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CO VEDE ČLOVĚKA K BIBLICKÉMU KŘTU? 
 (SK 8,26-40) 

 
Přečtěte si prosím oddíl 8:26-40 knihy Skutků apoštolských. 

Úterý 26.10 2021 17,00 kancelář BSK. 

 
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 pokřtil. 39 Když vystoupili z vody, Duch Páně se 
Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou 
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cestou. 40 Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všemi městy a 
přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cesareje. 
 

1. K biblickému křtu vede cesta duchovního znovuzrození. Co bys o 

něm řekl? Kde se o něm mluví – ve Starém a kde v Novém zákoně? 

(Ez 36:25-27; J 3:5-10) 

2. Kdo působí nové narození? Co je k tomu potřeba? A k čemu vede? 

3. Jak jsi se znovu narodil ty? Můžeš o tom vydat druhým lidem 

svědectví? 

4. Máme dobrý důvod si myslet, že Filip ze Sk 8 není stejný Filip jako 

v J 2 a Mt 10:1-4. Odpověď je ve Sk 6:1-2. 

5. K čemu Pán poslal Filipa za dvořanem? 

6. Co můžeme vyvodit z tohoto příběhu o srdci dvořana? 

7. Jak se vztahuje text ve Sk 8:32-33 ke Kristu? Jak s tím textem Filip 

naložil? (v. 35) 

8. Proč chtěl být dvořan pokřtěn? Co se stalo? 

9. A proč Filip dvořana pokřtil? 

10. Řecké slovo pro křest je baptizo – omýt, ponořit. K čemu nám 

pomáhá porozumění významu tohoto slova? 

11. Křest ve vodě je symbol – vysvětli na základě textu z Ř 63-11. 

12. Diskutuj za použití Písma možnost být pokřtěn jako miminko 

nebo jako dospělý. (Mt 3:1.11 a Sk 19:1-5) 

http://www.cirkevusti.cz/

