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Len Boh má autoritu rozhodovať, koho zachráni. 

Hlavná myšlienka a štruktúra  
V knihe Jonáš žiadny oddiel sám o sebe neučí hlavnú myšlienku celej knihy. Preto musíme pozorne uvažovať 
o dvoch veciach: 1) hlavných myšlienkach jednotlivých oddielov a 2) funkciách oddielov pre hlavnú myšlienku 
celej knihy. Funkcia oddielu je zámer autora s daným oddielom v rámci knihy (nie aplikačný zámer autora pre 
čitateľa). Povedané inak, funkcia nejakého oddielu je dôvod, prečo je tento konkrétny oddiel v tejto knihe.   
 
Ak preskúmame hlavné myšlienky jednotlivých oddielov knihy Jonáš spolu, logický záver, ktorý z nich vyplýva, 
je hlavná myšlienka celej knihy. Hlavné myšlienky jednotlivých oddielov by sme mohli aplikovať aj samostatne. 
Preto však, že sú spolu v jednej knihe, ich musíme vnímať spolu ako funkčné časti, ktoré spolu formujú hlavnú 
myšlienku celej knihy. 
 
Napríklad učenie o Božej zvrchovanosti z 1:4-16 by sme mohli aplikovať prácu alebo vzťahy. To, že sa táto 
myšlienka nachádza v knihe Jonáš, jej aplikáciu však konkretizuje na Božiu zvrchovanosť pri záchrane ľudí. Pri 
štúdiu biblických kníh teda musíme pozorne sledovať, ako hlavné myšlienky jednotlivých oddielov súvisia 
navzájom a ako vytvárajú aplikáciu celej knihy. Tak sa potom zameriavame na to hlavné a najdôležitejšie, čo nám 
Svätý Duch cez danú knihu hovorí.  
 
Rozpoznať štruktúru Jonáša nám okrem odlišných tematických dôrazov jednotlivých častí pomáha aj autorovo 
rozdelenie príbehu na scény podľa toho, kde sa jednotlivé časti odohrávajú.   
 

Scéna Oddiel  Hlavná myšlienka oddielu  Funkcia v knihe  

1. 1:1-3 
Jonáš a Boh si odporujú v postoji 
k záchrane Ninive. 

Nastoľuje konflikt medzi ľudskou a Božou 
autoritou rozhodovať o záchrane ako tému 
knihy. 

2. 1:4-16 Boh vládne/ovláda okolnosti na rozdiel 
od Jonáša. 

Ukazuje, že Boh je zvrchovaný ako dôvod pre 
jeho všeobecnú autoritu. 

3. 2:1-11 Jedine Boh zachraňuje pred inak istou 
smrťou. 

Zdôvodňuje, prečo len Boh má autoritu 
zachraňovať. 

4. 3:1-4:4 Jonášov hnev na Boha za záchranu Ninive 
je veľmi neoprávnený.  

Ukazuje, aké nesprávne je neschvaľovať Božie 
rozhodnutie o tom, koho zachráni. 

5. 4:5-11 
Jonáš na rozdiel od Boha je veľmi 
nevhodný na posudzovanie toho, kto má 
byť zachránený. 

Zdôvodňuje, prečo ľudia nemajú rozhodovať 
o tom, kto má byť zachránený. 

 
Pri takomto pohľade na štruktúru Jonáša a hlavné myšlienky oddielov vidíme, že hlavná myšlienka celej knihy 
je:   
 
 
 
 
 
Takto uvažovať o knihe a zamerať sa na vzťah oddielov a hlavnej myšlienky knihy je rozumné aj preto, že 
sústredene vnímať a učiť sa vieme veľmi obmedzene. Čím viac myšlienok prijímame, tým menej dôrazná bude 
každá z nich. Taktiež nie sme schopní skutočne a poctivo aplikovať Bibliu často. Jedna hlboká, postupná, trvalá 
zmena v našom živote na základe knihy je lepšia než veľa rýchlych „aplikácií“, ktoré za pár dní zabudneme.   
 
