
Пророк Јона



 Библијска личност која је симбол бунта. Период дјеловања је
8.вијек прије Христа.

 Зашто је Јона бјежао?

 Податке црпимо из књиге која носи назив по њему и која
припада групи тзв. малих пророка.

 Иако је књига необично кратка (свега четири главе) у
књижевном смислу је ремек-дјело и представља својесврсну
књижевнуиронију.

 У првом дјелу се приказује непослушност пророка – бијег –
противљење закону Божијем.

Пророк Јона



 Прича отпочиње Господњим позивом Јони да оде у Асирску престоницу

Ниниву и да их опомене и позове на покајање, јер чинише многа безакоња

пред Богом: ,, Устани, иди у Ниневију град велики, и проповиједај против

њега, јер изађе злоћа њихова преда ме...“ (Јона 1, 2)



 Умјесто у Ниниву, Јона бјежи у Таршиш (средоземни град) што је одраз 
тадашњег схватања да Божија моћ обитава само у оквирима Јеврејске 
државе.

 Бог предузима низ поступака да Јону ,,примора“ на извршење Његове 
воље. 

 Подиже олују  (у трену док Јона на броду спава) те шаље велику морску 
неман (у нашем схватању кит) да Јону прогута и одведе до Ниниве. 

 Након што им се Јона обратио, грешни Нинивљани су се покајали: ,, И 
Бог видје дјела њихова, гдје се вратише са злога пута својега; и раскаја
се Бог ода зла које рече да им учини, и не учини..“ (Јона 3, 10)

 Јона је приказан као незрео, дјетињаст и бунтован пророк коме су се 
отвориле очи, након низа догађаја кроз које је прошао како би спознао 
смисао Божије љубави.



 Порука књиге је универзални карактер љубави Божије који надилази 
све границе и огледа се у милости и праштању. 



 Прича о Јонином боравку у утроби велике рибе је снажан наратив и 
својеврсна библијска легенда која заправо представља праслику 
Васкрсења Христовог. 

 Јонин знак – три дана у утроби велике рибе – Христово Распеће, 
силазак у Ад, Васкрсење



 Прочитати лекцију у уџбенику и одговорити на питања на крају 
лекције (стр.88-90)


