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JONÁŠ UTÍKÁ PRYČ OD HOSPODINA 
(JON 1,1-3) 

 
Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho 

milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; 
jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše 

nevěrnosti. 
 Žalm 103:11-12 

 
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, 
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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, 
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: KNIHA PROROKA JONÁŠE 
A. Kde ji najdeme 

B. Důvody, proč ji studujeme 
Biblické odkazy:  
  Jon 1,1-16; 2Tm 4:1-2;  

 

 

II. STALO SE SLOVO HOSPODINOVO K JONÁŠOVI (V. 1-
2) 

A. Kdo je Jonáš 

B. Zatřesu tebou! 

C. Boží slovo a kázání 
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Biblické odkazy:  
 2Kr 14:23-27; 2Kr 13:23; Mk 8:36; 2Tm 3:16-17; 1Pt 1:231; Lk 4:18-19; Zj 14:6-7; Ez 

18:23; 1Tm 2:4; 

 

III. JONÁŠ PRCHÁ DO TARŠÍŠE (V. 3) 
 
Biblické odkazy:  
  Ž 139:7-8; Gn 4:16; 1Kr 17:1; Ž 103:11-12;  

 

  

 

SPISY, TRAUMA, SMÍR, OKNA, 
POTKAT, SKLON, VŮDČÍ, KÁČE, 
OHBÍ, KOSA, ROPA, ALEJ, AUTO, 
OTÁČETI, OKROČ, PEJZ, OCHROMIT, 
ETUDA, RUINY, PEPŘ, KILOGRAM, 
BORCI, EREB, KOČÍ, SHOZ, 
KARAMBOL, KOLT, ÚJMA, PANTY, 
LEČO, NITRÁT, DŘEP, HRAD, KRÁPĚ, 
ATOL, UJÍT, TRAŤ, BRKO, KŘEN, 
PĚNA, HROCH 

Tajenka: 

Koloským 3:16  Nechť ve vás přebývá slovo 

……………………………………………………………………………………………………………………………: 
se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, 
chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a Památka Páně Pavel Borovanský, 

vedení (Ž 24) Jan Suchý, písně Petr Svoboda. 

V neděli 16.1. budeme mít od 8,45 hod. Základy víry (str. 7-10). 

 
Čína: Vláda vydává nová omezení internetu 
Poté, co čínský prezident Si Ťin-pching vyjádřil politování nad tím, že 

sociální média a internet jsou v celé zemi využívány k náboženským 

účelům, bylo oznámeno, že budou zavedena nová opatření, která by 

čínským občanům výrazně ztížila přístup k náboženskému obsahu. Díky 

zpřísněným omezením budou moci zveřejňovat náboženský obsah na 

internetu pouze ti, kteří získají "licenci na poskytování internetových 

náboženských informací". Licence však bude zpřístupněna pouze pěti 

autorizovaným náboženským skupinám, jejichž obsah zpráv bude přísně 

monitorován. Jejich kázání a učení může být povoleno vysílat až po 

vyhodnocení, které zajistí, že sdělení nebudou určena k získávání 

následovníků, ale budou dostatečně propagovat vládní socialistické 

hodnoty. Nová omezení uvádějí, že náboženské vysoké školy a univerzity 

mohou poskytovat materiály pouze svým vlastním studentům a jakýkoli 

pokus o šíření náboženského obsahu mezi nezletilými bude mít za následek 

ukončení platnosti licencí. Jednotlivec nebo organizace, která nemá licenci, 

nesmí šířit žádný náboženský obsah, ani nesmí na náboženství narážet.  

 
Neboť  o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet." 

Skutky apoštolské 4:20   

http://www.cirkevusti.cz/

