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Lekcja 1: Jonasz na statku
Tê historiê mo¿esz
znaleŸæ w swojej Biblii.

Jonasz
1,1-9

Z³oty wiersz

Jonasz 1,3
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Jonasz s³u¿y³ Bogu. Przekazywa³ ludziom poselstwo od Boga.
Za pomoc¹ poni¿szego alfabetu obrazkowego odkryj, jak Biblia nazywa tego cz³owieka.

3

Pewnego dnia Jonasz us³ysza³ S³owo od Pana. Bóg powiedzia³ mu, aby poszed³ do
wielkiego miasta zwanego Niniw¹ i ostrzeg³ bezbo¿nych mieszkañców, ¿e czeka ich
Bo¿a kara, poniewa¿ Bóg widzia³ ich grzechy.
Do kogo Bóg przemówi³?

Do J __ __ __ __ __ __ .

Gdzie go Bóg pos³a³?

Do N __ __ __ __ __ .

Jednak¿e Jonasz by³ niepos³uszny Bo¿emu przykazaniu i postanowi³, ¿e ucieknie do miasta zwanego
Tarszysz. (Byæ mo¿e zrobi³ to dlatego, ¿e mieszkañcy
Niniwy byli wrogami ludu izraelskiego i Jonasz czu³, ¿e
zas³u¿yli na karê). Poszed³ wiêc do Jaffy nad morze i zap³aci³ za przejazd, aby pop³yn¹æ statkiem do Tarszyszu.

4
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Wpisz w³aœciwy numer w kratkach w poni¿szych zdaniach.
1 Niniwy

2 Tarszyszu

Jaffy

3

Jonasz, by³ niepos³uszny Bogu uciekaj¹c do
Zap³aci³ za przejazd statkiem z

zamiast iœæ do
do

.

4

Na statku Jonasz po³o¿y³ siê na
samym dnie i zasn¹³. Gdy spa³, Bóg
zes³a³ wielki sztorm, który tak
miota³ statkiem, ¿e przestraszeni
marynarze myœleli, ¿e wkrótce
uton¹!
Wtedy kapitan zszed³ i obudzi³ Jonasza i powiedzia³ mu, aby wo³a³ do swojego Boga.
Wszyscy marynarze czuli, ¿e to Jonasz jest odpowiedzialny za ten sztorm i zadawali mu
wiele pytañ: Jak¹ pracê wykonujesz? Z jakiego kraju pochodzisz? Co uczyni³eœ?
Wpisz jedno z pytañ, jakie marynarze
zadali Jonaszowi.

3

Jonasz powiedzia³ im, ¿e by³ Hebrajczykiem. Powiedzia³, ¿e oddaje czeœæ Bogu
niebios, który stworzy³ morze i l¹d. Powiedzia³ te¿, ¿e ten sztorm pojawi³ siê dlatego, ¿e
on by³ niepos³uszny Bogu!
Wpisz brakuj¹ce litery.
Jonasz by³ H __ b __ __ j __ __ __ k __ __ __. Oddawa³ czeœæ Bogu
n __ __ b __ __ s . Jonasz by³ n __ __ p __ __ ³ __ __ __ n __ Bogu.

6

Bóg widzia³ wszystkie z³e rzeczy, które pope³ni³ Jonasz i mieszkañcy Niniwy. Tak samo
On wie o wszystkich naszych grzechach!
Jak¿e wa¿ne jest to, abyœmy robili to, co siê Jemu podoba!
Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Lekcja 2:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Jonasz na morzu
Jonasz
1,10-17 i
2,1-10

Z³oty wiersz:

Jonasz 2,9
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Gdy sztorm siê wzmaga³, marynarze
zapytali Jonasza, co powinni z nim zrobiæ,
aby morze siê uspokoi³o. Jonasz
powiedzia³: WeŸcie mnie i wrzuæcie do
morza. Jednak¿e kapitan przykaza³, aby
spróbowali dostaæ siê na l¹d.
Zaznacz kratkê przy odpowiedzi, któr¹
Jonasz da³ na pytanie marynarzy.
Przybijcie ze mn¹ do brzegu.

o

Wrzuæcie mnie do morza.

Ustanówcie mnie kapitanem statku.

o

o

2

W koñcu nie mieli ¿adnego wyboru i musieli zrobiæ to, co im powiedzia³ Jonasz. Gdy
pomodlili siê do Boga Jonasza, wrzucili Jonasza do morza. Natychmiast sztorm usta³
i morze siê uspokoi³o. Wydarzy³ siê cud!
Zacieniuj t¹ czêœæ ko³a, która zwrócona jest w stronê w³aœciwego koñca zdania.
Marynarze najpierw

pomodlili siê do Boga Jonasza.

