
1 
 

 

 

 

  

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

V Jonášovom príbehu sa určite nájde každý jeden z nás. Možno aj preto, že táto kniha hovorí o tom 

ako sa nás Boh nevzdáva - ani keď sa Mu vzďaľujeme a odmietame Jeho povolanie. Ani keď sme 

bezmocní v nejakej životnej hlbočine, ani keď sme Mu ako-tak, ale predsa len formálne poslušní. Ba 

ani vtedy, keď sa na Neho hneváme a nevieme sa s Jeho konaním zmieriť. Zároveň je to kniha o 

nesmiernej Božej milosti. 

 Židia čítajú túto knihu pravidelne v deň, ktorý je pre nich asi najvýznamnejším v roku: Jomkipur - Deň 

zmierenia. A my by sme si ju tiež mali poriadne preštudovať aspoň raz za rok. Tento rok síce pripadá 

židovský Jomkipur na 19. september, ale my ten náš Veľký deň zmierenia môžeme mať už na našom 

zborovom tábore. Okrem času v spoločenstve, voľno časových aktivitách a oddychu to budú aj 4 dni 

induktívneho štúdia knihy Jonáš.  
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Bol čas v tvojom živote, keď si jednoducho chcel/a utiecť pred vôľou Pána Boha? 

Alebo sa ti zdalo, že zomrieť je najlepším riešením, či východiskom? 

Čo robiť v podobných situáciách? A čo ak to neurobíme? 

Prečítaj si 1.kapitoli knihy Jonáš. Všimni si, ktoré slová alebo frázy sú tu dominantné a opakujú sa. Takéto 

slová nazývame kľúčové slová. Tieto nám často odomykajú význam a pomáhajú nám interpretovať text. 

Vyznač si tieto slová.  

Božie slovo jasne hovorí, že Boh je všade prítomný; ako hovorí Ž 139, nie je možné ukryť sa pred Ním. 

Preto vyhlásenie, že „Jonáš utiekol preč od tváre Pánovej“ je zaujímavé, či nie? Čo tieto slová 

znamenajú? Je možné, aby dnes niekto utiekol z Božej prítomnosti? Ak áno, ako? 

Vyhľadaj nasledovné verše a pozri sa na to, čo sa môžeš naučiť o úteku z Božej prítomnosti. 

1M 3,1-18. Všimni si, čo muž a žena robia, prečo to robia a ako Boh reaguje na ich konanie. 

1M 4,1-16 Všimni si pozorne Kainovo jednanie a postoj. 

2Tes 1,3-10 Všimni si rozdiel s predchádzajúcimi pasážami. 

Z toho všetkého, čo si videl/a skús povedať (napísať) čo znamenajú slová, že Jonáš uteká preč od Božej 

prítomnosti? Ako sa to stalo? Je tu nejaké poučenie pre nás dnes? 

Teraz sa pozri na tieto dva verše, ktoré hovoria o tom, že je niekto v Božej prítomnosti. Všimni si, aká je 

to úžasná pozícia. 

1M 33,12-16 
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Ž 16,7-11 

V tejto kapitole čítame aj o búrke (búrka, vietor, pohroma...), ktorá vyrušila námorníkov, ale aj Jonáša až 

tak, že volali k svojim bohom a losovali, aby zistili pre koho sa to deje... Čo robíš ty, keď sa na ceste 

tvojho života objavia menšie, či väčšie búrky? Čo je tvojim prvým krokom, ako sa s tým vysporiadavaš? 

 

 

 

Venuj teraz niekoľko minút tomu, že sa pozrieš na iné biblické pasáže, ktoré tiež hovoria o pohrome. 

Poznač si pri tom, čo si sa naučil/a o pohrome života a ako ľudia jednajú, keď sa v ich životoch stanú 

nepríjemné veci. tiež si všimni, kto, alebo čo spôsobilo nešťastie. 

