
BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

 

OTEVŘENÁ SRDCE (SK 15,36-16,40) 

Sláva Boží svrchované milosti 
 

V dnešním textu se nám otevírá výhled na Boží milostivé, vykupitelské dílo. 

Lukáš nám ukazuje, jak se zpráva evangelia dostala na evropský kontinent … 

a především to, jak skrze ni Bůh proměňuje životy, jak povolává svůj 

vyvolený lid a buduje nadpřirozené společenství své Nevěsty, Církve. 
 

 

ÚVOD 

 Bůh je svrchovaný skutečně nade vším 
 

Boží svrchovanost nad dějinami, nad největšími i nejmenšími věcmi je 

tím, co nám může a má být pevnou skalou tváří v tvář utrpením, 

polštářem, na kterém večer s důvěrou spočine naše hlava. Dějiny jsou 

kulisami příběhu Boží lásky k Jeho vyvoleným. A jediný atom se 

nevymkne z Jeho milující ruky.  
 

 

Biblické odkazy:  
  Ef 1,11; Iz 46,9-10; Mt 16,18; Ž 115,1-3; Ř 11,36; Ž 136; Ř 8,28-30; Mt 10,28-31 

 

I. SRDCE UČEDNÍKŮ (SK 15,36-16,10) 

 Bůh otevírá srdce učedníků 
 

A. Bůh dává učedníkům lásku k církvi 

B. Boží plán se naplňuje i skrze lidská selhání a spory 

C. Boží milost buduje rodinu víry 

D. Boží ruka není vždy zjevná, ale je přítomná, což nás má   

 vést k rozvaze, moudrosti a růstu v důvěře. 
 

Biblické odkazy:  
  Ef 1,11; Iz 46,9-10; Ž 115,1-3; Gn 50,20; Fp 1,8; 1K 12,4-27; Ef 2,15-22; Mk 10,29-30; Př 

11,14; 28,26; Ef 5,15-16; Ž 19,8; 1K 14,29-33; 1Te 5,20-22  



 

 

 

II. SRDCE LYDIE (SK 16,11-15) 

 Bůh otevírá srdce bohaté obchodnice 
 

A. Lidé ve své přirozenosti nenávidí Boha a milují ďábla  

 

B. Bůh je ten, kdo otevírá srdce a dává víru 

 

C. Bůh povolává své vyvolené skrze kázání evangelia 

 
 

Biblické odkazy:  
  J 3,19-20; Ř 3,10-18; 8,7-8; Ef 2,1-3; Fp 1,29; 2Tm 2,25; Ef 2,8-9; Sk 13,48; 1Te 1,4-5; 2Te 

2,13-14  
 

III. SRDCE POSEDLÉ DÍVKY (SK 16,16-19) 

 Bůh otevírá srdce posedlé otrokyně 
 

A. Bůh je jistým vítězem, i tak okolo nás zuří válka. 

 

B. Kristus přišel, aby svět zachránil, a to svými způsoby.   
 

 

Biblické odkazy:  
  Zj 12; J 3,16-18; Lk 4,18-19; 1Tm 1,15-16; Tt 2,11-13 

 

IV. SRDCE ŽALÁŘNÍKA (SK 16,19-34) 

 Bůh otevírá srdce tyrana 
 

A. Zbožnost vede k utrpení.  

 

B. Utrpení je pocta a Boží dar. Boží svrchovanost v utrpení nás má vést 

k chvále a radosti, k tomu, abychom mohli být světlem a solí. 

 

C. Nevěříme náboženskému systému, věříme Bohu. 



 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

 

 

Biblické odkazy:  
  Sk 5,40-41; Fp 1,29; 2Tm 3,12; Mt 5,3-16; 2Te 1,4-10; Ř 8,28-30; Sk 16,34; 2Tm 1,12 

 

V. NAŠE SRDCE (SK 16,35-40) 
 

Bůh skrze smíření evangelia vytváří nadpřirozenou komunitu 

nepravděpodobných lidí. 

 

Církev sjednocuje Kristova láska v Kristově Duchu. 
 

 

Biblické odkazy:  
  Fp 1:8, 1. Kor 12:4-27, Ef 2:15-22, Mk 10:29-30, Ga 3:28-29, Ko 3:9-13  

 

 

 
 

   

Osmisměrka 

NIOB, SKLA, MASAKR, PLYN, NULA, 

ŠUTR, HŘÍBĚ, TRKY, KRAUL, BONA, 

ROJE, UZLÍK, NOHA, VAZBA, PUDR, 

ORAN, NATĚ, ASFALT, PASTVA, 

POTOPA, RENA, OKOL, ŠPACHTLE, 

VÍKO, VNUK, ORLICE, AULA, SÁGA, 

ARAT, ALFA, ZNAK, OBLÁ, BIČE, 

KULE, STAV, ODMLKA, UZLY, VNAD, 

PAUZY, MOPED, LADO, KROVKA, 

MOTTO, RÉVA, ÚŠTĚP, PIVOVAR, 

KEFA, NERV, ÚHOR, LOTO, KRAB, 

AMÍK, SBOR, CHMEL, OVAN 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění (v kanceláři Reformace.cz): 

Středa 1830 – Biblické studium a modlitební setkání (1Te 3,6-10) 

Neděle 13. 3. 2016 – společné shromáždění s Biblickým společenstvím 

křesťanů v Ústí nad Labem a Biblickým sborem křesťanů Kladno 

– shromáždění bude v budově nádraží Dejvice (Masarykův 

salónek), začátek bude v 10:00.  

Pátek 25. 3. 2016 – velkopáteční shromáždění od 10.00 (bude se 

společným obědem). 
 

Pákistán: Útok na mladé ženy skončil tragédií 

Křesťanky jsou v této převážně muslimské zemi obzvlášť zranitelným cílem a 

často se stávají obětí znásilnění nebo veřejného zostuzení, které mají na svědomí 

místní extrémisté. Při nedávném incidentu skupina muslimských mužů úmyslně 

najela autem do tří mladých křesťanských žen, protože odmítly jejich návrhy 

sexuálního charakteru. Kiran (17), Šamroza (18) a Sumble (20) šly spolu domů, 

když u nich zastavili čtyři muslimové v autě a předložili jim nemravný návrh. 

Dívky odmítly, načež se muži rozzuřili a řidič do nich najel. Při srážce dvě dívky 

utrpěly vážná zranění včetně mnohačetných zlomenin. Kiran srážku nepřežila – po 

nárazu nejprve skončila na kapotě, načež se řidič se rychle rozjel a poté prudce 

zabrzdil, dívka odletěla dopředu a spadla na silnici. 

Podobné nelidské násilnosti v této jihoasijské zemi často zahrnují 

zneužívání žen a dětí. Pákistán se aktuálně nachází na osmém místě v 

seznamu World Watch List (země, ve kterých jsou křesťané vystaveni 

nejkrutějšímu pronásledování, vydává organizace Open Doors). Když soud 

před časem potvrdil trest smrti pro Asiu Bibi, křesťanskou matku nepravdivě 

obviněnou z rouhání, případ vyvolal mezinárodní pozdvižení. 
 

Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje 
Hospodinu. 

Jeremjáš 17,7 

http://www.cirkevusti.cz/

