PRŮZKUMNÝ
LIST
SCHOPNÉHO NOVINÁŘE
Sborová dovolená 2006

„HOSPODIN JE BLÍZKO VŠEM, KTEŘÍ VOLAJÍ K NĚMU,
VŠEM, KDO HO VOLAJÍ OPRAVDOVĚ.
VYPLŇUJE PŘÁNÍ ĚTCH, KDO SE HO BOJÍ,
SLYŠÍ, KDYŽ VOLAJÍ O POMOC, A ZACHRÁNÍ JE.“
Žalm 145,18-19
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TVŮJ ZPRAVODAJSKÝ ÚKOL - 1.den
Tvým úkolem jako novopečeného novináře je napsat strhující zajímavý příběh o muži, který strávil nějakou dobu v břiše obludy a jiné
zajímavosti. Až se začneš šťourat v tomto příběhu, měj oči otevřené.
Lidé očekávají, že se z tvých novin dozví ta nejpřesnější fakta (pravdu),proto než
se vydáš po Jonášových stopách, napiš sem 3 věci, které jsi o tom, co se mu stalo, slyšel od jiných. Během svého zkoumání zjistíš, nakolik jsi měl pravdu!
1.
2.
3.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Vybarvi obrázek v místech, kde najdeš tečku, a dozvíš se, kdo byl náš hrdina.
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První kapitolu Jonášova příběhu bychom mohli charakterizovat jednoduchým heslem:
JONÁŠOVA _ _ _ _ _ _ _

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Co pohání lodě na moři?
Kam obvykle směřují všechny lodě, které jsou na moři?
Čím rybáři při dlouhých plavbách chytají ryby?
XXX
Novější lodě už nebyly poháněny větrem, ale používaly určitou horninu, kterou se lodě poháněly. Jak se tato hornina jmenuje?
Co rybáři na lodi nejčastěji jedí a chytají?
Znáte obvyklý námořnický pokřik? Často ho používáme i my.

KDE JEN TO NINIVE LEŽÍ?
Doplňte na mapě město Ninive a nalepte do ní Jonáše, kterého vystřihnete na zadní
straně svého Průzkumného listu.
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TVŮJ ZPRAVODAJSKÝ ÚKOL - 2.den
Nalistuj si 2.kapitolu Jonáše a všimni si, co Jonáš dělal. Nápovědu najdeš v počátečním písmenu:
Jonáš 2,2
Jonáš 2,3
Jonáš 2,5

M __ __ __ __ __ __ __
V __ __ __ __ __
Z __ __ __ __ __ __

Jonáš 2,7

S __ __ __ __ __ __ __ __

Jonáš 2,8

P __ __ __ __ __ __ __ __ __

Jonáš 2,10

P __ __ __ __ __ __ O __ __ __

CO TO PLAVE VE VODĚ?
Prohlédni se pečlivě obrázek a najdi v něm skryté obrázky (7 obrázků)
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KOLIK DNŮ TO BYLO?
Zakroužkuj v rybě číslo podle toho, kolik dnů Jonáš strávil v břiše ryby.

KUDY VEN, BOŽE?
Jonáš vězí v břiše ryby a modlí se k Bohu, aby byl zachráněn. Nalezni cestu až k
Jonášovi přímo do žaludku té veliké ryby.
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TVŮJ ZPRAVODAJSKÝ ÚKOL - 3.den
JAK PROJÍT MĚSTEM
Jak daleko se můžeš dostat za „tři dny“?
Když pojedeš sám na rychlém koni, můžeš urazit asi 360 km.
Když se budeš pohybovat ve velkém zástupu s potahy a vozy, ujedeš asi 53 km.
Když pojedeš autem (a budeš dodržovat povolenou rychlost), můžeš ujet 2600 km.
Když budeš cestovat pěšky a sám, ujdeš asi 95 km.

ALE NE, OMYL V TISKU
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KŘÍŽOVKA DOPLŇOVAČKA
VODOROVNĚ
1.
Kdo volal obyvatele Ninive, aby se vrátili k Bohu? (Jonáš 3,4)
2.
Kdo řekl Jonášovi, co má vyřídit lidem v Ninive? (Jonáš 3,3)
3.
Kolik dnů trvalo projít město Ninive? (Jonáš 3,3)
4.
Jaká byla reakce lidí na Jonášovu zprávu? (Jonáš 3,5)
5.
Kam si sedl ninivský král, když se pokořil? (Jonáš 3,6)
6.
Čeho se obyvatelé Ninive obávali? (Jonáš 3,9)
SVISLE
7.
Co ninivští vyhlásili? (Jonáš 3,5)
8.
Co si obyvatelé Ninive oblékli na znamení pokání? (Jonáš 3,4)
9.
Kolik dnů by Hospodin vyvrátil Ninive? (Jonáš 3,4)
10. Co Bůh udělal, když viděl, jak si ninivští počínají? (Jonáš 3,10)
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TVŮJ ZPRAVODAJSKÝ ÚKOL - 4.den
CO JE TO ZA ROSTLINU?
Naše Bible tuto rostlinu nazývá __ __ __ __ __ __, v anglické Bibli je
napsáno, že onou rostlinou bylo __ __ __ __, zatímco v kralickém
překladu čteme, že se jednalo o rostlinu, kterou nazýváme __ __ __
__.
Všechny tyto rostli mají velké listy dorůstajícími do výšky až 4 metrů
….(doplnit)

SAMÉ LISTY
Názvy jednotlivých rostlin zjistíte tak, že srovnáte listy podle písmen, tak abyste dostali jméno rostlin. Jména rostlin doplňte do výše uvedeného krátkého článku.
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LÍTOST
Ve 4.kapitole nacházíme jasný kontrast mezi Jonášem a Bohem. Podívej se na slova „
být líto“:
Jonáš 4,10

ČEHO bylo líto Jonášovi?

