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Týden od 5. do 11. ervenceLekce 2

2

Moc osobního sv dectví
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 svědectví má velkou moc. Jestliže cítíme Kristovu lásku a jsme měněni jeho mi-
lostí, potom máme co o něm vyprávět druhým lidem. Jedna věc je říkat, co Kristus udělal 
pro někoho jiného nebo pro celé lidstvo, ale něco úplně jiného je podělit se o to, co Kristus 
udělal pro mě osobně.

Většinou nemá smysl se s někým dohadovat o jeho osobní zkušenosti. Lidé mohou zpo-
chybňovat tvou teologii nebo výklad konkrétního verše, mohou se dokonce vysmívat celé-
mu tvému   vyznání. Ale když člověk řekne: „Kdysi jsem byl zoufalý, ale teď jsem naplněný 
nadějí“ nebo „Kdysi jsem neměl smysl života, ale dnes vím, proč jsem tady“, pak i člověka 
zvyklého pochybovat zasáhne moc evangelia.

Někteří lidé mají zkušenost náhlého, dramatického obrácení, jako tomu bylo v případě 
apoštola Pavla na cestě do Damašku. Mnohem častěji je však obrácení výsledkem postup-
ného poznávání Krista, hlubokého pochopení jeho úžasné oběti a intenzivního prožívání 
vděčnosti za milost, kterou nám Kristus zdarma nabízí. Spasitel od základu mění naše hod-
noty a směřování. Svět naléhavě potřebuje právě taková svědectví.

 

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Neočekávaný svědek- Radostná zpráva- Svědectví proměněných životů- Podělit se o vlastní zkušenost- Moc osobního svědectví- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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NEO EKÁVANÝ SV DEK
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 5,15–20)

Osobní studium
Přemýšlej o známém příběhu zazname-
naném v Mk 5,1–20 a soustřeď se zejména 
na verše 15–20. Co si myslíš, proč Ježíš po-
slal uzdraveného člověka do Dekapole svěd-
čit rodině a přátelům, místo toho, aby zůstal 
s ním a podporoval jej?

Dekapolis byla v prvním století oblast 
podél Galilejského jezera, kde se – jak na-
značuje název – nacházelo deset měst. Tato 
města spojoval stejný jazyk a kultura. Člo-
věka posedlého zlým duchem znalo v této 
oblasti mnoho lidí. Svým násilným a ne-
vyzpytatelným chováním kolem sebe ší-
řil strach. Ježíš v něm viděl člověka, který 
touží po něčem lepším, proto ho zázračně 
vysvobodil z moci nečistých duchů, kteří 
ho trýznili.

Když se lidé z měst a osad doslechli, že 
Ježíš dovolil, aby tito nečistí duchové vstou-
pili do jejich stáda prasat, a ta se pak zřítila 
z úbočí do moře, přišli se osobně přesvědčit, 
co se vlastně stalo. Marek ve svém evange-
liu zaznamenává: „Přišli k Ježíšovi a spatřili 

toho posedlého, který míval množství zlých 
duchů, jak sedí oblečen a chová se rozum-
ně; a zděsili se.“ (Mk 5,15) Ten člověk byl 
uzdraven – tělesně, duševně, emocionálně 
a duchovně. Podstatou evangelia je přinést 
lidem zničeným hříchem obnovu a naplnění 
v Kristu, pro kterou byli stvořeni.

Kdo by mohl lépe oslovit lidi v oblasti 
Dekapole než uzdravený a změněný člo-
věk? Ellen G. Whiteová k tomu poznamená-
vá: „Jako Kristovi svědkové máme mluvit 
o tom, co jsme poznali, co jsme viděli, slyšeli 
a o čem jsme se přesvědčili. Pokud krok 
za krokem následujeme Krista, budeme mít 
co říci o cestě, kterou nás vede. Můžeme 
svědčit o pravdivosti jeho zaslíbení. Mů-
žeme lidem vyprávět o Kristově milosti, 
kterou jsme ve svém životě poznali. Právě 
takové svědectví svět potřebuje pro svou 
záchranu a k takovému svědectví nás Pán 
povolává.“ (DA 340; TV 216) Bůh často po-
užívá neočekávané a na první pohled mož-
ná pochybné svědky, jež změnila jeho milost 
a kteří mohou výrazným způsobem oslovit 
náš svět.