Iz 45,7 

Jer 18,7-11 

Dan 9,11-14 

Am 3,6-7 

Nakoniec: Je niečo praktické, čo sa môžeme naučiť o pohrome, či nešťastí aj z príbehu Jonáša? Zmenilo 

by to tvoju reakciu na nešťastie? 
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Jonáš ( = „Holubica“ – takto je zvaný Efrajim v Oz 7,11 na vykreslenie ako ľahko a bezducho sa dá zviesť; 

pozri tiež Ž 68,14; 74,19) – syn Amitajov (= „Moja pravda“) – z Gat Heferu (= Lis zahanbenia“) – 2Kr 14,25 

v.3: 

KVM = povstať, byť stály, stáť, vstať 

BRCh = prchať, utekať, hnať sa úprkom, prebiehať 

KáNíM = 1.tvár, pohľad, prítomnosť, osoba; 2.povrch, hladina, popredie, predvoj 

Mí-CáNíM = spred tváre; z prítomnosti 

- 1M 4,16 – Kain utiekol spred tváre Hospodina 

- Taršíš = „žltý jaspis – chyzolit“ – drahokam, alebo = „taviareň“; mesto asi 4500km na Z v oblasti 

Španielska 

v.4: 

SVL = zvrhnúť, vrhať, uvrhnúť, byť zvrhnutý, upadnúť 

GáDóL RúaCh = veľká vietor 

GáDóL SáaR = veľká búrka 

V 1.kap. 6x slovo GáDóL = veľký – celkovo v knihe Jonáš 14x: 1,2; 1,4 (2x); 1,10; 1,12; 1,16; 2,1, 3,2; 3,3; 

3,5; 3,7; 4,1; 4,6; 4,11. 

v.5: 

RDM = byť omráčený, ocitnúť sa v mrákotách, tvrdo spať, zaspať, prespať 

- Učeníci v Getsemane zaspali 

- Samsona uspala Dalila 

- 10 panien v podobenstve zaspali 

- Ef: „Prebuď sa, kto spíš!“ 

- Jonáš: 1 zostúpil 2 do zadnej časti lode 3 ľahol si 4 tvrdo zaspal 

Námorníci: dostali strach, modlili sa, odľahčovali loď, losovali pre koho to je, spovedali aj Jonáša, preľakli 

sa, snažili sa veslovať, volali na Boha o milosť, hodili Jonáša do vody, mali nesmierny strach, obetovali 

Hospodinovi, zaviazali sa sľubmi. 

JRA = báť sa, byť bohabojný, mať úctu (bázeň, bohabojnosť) 

v.8: 

MLáAKáH = dielo, poslanie, povolanie, poverenie, práca – „Aké je tvoje poslanie?“ 
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Bol čas v tvojom živote, keď „sa ti zrútil svet“ a všetko sa pokazilo a ty si už nemal žiadnu prirodzenú 

možnosť veci zachrániť a zmeniť? 

Ocitol si sa niekedy „úplne na dne“ kedy sa všetko valilo na teba? 

Ako sa vôbec dá v takýchto okolnostiach prežiť? Ako sa vtedy môžeme modliť? 

Pri čítaní 2.kapitoly knihy Jonáš si vyznač všetky zmienky o Jonášovi a o Bohu. Hľadaj ďalšie kľúčové 

slová, zmienky o čase a zemepisné údaje. Pomôže nám to hlbšie porozumieť situácii Jonáša a jeho 

modlitbe. 

Napočítaj čo si sa naučil/a o Jonášovi a o Bohu z tejto kapitoly: 

Jonáš Boh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Teraz sa pozrieme na niektoré biblické verše, ktoré hovoria o volaní k Bohu a o kričaní na Neho 

v modlitbe. Pri ich čítaní si polož otázky: kto, čo kde, prečo, kedy, ako...  a poznač si svoje pozorovania. 

1M 2,23-25; 5M 26,6-11 

2Sam 22,1-7.17-25 

Ž 57,1-5 

Ž 116,1-13 

Ž 145,18-19 
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R 8,15-17  

Boli už chvíle v tvojom živote, keď si volal/a na Boha a On neodpovedal? Prečo sa to stalo? Je niečo, čo 

by sme my mohli urobiť, aby sme to zmenili? 

Mich 3,4 

Abak 1,2-5 (Je Boží zámer a načasovanie dôležité?) 

Ž 66,18 

Iz 59,1-2 

1J 1,9 (Ako sa môžeme vrátiť k Bohu po tom, čo sme Mu boli neposlušní?) 

V tejto 2.kapitole sa nachádza jedna pravda, ktorú by si nemal/a prehliadnuť, pravda, ktorej sa môžeš 

držať v čase nešťastia, zvlášť vtedy, keď nešťastie je dôsledkom tvojej neposlušnosti. Aj keď bol Jonáš v 

hlbine, ktorú pripravil Boh, vedel kde má hľadať vyslobodenie. Poznal svojho Boha. 

