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� Texty na tento týden – Mk 5:,15–20; Mk 16:1–11; Sk 4:1–20; 1J 1:1–3; Ga 2:20; Sk 26:1–32 
 

� Základní verš 
„Nebo� o tom, co jsme vid�li a slyšeli, nem�žeme ml�et.“ (Sk 4:20) 
 

   Osobní sv�dectví má velkou moc. Jestliže cítíme Kristovu lásku a jsme m�n�ni jeho milostí, potom máme 

co o n�m vypráv�t druhým lidem. Jedna v�c je �íkat, co Kristus ud�lal pro n�koho jiného nebo pro celé 

lidstvo, ale n�co úpln� jiného je pod�lit se o to, co Kristus ud�lal pro m� osobn�. 

   V�tšinou nemá smysl se s n�kým dohadovat o jeho osobní zkušenosti. Lidé mohou zpochyb�ovat tvou 

teologii nebo výklad konkrétního verše, mohou se dokonce vysmívat celému tvému vyznání. Ale když 

�lov�k �ekne: „Kdysi jsem byl zoufalý, ale te� jsem napln�ný nad�jí“ nebo „Kdysi jsem nem�l smysl živo-

ta, ale dnes vím, pro� jsem tady“, pak i �lov�ka zvyklého pochybovat zasáhne moc evangelia. 

   N�kte�í lidé mají zkušenost náhlého, dramatického obrácení, jako tomu bylo v p�ípad� apoštola Pavla na 

cest� do Damašku. Mnohem �ast�ji je však obrácení výsledkem postupného poznávání Krista, hlubokého 

pochopení jeho úžasné ob�ti a intenzivního prožívání vd��nosti za milost, kterou nám Kristus zdarma nabí-

zí. Spasitel od základu m�ní naše hodnoty a sm��ování. Sv�t naléhav� pot�ebuje práv� taková sv�dectví. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Neo�ekávaný sv�dek 
- Radostná zpráva 
- Sv�dectví prom�n�ných život� 
- Pod�lit se o vlastní zkušenost 
- Moc osobního sv�dectví 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 5. �ervence – Neo�ekávaný sv�dek 
Mk 5:15-20  „15P�išli k Ježíšovi a spat�ili toho posedlého, který míval množství zlých duch�, jak sedí 

oble�en a chová se rozumn�; a zd�sili se. 16Ti, kte�í to vid�li, vypráv�li jim o tom posedlém a také               

o vep�ích, co se s nimi stalo. 17Tu po�ali prosit Ježíše, aby odešel z t�ch kon�in. 18Když vstupoval na lo�, 

prosil ho ten �lov�k d�íve posedlý, aby sm�l být s ním. 19Ale Ježíš mu to nedovolil a �ekl: „Jdi dom� ke své 

rodin� a pov�z jim, jak veliké v�ci ti u�inil Pán, když se nad tebou smiloval.“ 20Ten �lov�k odešel a za�al 

zv�stovat v Dekapoli, jak veliké v�ci mu u�inil Ježíš; a všichni se divili.“ 
Mk 5:1-14  „1P�ijeli na prot�jší b�eh mo�e do krajiny gerasenské. 2Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti n�mu z hrob� 
�lov�k posedlý ne�istým duchem. 3Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani �et�zy. 4�asto už ho spoutali 
okovy i �et�zy, ale on �et�zy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo nem�l sílu ho zkrotit. 5A stále v noci i ve dne 
k�i�el mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením. 6Když spat�il zdálky Ježíše, p�ib�hl, padl p�ed ním na zem 7a hroz-
n� k�i�el: „Co je ti po mn�, Ježíši, synu Boha nejvyššího? P�i Bohu t� zap�ísahám, netrap m�!“ 8Ježíš mu totiž �ekl: 
„Duchu ne�istý, vyjdi z toho �lov�ka!“ 9A zeptal se ho: „Jaké je tvé jméno?“ Odpov�d�l: „Mé jméno je ‚Legie‘, pon�vadž 
je nás mnoho.“ 10A velmi ho prosil, aby je neposílal pry� z té krajiny. 11Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vep��. 
12Ti zlí duchové ho prosili: „Pošli nás, a� vejdeme do t�ch vep��!“ 13On jim to dovolil. Tu ne�istí duchové vyšli z posedlé-
ho a vešli do vep��; a stádo se hnalo st�emhlav po srázu do mo�e a v mo�i se utopilo. Bylo jich na dva tisíce. 14Pasáci 
utekli a donesli o tom zprávu do m�sta i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo.“ 
 