Jaký je tv j vlastní p íb h obrácení? Co vyprávíš o tom, jak jsi uv il? Jaký užitek m že mít 
z tvé zkušenosti lov k, který není v ící?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské.2Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem.3Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy.4Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho zkrotit.5A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením.6Když spatřil zdálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem7a hrozně křičel: „Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě!“8Ježíš mu totiž řekl: „Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!“9A zeptal se ho: „Jaké je tvé jméno?“ Odpověděl: „Mé jméno je ‚Legie‘, poněvadž je nás mnoho.“10A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny.11Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů.12Ti zlí duchové ho prosili: „Pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů!“13On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů; a stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na dva tisíce.14Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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RADOSTNÁ ZPRÁVA
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. (Mk 16,9–13)

Osobní studium
Toho časného nedělního rána spěchaly ženy 
ke Kristovu hrobu. Když Ježíše naposledy 
viděly, byl již mrtvý – jeho tělo bylo celé kr-
vavé a rozbité. Hrůzný pohled na kříž, kde 
umíral, se jim natrvalo vryl do paměti. Nyní 
mu chtěly ještě prokázat poslední službu. 
Šly k jeho hrobu, aby alespoň pomazaly 
a nabalzámovaly jeho tělo. I když už svítalo, 
v jejich životech jako by vládla noc a bez-
naděj. Budoucnost byla bez Ježíše nejistá 
a netušily, k čemu upnout svou naději.

Když dorazily k hrobu, s úžasem zjistily, 
že je prázdný. Matouš ve svém vyprávění 
popisuje, jak je oslovil anděl: „Vy se nebojte. 
Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. 
Není zde; byl vzkříšen, jak řekl.“ (Mt 28,5.6)

V tu chvíli jejich srdce naplnila nesku-
tečná radost. Temné mraky jejich smutku 
najednou prozářily sluneční paprsky onoho 
slavného rána. Všechen zármutek byl pryč. 
Štěstí teď zářilo z jejich tváří a místo naříká-
ní si teď radostně prozpěvovaly.

 Přečti si příběh zaznamenaný v Mk  16,1–13. 
Jaká byla první reakce žen poté, co zjistily, že 
Ježíš byl vzkříšen?

Když se Marie setkala se vzkříšeným Kris-
tem, utíkala, aby tuto zprávu oznámila ostat-
ním. Stejně na toto setkání o něco později zare-
agovali i další dva učedníci. O dobré zprávy je 
třeba se podělit a Marie ani učedníci nemohli 
mlčet. Kristus byl naživu! Jeho hrob byl prázd-
ný a musí se o tom dozvědět celý svět! Ani my, 
setkáme-li se ve svém životě s Kristem, přece 
nemůžeme mlčet. Vždyť dobré zprávy je třeba 
říct co nejvíce lidem. 

Je pozoruhodné, že navzdory opakovaným 
Ježíšovým předpovědím toho, co se stane – že 
bude zabit a pak vzkříšen –, učedníci, které si 
on sám vybral, odmítli uvěřit Mariinu svědec-
tví: „Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, ne-
věřili.“ (Mk 16,11) A nevěřili dokonce ani svým 
dvěma blízkým přátelům a spolupracovní-
kům: „Ale ani těm nevěřili.“ (Mk 16,13) Jestliže 
tedy ani Ježíšovi vlastní učedníci nedokázali 
hned uvěřit, nemělo by nás překvapit, pokud 
ani lidé, se kterými se setkáme my, nebudou 
schopni okamžitě přijmout naše svědectví. 
Řada lidí svědectví o Kristově vzkříšení nepři-
jala nikdy. Ale na druhou stranu mnozí z těch, 
kteří byli nejprve skeptičtí, po čase „dozráli“ 
k tomu, že této úžasné zprávě uvěřili a jejich 
životy se zásadně změnily.

Kdy ses naposledy setkal s odmítnutím svého sv dectví? Jak jsi reagoval? Co ses ze své 
zkušenosti nau il? Ovlivnilo toto odmítnutí tv j vztah k t mto lidem?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
5Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován.6Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.

-jcHB
Zvýraznění
1Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat.2Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu.3Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“4Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký.5Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se.6Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili.7Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi: ‚Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.‘“8Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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SV DECTVÍ PROM N NÝCH ŽIVOT
Když 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. (Sk 4,13) 

Osobní studium
Raná církev rostla na začátku závratným 
způsobem. Na Letnice bylo pokřtěno tři 
tisíce lidí (Sk 2,41). V průběhu následujících 
týdnů se k církvi přidaly další tisíce lidí 
(Sk 4,4). Brzy bylo všem jasné, že se děje něco 
opravdu mimořádného. Tito novozákonní 
věřící žili s Kristem a jejich životy byly změ-
něny. Byli proměněni jeho milostí, a proto 
nemohli mlčet.