Pozri sa na nasledovné pasáže a napíš, čo si sa z nich naučil/a. Všimni si situáciu, okolnosti, ľudské 

a Božie konanie. Získaš hlbšie poznanie Boha. 

Iz 38,1-10 (Chizkija je kráľom Judska; vládol po období, v ktorom žil Jonáš) 

2Kron 32,33; 33,1-20 (Všimni si, kto bol otcom Menašeho.) 

Čo majú tieto dva príbehy spoločné s príbehom Jonáša? Na čo potrebuješ pamätať, keď príde pohroma, 

či nešťastie do tvojho života aj keď sú zapríčinené tebou samým? 
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v.1: 

MNH = nastrojiť, objednať, zariadiť  V knihe Jonáš 4X: 2,1: rybu; 4,6: rycínovník; 4,7 červa; 4,8 východný 

vietor 

Jonáš bol vnútri ryby 3 dni  3 noci: 

- 1Sam 30,12 egypťan, ktorý bol 3 dni a noci bez jedla a pitia – prenasledovanie lúpežníkov mesta 

Ciklag 

- 1Kr 12,5 Rechabeám si vzal čas 3 dni na rozhodnutie 

- Mt 12,40 – tak ako Jonáš, tak aj Ježiš 

- Mt 15,32 – zástupi boli s Ježišom 3 dni Mk 8,2 

- Mt 26,61 – zborte chrám a za 3 dni ho postavím 27,40; Mk 14,58; 15,29; J 2,19 

- Sk 9,9 – Saul 3 dni nejedol a nepil 

- Sk 25,1 3 dni po nástupe do funkcie Festus išiel do Jeruzalema 

- Sk 28,7 Publius 3 dni hostil posádku lode 

- Sk 28,12 v Surakúzach boli 3 dni 

- Oz 6,1-6 Vázva k návratu k Hosp.: On nás na 3 deň uzdraví 

v.9: 

HBL= byť ako prelud, ničota, márna nádej, činiť oparom, márnosť 

ŠZA= falošný nepravý, klamný, úlisný, zbytočný, pletichátsky, nepraávosť, faloš 

HáBeLéJ   ŠaZeA = klamná márnosť 

AZB = opustiť, opúšťať, odobrať, zanechať, vzdať sa 

CheSed = 1. Milosrdenstvo (vzťah Boha k človeku); 2. Vďačnosť, zbožnosť (vzťah človeka k Bohu; 3. 

Milosrdenstvo, vľúdnosť, súnáležitosť, účasť (vzťah človeka k človeku) 

Pozri tieto texty: 1Sam 12,21; 2Kr 17,5; Jer 2,13; 10,8 

v.10: 

vďaka a sľuby: Ž 50,14.23.; Ž 66,13-15; Ž 116,18; R 12,1; Žid 13,15; Job 22,27; Kaz 5,4 

spása: Ž 37,39; 68,20; Sk 4,12; Zj 7,10 

v.11: 

KJA = vyvrhnúť, vyzvracať 

- 3M 18,25-28 krajina vyvrhla svojich obyvateľov pre ohavnosti   3M 20,22 

- 2Pt 2,22 – vracia sa pes k svojmu vývratku Pr 26,11 

- Zj 3,16 – vypľujem ťa z úst 
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Už si hovoril/a Božie slovo niekomu, o kom si si myslel/a, že ťa nebude nikdy chcieť počúvať a nikdy sa 

nezmení, ale predsa sa to stalo? 

Robil si niekedy niečo len preto, že si chcel byť poslušný Bohu, ale tvoje srdce a pocity pri tom neboli? 

Videl si niekedy, že Božie požehnanie prišlo doslova aj napriek tvojmu prístupu k ľuďom a službe? 

Aj v tejto 3.kapitole si vyznač kľúčové a opakujúce sa slová a frázy a pozoruj konanie Jonáša, reakciu 

Ninivčanov a Božiu milosť. 

Myslíš si, že Jonáš chcel ísť do Ninive, alebo si myslíš, že sa cítil akoby šiel hlavou proti múru? Zmenili sa 

len okolnosti, alebo aj jeho srdce? 

Chcel už od teba Boh niečo, čo si vôbec nebol ochotný urobiť? Vidíš teraz, že bolo správne Ho 

poslúchnuť? Uvedomuješ si dôsledky neposlúchania Boha? 

Aké bolo Jonášovo posolstvo mestu Ninive (Jon 3,4)? Zvestoval im Božie rozhodnutie, ale zvestoval im aj 

možnosť pokánia a Božiu milosť? 

