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SVĚDECTVÍ O UKŘIŽOVÁNÍ (J 19,17-42) 

Tam ho ukřižovali. 
 

Dnes budeme společně procházet příběhem o ukřižování Ježíše a podíváme 

se na několik svědectví, která nám dokazují, že věci, o nichž čteme, se 

doopravdy staly, a staly se tak, jak jsou popsány, protože je zapsali očití 

svědkové. Musíme mít naprostou jistotu, že tento příběh je pravdivý, jinak 

bude naše víra postavená na falešných základech, a to jistě nikdo z nás 

nechce, ani nepotřebuje. 
 

 

I. SVĚDECTVÍ PILÁTA (V. 17-22) 

 Ježíš Nazaretský, král židovský  
 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  
 2K 5,21; Mt 28,18;  

 

II. SVĚDECTVÍ PÍSMA (V. 23-24) 

 … aby se naplnilo Písmo 
 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  
 2K 8,9; J 10,17-18;  

 



 

 

III. SVĚDECTVÍ ŽEN (V. 25-27) 

 ‚Hle, tvá matka!‘ 
 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  
 Lk 23,49; Lk 23,39-43 

 

IV. SVĚDECTVÍ KONCE (V. 28-30) 

 Je dokonáno! 
 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  
 Mk 15,23; Iz 53,3-5; J 10,17-18; Ř 10,9-10;  

 

V. SVĚDECTVÍ VOJÁKŮ (V. 31-34) 

 Ten člověk byl opravdu Syn Boží! 
 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  
 Mk 15,39; 

 



 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

VI. SVĚDECTVÍ JANA (V. 35-37) 

 … a jeho svědectví je pravdivé. 
 

 

 
 

Biblické odkazy:  
 1K 15,3; Mt 24,35; Mt 5,18; 

 

VII. SVĚDECTVÍ TAJNÝCH UČEDNÍKŮ (V. 38-42) 

 Josef z Arimatie a Nikodém 
 

 
 

 

Biblické odkazy:   
  Lk 23,50-51; Mk 15,43-45; Mt 10,32-33; J 12,42-43; 

 

 

 

 

   

PRŠÍ, PERO, ZETA, DOKY, VDOVA, 

PEKLO, DÉŠŤ, OCEL, IDEA, DRÁP, 

HLEMÝŽDI, SPOR, PÁRA, NATÉ, 

SIROVODÍK, ŽÁROVKY, ESEJ, 

SPONKA, JIZVA, ATOLY, KOVO, 

PRINC, ŠRAM, OPAR, BÓJE, 

OKLAHOMA, MRAVY, FRIDEX, 

SAPO, KÁVY, LIKR, MRÁZ, CESŤÁK, 

ČAJE, SKALP, JEPTIŠKA, VÁZY, 

DÁVKY, NERV, VYŽLE, PÁNI, BROŽE, 

HYBERNA, ŠPRT, TEXT, HADI, PLTĚ, 

PORŠ, POET, EUKALYPT, ČÁPI 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění (v kanceláři Reformace.cz): 

Neděle 930 – Shromáždění – kázání: J. Kernal (J 20,1-29), Památka + 

vedení – H. Prorok, chvály – A. Vorsa & comp. 

Středa 1830 – Biblické studium a modlitební setkání (J 19,17-20,29) 

Neděle 930 – Shromáždění – kázání: J. Kernal (1Te 4,1-8), Památka + 

vedení – H. Prorok, chvály – A. Vorsa & comp. 
 

 

Sýrie: Naděje pro ty, kteří zůstali v Sýrii 
Mohlo by se zdát, že zprávy týkající se syrské krize už začínají být trochu 

ohrané. Existují však věci, na které si jako údy těla Kristova nemůžeme dovolit 

zapomínat. Na území Sýrie stále zůstává uvězněno sedm milionů lidí, kteří 

přišli o domov kvůli válce a teroristům z Islámského státu. Značnou část z nich 

tvoří Ježíšovi následovníci. Někteří z nich uprchli do bezpečnější oblasti 

nedaleko Damašku a v současné době přežívají v malých pronajatých 

místnostech nebo provizorních přístřešcích. Někteří dokonce prohledávají 

odpadky ve snaze nalézt něco, co by se dalo použít jako další jídlo.  

Když místní spolupracovníci Alpha Relief začali navazovat kontakty s 

pronásledovanými křesťany uvězněnými v Sýrii, často naráželi na společný 

povzdech: „Připadáme si, jako by na nás církev tam venku zapomněla.“ Se sílící 

krizí svět soustředí svou pozornost na Syřany, kteří ze země uprchli, a směruje 

svou pomoc do uprchlických táborů ve svobodných evropských zemích. Tyto 

iniciativy jsou velmi důležité, ale je zapotřebí, aby nebyli přehlíženi ani lidé 

uvěznění doma v Sýrii. 
 

Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta 
nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, 

že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho 
jménu. 

Jan 20:30-31 
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