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� Texty na tento týden - Jonáš 1–4 
  

� Základní verš 
„A mn� by nem�lo být líto Ninive, toho velikého m�sta, v n�mž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kte�í nedo-

vedou rozeznat pravici od levice, a v n�mž je i tolik dobytka?“ (Jon 4:11) 
 

   Mezi nejzajímav�jší p�íb�hy Bible pat�í zcela jist� p�íb�h proroka Jonáše. Boží prorok, povolaný Bohem – 

a co ud�lal? Snažil se uprchnout p�ed Božím povoláním. Když ho dramatické okolnosti donutily zm�nit 

názor a poslechnout Hospodina, co ud�lal? St�žoval si, že lidé, kterým p�edal Boží poselství, �inili pokání. 

A nakonec se rozzlobil, že je B�h ušet�il, p�estože práv� proto jej za nimi Hospodin poslal. 

   Jonáš je výborným p�íkladem �lov�ka, který neprožívá pokoj a je nespokojený se vším, co se kolem n�j    

a s ním d�je. A to tak moc, že zvolá: „Nyní, Hospodine, vezmi si prosím m�j život. Lépe abych um�el, než 

abych žil“ (Jon 4,3). 

   Sám Ježíš se b�hem své služby vrátil k Jonášovu p�íb�hu slovy: „Mužové z Ninive povstanou na soudu      

s tímto pokolením a usv�d�í je, nebo� oni se obrátili po Jonášov� kázání – a hle, zde je více než Jonáš“ (Mt 

12,41). Samoz�ejm�, „zde je n�kdo v�tší než Jonáš“ (�SP)! I proto je t�eba brát jeho slova velmi vážn�. 
 

� Osnova lekce:  
   Tento týden se budeme v�novat osob� proroka Jonáše a budeme se ptát, co se m�žeme nau�it z jeho 
nepokoje a nespokojenosti.. 
 

• Jon 1:1–3: Jonáš hledá klid út�kem od Boha (ned�le) 
• Jon 2:1–9: B�h Jonášovi za�ídí „t�ídenní odpo�inek“ (pond�lí) 
• Jon 3:5–10: Pokání obyvatel Ninive (úterý) 
• Jon 3:10–4:3: Rozhn�vaný prorok ztrácí klid (st�eda) 
• Jon 4:9–11: Láska a milost jako cesta k pokoji (�tvrtek) 
 

NE 12. zá�í – Út�k 
Jon 1:1-3  „1Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu: 2„Vsta�, jdi do Ninive, toho veliké-

ho m�sta, a volej proti n�mu, nebo� zlo, které páchají, vystoupilo p�ed mou tvá�.“ 3Ale Jonáš vstal, aby 

uprchl do Taršíše, pry� od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal lo�, která plula do Taršíše. Zaplatil 

za cestu a vstoupil na lo�, aby se s nimi plavil do Taršíše, pry� od Hospodina.“ 
Mt 11:30  „Vždy� mé jho netla�í a b�emeno netíží.“ 

Mt 11:30 B21  „Mé jho je totiž p�íjemné a mé b�emeno lehké.“ 
Ex 4:13  „Ale Mojžíš odmítl: „Prosím, Panovníku, pošli si, koho chceš.“ 
2Kr 14:25  „Znovu získal pomezí Izraele od cesty do Chamátu až k Pustému mo�i podle slova Hospodina, Boha Izraele, 

které promluvil skrze svého služebníka Jonáše, syna Amítajova, proroka z Gat-cheferu.“ 
PO 13. zá�í – T�ídení odpo�inek 
Jon 2:1-10  „1Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby t�i 

dny a t�i noci. 2I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. �ekl: 3„V soužení jsem volal         

k Hospodinu, on mi odpov�d�l. Z l�na podsv�tí jsem volal o pomoc a vyslyšels m�. 4Vhodil jsi m� do 

hlubin, do srdce mo�e, obklí�il m� proud, všechny tvé p�íboje, tvá vlnobití se p�ese mne p�evalily. 5A já 

jsem si �ekl: Jsem zapuzen, nechceš m� už vid�t. Tak rád bych však zase hled�l na tv�j svatý chrám! 
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PÁ 17. zá�í – Podn�ty k zamyšlení 
   „Jonáš byl pov��en velmi odpov�dným úkolem. Kdyby jej bez váhání splnil, okamžit� by mu B�h požeh-

nal. Ale ani tehdy, když se dal na út�k, jej B�h neopustil. Rozhodl se, že skrze zkoušky a zvláštní projevy 

proz�etelnosti obnoví Jonášovu víru.“ (PK 266; OSU 105) 