PO 6. �ervence – Radostná zpráva 
Mk 16:9-13  „9Když Ježíš ráno prvního dne po sobot� vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi 

vyhnal sedm démon�. 10Ona to šla oznámit t�m, kte�í bývali s ním a nyní truchlili a plakali. 11Ti, když 

uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nev��ili. 12Potom se zjevil v jiné podob� dv�ma z nich cestou, když šli na 

venkov. 13Ti to šli oznámit ostatním; ale ani t�m nev��ili.“ 
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PÁ 10. �ervence – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 41. kapitolu „Málem bys m� p�esv�d�il...“ z knihy Poslové nad�je a lásky ( AA 433–438; PNL 
249–252). 
   Podstatou života k�es�ana je vztah s Kristem, který je tak bohatý a napl�ující, že o n�m chceme vypráv�t 

druhým. A p�estože správné u�ení je opravdu d�ležité, v žádném p�ípad� nem�že nahradit život prom�n�ný 

milostí a láskou. „Spasitel v�d�l, že žádné d�kazy, jakkoli by byly rozumov� od�vodn�né, nedokážou ob-

m�k�it tvrdost charakteru ani rozbít pancí� sv�tského myšlení a sobectví. V�d�l, že u�edníci musí být nadáni 

nebeskou mocí; že evangelium m�že být ú�inné pouze tehdy, budou-li je zv�stovat lidé, kte�í svou v�elost   

a výmluvnost získali na základ� živého poznání toho, který je cestou, pravdou a životem.“ (AA 31; PNL 20) 

V knize Touha v�k� nacházíme tuto inspirující myšlenku: „Kristova podivuhodná láska si podmaní srdce     

i tam, kde by pouhé opakování v�rou�ných výklad� k ni�emu nevedlo.“ (DA 826; TV 527) 

   N�kte�í lidé se domnívají, že podstatou vydávání osobního sv�dectví je snaha p�esv�d�it druhé            

o pravdách, které objevili v Božím slov�. P�estože je d�ležité pod�lit se v p�íhodný �as i o pravdy Božího 

slova, naše osobní sv�dectví souvisí p�edevším s osvobozením od viny, s klidem, milostí, odpušt�ním, se 

silou, nad�jí a radostí, které jsme našli v daru v��ného života, jenž Ježíš zdarma nabízí. 
� 

 

 

 
 

Otázky k rozhovoru 
1. Pro� má podle tebe osobní sv�dectví tak velký vliv na druhé? Jak sv�dectví n�koho jiného ovlivnilo tebe  
a tvou vlastní zkušenost? 
 

2. Uvažujte spole�n� o vašich odpov�dích na aplika�ní otázku ze st�edy. Pro� je každodenní zkušenost         
s Kristem tak d�ležitá nejen pro naše vydávání sv�dectví, ale i pro naši osobní zbožnost? 
 

3. Ukázali jsme si, že up�ímné sv�dectví m�že výrazn� ovlivnit životy jiných lidí. Pro� je však d�ležitou 
sou�ástí našeho sv�dectví i zbožný život? 
 

4. Pod�lte se ve t�íd� o svou vlastní zkušenost. Pamatujte na to, že ve svém sv�dectví vyprávíte, co pro vás 
osobn� Kristus vykonal a co pro vás znamená dnes. Jakou zm�nu p�inesl do vašeho života Ježíš? 
 