Nič z tohto však neznamená, že by sme mali biblické knihy zredukovať len na poučky o ich hlavných myšlienkach 
a ignorovať jednotlivé časti a detaily. Hlavná myšlienka je ako trasa nakreslená na mape, ktorou je celá kniha. 
Štruktúra (oddiely) a detaily nám pomáhajú porozumieť hlavnej myšlienke. Preto potrebujeme hlavnú 
myšlienku vyučovať pomocou jednotlivých častí i detailov.  
 
Taktiež treba pamätať na to, že hoci sa hlavná myšlienka knihy Jonáš vyskytuje aj v iných biblických knihách, nie 
je v nich ako tá hlavná myšlienka. Preto by sme sa nemali zamerať na podporné myšlienky z Jonáša (napr. Božiu 
schopnosť zachraňovať) a túto hlavnú zanedbať ako niečo, čo už vieme odinakiaľ z Biblie. Jedinečné miesto knihy 
Jonáš v Biblii je práve to, že jej hlavná myšlienka je Božia výlučná autorita rozhodovať o záchrane. Tento princíp 
platí aj pri iných biblických knihách. 
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Pokorne prijmi, že Ježiš zachraňuje, koho sám chce. 

Aplikácia 
Svätý Duch nám dal Bibliu, aby nás zásadne zmenila, a cieľom jej štúdia je poslúchať, čo nám cez ňu hovorí. Boh 
nás v nej však málokedy priamo vyzýva k istému druhu konania. Platí to aj v prípade knihy Jonáš – nevolá nás 
primárne k určitým činom (napr. evanjelizovať), ale k osvojeniu si istého presvedčenia. To potom bude meniť 
naše správanie v rôznych oblastiach života. Biblia učí, že zmena správania vychádza zo zmeny myslenia (napr. 
Rim 12:1-2). 
 
Jonáš bol napísaný pre nás, ale nie nám. Preto ho potrebujeme čítať z hľadiska veľkého príbehu Biblie a pri 
aplikácii sa pýtať, v čom sa naša situácia podobá pôvodným čitateľom a v čom sa líši:  
 
Ježiš potvrdzuje zvesť knihy Jonáš. On ako ten, o ktorom svedčí Stará zmluva a cez ktorého Boh plní svoje sľuby, 
ukazuje, že jedine on ako Bohom ustanovený kráľ Božieho ľudu rozhoduje, kto bude zachránený a bude k 
Božiemu ľudu patriť, a to často v rozpore s predstavami „Božieho ľudu“ samotného (porovnaj Mt 15:21-16:4; Lk 
11:29-54; Skutky apoštolov). 
 
Aplikácia knihy Jonáš pre nás je: 
 
 
 
  
Boh cez Ježiša zachraňuje, koho chce, či sa nám to páči, či nie. Má autoritu zachrániť aj našich najväčších 
nepriateľov rovnako ako nezachrániť našich najbližších.  
 
Možné otázky na aplikačnú reflexiu   
Nasledujúce otázky nám môžu pomôcť uvažovať o tejto aplikácii z rôznych uhlov a v rôznych oblastiach života, 
no nie sú vyčerpávajúce. Niektorým ľuďom viac vyhovuje si pred uvažovaním o aplikácii najprv preštudovať text 
knihy, iní radšej už prvýkrát študujú text s aplikačnými otázkami na pamäti. V každom prípade je hlavné vracať 
sa k textu a čítať ho aplikačne – s  modlitbou, aby nás Svätý Duch menil podľa svojho zámeru v tejto knihe. 

 
 V akých situáciách zabúdaš, že je len na Bohu, koho zachráni? Napríklad:  

o Niekto neuverí v Ježiša a ty si vyčítaš svoje zlyhanie pri evanjelizácii 
o Niekto uverí v Ježiša a ty si hrdý na svoje zásluhy 
o Máš obavy niekomu svedčiť, lebo sa obávaš vlastných zlyhaní 
o Si motivovaný svedčiť, lebo sa spoliehaš na svoje schopnosti 

 
 Podliehaš niekedy presvedčeniu, že si prispel k svojej vlastnej záchrane od Božieho súdu? Prečo?  

o Preceňuješ svoje schopnosti a možnosti 
o Veľa toho pre Boha robíš – slúžiš, vzdávaš sa vecí, usiluješ sa o zbožný život, takže máš pocit, že 

si si to od Boha zaslúžil 
 

 Pri ktorých kresťanoch máš pocit, že si zaslúžiš byť zachránený viac (alebo menej) než oni?  
 
