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VÍŠ, KDO JE TVŮJ BŮH? 
(JON 4,1-14) 

Přečtěte si prosím oddíl 4,1-14 knihy proroka Jonáše. 

Úterý 28.6. 2022 17,00 kancelář BSK. 

 
Jonáš 4:1 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?" 
 



BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

 
1.  Projdi si znovu Jonášův příběh v kap. 1-3. Měl nyní důvod k radosti 

nebo ke hněvu? (4,1) 

2. Vůči komu se Jonáš rozzlobil? (CSP) A co je důvod jeho hněvu? 

3. Jaký je vztah mezi skočcem a Pánem Bohem? A mezi Ninivskými a 

Pánem? 

4. Může se člověk modlit, když se hněvá na Boha? Co by měl nejprve 

udělat? 

5. Jak bys vedl křesťana, který je zahořklý a naplněný hněvem? 

6. Jonáš si měl připomínat, kdo je jeho Bůh. Za co mu mohl být 

vděčný? 

7. Jak odpověděl Hospodin na Jonášův hněv? 

8. Pověz více, o tom, kdo je tvůj Bůh podle konce 2. verše! 

9. Jak Pán vyučil Jonáše o své milosti? (4,5-11) 
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