
BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

JE DOKONÁNO! (J 19,30) 
 

 

Co znamená Kristův kříž? Jaký vliv má Kristovo ukřižování pro mne, dnes 

v 21. století? Jak se na Kristův kříž máme dívat? Zeptejte se sousedů, co si 

myslí o Ježíšově ukřižování? Zeptejte se přátel i spolužáků, co si myslí o 

Kristovu kříži. A pak tyto odpovědi postavme do světla Písma. Budeme 

ohromeni Boží slávou! 
 

 

Jan 19:25  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 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.  
 

 

Otázky ke kázání:  

1. Jaký postoj zaujímají neobrácení lidé ke Kristu? 

2. Jak se k tomu má křesťan postavit? 

3. Jaká je biblická zpráva o důsledcích kříže? 

 

 

 

 

 
 



 

 

ÚVOD 

 Přicházející služebník 
 

Biblické odkazy:  
  Iz 42:1-4; 

 

I. V OČÍCH SVĚTA PORAŽENÝ 

 Politici 

 Vojáci 

 Lidé v zástupu 

 Náboženské autority 
 

Biblické odkazy:  

  Lk 23:7-11; Mt 27:27-31; Mt 27:38-40; Mt 27:41-42;   

 
 

II. S POROZUMĚNÍM DUCHA SVATÉHO VÍTĚZNÝ 

 Tetelestai: co to slovo znamená? 

 Naplnění SZ proroctví 

 Zaslíbení od věčnosti 

 Vykoupení je jen v Kristu a jeho díle 
 

 

Biblické odkazy:  

  J 19,30; Mk 15:37; Iz 53; Žd 2:15; Ko 1:13-14; 1 J 2:25; Ti 1:1-2; 2 Tm 1:8-

10; Žd 13:20-21; Ko 1:14;  
 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

 

 
   BŘEČŤAN, BULGER, DĚVY, DODO, 

DŽEM, GAUČO, GUMA, CHLAD, 

IRÁK, KOPR, LÁVA, LEPÉ, LÉTO, 

LEŽÁK, LIDA, LOVEC, LOVY, MDLO, 

NEON, NIOB, OKRES, OMAM, OPAR, 

OPAT, OVCE, PAVÉ, PRŮVAN, 

PRYŽE, RÁČE, REVÍR, RITO, 

SAKOLEVA, SLOJ, SLOKA, START, 

TEXT, TREND, UKULELE, VÍKA, 

VODA, VOLATA, VRYP, VSUN, ŽALÝ, 

ŽIAR, ŽOLD 

Osmisměrka 

Tajenka 1Pt 1,18-19 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři.  

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal, vedení A. 

Vondruška, památka P. Steiger, chvály B. Šedivá.  

V sobotu 23. 11. pořádá kladenský sbor konferenci „Úsilí o svatost“. 

Konference bude v hotelu Kladno v Kladně od 9.00. Přihlášky jsou na 

stránkách kladenského sboru www.bskk.cz 
 

 

Indie: Pastorova rodina se musí skrývat 

Patram Mangala vypomáhá v křesťanské škole v osadě Sohna ve státě Harijána. 22. 

září pracovali s manželkou na dvorku, když na místo dorazila skupina hinduistických 

radikálů a fyzicky je napadli. Patrama zasáhli do obličeje rýčem, manželce způsobili 

vnitřní zranění a také ji udeřili do obličeje. Synovi Abiškovi vyrazili čtyři přední zuby 

a poranili mu oko, druhý syn Rádž utrpěl vnitřní zranění. 

Rodina nahlásila napadení na místní policii, policisté však téměř týden odmítali 

incident zaprotokolovat. Útočníci mezitím podali vlastní stížnost, ve které nepravdivě 

tvrdili, že Patram s rodinou poškodili hinduistický chrám a snažili se obsadit pozemek, 

na kterém jejich svatyně stojí. Jeden z útočníků, Anil Kumar, navíc prohlašoval, že ho 

křesťané napadli. 

Podle Patrama problémy začaly poté, co několik radikálů v roce 2015 proniklo do 

prostor školy, umístilo tam hinduistickou modlu a prohlásilo pozemek za místo, kde 

bude vybudován hinduistický chrám. Křesťané modlu odstranili a navzdory hrozbám a 

obviněním soud nakonec rozhodl ve prospěch školy. 

Od zmíněného útoku bylo členům rodiny kvůli nahlášení útoku na policii 

vyhrožováno zabitím, a tak se museli začít skrývat. 

 

 

Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí ať je tvoje sláva! 

Žalm 108,6 


