
Keď sa ti tento týždeň poda-
rí ospravedlniť sa za niečo, 

čo spôsobilo búrku, nakresli 
si do biblického zápisníka 
veľrybu. Môžeš dopísať, čo sa 
stane, keď povieš „prepáč“ rodi-
čom, rozhádaným kamarátom 
či súrodencom, ale aj Ježišovi 

vo sviatosti zmierenia? 

Už sme zistili, ako sa navzájom 
prepájajú jednotlivé knihy Starého 
a Nového zákona. Nájdi, čo o pro-
rokovi Jonášovi povedal Pán 
Ježiš svojim učeníkom: 
Lk 11, 29 – 30, 32.
Napíš si tieto verše do 

zápisníka.

Ahoj, kamaráti!
– Viete si spomenúť na nejakú biblickú po-
stavu, ktorá sa vyznačuje dôverou v Boha? 
– Pošepkám vám, že s  jednou takou po-
stavou sme nedávno rátali hviezdy. Však, 
Svetlúšik?
– A prídeš na to, Dobromilka, s kým sa spája 
veľká odvaha?
– Ak mal v ruke prak, tak mi je to jasné.
– Dnes si posvietime na niekoho, kto bol 
riadne tvrdohlavý. Až tak, že ho musela 
zhltnúť veľryba, kým nepochopil niečo 
dôležité. Viete, o kom bude reč?
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PRAVIDLÁ PRÁZDNINOVEJ SÚŤAŽE

* Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kartu a úlohy 
nájdete aj na www.katolickenoviny.sk.

24. úloha

V Biblii si sa už istotne stretol s prorokmi. Aj 
Jonáš bol jedným z nich. Hovorí o ňom kratučká 
kniha v Starom zákone – Kniha Jonáš. Proroci 
boli (a sú aj dnes) ľudia, ktorí počúvajú hlas 
Boha a odovzdávajú jeho posolstvá ľuďom. Na-
príklad už pred narodením Pána Ježiša ľudia 
dobre vedeli, že majú očakávať Spasiteľa, lebo 
im to povedali proroci. Izraeliti sa od prorokov 
dozvedali dôležité veci pre ich život. 

Boh prehovoril k Jonášovi, aby obyvateľom 
skazeného mesta Ninive odovzdal naliehavú 
správu, v ktorej šlo o ich záchranu.

Jonáš dobre vedel, že hovorí k nemu Boh. 
Nemohol sa tváriť, že nepočuje, ale aj tak do 
Ninive ísť nechcel. Práve naopak – nasadol na 
loď, ktorá išla opačným smerom. Aj keď Niniv-
čanom išlo o život a už nemali veľa času.

Asi to dobre poznáš aj ty – sú dni, keď sa ti po-
dobne ako Jonášovi nikam nechce ísť. Namiesto 
povinností by si chcel urobiť presný opak. Tváriš 
sa, že nepočuješ Boží hlas vo svojom svedomí, 

Čo sa potom stalo s Jonášom? V búrke na mori 
oľutoval, že tvrdohlavo odporoval hlasu Boha. 
V bruchu veľryby mal dosť času premýšľať, ako 
Boh miluje jeho i hriešnych Ninivčanov. Mal čas 
povedať Bohu „prepáč!“ a v duchu aj Ninivčanom 
zašepkať: „Prepáčte, že mi na vás nezáležalo.“

Preto hlavnou postavou Knihy Jonáš nie je pro-
rok Jonáš, ale milosrdný Boh, ktorý túži po našej 
záchrane. Boh túži po záchrane Jonáša topiaceho 
sa v mori, Ninivčanov topiacich sa v hriechu, celé-
ho ľudstva topiaceho sa v tme. Preto poslal svojho 
Syna. Zomrel za nás na kríži, tri dni bol v útrobách 
zeme – podobne ako Jonáš vo veľrybe – a potom 
vstal z mŕtvych. Aj Jonáš bol vyvrhnutý na breh 
a rozutekal sa s Božím posolstvom do Ninive. Jeho 
správa spôsobila, že sa hriešnici obrátili k Bohu 
a úplne zmenili svoj život. Ježišovo zmŕtvychvsta-
nie zmazalo dedičný hriech nás všetkých a otvorilo 
nám večné nebo. No nie je náš Boh úžasný?

Prajeme ti  pokojnú plavbu prázdninami  smerom, ktorým ťa  posiela Boh!

Niekedy sme v búrke – 
podobne ako Jonáš – a cítime 

nepokoj. Niekoho sme možno urazili, 
sklamali, povedali niečo nepekné. A potom búr-
ka v srdci hrmí doďaleka. Čo vtedy spravil Jonáš? 
Povedal „prepáč“ a Boh sa postaral o zázrak. 
Slovíčko „prepáč“ – keď ho úprimne povieme 
Bohu či blížnemu – je teda skutočne „zázračné“ 
a prináša pokoj. Čo povieš?

23. úloha

KUPÓN č. 8


ktorý ti našepkáva múdre veci o záchrane svojej 
duše, záchrane blížneho.

Kupón s veľrybkou dopláva do 
predposledného políčka na 

hracej karte.
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