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 MÁŠ U BOHA JEŠTĚ DRUHOU ŠANCI? 
(JON 3,1-10) 

 
Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým srdcem. 

Hleďte, co velikého s vámi učinil.  
1 Samuelova 12:24   

 
Jonáš 3:1 I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: 2 "Vstaň, 
jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím." 
3 Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive 
bylo veliké město před Bohem, muselo se jím procházet tři dny.  
  Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: "Ještě čtyřicet 
dní, a Ninive bude vyvráceno." 5 I uvěřili ninivští muži Bohu, 
vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po 
nejmenšího. 6 Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze 
svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si 
do popela. 7 Potom 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. 8 Ať 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. 9 Kdo ví, možná že se Bůh v 
lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme." 
10 I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a 
litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. - A neučinil tak. 
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I. ÚVOD:  POKÁNÍ NENÍ KONEC, ALE ZAČÁTEK ŽIVOTA 

S BOHEM 
Biblické odkazy:  
 Ř 3:24-25;  

 

 

II. BOŽÍ POVOLÁNÍ  
A. Znamení 

B. Zpráva o přicházejícím soudu 

C. Více než Jonáš 

 

Biblické odkazy:  
 2Kr 14,12; Jk 5:16; Mt 28,19; Lk 11:30; Sk 17:31; Lk 11:32; Fp 2:6-8; 1Pt 2:22;  

 

III. POKÁNÍ V NINIVE  
A. Ovoce pokání 

B. Boží milost 

 

Biblické odkazy:  
 Ez 26:16; Lk 19,1; 1Pt 5,10; Mt 7:7-11; J 6:37-40; 2Pt 3,9; Zj 2:4;  
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Zveme vás na setkání nad tématem: Teologie Nové smlouvy 

Kdo: přednáší Geoff Volker (www.ids.org) 
Kdy: v sobotu 14. 5. 2022 
Kde: Dům techniky, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem 
  
10.00–10.15   Zahájení 
10.15–11.15 1. Hlavní principy Teologie Nové smlouvy (Smlouvy v Písmu, Zákon a 

Milost) 
11.15–12.30  Lehký oběd 
12.30–13.30   2. Teologie Nové smlouvy a rozdíly Smluvní teologie 
13.30–14.15   káva 
14.15–15.15   3. Teologie Nové smlouvy a rozdíly Dispenzační teologie 
15.15–15.30   Zakončení 
  
Přihlásit se můžete na tel.: 602 467 273 (Honza Suchý) 

KABŘINA, ŘEHÁK, OHIO, 
MORÁLKA, ELITA, LSTI, NÝŠE, 
MLOK, DŮRAZ, ARIE, LILA, KOTÍK, 
ŘETĚZ, FANT, TRUS, OBLÍ, OLEJ, 
DUBINA, CHRONOLOG, LISTÍ, 
BUDÍK, SVĚDČIT, STRDÍ, PROUTÍ, 
ZDALEKA, APATIE, TABU, VOSA, 
TYKEV, VLIV, KNÍR, ROSETA, EBON, 
SBĚR, ŠKRABAL, PIHA, LODĚ, 
TRÝLE, HLUŠ, VISA, HADI 

Tajenka: 

2 Petrův 1:17 On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl 
hlas: ………………………………………………………………………….., v něm jsem nalezl zalíbení. 

http://reformace.cz/zod-cislo-152/zveme-vas-na-setkani-nad-tematem-teologie-nove-smlouvy
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

8. května 2022  

OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

Neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Roman Klusák (Evangelikální 

baptisté Lovosice), Památka Páně a vedení Jan Suchý (Ž 41), 

písně Markéta Borovanská. 

Narozeniny v tomto týdnu bude mít Zuzka Hejkrlíková. Na neděli 29.5. po 

shromáždění plánujeme také její křest. Vyprošujme pro ni Boží milost! 

 

Mexiko: křesťané potrestáni za neúčast na festivalu 

Již čtvrtý rok po sobě jsou křesťané z církve Alfa a Omega ve státě 
Chiapas nuceni účastnit se náboženského festivalu, jinak jim hrozí pokuty 
od vesnických představitelů. Obyvatelé této oblasti každoročně 3. května 
slaví svátek Santa Cruz. Festival je součástí synkretického náboženského 
vyznání, které zahrnuje kombinaci římského katolicismu a tradičních 
kmenových náboženství. V předchozích letech bylo šest rodin patřících k 
presbyteriánské církvi potrestáno za to, že se odmítly slavnosti zúčastnit. 
Protože jsou velmi chudé, nemohly zaplatit pokutu 300 MXN (přibližně 350 
CZK) na rodinu. V uplynulém roce se církev rozrostla na 16 rodin a 
poplatek, který po nich byl požadován, se také zvýšil na 500 MXN (580 
CZK). Pokud tyto rodiny nebudou schopny zaplatit, bude jim přerušen 
přívod vody. V minulosti byly některé rodiny bez vody i pět měsíců, než se 
jim podařilo shromáždit požadovanou částku. Pastor Miguel Gómez Pérez 
potvrdil, že místní úřady mají k dispozici seznam obsahující jména členů 
církve, z nichž každému bylo nařízeno zaplatit pokutu. Vybrané poplatky 
se používají na nákup zásob pro oslavu, včetně alkoholických nápojů.  
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