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39. kapitola – Samoštúdium – Jonáš 2 
 

Čo si myslí On 

Jonáš, 2. kapitola: „Hospodin nastrojil veľkú rybu, aby pohltila Jonáša; Jonáš bol v jej vnútri tri 

dni a tri noci. I modlil sa zvnútra ryby k Hospodinovi, svojmu Bohu: Na Hospodina volal som zo 

svojho súženia a On ma vyslyšal. Z útrob podsvetia som kričal, vypočul si môj hlas. Uvrhol si 

ma do hlbiny uprostred mora a obkľúčil ma prúd, všetky tvoje príboje a vlny cezo mňa sa 

prevalili. A ja som povedal: Zahnaný som spred Tvojich očí, ako ešte pohliadnem na Tvoj svätý 

chrám?“ 

Pozorne si prečítaj druhú kapitolu (môžeš aj viackrát) a potom odpovedz na otázky nižšie. 

Premýšľaj, v čom sa tvoj život podobá Jonášovmu. 

  

Čo si myslíš? 

1. Keď si bola malá, kde si sa najradšej schovávala?  

 

2. Ako veľmi počúvaš Boží hlas? (1 – najmenej/nikdy, 10 – najviac/stále) 

 

 

3. Keď zistíš, že si nepočúvla Pána Boha, ako to riešiš? Jonáš sa modlil. 

 

4. Kedy sa modlíš k Bohu? Predtým ako príde problém alebo až keď si v ňom až po uši? 

Keď potrebuješ riešenie, hľadáš ho u Pána Boha alebo ideš za niekým iným? Jonáš si 

myslel, že Ninivčania si nezaslúžia Božiu milosť, no na konci tejto kapitoly sám o milosť 

prosil a dostal ju. 

 

 

5. Neposudzuješ iných, či si zaslúžia milosť? 
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6. Zažila si už v niečom ty Božiu milosť? 

  

Teraz si pozorne prečítaj tretiu a štvrtú kapitolu (môžeš aj viackrát) a potom odpovedz na otázky. 

Premýšľaj, v čom sa tvoj život podobá Jonášovmu. 

1. V akom najkrajšom meste si bola? 

  

2. Kedy ti dal Boh druhú šancu? 

  

3. Hlásaš alebo si už niekedy hlásala nejakú Božiu pravdu? (zasľúbenie, Božiu vlastnosť, 

pokarhanie, výstrahu, evanjelium...) 

  

4. Čo sa zmenilo v tvojom živote, keď si uverila Bohu? 

  

5. Čo si myslíš o kráľovej reakcii na Jonášove slová? 

  

6. Dokážeš sa pokoriť pred Pánom Bohom? Dokážeš sa pokoriť pred inými autoritami? 

  

7. Mala si už niekedy pôst? Od čoho? Za čo? Čo ti to prinieslo? Aké bolo ovocie? 

  

8. Čo podľa teba znamená odvrátiť sa od zlej cesty? Ako sa to dá? Je to dôležité? 

  