 Pri ktorých kresťanoch z tvojho zboru máš pocit, že by tebe / zboru bolo lepšie bez nich?  

 
 Ako by si reagoval, keby sa tvoj najneobľúbenejší nekresťan stal kresťanom? 

o Prečo chceš / nechceš, aby sa stal kresťanom?   
o Ako by si sa k nemu potom správal? 
o Si ochotný takému človeku svedčiť o Ježišovi?  

 
 Aké „ricínovníky“ rastú v tvojom živote – na akých veciach ti v živote záleží viac, než na záchrane 

nekresťanov?  
   
Ako ti kniha Jonáš v týchto oblastiach pomáha zaujať správny postoj? 

V čom ťa cez ňu Boh  a) povzbudzuje? 
         b) napomína?  
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Jonáš  

 
11 Raz zaznelo slovo Hospodina Jonášovi, 
Amittajovmu synovi:2 „Vstaň, choď do Ninive, 
do veľkého mesta, a volaj proti nemu, lebo jeho zloba 
vystúpila predo mňa.“  
3Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hospodina 
do Taršíša. Zišiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve 
odchádzala do Taršíša. Zaplatil cestovné a nastúpil na 
ňu, aby s nimi odišiel spred tváre Hospodina 
do Taršíša. 
 

4Hospodin však zoslal smerom k moru veľký vietor, 
takže sa na mori strhla veľká búrka. Zdalo sa, že loď 
stroskotá. 5Námorníci sa zľakli a každý volal o pomoc 
k svojmu bohu. Potom pohádzali do mora náklad, 
ktorý bol na lodi, aby ju odľahčili. Jonáš však zišiel 
do vnútra lode, ľahol si a hlboko zaspal. 6Prišiel 
k nemu kapitán a povedal mu: „Ako to, že spíš?! Vstaň 
a volaj k svojmu Bohu! Azda si Boh na nás spomenie, 
aby sme nezahynuli.“ 7Cestujúci sa dohovorili: 
„Poďte, losujme, aby sme sa dozvedeli, pre koho nás 
stihlo toto zlo.“ Hodili lósy a lós padol  
na Jonáša. 8Povedali mu: „Nože nám povedz, pre koho 
nás stihlo toto zlo? Aké je tvoje zamestnanie a odkiaľ 
prichádzaš? Z ktorej si krajiny a z ktorého si národa?“ 
9Povedal im: „Som Hebrej a mám bázeň 
pred Hospodinom, Bohom nebies, ktorý utvoril more 
a súš.“ 
10Vtedy mužov zachvátila veľká bázeň a povedali mu: 
„Čo si to spáchal?!“ Vedeli totiž, že je na úteku spred 
tváre Hospodina, lebo im to povedal. 11 Spýtali sa ho: 
„Čo máme s tebou urobiť, aby sa more pod nami 
utíšilo?“ More sa totiž búrilo čoraz väčšmi. 
12Odpovedal im: „Chyťte ma, hoďte do mora a more 
pod vami sa utíši, lebo viem, že pre mňa vás postihla 
táto veľká búrka.“ 
13Potom muži veslovali, aby sa vrátili k pevnine, ale 
nemohli, lebo more sa proti nim búrilo čoraz 
väčšmi. 14Potom volali k Hospodinovi a hovorili: 
„Ach, Hospodin, nech nezahynieme kvôli životu tohto 
muža a neuvaľ na nás nevinne vyliatu krv. Veď ty si 
Hospodin a urobil si, ako sa ti páčilo.“ 15Nato chytili 
Jonáša, hodili ho do mora a more prestalo 
zúriť. 16Mužov zachvátila veľká bázeň pred 
Hospodinom. Obetovali Hospodinovi obetu 
a zaviazali sa sľubmi. 
 