Pozri sa teraz na reakciu kráľa Ninive. Čo si kráľ myslel, alebo v čo dúfal, že sa stane, ak jeho vyhlásenie 

nuudä ľudia v meste poslúchať? Máme podobnú nádej pre náš národ? 

Myšlienka, že Boh čosi ľutuje, alebo, že zmení svoj úmysel, bola často predmetom nedorozumenia 

v živote veriacich ľudí. Vyhľadaj nasledovné texty z Písma, aby si získal/a hlbší pohľad na to, čo to 

znamená, že Boh čosi ľutuje, alebo, že je ľútostivý... Ako budeš tieto texty čítať, znovu si klaď otázky: kto, 

čo kde, prečo, kedy, ako...  Potom napíš svoje pozorovania. 

1M 6,5-7 

2M 32,11-14 

1Kron 21,14-17 
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Ž 106,40-46 

Jer 18,5-11 

Joel 2,12-14 

Akí vďační by sme mali byť, že Boh je Bohom druhých šancí! Pozri sa na nasledovné pasáže a poznač 

svoje pozorovania: 

R 3,23; 6,23. Čo sme si všetci zaslúžili a prečo? 

R 5,6-11. Čo sme namiesto toho dostali? 

R 6,1-4.11-18. Aký by mal byť náš postoj k hriechu? 

R 12,1-2; 6-11. Aký by mal byť náš postoj  k službe Bohu a blížnym? 

Drahý/á, ako sa ti Boh prihovára? Možno budeš chcieť dnes vyhľadať priestor v samote s Bohom 

a dovoliť Mu aby ti ukázal, či a ako zneužívaš Jeho milosť... 

 

 

 

Jonášovi bola daná druhá šanca aby bol použiteľný v službe Bohu. Pretože poslúchal Boha a že sa 

rozhodol zvestovať Božie posolstvo, ľudia v meste Ninive robili pokánie a verili Bohu - a Boh sa rozhodol, 

že neprinesie pohromu na mesto. Toto sú úžasné správy, či nie? 
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Ninive 

-  veľké mesto +predmestia – dĺžka 32km, široké 19,2km a obvod 96km 

- Na východnom brehu rieky Tigris oproti dnešnému Mosulu 

- 400km severne od Babylonu, 400km od Damašku 

- 1M 10,11 staré mesto – vystaval Nimród – udatný lovec, prvý hrdina na zemi 

- Obklopené 33m vysokými múrmi – široké na 3 vozy; 1500 veží vysokých 66m – teda každých 64m 

stála veža 

- 1500km od Izraela 

- Cca 600 000 obyvateľov (120 000 mužov x5) 

- Od r.1100 a. ako kráľovské sídelné mesto 

- Od r.722 a. ho Sargon urobil hlavným mestom Asýrie, ktorá následne dobila severné Izraelské 

kráľovstvo 

- Jonáš tu bol min. 50 rokov pred r.722 a. Zaujímavé je, že Sancheríb [705 až 681] si v Ninive 

postavi 2 paláce: Kujundžik a Nabi Junus [prorok Jonáš] 

- R. 612 a. pád mesta Ninive 

v.2: 

KeRíJáH = prevolávanie, ohlasovanie, zvesť, posolstvo 

v.4: 

HPD = točiť sa, byť otočený, podvrátený, preklopený, prevrhnutý – „O 40 dní bude NInive podvrátené“ 

- Am 4,11 – vyvrátil som vás ako som zničil Sodomu a Gomoru 

- Plač 4,6 vina dcéry môjho ľudu bola väčšia ako hriech Sodomy, čo bola v okamihu podvrátená, 

hoci sa jej ruky nedotkli 

v.5: 

AMN = veriť uveriť – Ninivčania: uverili, vyhlásili pôst, obliekli sa do vrecoviny – všetci od navyšších po 

najmenších 

v.6: 

NGA = byť dotknutý, dotknúť sa, dotýkať sa, dojať, raniť, siahať, prísť do styku – „to slovo sa dotklo 

kráľa“: vstal z trónu, zložil plášť, obliekol si vrecovinu, sadol si do popola, vyhlásil prísny pôst, prikázal 

modliť sa, robiť pokánie, odvrátiť sa od násilia 

CháMaS = násilie, bezohľadnosť, príkorie, násilné činy, znásilnenie (Mal 2,16!) 

v.10: 

Boh sa zmiloval: 1Kral 21,27-29; Job 33,27; L 15,20 
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Vzdialenosť medzi našimi vedomosťami o Božom charaktere a srdci a medzi mierou do akej sme 

premenení na Jeho obraz a zdieľame s Ním Jeho súcit a lásku  je často nesmierne veľká. Napriek tomu 

to s nami Pán Boh nevzdáva, ale ani nás nenecháva tam, kde sme... 

