B IBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

ZDE JE NADĚJE PRO ZTRACENÝ SVĚT!
(JON 1,1-16)
Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají,
nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo
zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
2 Petrův 3:9

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: ZAJÍMÁ SE BŮH O SVĚT?
Biblické odkazy:
 Jon 1,1-16;

II. BŮH MLUVÍ KE KAŽDÉMU ČLOVĚKU
A. Vezmi Boží slovo a čti
B. Poznáváme Boží charakter
Biblické odkazy:
 2Pt 3:9; J 10:10; Ex 33:19; Tt 3:3-5; Ž 130:3-4;

III. BŮH POUŽÍVÁ SVOU MOC, ABY ZACHRÁNIL
HŘÍŠNÍKY
A. Používá strach
B. Používá modlitby církve
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C. Dává lidem bázeň
D. Dává lidem milost ke spáse
Biblické odkazy:
 1J 4:18; Kol 4:3; Sk 2; 2K 10:3-5; Ž 107:23-32

GREŠLE, SUMO, TAPA, HŘÍDELE,
ŠATY, NORY, ŽRÁDLA, RÓBY, ZÁKUP,
SHUK, ŠRÁMY, ZLOM, AMAROUNY,
ÚRAZ, RUBL, LÓŽE, MORFIUM, LIFT,
MRÁZ, DŽEM, HANDŽÁR, JATKA,
FIALKA,
FANFÁRA,
OŘVAT,
ŽOLDNÉŘI,
MINIMUM,
BLÍN,
KARAFA, UZEL, BANČAR, ZNIK,
ŠTĚNĚ,
ŠODÓ,
PETRKLÍČ,
MONARCHIE, GINKGO, DÉLE, ŠULA,
ŽĎÁR

Tajenka:
1 Janův 1:1 Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme
hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: …………………………………………..

Šadrak, Méšak a Abed-nego odpověděli králi: "Nebúkadnesare, nám není
třeba dávat ti odpověď.
Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít v ysvobodit z rozpálené
ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás.
Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou
sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme."
Daniel 3:16-18
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení Jan Suchý
(Ž 35), písně Markéta Borovanská.
V neděli 3. dubna budeme mít společný oběd.
Narozeniny v tomto týdnu bude mít Maruška Pípalová. Vyprošujme pro ni
Boží požehnání!
Indie: Maskovaní muži zabili pastora
Pastor Yallam Shankar byl 17. března doma v Angampalli ve státě
Chhattisgarh (Indie), když do domu náhle vtrhlo pět maskovaných mužů.
Poté, co pastora vyvlekli, ho útočníci venku ubodali k smrti. Zůstala po
něm manželka, dva synové a vnoučata. Podle křesťanů z oblasti mu jen
několik dní před útokem hinduističtí nacionalisté vyhrožovali smrtí kvůli
jeho službě. Výhrůžky dostával také od násilných maoistických povstalců
známých jako naxalité, kteří v oblasti šířili letáky spolu s varováním, že
každý pastor, který obrátí lidi na křesťanství, bude zabit. Na místě činu byl
nalezen ručně psaný vzkaz, který pastora Yallama obviňoval z toho, že je
policejním informátorem. Přestože se k vraždě údajně přihlásili naxalité,
místní křesťané mají podezření, že útočníky mohli být místní hinduističtí
nacionalisté. Modlete se za manželku a rodinu pastora Yallama, kteří nyní
truchlí nad náhlou ztrátou milovaného člověka, a proste Pána, aby je
potěšil a posílil svou uklidňující přítomností. Kéž jsou osoby zodpovědné
za útok postaveny před soud a – což je ještě důležitější - zakusí život
proměňující moc evangelia, zatímco křesťané ve společenství nadále věrně
slouží jako svědkové Boží lásky a odpuštění.
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
27. března 2022

