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 VÍŠ, KDO JE TVŮJ BŮH? 
(JON 4,1-11) 

 
Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství 
mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na 

Boží slávu.  
Koloským 1:27   

 
Jonáš 4:1 Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. 2 Modlil se k 
Hospodinu a řekl: "Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem 
byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše! 
Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, shovívavý a 
nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. 3 Nyní, 
Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe abych umřel, než abych 
žil." 4 Hospodin se však otázal: "Je dobře, že tak planeš?" 5 Jonáš 
totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam 
přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. 
6 Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu 
stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. 
7 Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec 
nahlodal, takže uschl. 8 Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý 
východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a 
přál si umřít. Řekl: "Lépe abych umřel, než abych žil." 9 Bůh se však 
Jonáše otázal: "Je dobře, že pro ten skočec tak planeš?" Odpověděl: 
"Je to dobře. Planu hněvem až k smrti." 10 Hospodin řekl: "Tobě je 
líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; 
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přes noc vyrostl, přes noc zašel. 11 A mně by nemělo být líto Ninive, 
toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří 
nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?" 
 
 

I. ÚVOD:  ŠŤASTNÉ KONCE 
Biblické odkazy:  
 Jon 2:11; Jon 3:2;   

 

II. SRDCE V NOUZI  
A. Jonášův hněv  

B. Zneužitá modlitba  

C. Vyřčené výčitky  

Biblické odkazy:  
 Ef 4:26-27; Ř 1:18; Ex 32:19; Žd 10:30; Jk 1:19-20; Ř 12:2;  

 

III. LEKCE PRO JONÁŠE  
A. Veliká radost, ale z pomíjivosti 
B. Milující Bůh  

Biblické odkazy:  
 Jb 1:21; 1K 4:7; 1Tm 1:15; Ř 9:18; Ef 2:4-5;  
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ZMOL, TRUMF, LEČO, OBTÍŽE, 
PROUDNICE, KVALITA, SVRCH, 
OFERTA, NIVA, MOST, ÚŠTĚP, SCIFI, 
VERBEŽ, NEONY, STROFY, VTIPY, 
LIHOVINY, PLYN, ROCO, GAMBIT, 
KÁNĚ, ČINŽE, OHONY, ARBITR, 
OBĚŤ, CAPOT, OREL, POCTIVOST, 
VNIK, LEST, MÚZA, ERBY, DĚLO, 
LOOK, AMPLION, TAMBUR, SMĚV, 
REBELOVÉ, OPTIK, SNOŽMO 

Tajenka: 

Římanům 5:1 Když jsme tedy …………………………………………………………………………., 
máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, 2  neboť skrze něho jsme vírou získali 
přístup k této milosti. 

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který 
byl a který přichází, Všemohoucí. 

 Zjevení Janovo 1:8   
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

26. června 2022  

OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

Neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Milan Bulák (Křesťané Jílové), čtení 

z Písma Josef Bočkay (Ž 48), písně Petr Svoboda. 

Narozeniny v tomto týdnu budou mít Natalie Kritsak a Andrea Vagačová. 

Vyprošujme pro ně Boží milost! 

V sobotu 9.7. bude svatba Evy Petrů a Josefa Bočkaye a také Lenky 

Svobodové a Mirka Prádla. Vyprošujme jim Boží požehnání! 

Sborová dovolená 2022 v Rokytnici nad Jizerou (Junior Hotel Roxana) 

bude, dá-li Pán, ve dnech 30.7. (sobota) až 5.8.2022 (pátek). Na webových 

stránkách sboru je možné se přihlásit. 

 

Eritrea: Dvacet let útlaku 

V květnu 2002 eritrejská vláda uzavřela všechny neregistrované církve a 
zavedla legislativu, která postavila mimo zákon všechna náboženská 
společenství s výjimkou sunnitského islámu, eritrejského pravoslaví, 
římského katolicismu a luteránství. I v rámci těchto schválených 
náboženských skupin byl zaveden silný vládní útlak a kontrola. 
Pronásledování pokračuje již 20 let v této zemi, která je nazývána "Severní 
Korea Afriky". Dr. Berhane Asmelash tvrdí, že "Eritrea je jako obrovské 
vězení... země je plná věznic". Zacházení s osobami zadržovanými v 
eritrejských věznicích je kruté a zahrnuje používání kovových přepravních 
kontejnerů k držení těchto vězňů, kteří jsou nuceni spát na holých 
podlahách v extrémním horku a chladu pouště. Podle posledních zpráv je 
v současné době v Eritreji přibližně 220 křesťanských vězňů, mnozí z nich 
jsou zadržováni již několik let bez obvinění. Navzdory tyranii, které čelí ti, 
kdo v Eritreji zůstávají, křesťanství stále roste. 

http://www.cirkevusti.cz/