 

1. scéna: Ninive či Taršíš? (1:1-3) 
Kniha Jonáš začína scénou, ktorá nastoľuje 
napätie medzi Božím zámerom zachrániť 
Ninive a Jonášovým odporom. Hoci ľudsky 
je Jonášov odpor pochopiteľný – 
Ninivčania boli hrozní a krutí – cez udalosti 
vo zvyšku knihy Boh ukazuje, prečo je 
Jonášov odpor nesprávny.  

2. scéna: Súboj vôlí (1:4-16)  
Druhá scéna, odohrávajúca sa na mori, 
ukazuje eskalujúci súboj vôlí. Boh bráni 
Jonášovmu úteku zosilňujúcou búrkou 
a napomína ho cez námorníkov, no Jonáš 
tvrdohlavo odmieta rešpektovať Boha, až 
si nakoniec volí smrť utopením pred 
pokáním a volaním na Boha. 
 
V tomto súboji vôlí je Boh jasný víťaz – 
Jonášov útek sa nepodaril. To nám ukazuje, 
že Boh je zvrchovaný a odporovať jeho 
zámerom nie je možné.  

Poznámka: Hlavné a vedľajšie postavy  
Hoci v tomto oddiele je námorníkom 
venovaný veľký priestor, hlavnými 
postavami sú Boh a Jonáš – čítame o nich 
vo zvyšku knihy, o námorníkoch už nie.   
 
Funkcia námorníkov v tejto scéne je byť 
literárne ironickým protikladom k Jonášovi 
– hoci Jonáš tvrdí, že Boha uznáva, práve 
ich rešpekt k Bohu zdôrazňuje, aké 
nesprávne je Jonášovo konanie. 
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21Potom Hospodin prikázal veľkej rybe, aby 
Jonáša zhltla. Jonáš bol v bruchu ryby tri dni a tri 
noci. 2Jonáš sa z brucha ryby modlil 
k Hospodinovi, svojmu Bohu. 3Hovoril:  
 
„K Hospodinovi som volal zo svojho súženia  

a on ma vypočul.  
Z útrob podsvetia som kričal o pomoc, 

ty si začul môj hlas.  
4Hodil si ma do hlbiny uprostred šíreho mora,  

aby ma obkľúčil prúd.  
Všetky tvoje príboje a vlny 

sa nado mnou prevalili.  
5Ja som však povedal: 

‚Som zahnaný spred tvojich očí.  
Ako ešte uzriem tvoj svätý chrám?‘  

6Obklopila ma voda až po hrdlo, 
obkľúčila ma hlbina,  
chaluha mi ovinula hlavu. 

7Zostúpil som k základom vrchov, 
do krajiny, ktorej závory sa za mnou  
zavreli naveky.  

Ty si však vytiahol môj život z jamy, 
Hospodin, Bože môj.  

8Keď vo mne chradla duša, 
spomenul som si na Hospodina, 

moja modlitba prišla k tebe, 
do tvojho svätého chrámu.  

9Tí, čo uctievajú ničotné modly, 
opúšťajú toho, ktorý je verný.  

10Ja ti však chcem obetovať  
s hlasným chválospevom 

a chcem splniť, čo som sľúbil. 
Spása je u Hospodina.“ 

  
11Hospodin povedal rybe, aby vyvrátila Jonáša 
na suchú zem. 
  

3. scéna: Vyznanie zvnútra ryby (2:1-11)  
V tretej scéne zvnútra ryby Jonáš ďakuje 
Bohu za záchranu pred utopením. Tam je 
už zachránený a vo svojej modlitbe hovorí 
o predchádzajúcej modlitbe, ktorú sa 
modlil, keď sa topil. 
 
Jonáš v modlitbe opisuje svoje topenie sa 
a postupné klesanie ku dnu, z ktorého niet 
záchrany – doslovne i metaforicky (2:7). 
Nedokáže sa zachrániť sám, zachraňovať 
nedokážu ani modly (2:9). Avšak Boh ho 
z tejto fatálnej situácie zachránil. 
 
