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V následujícím testu vyberte vždy jednu z nabízených variant. K variantě je připojeno písmeno, které připište 

dolů do rámečku. Kdo nejdříve správně doplní všechna písmena do tajenky, ten vyhrává. 

 

1. Okolní národy často uctívaly Slunce, Měsíc a hvězdy jako svá božstva, zatímco v první zprávě o stvoření 

v knize Genesis jsou popisovány jen jako svítilny. K čemu byla podle knihy Genesis stvořena světla na 

nebeské klenbě? 

a) Aby ukazovala Boží velikost O 

b) Aby lidé viděli, že nejsou ve vesmíru sami R 

c) Na znamení časů, dnů a let U 

 

2.  Kniha Jonáš je v Bibli zařazena mezi  

a) Prorocké knihy  B 

b) Historické knihy K 

c) Pentateuch A 

 

3. Která kniha je v Bibli před Jonášem? 

a) 1. Královská M 

b) Sofonjáš D  

c) Abdijáš  H 

 

4. Do kterého století je kladen vznik knihy Jonáš? 

a) 10. století př. Kr. J 

b) 8. století př. Kr. L  

c) 5. století př. Kr. E 

 

5. V kterém roce padlo město Ninive  

a) 782 před Kristem  D 

b) 612 před Kristem  J 

c) 548 před Kristem  A 

 

6. Kdo navrhl, aby byl Jonáš vhozen do moře? 

a) Námořníci O 

b) Cestující   P 

c) Jonáš Ý 

 

7. Jaké nařízení dal král Ninive, když si vyslechl Jonášovo poselství?  

a) Ať se lidé i zvířata zahalí do žíněných suknic a postí se. N 

b) Ať se všichni muži dají obřezat. O 

c) Ať všichni muži a ženy přinášejí oběti Bohu.   P 

 

8. Jak velké bylo Ninive v době, kdy tam byl Jonáš?  

a) 248 tisíc mužů G 

b) 120 tisíc těch, kdo nerozeznají levici od pravice R 

c) 180 tisíc žen a nemluvňat Z 

 

9. V jednom okamžiku Jonáš planul hněvem až k smrti. Proč?  

a) Byl rozhněván na Boha, protože ho poslal do Ninive  O 

b) Byl rozhorlen hříchem, který v Ninive uviděl A 

c) Byl rozhněván, protože mu červ sežral skočec D 

 

10. Ježíš řekl, že mužové z Ninive povstanou na soudu proti pokolení Izraele a usvědčí je. Proč?  

a) Protože lépe uctívali Boha  I 

b) Protože poslechli Jonášovo kázání a činili pokání  S 

c) Protože pokolení Izraele z doby Ježíše bylo neobyčejně zlé U 

 



11. O kom dalším Ježíš hovořil, že povstane u soudu proti tomuto pokolení Izraele?  

a) O královně z jihu M 

b) O Eliášovi R 

c) O Abrahámovi A 

 

12. Ježíš řekl, že jako byl Jonáš znamením pro Ninive, tak bude 

a) Jan Křtitel znamením pro farizeje U 

b) Syn člověka znamením tomuto pokolení L 

c) Duch svatý znamením Boží moci E 

 

13. Co znamená Jonášovo znamení?   

a) Kdo odporuje Bohu, bude potrestán jako Jonáš N 

b) Syn člověka bude tři dny a tři noci v hrobě I 

c) Lidé činí pokání a obracejí se k Bohu P 

 

14. Jedním z hlavních poselství knihy Jonáš je: 

a) Boží trest je neodvolatelný  T 

b) Bůh odpustí i pohanům  O 

c) Ve velrybě se dá i modlit R 

 

 

 

Tajenka: 
 

              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 


