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C111. PŘÍBĚH:   Jonáš na lodi                        

Jonáš sloužil Pánu Bohu tak, že říkal lidem Boží poselství. PŘEČTI SI:
Jonáš 1,1-9

 / 3

KLÍČOVÝ VERŠ:
Jonáš 1,3
Požádej někoho, 

aby Ti pomohl verš najít.                                                      
O:     Použij první písmena obrázků a objevíš, jak se takovým lidem říkalo:

Jednoho dne dostal Jonáš Hospodinovo slovo. Bůh mu řekl, aby šel do velkého města zvaného Ninive. Zde měl 
varovat zlé lidi před Božím trestem, protože Bůh viděl jejich hříchy.

O:

Ke kterému prorokovi Bůh mluvil?  K J ___ ___ ___ ___ ___ ___ i.

Kam ho Bůh poslal?    Do N ___ ___ ___ ___ e.

Jonáš však neposlechl Boží příkaz a 
rozhodl se utéct do Taršiše. 
(Možná kvůli tomu, že obyvatelé Ninive 
byli nepřátelé jeho lidu a Jonáš si 
myslel, že zasluhují trest.) Odešel 
do Jafy, přístavu u moře, a zaplatil 
cestovné na loď do Taršiše.
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O:    Doplň správná čísla do čtverečků ve větách:

    1. NINIVE 2. TARŠIŠ  3. JAFA 

Jonáš neuposlechl Boha a utíkal do            , místo aby šel do             .

Zaplatil si loď z             do             .  

Když byl Jonáš konečně na palubě, ulehl a tvrdě 
usnul. Zatímco spal, Bůh seslal velikou bouři, která 
mocně zmítala lodí a vystrašení námořníci si mysleli, 
že se potopí a oni se utopí! Potom kapitán probudil 
Jonáše a řekl mu, aby volal ke svému Bohu.
Všichni námořníci si byli jisti, že za bouři je 
zodpovědný Jonáš, a proto mu kladli mnoho otázek:
„Čím se živíš?“ „Odkud pocházíš?“ 
„Co jsi provedl?“

O:    Napiš jednu z otázek, kterou námořníci Jonášovi položili: 

Jonáš jim řekl, že je Hebrej. Uctívá Boha nebes, který stvořil moře, a bouře nastala kvůli jeho neposlušnosti.

O:    Doplň chybějící písmena:

Jonáš byl H ___ ___ ___ ___ ___.  Uctíval Boha n ___ ___ ___ s. Jonáš n ___ ___ o ___ ___ e ___ ___ Boha.

Bůh viděl všechny zlé skutky obyvatel Ninive i ty Jonášovy. Stejně tak ví o všech našich hříších!

Jak je důležité dělat, co si přeje Bůh!

 Biblické příběhy pro děti
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Když námořníci viděli, že bouře sílí, 
ptali se Jonáše, co s ním mají udělat, 
aby se moře utišilo. „Hoďte mě do 
moře,“ odpověděl. Nicméně kapitán 
nařídil, aby se ještě jednou pokusili 
dostat zpět na pevninu. 

O:    Zaškrtni Jonášovu odpověď:

„Vysaďte mne na pobřeží.“             „Hoďte mě do moře.“              „Udělejte ze mě kapitána.“

Nakonec již neměli na výběr a museli udělat, co jim Jonáš řekl. Pomodlili se k Jonášovu Bohu a hodili ho do moře. Bouře 
okamžitě skončila a moře bylo klidné. Stal se zázrak.

O:    Vystínuj půlku kolečka u části věty, která odpovídá konci příběhu:

Námořníci  se nejdříve                                       pomodlili k Jonášovu Bohu                      chopili Jonáše. 

Bouře se                          příští den                          okamžitě uklidnila.

Kde byl Jonáš? V moři. Klesal hlouběji a hlouběji! Ale Bůh poslal velkou rybu, aby Jonáše spolkla. Jonáš byl uvnitř této 
ryby tři dny a tři noci!

2. PŘÍBĚH: Jonáš v moři

C11
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PŘEČTI SI:
Jonáš 1,10-16

KLÍČOVÝ VERŠ:
Jonáš 2,10
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O:    Vyškrtni NEsprávná čísla:

Jonáš byl uvnitř ryby   30 dnů /3 dny /13 dní  a 3 noci/ 13 nocí/ 23 nocí.

Dokážeš si představit, jaké to muselo být uvnitř břicha velké ryby? Byla tam tma, vlhko a hrozný zápach! Jonáš se tam 
vevnitř modlil k Bohu. Jak je dobré, že můžeme mluvit s Bohem kdekoliv a kdykoliv!

O:    Doplň chybějící písmena:

  Můžeme se m  ____ ____ ____ ____ ____  k B ____ ____ ____  kde____ ____ ____ ____ ____ 
  
   a kd ____ ____ ____ ____ ____ ____ stejně jako J ____ n ____ ____ !

Jonáš děkoval Bohu, že mu zachránil život. Vzpomněl si, jak strašné to bylo, když se topil a omotaly ho chaluhy. Jak daleko 
se cítil od Boha! V tu chvíli volal k Hospodinu, který ho vyslyšel a zachránil!

O:    Vybarvi následující písmena:

Jonáš řekl:

   
  

         Jonáš 2,10

Bůh potrestal Jonáše za jeho neposlušnost, ale také pro něj připravil cestu 
záchrany, protože Jonáš opravdu litoval toho, co udělal. Zasluhujeme trest 
za své zlé jednání. Pokud opravdu litujeme svých hříchů, Bůh nám odpustí.

