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AKO ZÍSKAŤ Z BOŽIEHO SLOVA REPOTRÁŽ 
 

BIBLICKÉ ŠTÚDIUM, KTORÉ ZVLÁDNEŠ! 
 

 V Izraeli sa začínajú diať nejaké zaujímavé veci! Má to niečo 

spoločné so starými nepriateľmi Izraelitov - Asýrčania, a do našich 

novín Svedectvo dnes o tom potrebujeme napísať správu dňa! 

Chceme vedieť, čo sa deje a hlavne prečo sa to deje, kto sa do toho 

zapojil a čo celý ten zmätok znamená. Chceme byť prví, čo ten 

príbeh vytlačia. 

Pre reportéra „nováčika“ je to veľká úloha, ale my vieme, že to 

zvládneš! Máš presne to, čo potrebuješ: Božie Slovo a Božieho 

ducha, ktorý ti pomôže Slovu porozumieť. 

A ešte k tomu je tu kniha, ktorú teraz držíš v ruke, zostavená tak, 

aby ti pomohla tento príbeh preskúmať- a porozumieť tomu, čo to 

znamená pre teba! Hovorí sa tomu induktívne biblické štúdium. 

Slovo induktívne znamená, že tento typ biblického štúdia je pripra-

vený tak, aby ti pomohol bádať v knihe Jonáš a sám si zistiť, o čo 

v nej ide.  

Namiesto toho, aby si čítal 

názory niekoho iného na to čo 

táto kniha znamená, si budeš 

sám čítať biblické texty a sám 

to objavovať. Tvoja úloha je 

dostať sa blízko k Jonášovi 

(cestovné náklady hradíme), 

urobiť interview s ľuďmi, kto-

rých pozná (tak sa určite spoz-

náš s veľmi zaujímavou parti-

čkou), a dať nám ešte pekne 

čerstvo vedieť, čo sa deje 

(všetky materiály, ktoré k to-

mu budeš potrebovať, nájdeš 

práve tu).   

VECI, KTORÉ BUDEŠ     

 

       POTREBOVAŤ 

 
- Bibliu 

- Pero a farebnú ceruzky 

- Papierové kartičky 

- Túto knihu 
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JONÁŠ 1. KAPITOLA 

 

Tvoja spravodajská úloha 

 

Keď sa veci dávajú do pohybu, môže sa toho stať v krátkom 

čase veľa. Keď sa teda začneš vŕtať v Jonášovom príbehu, maj 

oči otvorené. Sme si istý, že s Božou pomocou zvládneš zhro-

maždiť fakty, napísať super reportáž, a dokonca si z toho zo-

brať aj niečo pre svoj život. 

Keď bude tvoja novinárska úloha v Jafe 

a v Ninive pri konci, určite sa dozvieš o Jo-

nášovi a o Boha veľa vecí. Tešíme sa na 

reportáže, ktoré budeš pre čitateľov Niniv-

ských novín písať. Takže do práce! Chceme 

zvíťaziť nad ostatnými novinami a vytlačiť 

tento príbeh ako prví. 

Ešte jedna vec. Na svojej ceste narazíš na 

činnosti označené ako „Zvláštne vydanie!“ 

Tie síce nie sú nutné pre získavanie faktov 

pre Ninivské noviny, ale sú skvelou príle-

žitosťou pre to, aby si zažil veľa zábavy 

a tiež, aby si sa dozvedel ešte trochu viac.  
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_______________________PRVÝ TÝŽDEŇ__________________ 

 

  1. DEŇ 

 

 

                  

ZORIENTUJ SA 

 

Už si niekedy, že niečo vieš, potom si však zistil, že si nemal 

tak úplne pravdu? Ale investigatívny novinár (ten, ktorý skúma 

veci priamo na mieste) musí byť presný! Nechceme žiadne 

dohady, chceme príbeh, ktorý bude rozprávať, ako sa čo stalo. 

Ľudia skrátka počítajú s tým, že im dávaš fakty.  

     Skôr ako sa vydáš po Jonášových stopách, napíš sem tri 

veci, ktoré si o tom, čo sa mu stalo počul od iných. Počas 

plnenie svojej úlohy zistíš, nakoľko si mal pravdu! 

