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U HOSPODINA JE SPÁSA!  
(JON 2,1-11) 

Přečtěte si prosím oddíl 2,1-11 knihy proroka Jonáše. 

Úterý 12.4. 2022 17,00 kancelář BSK. 

 
Jonáš 2:1 Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše 
pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. 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. 
 

1.  Proč je těžké s v životě Bohu podřizovat a jak bojuješ se svou 

nepodřízeností? 

2. Když se podíváme zpět do 1. kapitoly, můžeme pochopit, co vše 

obsahuje biblické pokání. Jeho vyvrcholení je v kap. 2. Jak bys shrnul 

jednotlivé části pokání, kroky, vedoucí ke spáse? 
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3. Nevěřící se usmívají, když slyší o Jonášovi a veliké rybě. Proč si je 

křesťan jist, že se to skutečně stalo? 

4. Co symbolizuje situaci, kdy lodníci hodili Jonáše do moře? V co mohl 

doufat? Jaké bylo jeho očekávání? Co čeká pachatele hříchu? 

5. V zoufalství lidé volají k Bohu. Bůh je však ne vždy vyslyší. Jonáše 

Bůh vyslyšel. Proč? 

6. Proč Jonáš touží hledět zase na Hospodinův chrám? (v. 5) Kam hledí 

NZ věřící? 

7. Pán dal Jonášovi ujištění, že jej zachrání. Jak to ujištění vypadalo? 

Jak Bůh ujišťuje své děti o spáse dnes? 

8. Co se stalo s Jonášovým srdcem, když pobýval v břiše velké ryby? (v. 

10-11).  
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