   „Tisíce lidí m�žeme zasáhnout nejjednodušším a nejprostším zp�sobem. I nejv�tší intelektuálové, lidé, 

které sv�t považuje za nejnadan�jší muže a ženy, mohou být zasaženi prostými slovy �lov�ka, který miluje 

Boha a o jeho lásce umí hovo�it tak p�irozen�, jak mluví b�žný �lov�k o svých zájmech.“  

(COL 232; PM 117) 
 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
 

1. „Boží prorok“, který je rozzlobený a znechucený, protože lidé, ke kterým ho B�h poslal sv�d�it, p�ijali 

spasení? Rozumíte Jonášovu postoji? V �em m�že být pro vás povzbuzením skute�nost, že B�h m�l trp�livost 

i s takovým svým služebníkem, jakým byl Jonáš? 
 

2. Jonáš�v p�íb�h nazna�uje, že B�h usiluje zm�nit nejen tvrdohlavé h�íšníky, ale že mu velmi záleží i na 

zm�n� jeho následovník�. Jak m�žeme získat „nové srdce“ a „nového ducha“, i když jsme se již vydali na 

cestu za Hospodinem? Jak se liší �lov�k, který zná pravdu, od �lov�ka, jehož pravda zm�nila? 
 

3. P�e�t�te si krátký list Jud�v. Co je základním poselstvím této knihy? Pro� je poselství Judova listu d�leži-

té i pro dnešní církev? 
 

4. Pro� nám duchovn� prospívá, když se podílíme na práci pro záchranu druhých lidí? 
 

5. A� m�l Jonáš jakékoliv vlastní d�vody, pro které odmítal jít do Ninive, B�h mu ukázal, jak moc se vlastn� 

mýlil. V �em se náš postoj k druhým m�že podobat tomu, jak se v��i obyvatel�m Ninive projevil Jonáš? 

 

 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 

toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 

� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 

Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 

� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 

lásku. 
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Jon 4:4 B21  „Hospodin mu odpov�d�l: „Myslíš, že se zlobíš právem?““ 
L 9:51-56  „51Když se napl�ovaly dny, kdy m�l být vzat vzh�ru, upjal svou mysl k cest� do Jeruzaléma 52a poslal p�ed 

sebou posly. Vydali se na cestu a p�išli do jedné sama�ské vesnice, aby pro n�ho vše p�ipravili. 53Ale tam jej nep�ijali, 

protože jeho tvá� byla obrácena k Jeruzalému. 54Když to uvid�li u�edníci Jakub a Jan, �ekli: „Pane, máme p�ivolat ohe�  

z nebe, aby je zahubil, jako to u�inil Eliáš?“ 55Obrátil se a pokáral je: „Nevíte, jakého jste ducha. 56Syn �lov�ka nep�išel 

lidi zahubit, ale zachránit.“ A šli do jiné vesnice.“ 
 

�T 16. zá�í – Láska a milost jako cesta k pokoji 
Jon 4:9-11  „9B�h se však Jonáše otázal: „Je dob�e, že pro ten sko�ec tak planeš?“ Odpov�d�l: „Je to 

dob�e. Planu hn�vem až k smrti.“ 10Hospodin �ekl: „Tob� je líto sko�ce, s kterým jsi nem�l žádnou práci, 

jemuž jsi nedal vzr�st; p�es noc vyrostl, p�es noc zašel. 11A mn� by nem�lo být líto Ninive, toho velikého 

m�sta, v n�mž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kte�í nedovedou rozeznat pravici od levice, a v n�mž je i tolik 

dobytka?““ 
Ju 1:21-23  „21Uchovejte se v lásce Boží a o�ekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k v��nému životu.          
22S t�mi, kdo pochybují, m�jte slitování; 23zachra�ujte je z ho�ícího ohn�. M�jte slitování i nad jinými, ale s obez�etností, 

a� se vám oškliví i jejich pláš�, poskvrn�ný h�íchem.“ 
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 6Zachvátily m� vody, propastná t�� m� obklí�ila, chaluhy mi ovinuly hlavu. 7Sestoupil jsem ke ko�en�m 

horstev, závory zem� se za mnou zav�ely nav�ky. Tys však vyvedl m�j život z jámy, Hospodine, m�j Bože! 
8Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si p�ipomínal; má modlitba vešla k tob� ve tv�j svatý 

chrám. 9Ti, kdo se šalebných p�elud� drží, o milosrdenství se p�ipravují. 10Já ti však s dík�vzdáním p�ine-

su ob��; co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása!““ 
Ex 15:17  „P�ivedeš a zasadíš je na ho�e svého d�dictví, kde jsi, Hospodine, p�ipravil své sídlo k p�ebývání, kde tvé ruce, 

