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MÁŠ U BOHA JEŠTĚ DRUHOU ŠANCI? 
(JON 3,1-10) 

Přečtěte si prosím oddíl 3,1-10 knihy proroka Jonáše. 

Úterý 10.5. 2022 17,00 kancelář BSK. 

 
Jonáš 3:1 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. 9 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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1.  Jakými kroky pokání prošel Jonáš? (kap. 1,2) 

2. Od čeho Pán Jonáše zachránil? A pro co ho zachránil? (v. 1-2) 

3. Co dělat, když máme obavy, jestli zvládneme to, k čemu nás Pán 

volá? 

4. V Ninive vidíme jedno z největších duchovních probuzení 

zaznamenaných v Písmu. Co se dělo? 

5. Jonáš je pro ninivské znamením. Kristus je znamením pro naši 

generaci. Co mají ta znamení společného a jaký je v nich rozdíl? 

6. Součástí biblického pokání je nesení jeho ovoce. Jak to vypadá? (v. 

8) 

7. Jak máme rozumět v. 10. Lituje Bůh svých rozhodnutí? (1Sam 15,35; 

Nu 23,19, Gn 6,6) 

8. Co je to půst? 

9. Máme oblékat žíněné suknice při pokání? A máme se postit? 
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