 
από την καταστροφή, έτσι κι ο Χριστός μετά την τριήμερη 
παραμονή του στον Άδη αναστήθηκε κι ανέστησε μαζί Του 
το ανθρώπινο γένος. 

Οι περιπέτειες του Ιωνά: προτύπωση της ΑνάστασηςΟι περιπέτειες του Ιωνά: προτύπωση της Ανάστασης  



Jonah being thrown into the Sea. Ο Ιωνάς ρίχνεται στην θάλασσα.  

Catacomb of Saint Peter and Saint Marcellino, Rome, 4th century 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://madameevangelista.files.wordpress.com/2009/10/jonah_thrown_into_the_sea.jpg&imgrefurl=http://madameevangelista.wordpress.com/2009/10/05/jonah-and-the-good-samaritan/&usg=__WmZOqwM-ScHMqtxdXyncDtmgXcI=&h=600&w=761&sz=112&hl=el&start=13&tbnid=lk_uwqOhrVp3dM:&tbnh=112&tbnw=142&prev=/images%3Fq%3D%25CE%25B9%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%2582%252B%25CE%25B8%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B1%26gbv%3D2%26hl%3Del%26sa%3DG


Ο Ιωνάς εκβράζεται από το κήτος. Συμβολισμός της Ανάστασης. 

http://theologoi-kritis.sch.gr/docs/ppt/katakomves.pps


Τι πιστεύει ο πρωταγωνιστής 

του βιβλίου «Ιωνάς»  

Τι διδάσκει ο συγγραφέας Τι διδάσκει ο συγγραφέας 

του βιβλίου του βιβλίου ««ΙωνάςΙωνάς»»    

Ο Θεός είναι ο Κύριος του Ισραήλ και ο 

Ισραήλ είναι ο εκλεκτός λαός του 

Ο Θεός είναι ο Κύριος όλων των λαών 

και εξέλεξε τον Ισραήλ για να μεταφέρει 

την ευλογία του σε όλους τους λαούς 

Ο Θεός σχεδιάζει τη σωτηρία μόνον του 

λαού του 

Ο Θεός σχεδιάζει τη σωτηρία όλων των 

λαών 

Ο Θεός αποστέλλει τους αγγελιαφόρους 

του μόνον στο λαό του 

Αποστέλλει αγγελιαφόρους σε όλους 

τους λαούς 

Στο Θεό ανήκει μόνον όποιος είναι 

Ισραηλίτης 

Όποιος ζει σύμφωνα με το λόγο του Θεού 

ανήκει σ' αυτόν 

Ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίζει με 

σιγουριά τον τρόπο που κρίνει και ελεεί ο 

Θεός 

Η σπλαχνικότητα του Θεού είναι μεγάλη. 

Κρίνει διαφορετικά απ' ό,τι νομίζει ο 

Ισραήλ. 



 

 

Το τέλος του προφήτηΤο τέλος του προφήτη  

Ο προφήτης γύρισε ύστερα στην πατρίδα του και 

εκεί κήδεψε τη μητέρα του και την έθαψε στη 

Βελανιδιά της Δεββώρας. 

Συνέχισε το προφητικό του έργο στη γη Σεναάρ 

όπου και απέθανε και ετάφη στο σπήλαιο του 

Κεναιζαίου του κριτού. 