 

1. ________________________________________________

________________________________________________ 

2. ________________________________________________

________________________________________________ 

3. ________________________________________________

________________________________________________ 

 

SLOVO NOVÉMU REPORTÉROVI 
 

Počas plnenia úlohy dostaneš každý týždeň verš na 

zapamätanie. Dá ti pokyny a smer tvojej investigatívnej 

práci. Tu je verš na tento týždeň. 
Ja viem, že Hospodin je veľký; náš Pán prevyšuje 

všetkých bohov. Hospodin koná, čo chce, na nebi i na 

zemi, v moriach i vo všetkých hlbinách. Žalm 135, 5-6   

 

____________ 
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________________ROZBÚRENÉ MORE___________________ 

 

Teraz si napíš Žalm 135, 5-6 na kartičku, aby si ho mohol 

nosiť všade so sebou. Prečítaj si ho nahlas aspoň trikrát 

denne. Cieľom je, aby si tento verš vedel na konci týždňa 

naspamäť. 

Aké tri veci hovorí tento verš o Bohu? 

1. ______________________________________________

______________________________________________ 

2. ______________________________________________

______________________________________________ 

3. ______________________________________________

______________________________________________ 

Stalo sa ti v živote niečo, pri čom si rozmýšľal, že „Hospo-

din je veľký“? Napíš sem dve, tri takéto udalosti. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

Kde Boh koná všetko, čo chce? 

_________________________________________________ 

 
 

Pozrime sa teraz na slová z knihy Jonáš 1,1-9. Pritom ako si 

budeš čítať slová tohto úžasného a napínavého príbehu, vyznač 

si všetky slová, ktoré hovoria o Bohu: Boh, Pán, Hospodin... 

Nezabudni na zámená.  
 

Keď dokončíš hore uvedenú úlohu, urob zoznam toho, čo tieto 

slová hovoria o Bohu. Chceme sa dozvedieť, KTO je Boh, 

AKÝ je Boh, ČO Boh môže konať... 

▪ ________________________________________________  

▪ ________________________________________________  

▪ ________________________________________________  

▪ ________________________________________________ 
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Kniha Jonáš - Pracovný list pozorovania textu  

Prieskumné listy 
 

1.Kapitola 
 

1 Raz zaznelo slovo Hospodina Jonášovi, synovi Amittajovmu:  

2  Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta, a volaj proti nemu, lebo 

jeho zloba vystúpila predo mňa.    

Jonáš 1,1: Raz zaznelo __________ Hospodinovo 

 

______________.  

 

Jonáš 1,4: Hospodin však ___________ smerom  

 

k moru  ________   __________, takže sa na mori  

 

strhla __________  ___________. 

 

Jonáš 1,9: Hospodin, je Boh __________, ktorý  

 

____________ more a ________________.  

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jon&cislo_2=2&cislo_1=1&hl_druh=0


 8 

3  Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hospodina do Taršíša. Zišiel do 

Jafy a našiel loď, ktorá práve odchádzala do Taršíša. Zaplatil cestov-

né a zišiel do nej, aby s nimi odišiel spred tváre Hospodina do 

Taršíša.  

4  Hospodin však zoslal smerom k moru veľký vietor, takže sa na 

mori strhla veľká búrka. Zdalo sa, že loď stroskotá.    

5  Námorníci sa zľakli a každý volal o pomoc k svojmu bohu. Potom 

pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby ju odľahčili. Jonáš 

však zišiel do vnútra lode, ľahol si a hlboko zaspal.   

6  Prišiel k nemu kapitán a povedal mu: Čo, ty spachtoš? Vstaň a 

volaj k svojmu Bohu! Azda si Boh na nás spomenie, aby sme 

nezahynuli.    

7  Cestujúci sa dohovorili: Poďte, losujme, aby sme sa dozvedeli, pre 

koho nás stihlo toto zlo. Hodili lósy a lós padol na Jonáša.    

8  Povedali mu: Nože nám povedz, pre čo nás stihlo toto zlo! Aké je 

tvoje zamestnanie a odkiaľ prichádzaš? Z ktorej si krajiny a z 

ktorého si národa?    

9  Povedal im: Som Hebrej a vzývam Hospodina, Boha nebies, ktorý 

utvoril more a súš.    

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jon&cislo_2=3&cislo_1=1&hl_druh=0
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jon&cislo_2=4&cislo_1=1&hl_druh=0
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jon&cislo_2=5&cislo_1=1&hl_druh=0
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jon&cislo_2=6&cislo_1=1&hl_druh=0
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jon&cislo_2=7&cislo_1=1&hl_druh=0
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jon&cislo_2=8&cislo_1=1&hl_druh=0
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jon&cislo_2=9&cislo_1=1&hl_druh=0

