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 I UVĚŘILI NINIVŠTÍ MUŽI BOHU,  
VYHLÁSILI PŮST 

(JON 3,1-10) 
 

A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti 
zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; 

amen, pravím vám, už mají svou odměnu. 
Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, 
abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který 

zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. 
Matouš 6:16-18 

 
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 
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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. 
 
 

I. ÚVOD:  BŮH POKOŘUJE LIDSKÁ SRDCE 
Biblické odkazy:  
 Mt 28:19-20;  

 

II. CO SE STALO S LIDMI V NINIVE? 
A. Ninivští uvěřili Božímu slovu  

B. Činili pokání  

C. Půst ninivských 

Biblické odkazy:  
 Lk 11,30-32; Iz 58:1-14; Sk 14,12; 1J 4:10;  

 

III. PŮST CÍRKVE  
A. Máme se postit?  

B. Proč se postit 

Biblické odkazy:  
  Lk 5:33-35; Sk 13:1-2; 2K 6:3-5; Ž 119:25; Jan 6:53-56;  

 

 



BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

 

3 

 

  

PŘÍTULA, KORD, OPISY, STÁJ, 
ODZNAK, OPĚT, MSTA, TRÁVA, 
DOUDA, DĚNÍ, PÁRA, ODBOJ, 
DRAVEC, ATHÉNY, RTÍK, ROZBOR, 
TUZÉR, VRANÍK, DŮRA, AUTA, 
ÚHEL, HLASY, DŘEPY, STROK, 
POUK, ÚJMA, HERA, NAMAZAT, 
HNÁT, DORTY, TOVÁRNÍK, LADO, 
ALITY, HADR, TOFU, PÍSNICE, 
PRSTY, MELA, KROJE, DRNY, 
CHŮDA, GRAF 

Tajenka: 

1 Tesalonickým 2:4  Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, 
abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, ………………………………………………………………………….. 

A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový 
Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. 

Zjevení Janovo 21:2 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

12. června 2022  

OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

Neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Aleš Novotný (BSK Kladno), vedení 

Jan Suchý (Ž 46), písně Petr Svoboda. 

Narozeniny v tomto týdnu bude mít Eva Solnařová. Vyprošujme pro ni Boží 

milost! 

Sborová dovolená 2022 v Rokytnici nad Jizerou bude, dá-li Pán, ve dnech 

30.7. (sobota) až 5.8.2022 (pátek). Na webových stránkách sboru je možné se 

přihlásit. 

 

Nigérie: Studentka vysoké školy zavražděna za údajné rouhání 

Pětadvacetiletá křesťanská studentka v nigerijském státě Sokoto byla 12. 
května zabita davem poté, co se rozšířily zvěsti, že se na skupinovém chatu 
v aplikaci WhatsApp rouhala Mohamedovi. Přesná povaha jejích 
komentářů není jasná, ale zdá se, že problém začal, když Deborah 
Emmanuel Yakubu vyjádřila rozčilení nad náboženskými příspěvky, které 
sdíleli její spolužáci, a požádala ostatní, aby se soustředili na témata 
týkající se jejich studijní práce. Deborah zřejmě také odmítla návrhy 
jednoho z dalších studentů, který později vznesl obvinění z rouhání. Podle 
zpráv médií se shromáždil dav, který Deboru násilím odvlekl z jejího 
bydliště. Jakmile vyšla ven, byla zbita, ukamenována a poté její tělo 
spáleno. Na sociálních sítích bylo zveřejněno video z útoku, na kterém je 
slyšet, jak jeden mladík hrdě prohlašuje: "To já jsem ji zabil a zapálil. Tohle 
je zápalka, kterou jsem ji zapálil." Na videu bylo již dříve vidět, jak ji četní 
studenti bijí a křičí "Alláhu Akbar", zatímco mladá křesťanka prosí o život. 
Dva hlavní strůjci útoku, studenti Bilyaminu Aliyu a Aminu Hukunci, byli 
zatčeni a obviněni ze zločinného spolčení a rušení klidu.  

http://www.cirkevusti.cz/