Vyznač si slová „Jonáš“ a „Boh“ (Hospodin), podobne aj kľúčové slová a frázy. Pozorne sleduj postup 

udalostí v tejto kapitole... 

Čo si sa naučil pri vyznačovaní slova „Boh“ (Hospodin) v tejto kapitole? Pozri si všetky miesta, kde sa 

nachádza slovo „pripravil“ (nastrojil, urobil, dal...): 2,1; 4,6; 4,7; 4,8. V hebr. je to stále to isté slovo 

použité 4x. Čo ti toto hovorí o charaktere Boha a Jeho cestách, či spôsoboch jednania? Poznač svoje 

pozorovania.  

Jonášov postoj ľútosti a hnevu konfrontuje aj naše podobné viac, alebo menej maskované postoje. 

Pouvažuj nad týmito otázkami a napíš tvoje odpovede: 

Čo ľutoval Jonáš a čo ľutoval Boh? 

Čo tento protiklad hovorí o Jonášovi? Načo sa Jonáš sústredil?  

Ako veľmi a prečo sa Jonáš hneval?  

Pozri si tieto miesta v Písme, ktoré hovoria o hneve a o tom, ako by sme my mali narábať s touto 

emóciou a zapíš si svoje pozorovania: 

Mt 5,21-22 (S čím Ježiš porovnáva hnev v tejto pasáži“) 

G 5,19-21 (V 20.verši sa o hneve hovorí v množnom čísle ako o hnevoch, čo môže poukazovať na zvyk, 

obyčaj...) 

Ef 4,26-27.31-32 (Je každý hnev hriechom?) 

Jk 1,19-20 

Tieto miesta hovoria o Božom srdci ku strateným. Ako je tvoje srdce blízke tomu Božiemu? 

Ez 33,11 

Jon 4,11 
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J 3,16 

1Tim 2,4 

2Pt 3,9 

Niekto by mohol povedať „Áno, ale Jonáš mal dobrý dôvod na to, aby odmietol zvestovať pokánie 

a odpustenie hriechov v Ninive“. Predsa len, aký by mal byť náš postoj k iným, hoci aj k nepriateľom, 

alebo našou spoločnosťou a kultúrou odmietaným skupinám ľudí? 

Mt 5,43-48 

R 12,14-21 

1J 2,9-11 

1J 3,10.15-18 

Jk 5,19-20 

Ako sa ty cítiš, keď Boh rozširuje svoje zľutovanie, milosť, milosrdenstvo k iným, zvlášť k tým, ktorí si 

podľa teba toto nezaslúžili, alebo sú tvoji nepriatelia? 

Sú v tvojom živote ľudia, s ktorými nie si ochotný/á zdieľať dobrú správu evanjelia? Prináša ti už i len 

myšlienka, že by boli spasení skrze Ježiša Krista hnev a odpor? 

A nakoniec ešte posledná otázka k štúdiu celej knihy Jonáš: Čo chce Boh, aby si aplikoval do svojho 

života z toho, čo si študoval/a v knihe Jonáš? 
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v.1: 

RAA = 1. Byť zlý, špatný, skazený, nehodiť sa k ničomu; - Jonáš to pokladal za veľmi zlé.... RáAH = 

špatnosť, zlo, zlovôľa, zloba, nevôľa zlý 

ChRH = dopáliť sa, planúť, vzplanúť (hnevom), rozpáliť sa – Jonáš sa nahneval... 3x v tejto kapitole: 4,1; 

4,4; 4,9 

v.2: 

éL CháNúN = Boh milostivý/blahosklonný 

RáChúM = plný zľutovania, súcitný, zľutovník 

áRéR  APPíM = dlhý/pomalý k hnevu / vzplanutiu hnevom 

VNíChaM  AL  HáRáAH = ľúto ti je spôsobiť pohromu 

RáB  CheSeD = nesmierny v milosrdenstve 

Kí  TóB MóTíJ MeCháJaJ – lebo lepšie mi je zomrieť ako žiť 

v.11: 

Mt 18,33; L 15,28-32 

Ž 104,14.27-28; Ž 145,8-9.15-16 

 

 


