BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
SPASENÍ JE OD HOSPODINA! (JON 1-4)
Bůh, který se slitovává
Dnes si odpovíme na jednu klíčovou otázku: Proč Bůh poslal Jonáše do
Ninive? Podíváme se na tři věci, které se týkají Boha samotného, jeho
charakteru a jeho jednání s lidmi, a tedy také s námi. Bůh poslal Jonáše
do Ninive, protože Bůh věděl, Bůh se slitoval a Bůh jednal.
Text Písma:
21Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a
tři noci. 2I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. Řekl: 3„V soužení jsem volal k
Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě. 4Vhodil jsi mě
do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne
převalily. 5A já jsem si řekl: Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl
na tvůj svatý chrám! 6Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly
hlavu. 7Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. Tys však
vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože! 8Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina
jsem si připomínal; má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. 9Ti, kdo se šalebných přeludů
drží, o milosrdenství se připravují. 10Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť, co jsem slíbil,
splním. U Hospodina je spása!“ 11I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu.
…
6
3 Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se
do žíněné suknice a sedl si do popela. 7Potom dal v Ninive rozhlásit: „Podle vůle krále a jeho
mocných rádců! Lidé ani zvířata, skot ani brav ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. 8Ať
se zahalí do žíněné suknice, lidé i zvířata, a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od
své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. 9Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí a
odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme.“
…
1
2
4 Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. 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. 3Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe abych umřel, než
abych žil.“

Otázky ke kázání:
1. Jak souvisí Boží vševědoucnost s Boží spravedlností?
2. Co to znamená, že Boží milosrdenství vítězí nad soudem?
3. Proč nemáme být pasivní, když je to Bůh, kdo všechno dělá?

I. BŮH VÍ
 Co pro tebe znamená skutečnost, že Bůh ví?

Biblické odkazy:
 2Kr 14,24-27; Sk 18,9-10

II. BŮH SE SLITOVÁVÁ
 Proč je pro křesťany tak důležité, že Bůh se slitovává?

Biblické odkazy:
 Ř 1,18; Jl 2,13; Ž 100,5; Mt 23,37; Mt 9,36;

III. BŮH JEDNÁ
 Kde je pro tebe obtížné vidět, že Bůh jedná?

Biblické odkazy:
 Gn 18,32; 2Tm 2,19; Žd 13,5; Lk 19,10

Osmisměrka
AMÍK, ÁMOS, BLUES, ČAPKY, DCEŘ,
DEBET, DUDY, EVOLUTION, IDEA,
INAK, JEEP, KOLAPS,
KRUNÝŘOVEC, LOKACE, MRAZY,
NÁPICH, NIČEMOVÉ, NOŽE, NULA,
OBCE, OBVOD, OCAS, ODVODNIT,
PARLAMENT, PLOVÁKY, POMÁDY,
PRÁVNÍK, RAKIJA, SPÍŽ, STAŤ,
SVAH, TAŠKA, TLACH, TRAMP,
ÚČETNÍ, ÚDER, ÚŘEDNÍK, VSUN,
VTIP, YZOP, ŽÍLY

Tajenka 1Tm 1,15
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Jonáš 1-4).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.

Írán: Sedm křesťanů odsouzeno
Sedm íránských konvertitů ke křesťanství bylo 21. června odsouzeno za
„šíření protistátní propagandy“. Rozsudek vycházel z několika důkazů –
přechovávání křesťanských knih a symbolů, organizování setkání domácí
církve a kontakty s íránskými „evangelisty“ v zahraničí.
Udělené tresty byly různé. Bratrům Samovi a Sásanovi Chosráviovým byl
vyměřen rok odnětí svobody a dva roky ve vyhnanství, navíc nesmějí
pokračovat v humanitární práci. Habíb Hejdárí byl odsouzen k ročnímu vězení,
ale k ničemu dalšímu. Púrija Pejma dostala 91 dní, což je spodní limit pro
záznam do trestního rejstříku. Manželky Sama a Sásana, Marjam a Mardžan,
musejí uhradit pokutu ve výši tří až čtyřměsíční průměrné mzdy. Marjam také
již nikdy nesmí pracovat v žádné státní instituci – což pro ni po dvaceti letech
služby v místní nemocnici znamená vážný problém. Pokutu musí zaplatit i
Púrijova manželka Fatemeh.
Naštěstí nebyly dosud uplatněny nejnovější změny v íránském trestním řádu.
Lidé, kteří jsou podle nové právní úpravy shledáni vinnými z „propagandy
namířené proti islámskému režimu“ nebo „deviantní psychologické manipulace“
mohou být označeni za „členy sekty“. Tento status pak může znamenat delší
tresty odnětí svobody, vyšší pokuty i trest smrti. Kromě toho se nová ustanovení
vztahují i na duchovní službu na internetu a virtuální shromáždění.

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.
Lukáš 19,10
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