Sztorm zakoñczy³ siê nastêpnego dnia.

natychmiast.

wyrzucili Jonasza.
4

Gdzie by³ Jonasz? W morzu. Ton¹³
coraz g³êbiej i g³êbiej!
Bóg jednak przygotowa³ wielk¹ rybê,
by po³knê³a Jonasza. Jonasz by³ we
wnêtrzu ryby trzy dni i trzy noce!
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Przekreœl niew³aœciwe liczby.
Jonasz by³ we wnêtrzu ryby

30 3 13 dni i 3 13 23 noce.

4

Czy mo¿esz sobie wyobraziæ, jak mo¿na by³o siê czuæ we wnêtrznoœciach wielkiej
ryby? By³o tam ciemno, mokro i bardzo œmierdzia³o. Ale Jonasz modli³ siê do Pana! Jak to
dobrze, ¿e mo¿emy rozmawiaæ z Bogiem w ka¿dym miejscu i w ka¿dym czasie.
Wstaw brakuj¹ce litery.
Mo¿emy m __ __ __ __ æ siê do B __ __ __ w ka¿dym m __ __ __ __ __ u i
w ka¿dym c __ __ __ __ e, tak jak J __ __ __ __ z!

5

Jonasz dziêkowa³ Bogu za uratowanie mu ¿ycia. Pamiêta³, jak
okropnie by³o ton¹æ, jak wodorosty owija³y siê wokó³ niego. Czu³ siê
wtedy taki daleki od Boga. W tym momencie zawo³a³ do Pana, a On
us³ysza³ go i uratowa³ (zbawi³) go!
Jonasz powiedzia³:

5

Pokoloruj litery.
Bóg ukara³ Jonasza za jego niepos³uszeñstwo ale przygotowa³
równie¿ drogê zbawienia (ratunku) dla niego, gdy naprawdê
¿a³owa³ tego, co zrobi³. My tak¿e zas³u¿yliœmy na karê za nasze
z³e uczynki. Ale Bóg przebaczy nam, jeœli prawdziwie
bêdziemy ¿a³owaæ tego, ¿e robimy z³e rzeczy, bo Pan Jezus
umar³ za nas na krzy¿u na Golgocie. Czy podziêkowa³eœ Bogu
za Jego drogê zbawienia?
Wtedy Jonasz otrzyma³ nastêpn¹ niespodziankê. Bóg poleci³
wielkiej rybie, aby wyrzuci³a go na suchy l¹d: zdrowego,
w bezpiecznym miejscu!
Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Lekcja 3:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Jonasz zwiastuje w Niniwie
Jonasz
3,1-10

Jonasz 3,5
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Jonasz prawie otrz¹sn¹³ siê po tym strasznym doœwiadczeniu, gdy Bóg po raz drugi
przemówi³ do niego, aby poszed³ do Niniwy.
Tym razem Jonasz by³ pos³uszny. Wkrótce móg³ zobaczyæ przed sob¹ wielkie miasto.
By³o tak wielkie, ¿e potrzeba by³o trzech dni, by przejœæ przez nie.
Wpisz rozwi¹zania hase³ do Uk³adanki Wyrazowej.
1

2

1. Prorok, do którego przemówi³ Bóg
2. Tyle razy do niego przemówi³

3

3. Prorok poszed³ do tego miasta
4. Droga przez miasto trwa³a tyle dni

8

4

Gdy Jonasz szed³ przez miasto,
zwiastowa³ Bo¿e poselstwo: Jeszcze
czterdzieœci dni pozostaje do zburzenia
Niniwy! Bezbo¿ni mieszkañcy miasta
s³uchali tego dziwnego poselstwa. Zdali
sobie sprawê, ¿e byli Ÿli i uwierzyli
w Boga.

Wstaw PRAWDA lub NIEPRAWDA obok poni¿szych stwierdzeñ.
Za trzydzieœci dni Niniwa mia³a byæ zburzona.

...............................

Mieszkañcy Niniwy uwierzyli w Boga.

................................

4
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Uzupe³nij uk³adankê, przepisuj¹c s³owa z w³aœciwych kawa³ków, aby dowiedzieæ
siê, co król Niniwy zrobi³, gdy us³ysza³ Bo¿e poselstwo.

i ubra³
w³osienicê
Kr

zd

ól

j¹³

Zrobi³ to, aby
pokazaæ, ¿e jest mu
naprawdê przykro z powodu
jego grzechów.

i
wsk
e
l
ó
j kr
swó ³aszcz
p

4

Potem przykaza³, aby wys³ano do ka¿dego specjalne poselstwo. Nikomu nie wolno by³o
jeœæ i piæ. Zamiast tego mieli wo³aæ do Boga i odwróciæ siê od swoich z³ych dróg
w nadziei, ¿e nie zostan¹ ukarani.
Wtedy

¿e

ze swojej

drogi.

