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39. Neposlušný Jonáš
Ne všichni proroci splnili úkol, který dostali od Hospodina. Také Jonáš
se snažil před Hospodinem skrýt, ale Hospodin ho našel i na moři.
Ne všichni proroci dělali to, co po nich Hospodin chtěl. Například prorok
Jonáš se před splněním úkolu schoval. Hospodin mu totiž řekl: „Jonáši,
musíš odcestovat. Půjdeš do velkého města Ninive. Lidem, kteří tam bydlí,
řekneš, aby přestali se svým špatným chováním, jinak bude jejich město
zničeno.“ Ninivané byli lidé, kteří neposlouchali Hospodina, ubližovali si
navzájem a podváděli jeden druhého. Izraelity neměli rádi a moc jim škodili.
Jonáš se proto rozhodl, že do města, kde jsou takoví zlí lidé, nepůjde.
Nechtělo se mu a měl strach, aby mu tam náhodou neublížili. Rozhodl se,
že před Hospodinem uteče na místo, kde ho nenajde. Přišel k moři, kde
nastoupil na loď plující do daleké ciziny. Na lodi si našel místo v podpalubí
a usnul.
Ale Hospodin ho viděl i tam, protože je Bůh. Přivolal na moře velkou bouři.
Foukal silný vítr a vlny se zvedaly výš a výš. Loď se zmítala ze strany na
stranu. Námořníci začali vyhazovat náklad do vody, aby loď odlehčili. Pak
začali volat ke svým bohům o pomoc, ale marně. Bouře naopak stále sílila.
„Co teď?“ říkali si. Napadlo je, že za tu bouři může některý z mužů plujících
s nimi na jedné lodi. Nevěděli, kdo to je, proto začali losovat. Los padl na
Jonáše. Námořníci se ho ptali: „Kdo jsi? Cos udělal, že nás kvůli tobě
postihlo takové neštěstí?“ Jonáš se třásl strachy a odpověděl: „Jsem Izraelita
a bojím se Hospodina, Boha nebes, který stvořil moře i pevninu. Snažím se
před ním schovat, protože nechci udělat to, co po mně žádá. Když mne
hodíte do moře, bouře přestane a moře se uklidní.“ A tam námořníci hodili
Jonáše přes palubu. Bouře se utišila a námořníci byli zase v bezpečí.
Jonáš spadlo do hlubokého studeného moře. Myslel si, že se utopí, a prosil
Hospodina o odpuštění a záchranu. Hospodin si nepřál Jonášovu smrt a
Jonášovu modlitbu vyslyšel. Připlula velikánská ryba, otevřela tlamu a
Jonáše spolkla. Jonáš se v jejím břiše modlil a chválil Hospodina. Velice
litoval, že byl neposlušný, a sliboval, že už se to víckrát nestane. Uvědomil
si, že mu pramálo záleželo na lidech z Ninive. Vůbec by mu nevadilo, kdyby
všichni přišli o život. Myslel jen na sebe a na to, co se mu chce a co je pro

něj jednodušší.
Když Hospodin viděl, jak se Jonáš změnil a že chce vyplnit úkol, vysvobodil
jej z ryby. Po třech dnech připlula ryba blíže k pobřeží a tam jej vypustila.
Úkol:
Když nám maminka nebo tatínek například řeknou: „Ukliď si po sobě
hračky, nachystej na stůl…“ apod., splníme tento úkol hned a rádi,
abychom udělali rodičům radost? Nebo před jeho splněním utíkáme,
nechce se nám stejně jako Jonášovi? Zkus hned, jak přijdeš domů, rodiče
bez jakéhokoli vymlouvání poslechnout. Klidně si řekni i nahlas: „Pane
Ježíši, sice se mi nechce, ale dej mi sílu poslechnout rodiče, protože ne
mám rád/a a protože mám rád/a Tebe.“
Můžete se podívat i na video: Prorok Jonáš, kreslené video:
http://gloria.tv/?media=539010 do 17:42

