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JE KRISTŮV KŘÍŽ TAKÉ TVŮJ?
(J 19,17-42)
Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě
k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.
1 Korintským 1:18
Jan 19:17 Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka,
hebrejsky Golgota. 18 Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé
strany jednoho a Ježíše uprostřed. 19 Pilát dal napsat nápis a
připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský. 20
Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl ukřižován, bylo
blízko města; byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. 21 Židovští
velekněží řekli Pilátovi: "Neměls psát `židovský král´, nýbrž
`vydával se za židovského krále´." 22 Pilát odpověděl: "Co jsem
napsal, napsal jsem."
23 Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na
čtyři díly, každému vojákovi díl; zbýval ještě spodní šat. Ten byl
beze švů, od shora vcelku utkaný. 24 Řekli mezi sebou: "Netrhejme
jej, ale losujme, čí bude.!" To proto, aby se naplnilo Písmo: `Rozdělili
si mé šaty a o oděv můj metali los.´ To tedy vojáci provedli. 25 U
Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie
Kleofášova a Marie Magdalská. 26 Když Ježíš spatřil matku a vedle
ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn!" 27
Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka!" V tu hodinu ji onen
učedník přijal k sobě. 28 Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto,
aby se až do konce naplnilo Písmo, řekl: "Žízním." 29 Stála tam
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nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji
podali k ústům. 30 Když Ježíš okusil octa, řekl: "Dokonáno jest." A
nakloniv hlavu, skonal. 31 Poněvadž byl den přípravy a těla
nesměla zůstat přes sobotu na kříži - na tu sobotu totiž připadal
veliký svátek - požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány
kosti a aby byli sňati s kříže. 32 Přišli tedy vojáci a zlámali kosti
prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. 33 Když přišli k
Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, 34 ale jeden z
vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda. 35 A ten,
který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svědectví je pravdivé;
on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. 36 Neboť se to stalo, aby
se naplnilo Písmo: `Ani kost mu nebude zlomena´. 37 A na jiném
místě Písmo praví: `Uvidí, koho probodli.´
38 Potom požádal Piláta Josef z Arimatie - byl to Ježíšův učedník,
ale tajný, protože se bál Židů - aby směl Ježíšovo tělo sejmout z
kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal. 39 Přišel
také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci, a přinesl sto liber
směsi myrhy a aloe. 40 Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s vonnými
látkami do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem. 41
V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový
hrob, v němž dosud nikdo nebyl pochován. 42 Tam položili Ježíše,
protože byl den přípravy a hrob byl blízko.

I.

LIDÉ MUSÍ VĚDĚT,
(19:17-22)

ŽE

JEŽÍŠ

BYL UKŘIŽOVÁN

Biblické odkazy:
 Sk 13:28; Ko 1:16; Ř 2:28-29;
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II. JE DOKONÁNO! PŘESVĚDČ SE! (19:23-24; 2837)
A. Ukřižování Ježíše nebyla náhoda
B. Je dokonáno!
C. Očitý svědek
Biblické odkazy:
 Ž 22:2; 1Pt 2:22; J 3:36; J 21:24;

III. NIKDY UŽ NEBUDEŠ STEJNÝ! (25-27, 38-42)
Biblické odkazy:
 Mk 10:29; J 12:42;

SJEZD, BEDRA, PRISIL, BOREC,
TORZO, STŘEP, PUDRY, GAUČO,
EDIKT, NÁKYP, OPÉCI, DÁRKYNĚ,
KLÍŠTĚ, PŘELUD, FILTR, BAGRY,
BĚLOUŠ, RAŠPLE, PLEVY, DĚVČE,
ARCHAR, OZVUK, EDUARD, MODLA,
MÝVAL, LEBKY, MRAKY, OKOPY,
DÁRKY, PASUS, ČTIVO, LISOVAT,
RUINA, LIPKA, ALICE, KAPSY,
DRÁTY, JASAN, ŠAMPUS, LÍBÁNÍ,
RÝPADLO, RUNDA, FOGLAR

Tajenka:
Slovo o kříži je …………………………. těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří
jdeme ke spáse, je mocí Boží.
1 Korintským 1:18
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OZNÁMENÍ: Pravidelná shromáždění
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Příští neděli, 28.7. 2019, shromáždění ani biblická hodina 30.7.
2019 nebude! Oboje se uskuteční, dá-li Pán, na sborové
dovolené!
Írán: Zadržení několika osob, které nedávno konvertovaly ke
křesťanství
1. července bylo ve městě Búšehr na jihozápadě Íránu zadrženo osm
konvertitů ke křesťanství, z toho pět členů jedné rodiny. Aktéři zátahu se
představili jako zástupci ministerstva zpravodajských služeb (MOIS).
Zabavili křesťanům Bible a další literaturu, náboženské symboly, přenosné
počítače, telefony a jiné osobní věci. Zadrženi byli šestatřicetiletý San
Chosráví, jeho manželka Marjam Faláhí (35), Samův bratr Sásan (35) s
manželkou Mardžan Faláhí (33), Samova a Sásanova matka Chatún
Fatolahzádeh (61), Púrija Pejma (27), jeho stejně stará žena Fatemeh Tálebí
a osmatřicetiletý Habíb Hejdárí. Příslušníci zacházeli s křesťany
nevybíravým způsobem, přestože zatýkání přihlížely děti. Chatún byla
propuštěna ještě ten den kvůli svému věku; všichni ostatní zůstávají podle
posledních zpráv stále zadržováni bez možnosti kontaktovat právního
zástupce na samotkách v prostorách místní pobočky MOIS. Jedná se jen o
jeden z mnoha případů zatýkání v posledních měsících – o řadě z nich
nebyly z bezpečnostních důvodů zveřejněny vůbec žádné informace
Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na
ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.
Židům 13:3
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