______________________________________________________________________
Jonáš 4,11

ČEHO bylo líto Bohu?

______________________________________________________________________
Co z toho je víc důležité? Zaškrtni správnou odpověď.

JAKÝ JE ZÁVĚR CELÉHO PŘÍBĚHU?
Doplň chybějící slova. Není to těžké, věřím, že rychle pochopíš a zjistíš, jaká slova v textu chybí.

Ježíš zemřel za lidi, ne za rostliny! Bůh nechce, aby lidé šli do pekla. Proto poslal __ __
__ __ __ __, aby zemřel za naše hříchy - aby nám mohlo být odpuštěno a abychom
mohli jít do nebe a tam žít navěky s Bohem.
Bůh nechtěl, aby lidé v __ __ __ __ __ __ zahynuli, a proto poslal __ __ __ __ __ __, aby
je varoval. A ono to zabralo! Lidé činili __ __ __ __ __ __ a odvrátili se od svého zlého a
násilnického chování.
__ __ __ __ __ nerozuměl Božímu
. Víc ho zajímaly jeho vlastní pocity než Boží pocity. __ __ __ __ __ byl za Boží slitování a milosrdenství vděčný, když se týkalo jeho samého (Jonáš 2,10 a 4,2), ale už nebyl tak nadšený, když se týkalo těch lidí, které __ __
__ __ __ považoval za nepřátele Izraele.
Proč Bůh zachytil tento pravdivý příběh v __ __ __ __ __? Proto, abychom nebyli jako
Jonáš. __ __ __ __ __ se zajímal víc o své pohodlí než o lidi. Ale __ __ __ __ více zajímali lidé. Chtěl, aby lidé věděli, co se může stát, když se neodvrátí od svého zlého jednání. Chtěl také, aby poznali jeho __ __ __ __ __ a odpuštění, jestliže se od zlého odvrátí!
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PRŮZKUMNÉ LISTY — JONÁŠ
1.kapitola
1 Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu:
2 "Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář."
3 Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a
vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi
plavil do Taršíše, pryč od Hospodina.
4 I uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodi
hrozilo ztroskotání.
5 Lodníci se báli a úpěli každý ke svému bohu a vrhali do moře předměty, které
měli na lodi, aby jí odlehčili. Ale Jonáš sestoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul.
6 Přišel k němu velitel lodi a řekl mu: "Co je s tebou, ospalče! Vstaň a volej k svému
bohu! Snad si nás tvůj bůh povšimne a nezahyneme."
7 Zatím se lodníci mezi sebou smluvili: "Pojďte, budeme losovat a poznáme, kvůli
komu nás postihlo toto neštěstí." Losovali tedy a los padl na Jonáše.
8 Řekli mu: "Pověz nám, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Čím se zabýváš?
Odkud přicházíš? Z které země, z kterého lidu?"
9 Odpověděl jim: "Jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i pevninu."
10 Tu padla na ty muže veliká bázeň a řekli mu: "Cos to udělal?" Dozvěděli se totiž,
že prchá od Hospodina, sám jim to pověděl.
11 Zeptali se ho: "Co teď s tebou máme udělat, aby nás moře nechalo napokoji?"
Neboť moře se stále více bouřilo.
12 Odpověděl jim: "Vezměte mě a uvrhněte do moře, a moře vás nechá napokoji.
Vím, že vás tahle veliká bouře přepadla kvůli mně."
13 Ti muži však veslovali, aby se vrátili na pevninu, ale marně. Moře se proti nim
bouřilo stále víc.
14 Volali tedy k Hospodinu: "Prosíme, Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto
muže, nestíhej nás za nevinnou krev. Ty jsi Hospodin, jak si přeješ, tak činíš."
15 I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit.
16 Na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem. Přinesli Hospodinu oběť a zavázali se sliby.

2.kapitola
1 Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách
ryby tři dny a tři noci.
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2 I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. Řekl:
3 "V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o
pomoc a vyslyšels mě.
4 Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá
vlnobití se přese mne převalily.
5 A já jsem si řekl: Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase
hleděl na tvůj svatý chrám!
6 Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu.
7 Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. Tys
však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože!
8 Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal; má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám.
9 Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují.
10 Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť, co jsem slíbil, splním. U Hospodina je
spása!"
11 I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu.

3.kapitola
1 I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé:
2 "Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím."
3 Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město
před Bohem, muselo se jím procházet tři dny.
4 Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: "Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno."
5 I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího
až po nejmenšího.
6 Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť,
zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela.
7 Potom dal v Ninive rozhlásit: "Podle vůle krále a jeho mocných rádců! Lidé ani
zvířata, skot ani brav ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu.
8 Ať se zahalí do žíněné suknice, lidé i zvířata, a naléhavě ať volají k Bohu. Každý
ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou.
Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme."
10 I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl
učinit zlo, které ohlásil. - A neučinil tak.
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4.kapitola
1 Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem.
2 Modlil se k Hospodinu a řekl: "Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl
ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše! Věděl jsem, že jsi Bůh
milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem.
3 Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe abych umřel, než abych žil."
4 Hospodin se však otázal: "Je dobře, že tak planeš?"
5 Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek.
Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít.
6 Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a
zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost.
7 Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže
uschl.
8 Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše
do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl: "Lépe abych umřel, než abych žil."
9 Bůh se však Jonáše otázal: "Je dobře, že pro ten skočec tak planeš?" Odpověděl: "Je to dobře. Planu hněvem až k smrti."
10 Hospodin řekl: "Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi
nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel.
11 A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?"
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JONÁŠ V KOSTCE
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