Jonášova modlitba zvnútra ryby je jeho 
vyznaním a zároveň hlavnou myšlienkou 
tohto oddielu, zhrnutou na konci 10. verša: 
„Spása je u Hospodina“ – jedine Boh dokáže 
zachrániť. 

Poznámka: Témy a dôrazy 
Každý oddiel v Jonášovi má svoju hlavnú 
myšlienku a tému, ktorej sa týka, no 
niektoré témy vidno aj v tých oddieloch, 
v ktorých nie sú hlavné. Napr. Božia 
schopnosť zachraňovať je hlavnou témou 
oddielu o Jonášovej modlitbe, no vidíme ju 
i pri záchrane námorníkov, i pri záchrane 
Ninive. Božia zvrchovanosť je hlavnou 
témou oddielu o búrke na mori, no 
objavuje sa aj v poslednej scéne. 
 
Avšak aj keď sú témy cez jednotlivé 
oddiely prepletené a v jednom oddiele ich 
môže byť viac, je dôležité sledovať, ktorá 
téma je v danom oddiele tá hlavná a na tú 
sa sústrediť.   
 
Presah tém cez viaceré oddiely dosvedčuje, 
že tieto oddiely máme vnímať spolu ako 
súčasť jednotného celku – knihy.   
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  31 Potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi 
druhýkrát: 2„Vstaň, choď do Ninive, do veľkého 
mesta, a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem.“ 
3Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa Hospodinovho 
slova. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom, na tri dni 
chôdze. 4Jonáš vošiel do mesta, prešiel deň chôdze 
a volal: „Ešte štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené.“ 
5Ninivčania uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa 
do vrecoviny od najväčšieho až  
po najmenšieho. 6Táto vec sa dotkla ninivského 
kráľa. Ten vstal z trónu, zložil plášť, obliekol si 
vrecovinu a sadol si do prachu. 7V Ninive dal vyhlásiť: 
„Na základe nariadenia kráľa a jeho hodnostárov 
nech ani ľudia, ani zvieratá, ani dobytok, ani ovce nič 
neokúsia, nech sa nepasú a nepijú vodu! 8Nech sa 
aj ľudia, aj zvieratá oblečú do vrecoviny a nech hlasno 
volajú k Bohu. Nech sa každý odvráti od svojej zlej 
cesty a od násilia, ktoré má na rukách. 9Ktovie? Boh 
môže zmeniť svoj zámer, aby sa zmiloval a môže sa 
odvrátiť od svojho pálčivého hnevu, aby sme 
nezahynuli.“ 
10Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich 
zlých ciest. Potom Boh oľutoval zlo, o ktorom 
povedal, že ho vykoná nad nimi, a neurobil to. 
 41Jonáš to pokladal za veľmi zlé a nahneval 
sa. 2Potom sa modlil k Hospodinovi: „Ach, Hospodin, 
či som to nepovedal, kým som bol vo svojej krajine? 
Preto som chcel predtým ujsť do Taršíša, lebo som 
vedel, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý 
a bohatý v dobrote. Ty oľutuješ pohromu. 3Tak teda, 
Hospodin, vezmi mi život, lebo je pre mňa lepšie 
zomrieť ako žiť.“ 
4Hospodin sa ho spýtal: „Či je to správne, že si sa 
rozhneval?“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. scéna: Smrteľný hnev (3:1-4:4)  
Po úvode tejto časti, v ktorom vidíme, že 
Jonáš káže Ninivčanom podľa Božieho 
pokynu (3:1-4), nasleduje opis pokánia 
Ninivčanov (3:5-9). Jeho rozsahom 
a detailnosťou nám autor ukazuje, že 
Ninivčania to s pokáním pred Bohom 
myslia vážne, preto je Božie rozhodnutie 
zmilovať sa nad nimi z ľudského pohľadu 
pochopiteľné a „oprávnené“.  
 
