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 K ČEMU JE UŽITEČNÉ JONÁŠOVO ZNAMENÍ TŘÍ 
DNŮ A NOCÍ? 

(JON 2,1 A 11; MT 12,38-41) 
 

1 Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. 
Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. 11 I rozkázal 

Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu.  
Jonáš 2:1 a 11 

 
Mt 12:38 Tehdy mu na to řekli někteří ze zákoníků a farizeů: "Mistře, 
chceme od tebe vidět znamení." 39 On jim však odpověděl: 
"Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení; ale znamení mu 
nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. 40 Jako byl Jonáš v břiše 
mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři 
noci v srdci země. 41 Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto 
pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání – a 
hle, zde je víc než Jonáš. 
 
 
 

I. ÚVOD: JONÁŠOVO POKÁNÍ A ZÁCHRANA 
Biblické odkazy:  
 Jon 2,1 a 11;  
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II. ZNAMENÍ V PÍSMU 
Biblické odkazy:  
  Gn 9,12; Gn 17,4; 2K 12:12; Sk 2:22-24;  

 

III. KRISTUS V SRDCI ZEMĚ  
A. Chceme vidět znamení (v. 38) 

 

Biblické odkazy:  
 Oz 4:10; Mt 7:7-11;  

 
IV. ZNAMENÍ, KTERÉ POTŘEBUJEME  

A. Znamení proroka Jonáše (v. 39-40a) 

B. Znamení Syna člověka (v. 40b) 

 
Biblické odkazy:  
 Sk 17:31; J 12:37; Lk 17,12; J11:25;  
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Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať  tvé srdce příkazy mé 
dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj. 

Přísloví 3:1-2 

SESKOK, TRITON, TŘPYTY, TKÁT, 
ŠTYCH, SKALP, ÁMOS, OPAT, SVOZ, 
LODI, ŠITÍ, PŘÍTOKY, OVIS, SKARAB, 
PROLOM, ZAMBO, BAZALT, ESEJ, 
VNUK, KVĚT, OTOV, CELY, BRZDY, 
TABU, BÝLÍ, OSLNIVKA, VERTIKÁLA, 
FARAON, KÁPĚ, PRAKTICA, TALÁR, 
TRNY, OGAM, EGYPT, NABOBI, 
ÚKAZ, STOLCE, KATR, TETA, PÍLE 

Tajenka: 

Koloským 2:5 I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, 
když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista. 

6 Žijte v Kristu Ježíši, ………………………………………………………………………………………….. 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

24. dubna 2022  

OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

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

vedení Jan Suchý (Ž 39), písně Terezka Weberová. 

Po shromáždění bude společný oběd. 

Narozeniny v tomto týdnu bude mít Lucka Vagačová. Vyprošujme pro ni 

Boží milost! 

 

Pákistán: Dva mrtví při útoku na rodinu pastora 

Pastor Adam opakovaně čelí výhrůžkám smrtí kvůli své službě mezi 
pákistánskými křesťany, kteří konvertovali z muslimského prostředí. 
Během ramadánu je islámská horlivost obzvláště vysoká, což může vést k 
nábožensky motivovanému násilí. Tak tomu bylo i v noci 11. dubna. Jak je 
v Pákistánu běžné, pastor Adam a jeho žena sdíleli dům s mnoha členy své 
rozvětvené rodiny. V noci, kdy došlo k útoku, vnikli pachatelé do domu a 
do první ložnice, na kterou narazili. Tam zavraždili sestru pastora Adama a 
jejího manžela. Poté z domu utekli. Zbytek rodiny pastora Adama uprchl 
do jiného města, aby byl chráněn. V současné době nepovažují za bezpečné 
se vrátit, aby si vyzvedli své věci nebo dokonce pohřbili těla svých 
zesnulých blízkých. Modlete se za ochranu pastora Adama a jeho rodiny. 
Kéž uprostřed této znepokojivé situace naleznou pokoj. Modlete se, aby 
osoby zodpovědné za tento útok byly nejen postaveny před soud, ale aby 
je také usvědčil Boží Duch svatý a vedl je k upřímnému pokání za jejich 
činy - a nakonec ke spáse skrze Ježíše Krista. Pamatujte na modlitbách také 
na křesťany, kteří ve vesnici zůstali a které před incidentem pastor Adam 
učil. 

http://www.cirkevusti.cz/

