B IBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

CO VEDE ČLOVĚKA K BIBLICKÉMU KŘTU?
(SK 8,26-40)
S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také

vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.
Koloským 2:12

Skutky apoštolské 8:26 Anděl Páně řekl Filipovi: "Vydej se na jih k
cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy." Ta cesta je opuštěná.
27 Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan,
správce všech pokladů kandaky, to jest etiopské královny. Ten
vykonal pouť do Jeruzaléma 28 a nyní se vracel na svém voze a četl
proroka Izaiáše. 29 Duch řekl Filipovi: "Běž k tomu vozu a jdi vedle
něho!" 30 Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte
proroka Izaiáše, zeptal se: "Rozumíš tomu, co čteš?" 31 On
odpověděl: "Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!" A pozval
Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. 32 To místo Písma, které
četl, znělo: `Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když
ho stříhají, ani on neotevřel ústa. 33 Ponížil se, a proto byl soud nad
ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť
jeho život na této zemi byl ukončen.´ 34 Dvořan se obrátil k Filipovi:
"Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví - sám o sobě, či o někom
jiném?" 35 Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.
36 Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan
řekl: "Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?" 37 --- 38 Dal
zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej
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pokřtil. 39 Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a
dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. 40 Filip se
pak ocitl v Azótu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou
zvěst, až se dostal do Cesareje.

I. ÚVOD: KNIHA, KTEROU DNES POTŘEBUJEME
Biblické odkazy:
 Sk 8:26-40

II. PÁN BŮH JEDNÁ (V. 26-31)
A. Křest je výsledkem Božího díla skrze službu církve (v. 26)
B. Duch svatý připravuje srdce člověka ke slyšení evangelia
(v. 27-31)
Biblické odkazy:
 Mt 28:17-20; Žd 13:5; Ř 1:20; Iz 56:3-5;

III. DOBRÁ ZPRÁVA PRO ŽIVOT (V. 32-35)
Biblické odkazy:
 Iz 53:2-6; Ř 3:10-12; Ř 8:3-4; Sk 16:31; 1J 1:9;
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IV. KŘEST DVOŘANA (V. 36-39)
A. Křest Duchem svatým
B. Křest vodou
C. Radost
Biblické odkazy:
 1K 12:13; Ř 6:3-11; Sk 19:1-6; Lk 15:10;

PACKAL,
ROZKÁZAT,
VZKAZ,
OTŘAS,
POSUNKY,
HŘÍBĚ,
POUZDRO, BUMERANGY, MEDEK,
PALMY, ZORAT, OSTNY, AMOKY,
OKTET, OKOLÍ, OKRES, ZETOR,
NASÁL,
LOPUCH,
KOMPOZICE,
VÝKUP, MANEKÝN, SENÁT, ROBOT,
MADAM, ŘEHOL, ZLOST, KUPON,
BUNKR, OSADY, MAZUT, RYBNÍK,
LANGUSTA, ULICE, SMYSL, NÁZOR,
PROUD, LOSOS

Tajenka:
Jonáš 3:7 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 cesty a od násilí, které mu lpí na rukou.
9 Kdo ví, možná že ……………………………………………………………….…………………………………
a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme."
ů
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Společné shromáždění ústecké a jílovské církve. Kázání Milan
Bulák (Jílové), vedení (Ž 14) Jan Suchý, písně Terezka Weberová.
Po shromážděné budeme mít s jílovskými společný oběd.

Nigérie: Nedávné útoky si vyžádaly další oběti na životech
26. září neznámí ozbrojenci ve městě Gavaciwa ve spolkovém státě Kaduna
vtrhli do kostela, ve kterém právě probíhala bohoslužba – a začali střílet.
Jeden z účastníků, Nasiru Abdullahi, na místě zemřel. Mnoho dalších
křesťanů bylo se zraněními převezeno do nemocnice. Guvernér spolkového
státu útok odsoudil a prohlásil, že pachatelé zneužívají citlivost vůči
náboženským tématům a úmyslně rozdělují společnost. Panuje všeobecné
přesvědčení, že se jednalo o akci radikálních fulských pastevců. Policisté
incident stále vyšetřují. Ve stejný den ve večerních hodinách bylo ve dvou
dalších osadách ve státě Kaduna zavražděno třicet křesťanů, zřejmě také
fulskými pastevci. Při těchto zatím posledních útocích bylo také zničeno
několik desítek domů.

Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování
jeruzalémské církve; všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a
Samařsku. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili.
Skutky apoštolské 8:1-2
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
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