Pokoloruj wyrazy.

4

Bóg zdecydowa³, ¿e ich nie ukarze. Wspaniale! Najpierw
Jonasz a potem ca³e miasto dost¹pili odpuszczenia i otrzymali
drug¹ szansê, poniewa¿ naprawdê by³o im przykro z powodu
grzechu i odwrócili siê od z³ych rzeczy, które robili.
Bóg i dzisiaj jest ¿yczliwy i chêtnie przebacza. Jeœli i my, jak
mieszkañcy Niniwy, zwrócimy siê do Boga i uwierzymy jego
poselstwu, bêdziemy zbawieni.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Lekcja 4:

Jonasz modli siê do Boga

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Jonasz
4,1-11

Z³oty wiersz:

Mateusza 12,41
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Jonasz nie by³ zadowolony, gdy zobaczy³, ¿e Bóg nie
ukara³ Niniwy. Tak naprawdê by³ bardzo rozgniewany
na Boga i powiedzia³ Mu o tym!
Powiedzia³ Bogu, ¿e przypuszcza³, ¿e tak w³aœnie siê
stanie. Potem doda³: Wiedzia³em, ¿e Ty jesteœ Bogiem
³askawym i mi³osiernym, cierpliwym i pe³nym ³aski.
Wpisz brakuj¹ce litery.

W__ __ dz__ __³__m, ¿__
T__ j__st__œ B__g__ __m ³__sk__w__m __
m__³__s__ __rn__m, c__ __rpl__w__m __ p__³n__m
³__sk__.
4

Byæ mo¿e Jonasz czu³, ¿e mieszkañcy Niniwy nie powinni mieæ drugiej szansy.
Gdy Jonasz siedzia³ poza miastem, zrobi³ sobie sza³as, aby go chroni³ przed s³oñcem.
Potem Pan wyznaczy³ krzew rycynowy, aby wyrós³ i dawa³ mu wiêcej cienia. Jonasz by³
za to bardzo wdziêczny. Ale nastêpnej nocy krzew usech³, poniewa¿ Bóg pos³a³ robaka,
aby go zjad³. Nastêpnego poranku, gdy wzesz³o s³oñce, Bóg pos³a³ wschodni wiatr, aby
wia³ na Jonasza. To sprawi³o, ¿e poczu³ siê s³aby i ¿yczy³ sobie œmierci!
Podkreœl poprawne s³owa w nawiasach.
Pan sprawi³, ¿e wyrós³ (krzew / drzewo).
Nastêpnej nocy pos³a³ Bóg (ptaka / robaka / wê¿a).
Bóg sprawi³, ¿e powia³ (pó³nocny / po³udniowy / wschodni / zachodni) wiatr.
6
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Jonasz znów siê rozgniewa³. Tym razem gniewa³ siê z powodu uschniêtego krzewu. Bóg
przemówi³ do niego. Powiedzia³, ¿e tak, jak Jonaszowi ¿al by³o krzewu i chcia³, aby nie
usch³a, tak samo Bogu by³o szkoda ludzi z Niniwy. Byli oni bardziej wartoœciowi ni¿
krzew, a szczególnie, ¿e 120 tysiêcy z nich to by³y dzieci.
Uzupe³nij Uk³adankê.
1
M
1. Bóg ............................ do proroka
2
I
2. Najm³odsze osoby
3
A
3. Imiê proroka
4
S
4. Krzew rycynowy .................................
5
5. W Niniwie by³o 120 ........................ dzieci
T
6
6. Bogu by³o ......................... ludzi z Niniwy
O
8

Jonasz tego dnia nauczy³ siê wa¿nej lekcji.
Bóg troszczy siê o ludzi, bez wzglêdu na to
jak s¹ Ÿli. Zawsze jest gotowy odpuœciæ tym,
którym jest przykro z powodu ich grzechu,
zamiast ich ukaraæ.
Wiele lat póŸniej Pan Jezus wspomnia³
o Jonaszu. Powiedzia³, ¿e tak jak Jonasz
przebywa³ we wnêtrzu ryby trzy dni i trzy
noce tak i On bêdzie pogrzebany przez taki
sam czas!
Dzisiaj Jego poselstwo jest pe³ne mi³oœci i przebaczenia dla wszystkich, którzy wierz¹
w Niego. Pan Jezus sam powiedzia³ w z³otym wierszu:
„A oto

ni¿

Pokoloruj wyrazy.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
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