Jonáš sa však aj napriek hlbokému pokániu 
Ninive hnevá na Boha za ich záchranu (4:1-
4), a to tak veľmi, že by bol radšej mŕtvy, 
než by sa s tým mal zmieriť. Dokonca prosí 
Boha, aby ho zabil, čo je opak toho, o čo ho 
prosil, keď sa topil a za čo mu nedávno 
ďakoval z brucha ryby. 
 
Zmyslom tejto štvrtej, ninivskej scény, je 
teda na Jonášovom príklade ukázať, aké 
nesprávne je hnevať sa na Boha, keď 
niekoho zachráni.        

Poznámka: Veľké biblické motívy 
Jonášova výčitka v 4:2 odkazuje na Exodus 
34:6. Exodus hovorí o Božej mocnej 
a milostivej záchrane Izraela z Egypta. 
Kontext citovaného verša (32:1-34:35) je 
vrcholom Božieho zjavenia svojho 
milostivého, zachraňujúceho charakteru, 
na čo sa Boh v neskorších častiach Biblie 
odvoláva – ide o jeden z veľkých biblických 
motívov.  
 
Čitateľom to zdôrazňuje, že Jonáš je 
v konflikte so zvrchovaným a milostivo 
zachraňujúcim Bohom, ktorého poznajú 
z Exodu a ktorého záchranu si ani Jonáš 
sám ako Izraelita nezaslúžil, čo, ironicky, 
ešte viac poukazuje na neoprávnenosť jeho 
hnevu za záchranu Ninive. 
 
Taktiež to potvrdzuje, že kniha Jonáš je 
súčasťou veľkého Božieho príbehu celej 
Biblie.  
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5Jonáš vyšiel z mesta a usadil sa východneod neho. 
Urobil si tam striešku a sedel pod ňou v tôni, aby 
videl, čo sa stane v meste. 6Hospodin, Boh, však 
prikázal ricínovníku a ten vyrástol nad Jonášom, 
aby mal tieň nad hlavou a tak ho vytrhol z nevôle. 
Jonáš sa nad ricínovníkom veľmi zaradoval. 7Na 
druhý deň na svitaní však Boh prikázal červovi, 
aby napadol ricínovník a ten vyschol. 8Keď vyšlo 
slnko, prikázal Boh, aby fúkal východný vietor a 
slnko pražilo Jonášovi na hlavu, takže omdlieval a 
prial si smrť, keď hovoril: „Lepšie mi je zomrieť 
ako žiť.“ 
9Boh povedal Jonášovi: „Či si sa právom rozhneval 
pre ricínovník?“ 
On odpovedal: „Právom som sa rozhneval až 
na smrť.“ 
10Tu riekol Hospodin: „Tebe je ľúto ricínovníka, 
pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, 
ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul. 11 Mne zasa 
nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je 
viac ako stodvadsaťtisíc ľudí, ktorí nevedia 
rozlíšiť pravú a ľavú ruku, a mnoho dobytka?“

Teraz sa môžete vrátiť na stranu 5 a uvažovať o aplikácii. 
  

5. scéna: Lekcia ricínovníkom (4:5-11)  
Kniha končí scénou vonku z Ninive, ktorej 
funkciou je ukázať nám na príklade Jonáša, 
že my ľudia sme absolútne nevhodní na 
posudzovanie, kto má byť zachránený 
a kto nie.  
 
Boh to Jonáša učí dvojakým spôsobom 
pomocou ricínovníka, ktorý mu dáva 
a vzápätí berie ako ochranu pred zlým 
počasím: 
 
1) Pripomína mu, že Jonáš na rozdiel od 
Boha nie je Stvoriteľ a tým pádom nemá 
autoritu nad Božím stvorením, ktorého 
súčasťou je aj Ninive – text zdôrazňuje 
Božiu kontrolu nad ricínovníkom, červom 
a vetrom (4:6-8) v kontraste k Jonášovej 
pasivite (4:10).  
 
2) Upozorňuje ho, že Bohu na záchrane 
ľudí záleží oveľa viac ako jemu samotnému 
– jemu záleží na ricínovníku, čo je oproti 
Ninive malichernosť (4:6, 10-11).  
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Právom som sa rozmúkala až na smrť. 


