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HOSPODIN JEDNÁ S JONÁŠEM
(JON 1,4-6)
Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a
zazáří ti Kristus.
Efezským 5:14

Jonáš 1:1 Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu: 2
"Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť
zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář." 3 Ale Jonáš vstal, aby
uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal
loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se
s nimi plavil do Taršíše, pryč od Hospodina. 4 I uvrhl Hospodin na
moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodi hrozilo
ztroskotání. 5 Lodníci se báli a úpěli každý ke svému bohu a vrhali
do moře předměty, které měli na lodi, aby jí odlehčili. Ale Jonáš
sestoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul. 6 Přišel k němu velitel
lodi a řekl mu: "Co je s tebou, ospalče! Vstaň a volej k svému bohu!
Snad si nás tvůj bůh povšimne a nezahyneme." 7 Zatím se lodníci
mezi sebou smluvili: "Pojďte, budeme losovat a poznáme, kvůli
komu nás postihlo toto neštěstí." Losovali tedy a los padl na Jonáše.
8 Řekli mu: "Pověz nám, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Čím
se zabýváš? Odkud přicházíš? Z které země, z kterého lidu?" 9
Odpověděl jim: "Jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes,
který učinil moře i pevninu." 10 Tu padla na ty muže veliká bázeň a
řekli mu: "Cos to udělal?" Dozvěděli se totiž, že prchá od Hospodina,
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sám jim to pověděl. 11 Zeptali se ho: "Co teď s tebou máme udělat,
aby nás moře nechalo napokoji?" Neboť moře se stále více bouřilo.
12 Odpověděl jim: "Vezměte mě a uvrhněte do moře, a moře vás
nechá napokoji. Vím, že vás tahle veliká bouře přepadla kvůli mně."
13 Ti muži však veslovali, aby se vrátili na pevninu, ale marně. Moře
se proti nim bouřilo stále víc. 14 Volali tedy k Hospodinu: "Prosíme,
Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže, nestíhej nás za
nevinnou krev. Ty jsi Hospodin, jak si přeješ, tak činíš." 15 I vzali
Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit. 16 Na ty muže
padla veliká bázeň před Hospodinem. Přinesli Hospodinu oběť a
zavázali se slib.

I. ÚVOD: HOSPODIN JEDNÁ S JONÁŠEM
Biblické odkazy:
 Ř 9:4;

II. PRYČ OD BOHA!
A. Hospodin je velký a mocný Bůh (v. 4a)
B. Lodníci se báli (v. 4b – 5a)
C. Jonáš spal (v. 5b)
Biblické odkazy:
 Mk 4:37-41; Ž 95:3-5; Sk 27:23-24; Ž 19:2; Ř 1:18; Sk 17:26-27; Lk 22:45;

III. CO JE S TEBOU, OSPALČE!
Biblické odkazy:
 Fp 2:14-16; 1K 3:12-15; Zj 3:17; Ef 5:14-17;
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MENU, NÁDORY, NĚMOHRA,
MOUCHA, GUMY, ATEISTA, GRIFY,
ROBA, UZNAT, PŘÍLIV, TRAKCE,
ZTLUMIT, AFÉRA, PRYŽ, HADI,
OSLE, POVODNĚ, SHÍH, EREB,
VŘED,
PENTAGON,
FRÁZE,
ŽELEZNÁ, RYTÍŘ, UREUS, KUFR,
TÍŽE, EURO, RYSE, DUSÍK, LOGO,
RUNY,
SOUDNIČKA,
LOUŽ,
MEMOÁRY, ZRNO, SKON, LÍMEC,
MRNĚ

Tajenka:
1 Korintským 15:1 Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval,
které jste přijali, které je základem, na němž stojíte,
…………………………………………………………………………………, držíte-li se ho tak, jak jsem
vám je zvěstoval - vždyť jste přece neuvěřili nadarmo.
3 Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy
podle Písem

Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a
jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí,
a tak docházíte cíle víry, spasení duší.
1 Petrův 1:8-9
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení Pavel Borovanský
(Ž 27), písně Petr Svoboda.
V neděli 6.2. budeme mít, dá-li Pán, společný oběd v Domě techniky.
Indie: Křesťané zranění při útoku davu
Křesťanský advokát vyzval vládu státu Čhattísgarh, aby nesla přímou
odpovědnost za pokračující násilí páchané na příslušnících křesťanské
menšiny. Předseda Křesťanského fóra připomíná nejméně deset
nahlášených případů pronásledování křesťanů na pěti různých místech
státu od začátku ledna – a více než 200 incidentů za poslední dva roky. "Je
to naprosté selhání státní vlády," konstatuje. Při incidentu, který se odehrál
9. ledna, napadl dav členy domácí církve v Odagoanu a způsobil jim vážná
zranění. Podle pastora násilí začalo, když hinduistický nacionalista Sanjith
Ng přišel na bohoslužbu a začal přítomné bít. Poté pastora Hemantha
vyvlekl z budovy, kde se shromáždil více než dvousetčlenný dav. Nadávky
pokračovaly, když se dav přidal k útoku na pastora a dalšího věřícího,
Sankara Salama. Oba křesťané utrpěli vážná vnitřní zranění. Během útoku
členové davu obviňovali věřící z nezákonného obracení hinduistů na
křesťanství. Rozvášnění vesničané křesťanům také vyhrožovali, že je zabijí,
pokud budou v obci nadále pořádat modlitební setkání. Následujícího dne
hinduističtí nacionalističtí vůdci přinutili křesťany ve vesnici, aby se
zúčastnili konverze k hinduismu. Po tomto incidentu pět křesťanských
rodin z vesnice uprchlo. Není známo, kdy se budou moci vrátit do svých
domovů.
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
30. ledna 2022

