B IBLICKÉ S POLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

JE TVÁ VÍRA ŽIVÁ NEBO MRTVÁ?
(SK 10,24-48)
Přečtěte si prosím 10. a 11. kapitolu knihy Skutků apoštolských.
Úterý 31.5.2022 17,00 kancelář BSK.
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 my?" 48 A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista.
Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní.
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1. Kdy, kde a jak se narodila církev?
2. Jaké poslání dal Kristus církvi? (Sk 1,7-8)
3. Co se muselo stát a proč, aby se toto poslání začalo naplňovat? A
kdy skončí? (Sk 8,1)
4. Kde bys hledal Joppe a Cesareu?
5. Proč bylo Petrovo vidění velké bílé plachty tak zásadní pro církev?
(Sk 10,11-16)
6. Kdo byl Kornelius? Jakého byl charakteru? (Sk 10)
7. Proč takový charakter nestačí ke spasení?
8. Kdo je milý Bohu? (v. 35)
9. Co obsahuje a k čemu vede živá víra? (v. 36-43)
10.
K čemu je křest?
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