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PRÁCE BOŽÍ MILOSTI V SRDCI JONÁŠE
(JON 1,7-16)
Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a

celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve
zjevení Ježíše Krista.
1 Petrův 1:13

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
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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: PRAVDU O BOHU LZE NAJÍT JEN U BOHA,
NE U LIDÍ
Biblické odkazy:
 Iz 64:5; 1K 6:9;

II. BOŽÍ MOC VOLÁ K POKÁNÍ
Biblické odkazy:
 Sk 17:24 -31; Lk 13:3; Gn 6:5-15;

III. JONÁŠOVO VYZNÁNÍ A CESTA POKÁNÍ
A. Kdo za to může?
B. Kroky ke svobodě
Biblické odkazy:
 Př 16:33; Sk 6:1-3; Fp 2:10; Žd 4:12; Kol 3:16; Ž 145:17; Mt 13:17
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KÁČA, MÍTINA, AKARA, OKAP,
VŘED, VRAH, ŘVÁČ, ŘÍJEN, ZOEA,
ZTVRDNOUT, HLAVY, LOUH, OPIS,
KOSA, VIRY, SVAH, CHRÁM, ARCHA,
LEJTA, AUTO, SPAD, TRABANT,
ZLOM, STĚNY, OHEŇ, DOVOLENÁ,
VISA, CEJN, SKELETON, OČAR,
PRŮSMYK,
VDECH,
SILONOVÝ,
ŽALÁŘNÍK, RYCHLÍK, ŠTOLY, KARI,
KOVÁŘ, SALAŠE

Tajenka:
Žalmy 8:2 Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost
vyvýšil jsi nad nebesa.
3 ………………………………………………………………… jsi vybudoval mocný val proti svým
protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.4 a byl pohřben; byl vzkříšen třetího
dne podle Písem,

Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží,
neboť Beránek, který je před trůnem , je bude pást a povede je k pramenům
vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí."
Zjevení Janovo 7:16-17
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení a
Památka Páně Jan Suchý (Ž 28), písně Petr Svoboda.
V neděli 13.2. budeme pokračovat, dá-li Pán, v Základech víry od 8,45 hod.
(str. 13-16)
Nigerie: Islámští militanti vraždí a unášejí křesťany
Křesťané v Nigérii prosí o modlitby po další sérii smrtelných útoků
militantních islamistů na jejich společenství. 11. ledna skupina fulanských
ozbrojenců zaútočila na vesnici Ancha ve státě Plateau a zabila 18 křesťanů.
Podle svědků měli někteří z útočníků na sobě uniformy nigerijské armády.
V poslední době bylo na ochranu města posláno 30 ozbrojených
nigerijských vojáků, kteří však zůstali v provizorních kasárnách a neudělali
nic, aby zabránili vypalování domů, ničení vozidel a zabití vesničanů.
Útočníci Boko Haram také vtrhli 20. ledna do vesnice Pemi v oblasti Chibok
ve státě Borno. Po skončení útoku bylo zjištěno, že jedna osoba byla zabita
a 17 dětí bylo uneseno. Kromě toho byla ve vesnici vyrabována a vypálena
církevní budova a řada obchodů a domů. Podle Zakariyi Musy, mluvčího
Církve bratří v Nigérii, se vesničané, kteří před násilnostmi uprchli, do své
vesnice vrátili, ale v důsledku traumatu se potýkají s úzkostí a strachem.
"Především," říká o situaci, "jsou důležité naše upřímné modlitby, protože
lidé, převážně zemědělci, se nechtějí vzdát půdy po svých předcích a
neopouštějí komunitu navzdory neustálým útokům.“
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