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 U HOSPODINA JE SPÁSA! 
(JON 2,1-11) 

 
Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť 
nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše 

Krista nově se narodit k živé naději.  
1 Petrův 1:3   

  
Jonáš 2:1 Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. 
Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. 2 I 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. 4 Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě 
proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne převalily. 5 A 
já jsem si řekl: Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však 
zase hleděl na tvůj svatý chrám! 6 Zachvátily mě vody, propastná 
tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu. 7 Sestoupil jsem ke 
kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. Tys však 
vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože! 8 Když jsem byl v 
duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal; má modlitba vešla k 
tobě ve tvůj svatý chrám. 9 Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o 
milosrdenství se připravují. 10 Já ti však s díkůvzdáním přinesu 
oběť, co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása!" 11 I rozkázal 
Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu. 
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I. ÚVOD: CO SE MÁME NAUČIT? 
Biblické odkazy:  
 Kol 1:9;  

 

II. DO KAŽDÉ BEZNADĚJNÉ SITUACE VŽDY SVÍTÍ 

SVĚTLO 
A. Choď vírou  

B. Tři kroky pokání  

Biblické odkazy:  
  2Kr 14:25; Jon 1:12;  

 

III. A TEN ČTVRTÝ: VOLÁNÍ  
A. Jonáš volá k Pánu  

B. Před trůnem milosti 

C. Boží ujištění o spáse 

Biblické odkazy:  
 Ř 3:4; J 14:6; Mt 12:39-40; Žd 11:1; Mk 9:48; Mt 25:41; Žd 4:14-16;   

 
IV. VÍTĚZSTVÍ VÍRY 

A. Nové srdce chválí Pána 

B. Nové srdce vyznává 

Biblické odkazy:  
 Ř 3:4; Fp 1:21-26; Da 3:17-18; Žd 11:13-14; Lk 10:2  
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Pokr. ze str. 4 

V souvislosti s pobytem ve vazbě Čchen učinil následující prohlášení: 

"Děkuji Bohu za to, že mi dal příležitost kázat evangelium venku a také 

sdílet evangelium v městském vazebním středisku Hengjang, po dobu 

sedmi dnů, a poté hlásat evangelium v městském protidrogovém 

rehabilitačním středisku Hengjang po dobu osmi dnů. Děkuji Bohu, že mě 

dnes ráno bezpečně přivedl domů; sláva Bohu! Drazí přátelé, pozvedejte 

prosím ve svých modlitbách ty, kteří slyšeli evangelium." 

 

Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – 
jako K ristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i 

my vstoupili na cestu nového života.  
Římanům 6:4  

OKNA, MRAV, DARY, ANODA, 
ORLE, GYMNASTÉ, HROCH, 
KVOKNUTÍ, SUVERÉN, VNAD, 
EDÉM, MENU, ŽMOCH, DOUPĚ, 
POHROMA, OKÁČ, EURO, ČERŇ, 
STAROBA, LYNČ, DEKL, VLNA, 
OMANY, ŠANONY, KRYT, MRNĚ, 
SKAUTI, DOST, EXIL, UHLÍ, ARCHA, 
KLAM, OÁZY, PODNOS, ÁCHAT, 
HRON, SKIVO, HÝKAL, ZPAMĚTI, 
TVARY, RAJZ, LÝKO 

Tajenka: 

1 Petrův 3:8 Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, 
milosrdní a pokorní, 9 neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; 
vždyť jste byli povoláni k tomu, …………………………………………………………………………………….. 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

Na Velký pátek 15.4. budeme mít shromáždění od 18,00 hod. s Večeří 

Páně. 

Neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení Jan 

Suchý (Ž 37), písně Petr Svoboda. 

Na Velikonoční pondělí 17.4. plánujeme výlet. Sraz v 10,15 hod. na 

parkovišti pod Sněžníkem. Ve 14,00 hod. potom táborák v Žandově. 

Narozeniny v tomto týdnu bude mít Julinka Weberová. Vyprošujme pro ni 

Boží požehnání! 

 

Čína: "Bojovník evangelia" vděčný za zadržení 
Čchen Wenšeng je označován jako "bojovník evangelia" pro své neochvějné 

nadšení šířit Ježíšovu dobrou zprávu svědectvím o tom, že Kristova moc, 

která proměňuje život, je dostupná všem, kdo věří. Tento věrný věřící byl 

několikrát zatčen čínskou komunistickou stranou, ale pokaždé se vrací do 

ulic, aby i nadále odvážně hlásal poselství evangelia. Dne 26. března byl 

Čchen opět propuštěn z vazby, tentokrát po sedmi dnech strávených ve 

správní vazbě a dalších osmi dnech v protidrogovém odvykacím centru. 

Důvodem jeho pobytu v protidrogové léčebně byl jeho dřívější život 

narkomana – než zažil Boží zázračné uzdravení a vysvobození. Po 

propuštění Čchen prohlásil, že je za dobu strávenou ve vazbě vděčný, 

protože během zadržení mohl sdílet evangelium. On sám dospěl k víře poté, 

co slyšel evangelium v odvykacím zařízení. 

Pokr. na str. 3. 
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