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Vedoucí skupiny:

1. PŘÍBĚH:

O čem je příběh:

Jonáš na lodi

Bůh o nás ví všechno
PŘEČTI SI:
Jonáš 1,1-10

C11

Jonáš sloužil Bohu jako prorok. Vyřizoval lidem vzkazy od Boha.  Jednoho dne poslal Bůh Jonáše do velkého
města jménem Ninive. Obyvatelé tohoto města velmi hřešili, a proto je měl varovat před Božím trestem.
Ke komu mluvil Bůh?

K J __ __ __ __ __ __ I.
Do N __ __ __ __ E.
Jonáš Boha neposlechl a raději
utekl. V Jafě se dostal na loď,
která směřovala do Taršiše.
Loď urazila jen část cesty, když
na ni Bůh náhle seslal obrovskou
bouřku.
Vybarvi obrázek.

Ustrašení námořníci si byli jisti, že vina leží na Jonášovi. Řekl jim, že uctívá Boha nebes a že bouřka zuří,
protože ho neposlechl.
Bůh věděl o všech špatných skutcích obyvatel Ninive i o těch Jonášových. Stejně tak ví i o našich!
Jak je důležité dělat, co po nás chce Bůh!
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Kam ho Bůh poslal?
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2. PŘÍBĚH:

Jonáš v moři

O čem je příběh: Bůh zachraňuje
PŘEČTI SI:
Jonáš 1,10-16 a
2,1-11

Vybarvi obrázek.

Bouře byla pořád silnější a námořníci se ptali Jonáše, co mohou udělat, aby skončila. „Hoďte mě do moře,“ odpověděl
Jonáš. Když to námořníci udělali, bouře okamžitě ustala.
Jonáš klesal níž a níž. Bůh však poslal velkou rybu, aby ho spolkla. Uvnitř ryby strávil Jonáš tři dny a tři noci.

Škrtni špatná čísla:
Jonáš byl v rybě

30 /3/ 13

3 /13/ 23 nocí.

dní a

Jak byl Bohu vděčný za záchranu života! Vzpomněl si, jak bylo hrozné být tak blízko smrti! V té chvíli volal k Pánu,
který ho vyslyšel a zachránil. „Opravdu,“ řekl Jonáš,
Vybarvi slova:

JE

„U
"

.

Bůh připravil cestu, jak zachránit Jonáše, a stejně tak připravil cestu, jak nám může být odpuštěno.
Touto cestou je Pán Ježíš. Zemřel za nás na kříži. Už jsi v něj uvěřil/a a poděkoval/a mu?
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3. PŘÍBĚH: Jonáš káže v Ninive
O čem je příběh: Obrátit se k Bohu

PŘEČTI SI:
Jonáš 3,1-10

Bůh přikázal rybě, aby Jonáše vyplivla
na suchou zem.
Pak znovu řekl Jonášovi, aby se vydal do Ninive.
Tentokrát Jonáš poslechl. Když dorazil do zlotřilého
města, rozhlašoval všude poselství od Boha.
„Za čtyřicet dní bude Ninive zničeno,“ volal.
Zkažení obyvatelé uslyšeli proroka
a uvědomili si, jak jsou hříšní. Uvěřili Bohu.

Označ správnou větu fajfkou a nesprávnou křížkem:
Ninive bude zničeno za třicet dní.
Obyvatelé Ninive uvěřili Bohu.

I ke králi se donesla Boží zpráva.
Nařídil všem lidem, aby se modlili k Bohu a odvrátili se od svých zlých cest.
Bůh viděl, že svých hříchů opravdu litují, a rozhodl se, že je nepotrestá.
To bylo nádherné! Nejdříve Jonášovi a teď celému městu bylo odpuštěno,
protože litovali a uvěřili Bohu!
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4. PŘÍBĚH:

O čem je příběh:

Jonáš se modlí k Bohu
Boží láska a laskavost

PŘEČTI SI:
Jonáš 4,1-11

Jonáš se na Boha zlobil, protože nepotrestal obyvatele Ninive. V modlitbě k Bohu řekl:
„Vím, že jsi milující a soucitný Bůh.“
Usadil se za městem a udělal si přístřešek, aby ho chránil před sluncem. Bůh nechal vyrůst velkou
rostlinu, a tak mu zajistil více stínu.
Potom Bůh dovolil červu, aby rostlinu zničil. Ráno,
když vyšlo slunce, ještě k tomu seslal velmi horký vítr.
To všechno způsobilo, že se Jonáš necítil ani trochu
dobře.
Včera byl za stínící rostlinu velmi vděčný, dnes se zase
na Boha zlobil.
Pán však Jonášovi řekl: „Tobě je líto té rostliny a
mně bylo líto Ninive, obzvláště těch sto dvaceti tisíc
malých dětí.“

Vybarvi obrázek Jonáše

Zakroužkuj tři věci z příběhu, které Bůh stvořil a ovládal:
vítr

strom

had

rostlina

červ

Bůh se o lidi stará, ať jsou jakkoliv zlí. Je vždy připraven jim odpustit – těm, kdo litují svých hříchů
a věří mu.
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Body (Vyplní vedoucí skupiny)

Hodnocení:

Lekci vraťte zpět na adresu:

1. PŘÍBĚH:
2. PŘÍBĚH:
3. PŘÍBĚH:
4. PŘÍBĚH:

Celkem:
Celkový součet:
www.PoznejBibli.cz
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