 
� 
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11Po všech synagógách jsem je �asto dával trestat a nutil je, aby se rouhali. Jako smysl� zbavený jsem se chystal proná-
sledovat je i v cizích m�stech. 12A tak jsem se vypravil s plnou mocí a pov��ením velekn�ží do Damašku. 13Když jsem byl 
na cest�, králi, spat�il jsem o poledni sv�tlo z nebe, jasn�jší než slunce. Jeho zá�e obklopila mne i ty, kdo šli se mnou. 
14Všichni jsme padli na zem a já jsem uslyšel hlas, který ke mn� mluvil hebrejsky: ‚Saule, Saule, pro� m� pronásleduješ? 
Marn� se vzpínáš proti bodc�m.‘ 15Já jsem se zeptal: ‚Kdo jsi, Pane?‘ A Pán �ekl: ‚Já jsem Ježíš, kterého ty pronásledu-
ješ. 16Ale zvedni se, povsta	. Nebo� proto jsem se ti zjevil, abych t� u�inil svým služebníkem a sv�dkem toho, co jsi spat�il 
a co ti ješt� dám poznat. 17Budu t� chránit p�ed izraelským národem i p�ed pohany, k nimž t� posílám, 18abys otev�el 
jejich o�i a oni se obrátili od tmy ke sv�tlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpušt�ní h�ích� a podílu 
mezi posv�cenými.‘ 19A tak jsem se, králi Agrippo, nemohl postavit proti nebeskému vid�ní, 20a kázal jsem nejprve obyva-
tel�m Damašku a Jeruzaléma a po celé judské zemi, a pak i pohan�m, aby se v pokání obrátili k Bohu a podle toho žili. 
21Z toho d�vodu se mne Židé zmocnili, když jsem byl v chrám�, a cht�li m� zabít. 22Ale B�h mi pomáhal až do dnešního 
dne, a tak zde stojím jako sv�dek p�ed velkými i malými. Ne�íkám nic než to, co p�edpov�d�li proroci i Mojžíš: 23Mesiáš 
má trp�t, jako prvý vstane z mrtvých a bude zv�stovat sv�tlo lidu izraelskému i pohan�m.“ 24Když se Pavel takto hájil, 
zvolal Festus: „Jsi blázen, Pavle, mnoho v�domostí t� p�ipravuje o rozum!“ 25Pavel odpov�d�l: „Nejsem blázen, vzneše-
ný Feste, nýbrž mluvím slova pravdivá a rozumná. 26Vždy� král to všechno zná, a proto také k n�mu mluvím otev�en�. 
Jsem p�esv�d�en, že mu nic z toho není neznámo. Vždy� se to neudálo n�kde v ústraní. 27V��íš, králi Agrippo, prorok�m? 
Vím, že v��íš.“ 28Agrippa odpov�d�l Pavlovi: „Málem bys m� p�esv�d�il, abych se stal k�es�anem.“ 29A Pavel �ekl: „Kéž 
by dal B�h, aby ses nejen ty, nýbrž i všichni, kdo m� slyší, stali d�íve nebo pozd�ji tím, �ím jsem já – krom� t�chto pout.“ 
30Král povstal a s ním i místodržitel, Bereniké i všichni ostatní. 31Když odcházeli, hovo�ili mezi sebou: „Tento �lov�k 
ned�lá nic, za co by zasluhoval smrt nebo v�zení.“ 32A Agrippa �ekl Festovi: „Mohl být osvobozen, kdyby se nebyl odvo-
lal k císa�i.“ 
Ž 103:3-5  „3On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí t� uzdravuje, 4vykupuje ze zkázy tv�j život, v�n�í t� svým 
milosrdenstvím a slitováním, 5po celý tv�j v�k t� sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.“ 
 

�T 9. �ervence – Moc osobního sv�dectví 
Sk 26:26-28  „26Vždy� král to všechno zná, a proto také k n�mu mluvím otev�en�. Jsem p�esv�d�en, že 

mu nic z toho není neznámo. Vždy� se to neudálo n�kde v ústraní. 27V��íš, králi Agrippo, prorok�m? 

Vím, že v��íš.“ 28Agrippa odpov�d�l Pavlovi: „Málem bys m� p�esv�d�il, abych se stal k�es�anem.““ 
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Mk 16:1-8  „1Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho 
šly pomazat. 2Brzy ráno prvního dne po sobot�, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. 3�íkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí 
kámen od vchodu do hrobu?“ 4Ale když vzhlédly, vid�ly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. 5Vstoupily do hrobu       
a uvid�ly mládence, který sed�l po pravé stran� a m�l na sob� bílé roucho; i zd�sily se. 6�ekl jim: „Ned�ste se! Hledáte 
Ježíše, toho Nazaretského, který byl uk�ižován. Byl vzk�íšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. 7Ale jd�te, �ekn�te jeho 
u�edník�m, zvlášt� Petrovi: ‚Jde p�ed vámi do Galileje; tam ho spat�íte, jak vám �ekl.‘“ 8Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, 
protože na n� padla hr�za a úžas. A nikomu nic ne�ekly, nebo� se bály.“ 
Mt 28:5.6  „5And�l �ekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl uk�ižován. 6Není zde; byl vzk�íšen, jak 
�ekl. Poj�te se podívat na místo, kde ležel.“ 
 

