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JE TVÁ VÍRA ŽIVÁ NEBO MRTVÁ? 
 (SK 10,24-48) 

 
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 10:36 To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům 
izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. 
37 Dobře víte, co se dálo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po 
křtu, který kázal Jan. 38 Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem 
svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval 
všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. 39 A my 
jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho 
pověsili na kříž a zabili. 40 Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu 
zjevit se - 41 nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu 
napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho 
zmrtvýchvstání. 42 A uložil nám, abychom kázali lidu a 
dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i 
mrtvých. 43 Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho 
jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří." 44 Ještě 
když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč 
slyšeli. 45 Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i 
pohanům byl dán dar Ducha svatého. 46 Vždyť je slyšeli mluvit ve 
vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil: 47 "Kdo může 
zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako 
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my?" 48 A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. 
Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní. 
 

I. ÚVOD: KRISTOVO EVANGELIUM SE ŠÍŘÍ 
 

 

Biblické odkazy:  
  Sk 1-8 

 

II. PETR ZVĚSTUJE KRISTA POHANŮM (V. 24-33) 
A. Cesarea 

B. Události v Joppe 

C. Kornelius 
 

 

Biblické odkazy:  
  Sk 10:2-28; Sk 11:2-3; J 18:28; Zj 5:9; Gn 34:14;  

 

 

III. KDO JE MILÝ BOHU? (V. 34-43) 
A. Kdo v něho věří (v. 35a) 

B. A činí, co je spravedlivé (v. 35b) 
 

 

Biblické odkazy:  
  Sk 4:12; 1K 15:17-18; Ř 5:1-2; Ř 4:1-5;  
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IV. BŮH DÁVÁ DAR DUCHA SVATÉHO I POHANŮM (V. 
44-48) 

A. Vylití Ducha svatého na pohany 

B. Poslušnost spásy 
 

Biblické odkazy:  
   Sk 2:4; Mt 28:19-20; Sk 8:35-36; Lk 15:10 

 

  
 

ZÁVADA, ŽHÁŘ, ZVUK, LOVCI, 
NÁPLAST, PLYNY, TVRZ, AUTOKLÁV, 
TANK, VOSA, LAOS, DXVI, EDÉM, 
AURA, PTÁCI, IDYLA, CVALY, 
NÁPLAV, AVIA, AKORDY, ALKA, 
EFOR, OVES, FLOK, AUTO, OGAŘI, 
DUNAJ, MAGISTR, KONVE, NOTA, 
PSAVOST, RACI, UHER, SUGESCE, 
LUNTY, URNY, ŠPIONKA, SETY, 
NULA, UHLÍ 

Tajenka: 

Marek 1:14 Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. 

15 Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. 

 ……………………………………………………………………………………………………………." 
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29. května 2022  

OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
úterý1700 – Biblické studium a modlitební čas  

neděle 930 – Společné shromáždění ústecké a jílovské církve. Kázání a vedení 

(Ž 44) Pavel Borovanský, písně Markéta Borovanská. 

Po shromážděné bude společný oběd. V tomto týdnu má narozeniny Evita 

Petrů a Milan Suchý. Vyprošujeme oběma Boží požehnání! 

 
Nigérie: Zveřejněno video s popravou křesťanů 
Tisková agentura Amaq, která je napojena na samozvanou teroristickou 

skupinu "Islámský stát", zveřejnila 10. května video, kde  je zachycena 

poprava 20 nigerijských mužů, kteří byli pravděpodobně spojeni s 

křesťanstvím, spolu s výhrůžným prohlášením provincie Islámský stát v 

západní Africe (ISWAP), v němž prohlašuje, že toto má být varováním pro 

křesťany na celém světě. Mluvčí na videu rovněž uvádí, že vraždy byly 

odvetou za smrt bývalého vůdce Islámského státu, který zemřel 3. února 

při americkém náletu v Sýrii. Čas a místo popravy nejsou známy a 

nigerijské úřady se k videu zatím nevyjádřily. Jeho pravost však potvrdila 

americká nevládní agentura SITE Intelligence Group, která sleduje 

teroristické aktivity na internetu. Přestože je o konkrétních osudech těchto 

zabitých mužů známo jen málo, modlete se, aby "Bůh, který ví všechno", 

povzbuzoval, utěšoval a posiloval všechny, které tento zločin těžce zasáhl. 

Modlete se také za to, aby zvítězila spravedlnost a aby osoby odpovědné za 

rozsévání teroru v Nigérii pochopily závažnost svého jednání, upřímně se 

před Bohem kály a plně odevzdaly svůj život Kristu. 
Žalmy 14:4 Což nevědí všichni, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, 

jako by jedli chleba, ti, kdo Hospodina nevzývají, 
5 že se jednou třást budou strachem? S pokolením spravedlivého je Bůh. 

http://www.cirkevusti.cz/