Panovníku, svatyni si p�ichystaly.“ 
Ex 25:8  „A� mi ud�lají svatyni a já budu bydlet uprost�ed nich.“ 
 

ÚT 14. zá�í – Dokon�ená mise 
Jon 3:5-10  „5I uv��ili ninivští muži Bohu, vyhlásili p�st a oblékli si žín�né suknice od nejv�tšího až po 

nejmenšího. 6Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého tr�nu, odložil sv�j pláš�, zahalil se 

do žín�né suknice a sedl si do popela. 7Potom dal v Ninive rozhlásit: „Podle v�le krále a jeho mocných 

rádc�! Lidé ani zví�ata, skot ani brav a� nic neokusí, a� se nepasou a nepijí vodu. 8A� se zahalí do žín�-

né suknice, lidé i zví�ata, a naléhav� a� volají k Bohu. Každý a� se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, 

které mu lpí na rukou. 9Kdo ví, možná že se B�h v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hn�vu       

a nezahyneme.“ 10I vid�l B�h, jak si po�ínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim cht�l u�init 

zlo, které ohlásil. – A neu�inil tak.“ 
Jon 3:1-4  „1I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: 2„Vsta�, jdi do Ninive, toho velikého m�sta, a provolávej 

v n�m, co ti uložím.“ 3Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké m�sto p�ed Bohem; 

muselo se jím procházet t�i dny. 4Jonáš vešel do m�sta, procházel jím jeden den a volal: „Ješt� �ty�icet dní, a Ninive bude 

vyvráceno.““ 
Jr 25:5  „�íkávali: ‚A� se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutk� a budete p�ebývat v zemi, kterou Hospo-

din dal vám a vašim otc�m od v�k� na v�ky.“ 
Ez 14:6  „Proto �ekni izraelskému domu: Toto praví Panovník Hospodin: Obra�te se a odvra�te se od svých hnusných 

model, odvra�te svou tvá� od všech svých ohavností!“ 
Zj 2:5  „Rozpome� se, odkud jsi klesl, navra� se a jednej jako d�ív. Ne-li, p�ijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho 

místa, jestliže se neobrátíš.“ 
 

ST 15. zá�í – Rozhn�vaný prorok 
Jon 3:10-4:3  „3:10I vid�l B�h, jak si po�ínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim cht�l u�init 

zlo, které ohlásil. – A neu�inil tak. 
4:1Jonáš se velice rozezlil a planul hn�vem. 2Modlil se k Hospodinu a �ekl: „Ach, Hospodine, což jsem to 

ne�íkal, když jsem byl ješt� ve své zemi? Proto jsem dal p�ednost út�ku do Taršíše! V�d�l jsem, že jsi B�h 

milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírn� milosrdný, že t� jímá lítost nad každým zlem. 3Nyní, 

Hospodine, vezmi si prosím m�j život. Lépe abych um�el, než abych žil.““ 
Jon 4:4-11  „4Hospodin se však otázal: „Je dob�e, že tak planeš?“ 5Jonáš totiž vyšel z m�sta, usadil se na východ od 

n�ho a ud�lal si tam p�íst�ešek. Sed�l v jeho stínu, aby vid�l, co se bude ve m�st� dít. 6Hospodin B�h nastrojil sko�ec, 

který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš m�l ze sko�ce velikou radost. 7P�íštího dne za 

svítání nastrojil však B�h �erva, který sko�ec nahlodal, takže uschl. 8Když pak vzešlo slunce, nastrojil B�h žhavý východ-

ní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úpln� zemdlel a p�ál si um�ít. �ekl: „Lépe abych um�el, než abych žil.“ 9B�h 

se však Jonáše otázal: „Je dob�e, že pro ten sko�ec tak planeš?“ Odpov�d�l: „Je to dob�e. Planu hn�vem až k smrti.“ 
10Hospodin �ekl: „Tob� je líto sko�ce, s kterým jsi nem�l žádnou práci, jemuž jsi nedal vzr�st; p�es noc vyrostl, p�es noc 

zašel. 11A mn� by nem�lo být líto Ninive, toho velikého m�sta, v n�mž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kte�í nedovedou 

rozeznat pravici od levice, a v n�mž je i tolik dobytka?““ 
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