ÚT 7. �ervence – Sv�dectví prom�n�ných život� 
Sk 4:13  „Když vid�li odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neu�ení a prostí, žasli; poznáva-

li, že jsou to ti, kte�í bývali s Ježíšem.“ 
Sk 2:41  „Ti, kte�í p�ijali jeho slovo, byli pok�t�ni a p�idalo se k nim toho dne na t�i tisíce lidí.“ 
Sk 4:1-20  „1Když Petr a Jan ješt� mluvili k lidu, p�išli na n� kn�ží s velitelem chrámové stráže a saduceji, 2rozho��eni, 
že u�í lid a hlásají, že v Ježíši je vzk�íšení z mrtvých. 3Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do v�zení, nebo� už byl 
ve�er. 4Ale mnozí z t�ch, kte�í slyšeli Boží slovo, uv��ili, takže jich bylo již na p�t tisíc. 5Druhý den se shromáždili jeruza-
lémští p�edstavitelé žid�, starší a znalci zákona, 6velekn�z Annáš, Kaifáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekn�žského rodu, 
7dali p�edvést Petra a Jana a za�ali je vyslýchat: „Jakou mocí a v jakém jménu jste to u�inili?“ 8Tu Petr, napln�n Du-
chem svatým, k nim promluvil: „V�dcové lidu a starší, 9když nás dnes vyšet�ujete pro dobrodiní, které jsme prokázali 
nemocnému �lov�ku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, 10v�zte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše 
Krista Nazaretského, kterého vy jste uk�ižovali, ale B�h ho vzk�ísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento �lov�k p�ed 
vámi zdráv. 11Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. 12V nikom jiném není 
spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ 13Když vid�li odvahu Petrovu       
i Janovu a shledali, že jsou to lidé neu�ení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kte�í bývali s Ježíšem. 14A když vid�li, že 
ten uzdravený �lov�k tam stojí s nimi, nem�li, co by na to �ekli. 15Poru�ili jim, aby opustili zasedání; pak se mezi sebou 
radili: 16„Co s t�mi lidmi ud�láme? B�h skrze n� zp�sobil z�ejmý zázrak. Všichni, kdo bydlí v Jeruzalém�, to v�dí, a my to 
nem�žeme pop�ít. 17Aby se to však p�íliš nerozneslo v lidu, pohrozíme jim, že už Ježíše nikomu nesm�jí zv�stovat.“ 
18Zavolali je tedy a p�ikázali jim, aby jméno Ježíšovo v�bec nerozhlašovali a o n�m neu�ili. 19Ale Petr a Jan jim odpov�-
d�li: „Posu�te sami, zda je p�ed Bohem správné, abychom poslouchali vás, a ne jeho. 20Nebo� o tom, co jsme vid�li         
a slyšeli, nem�žeme ml�et.““ 
 

ST 8. �ervence – Pod�lit se o vlastní zkušenost 
1J 1:1-3  „1Co bylo od po�átku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní o�i vid�li, na co jsme hled�li a �eho se 

naše ruce dotýkaly, to zv�stujeme: Slovo života. 2Ten život byl zjeven, my jsme jej vid�li, sv�d�íme o n�m   

a zv�stujeme vám život v��ný, který byl u Otce a nám byl zjeven. 3Co jsme vid�li a slyšeli, zv�stujeme         

i vám, abyste se spolu s námi podíleli na spole�enství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kris-

tem.“ 

Ga 2:20  „Nežiji už já, ale žije ve mn� Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve ví�e v Syna Božího, který 

si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.“ 
Sk 26  „1Agrippa �ekl Pavlovi: „Dovoluje se ti, aby ses hájil.“ Nato se Pavel ujal slova a za�al obhajobu: 2„Pokládám se 
za š�astného, králi Agrippo, že se smím dnes p�ed tebou hájit proti všemu, z �eho m� Židé obvi	ují, 3zvlášt� proto, že 
dob�e znáš všecky židovské oby�eje i sporné otázky. Prosím tedy, abys m� trp�liv� vyslechl: 4M�j život od mládí znají 
všichni Židé; v�dí, jak jsem od po�átku žil mezi svým lidem, a to i v Jeruzalém�. 5Znají m� už od d�ív�jška, a kdyby cht�li, 
mohou dosv�d�it, že jsem žil podle nejp�ísn�jšího sm�ru našeho náboženství jako farizeus. 6Nyní stojím p�ed soudem, 
protože trvám na zaslíbení, které dal B�h našim otc�m. 7Dvanáct kmen� našeho národa doufá, že tohoto zaslíbení dosáh-
ne, a slouží horliv� Bohu dnem i nocí. Pro tuto nad�ji jsem, králi, obžalován od Žid�. 8Což se vám zdá neuv��itelné, že 
B�h k�ísí mrtvé? 9Také já jsem se ovšem domníval, že musím všemožn� bojovat proti jménu Ježíše Nazaretského. 10A to 
jsem v Jeruzalém� vskutku d�lal. Když jsem k tomu dostal od velekn�ží plnou moc, dal jsem mnoho v��ících uv�znit,         
a když m�li být usmrceni, schvaloval jsem to. 
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