 A proč? Protože Pán Ježíš za nás zemřel na golgotském kříži. Už jsi poděkoval/a 
Bohu za jeho cestu spasení? 

Potom zažil Jonáš další překvapení. Bůh promluvil k rybě a ta ho vyvrhla 
na suchou zem – živého a zdravého. 
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Jonáš se ani nestačil zotavit ze své děsivé zkušenosti a Bůh už k němu znovu promluvil. 
Opět ho poslal do Ninive. 

Tentokrát Jonáš poslechl! Zanedlouho před sebou uviděl ohromné město. Bylo tak velké, že by trvalo tři dny, než by jím 
člověk prošel.

O:    Napiš odpovědi do slovní doplňovačky:

1. Jonáš šel na toto místo.

2. Kolikrát Bůh k Jonášovi mluvil?    ...............  krát.

3. Co tentokrát udělal Jonáš?

4. Počet dnů, které bylo třeba, aby prošel město.

5. Město bylo ...

       Jonáš procházel městem a vyhlašoval Boží poselství: 
       „Ninive bude za čtyřicet dnů zničeno!“ 
       Zkažení obyvatelé naslouchali slovům cizince. 
       Uvědomili si, jak jednali zle, a uvěřili Bohu.

O:    Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Ninive bude zničeno za třicet dní.

Lidé v Ninive uvěřili Bohu.

3. PŘÍBĚH: Jonáš káže v Ninive

C11

KLÍČOVÝ VERŠ:
Jonáš 3,5
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PŘEČTI SI:
Jonáš 3,1-10 
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O:    Poskládej puzzle – přepiš slova do správných částí. Zjistíš, co udělal král Ninive, 
        když uslyšel Boží poselství:

                  

                                                        
                         
                       

 

Udělal to proto, aby vyjádřil, jak moc lituje svých hříchů. Potom nařídil, aby všichni 
lidé dostali následující vzkaz: Nikdo nesmí jíst ani pít! Místo toho mají volat k Bohu
a obrátit se od svých převrácených cest v naději, že nebudou potrestáni.

O:    Vybarvi slova:

„ ,   jak se zachovali a jak se 

od svých cest."          Jonáš 3,10  

Bůh se rozhodl, že je nepotrestá. Jak úžasné!
Nejprve Jonáš a teď celé město dostalo druhou příležitost. Jak Jonáš, tak Ninivští skutečně litovali a odvrátili se 
od svých zlých skutků.
Bůh je stále laskavý a odpouští i dnes. Pokud se jako Ninivští obrátíme k Bohu a uvěříme jeho zvěsti, budeme zachráněni.
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Jonáš nebyl příliš potěšen, když viděl, že Bůh Ninive nepotrestal. Ve skutečnosti se na Boha velmi 
zlobil a také to před ním neskrýval! Řekl Bohu, že přesně tohle čekal, že se stane. Potom dodal: 
„Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný, shovívavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který 
od zla upouští.“

O:    Doplň písmena a, e, i, o  a  u:

        
Věděl js __ m, ž __  jsi Bůh mil __ st __ vý a s __ __ c __ tný.

Jonáš si nejspíš říkal, že by neměli dostat druhou příležitost. Seděl za městem. Udělal si přístřešek, aby ho chránil 
před sluncem. K tomu nechal Bůh přes noc vyrůst rostlinu, která vrhala stín. Jonáš byl za ni velmi vděčný. Během 
další noci však uhynula, protože Bůh přichystal červa, který ji napadl. Když následujícího rána vyšlo slunce, 
nechal Bůh vanout na Jonáše horký východní vítr. Jonáš z toho omdléval a přál si zemřít!

O:   Podtrhni správná červená slova u každé věty: 

Hospodin nechal vyrůst rostlinu /strom.

Dalšího rána Bůh připravil ptáka /červa /hada.

Bůh způsobil, aby vál vítr ze severu / jihu / východu / západu.

4. PŘÍBĚH: Jonáš se modlí k Bohu

C11

PŘEČTI SI:
Jonáš 4,1-11 KLÍČOVÝ VERŠ:

Matouš 12,41
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Jonáš se opět hněval. Tentokrát kvůli rostlině, která uschla. Bůh k němu promluvil, že stejně jako on nyní 
lituje rostliny a přeje si, aby byla neuhynula, tak Bůh cítí lítost nad lidmi z Ninive. Měli větší hodnotu než 
rostlina, obzvláště když mezi nimi bylo 120 000 dětí.

O:    Vyplň slovní doplňovačku:

1. Co vrhala rostlina?
2. Co se s ní stalo druhý den?
3. Za to se Jonáš na Boha ...
4. Bůh cítil nad obyvateli Ninive ...
5. Ti, co nerozeznají pravici od levice, jsou ...

Jonáš se toho dne naučil důležitou lekci. Bůh se velmi pečlivě zajímá o lidi, ať už jsou jakkoliv špatní. Je 
vždy připraven odpustit těm, kteří opravdově litují, místo aby je potrestal.

O mnoho let později mluvil Pán Ježíš o Jonášovi. Řekl, že stejně jako byl 
Jonáš v těle veliké ryby po tři dny a tři noci, bude i on pohřben na takovou 
dobu. To se také stalo, protože  tři dny poté, co byl pohřben, vstal z mrtvých!

Dnes je jeho poselství stále plné lásky a odpuštění pro všechny, kdo v něho 
věří. Pán Ježíš sám řekl v dnešním klíčovém verši:

O:    Vybarvi slova z Matouše 12,41:

„ 

  než Jonáš.“
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