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Mysl, ruce a srdce 
 

Shrnutí:   

Duchovní zdraví má tři roviny – rovinu, která se týká naší mysli, 

tedy toho, co víme, co poznáváme, jak věcem rozumíme, dále je tady 

rovina vůle – to jsou věci, které děláme, jak to, co poznáváme, 

převádíme do praxe a konečně třetí je rovina srdce, v tom dnešním 

slova smyslu, kdy mu rozumíme především v emocionální rovině. 
 

Otázky pro děti:   

1. Proč musí být mysl křesťana obnovena Božím slovem? 

2. Jak se projevuje pravá křesťanská víra v životě křesťana? 

3. Jaké bylo srdce Pána Ježíše Krista, když se díval na ztracené? 
 

ÚVOD: ZDRAVÁ CÍRKEV A ZDRAVÝ KŘESŤAN 

• Církev Kristova je živým organismem 
 

1. Církev vedená biblicky kvalifikovanými staršími. 

2. Trpící církev. 

3. Vyučovaná církev. 

4. Boží církev. 

5. Ohrožená církev.  

 

Povinností každého křesťana je usilovat o svůj vlastní duchovní růst na 

prvním místě, protože to je nejlepší způsob, jak může růst Kristova církev.  

 

 

Biblické odkazy:  

�  Gn 2,7; 2 K 4,16; Sk 20,31 
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I. MYSL (V. 32) 

• Víra začíná u porozumění 
 

A. Mysl nasměrovaná k Bohu 

 

B. Mysl proměňovaná Božím slovem 

• Slovem byly založeny světy (Žd 11,3),  

• Slovem jsme znovuzrozeni k věčnému životu (1Pt 1,23nn; Jk 1,18),  

• Slovem rosteme k věčnému životu (1Pt 2,1nn, J 8,31),  

• ve Slově poznáváme pravdu, která nás osvobozuje (J 8,31-32),  

• ti, kdo vzdorují Slovu, jsou odsouzeni tímto Slovem (1Pt 2,8; Ř 2,16),  

• podle Slova se pozná, zda milujeme Ježíše Krista (J 14,23-24),  

• Slovo má v křesťanech přebývat ve veškeré plnosti (Ko 3,16),  

• Slovem mají bojovat proti ďáblu a duchovním mocnostem (Ef 6,17). 

 

Biblické odkazy:  

�  Lk 6,45; 2 K 11,28; Ř 12,2; 2 K 1,13;  
 

II. RUCE (V. 33-35) 

• Víra bez skutků je mrtvá 
 

A. Tvrdá práce 

 

B. Pomoc  

 

C. Dávání 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Jk 2,17; Lk 5,5; Mt 11,28; 1 Tm 4,10; 1 Tm 5,17; Ef 4,28; 1 Te 4,11-12; 2 Te 3,6.10; Gal 

6,6-8 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

III. SRDCE (V. 37-38) 

• Víra se projevuje v obnovených citech 
 

A. Emotivní křesťané 

 

B. Citliví křesťané 

 

 

Biblické odkazy:  

�  1 Te 4,9 
 

ZÁVĚR (V. 36) 

• Modlitba je spojením mysli, vůle i citů 
 

 
 

 

 

 

 

   

RING, NORA, OÁZY, DUSNO, 

IGOR, STRŽE, VÁDÍ, ATAK, PEJŘ, 

HOKEJKA, ŽEBRÁCI, SPOJ, GLEJ, 

SCHOD, SKOT, JANEK, PLEŠ, 

JIVE, BETONY, KONVENCE, 

NAIVA, EUKALYPT, ÚTES, LÍSKA, 

CÁKANCE, LEICH, KLEC, JEEP, 

BONA, OŽERA, ÚKROK, LAUREÁT, 

LAOS, TÚRY, VAKY, OVARY, TKÁT, 

ČTRNÁCT 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)  

Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (Ef 1,1-2).  
 

Čína: Pastora podzemní církve napadli agenti vyslaní státními orgány  

Li Šuang-pchinga, pastora sboru podzemní církve Lin-fen v provincii Šan-si, 13. 8. 

ve večerních hodinách unesli, zbili a zastrašovali pověřenci státních orgánů. Li jel 

autem domů, když se na silnici před ním náhle objevil vrávorající muž. Jakmile Li 

zastavil, zabrzdil vedle něj černý sedan, ze kterého vyskočili tři muži, vyvlekli pastora 

z auta (za pomoci člověka předstírajícího opilost) a nasoukali ho do sedanu. Zatímco 

jeden z únosců řídil, ostatní drželi bratra Li na zadním sedadle a nejrůznějšími 

způsoby ho obtěžovali. Zavázali mu oči, spoutali ho provazem a také ho fyzicky bili, 

přičemž mu způsobili několik viditelných zranění na hlavě, krku a hrudníku. Řidič se 

vyhýbal hlavním cestám, až dorazil na obilné pole, kde únosci bratra Li vysadili. 

 Po celou cestu jeden z únosců Liovi opakovaně vyhrožoval zabitím kvůli jeho 

práci pro domácí církev – například prohlašoval, že ho utopí v řece nebo přinutí 

vypít kyselinu sírovou. Kromě toho tvrdil, že vypátrá a unese křesťanovu rodinu. 

Pastor je přesvědčen, že únosci pracují pro místní orgány, které se na něj již v 

minulosti zaměřovaly kvůli jeho aktivitám v církvi. 

 V roce 2009 několik stovek policistů uskutečnilo razii na shromáždění, kterého se 

průměrně účastní přibližně 50 000 věřících. Při incidentu zničili Bible a poškodili 

některé části budovy; mnoho členů společenství také fyzicky napadli. Skupina 

vedoucích se tehdy vypravila do Pekingu podat oficiální stížnost, po cestě však byli 

zadrženi a umístěni do vazby. Li byl společně s několika kolegy propuštěn v červenci 

2011. Další členové společenství Lin-fen se dostali na svobodu později, někteří se 

však nacházejí ve vězení dodnes, mezi nimi také Jang Žung-li (Yang Rongli), který si 

odpykává sedmiletý trest. 
 

Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, 

Pane Ježíši! 

Zjevení Janovo 22:20 