Uvažuj o textu Skutky 4,1–20. Co se stalo, 
když náboženští vůdcové chtěli umlčet Pet-
ra a Jana, kteří s nadšením hovořili o vzkří-
šeném Ježíši? Co naznačuje odpověď apo-
štolů?

Apoštolové jako následovníci Krista z celé-
ho srdce toužili vyprávět svůj příběh. Boží mi-
lost změnila Petra, někdy až příliš upovídané-
ho rybáře. Boží milost změnila Jakuba a Jana, 

syny hromu, kteří měli problém ovládat vlast-
ní vznětlivost. Boží milost změnila i skep-
tického Tomáše. Každý učedník rané církve 
měl svou vlastní zkušenost, o níž nemohl 
a nechtěl mlčet. Všimni si následující myšlen-
ky z knihy Cesta k vnitřnímu pokoji: „Jakmile 
přijmeme Ježíše Krista, budeme chtít všem 
lidem sdělit, jak úžasného přítele jsme v něm 
našli. Boží pravdu, která nás zachraňuje pro 
věčný život a která nás mění, nedokážeme 
ve svém srdci zatajit.“ (SC 78; CVP 81)

Přemýšlej i o slovech náboženských vůd-
ců: „Bůh skrze ně působil zřejmý zázrak. 
Všichni, kdo bydlí v Jeruzalémě, to vědí, 
a my to nemůžeme popřít.“ (Sk 4,16) Otevře-
ně přiznali, že Bůh udělal zázrak – uzdrave-
ný muž stál přímo před nimi – odmítli však 
změnit svůj postoj. Ale ani přes jasný odpor 
ze strany vlivných a mocných lidí se Petr 
a Jan nevzdali svého svědectví.

Jak souvisí poznání Krista s vydáváním sv dectví o Kristu? Pro  je pro vydávání sv dectví 
o Kristu nezbytné znát jej osobn ? Je na tob  znát, že ses v život  setkal se vzk íšeným 
Ježíšem?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění
Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.

-jcHB
Zvýraznění
1Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a saduceji,2rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých.3Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer.4Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na pět tisíc.5Druhý den se shromáždili jeruzalémští představitelé židů, starší a znalci zákona,6velekněz Annáš, Kaifáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu,7dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat: „Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?“8Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: „Vůdcové lidu a starší,9když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil,10vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před 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 viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem.14A když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli.15Poručili jim, aby opustili zasedání; pak se mezi sebou radili:16„Co s těmi lidmi uděláme? Bůh skrze ně způsobil zřejmý zázrak. Všichni, kdo bydlí v Jeruzalémě, to vědí, a my to nemůžeme popřít.17Aby se to však příliš nerozneslo v lidu, pohrozíme jim, že už Ježíše nikomu nesmějí zvěstovat.“18Zavolali je tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili.19Ale Petr a Jan jim odpověděli: „Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás, a ne jeho.20Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.“

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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POD LIT SE O VLASTNÍ ZKUŠENOST
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 stu-
jeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na spole enství, které máme s Otcem a s jeho Synem 
Ježíšem Kristem. (1J 1,1–3)
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. (Ga 2,20)

Osobní studium
Ve Sk 26. kapitole je popisována událost ze 
života apoštola Pavla, kdy stojí jako vězeň 
před králem Agrippou. Pavel se obrací přímo 
na krále a vydává své osobní svědectví. Mlu-
ví o tom, jak pronásledoval Ježíšovy učední-
ky a jak po svém obrácení svědčil o Kristu 
a o zaslíbeném vzkříšení (Sk 26,8).

Když Pavel prožil na cestě do Damašku 
obrácení, Pán mu řekl: „Neboť proto jsem se 
ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem 
a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě 
dám poznat.“   (Sk 26,16) Svědectví o naší víře 
je vždy velmi živá, dynamická zkušenost. 
Mluvíme o tom, co pro nás Kristus udělal 
v minulosti, co pro nás dělá dnes a co pro 
nás ještě udělá v budoucnosti.

Sdílení naší víry se nikdy nemá soustře-
dit na nás samotné. V centru našeho svědec-
tví stojí vždy Kristus. On je Bohem, který 
odpouští naše provinění, uzdravuje naše 

nemoci, korunuje nás milostí a náš život 
naplňuje dobrem (Ž 103,3–5). Vydávat svě-
dectví znamená vlastně mluvit o naší zku-
šenosti s úžasnou Ježíšovou milostí.

Porovnej dnešní texty (1J 1,1–3 a Ga 2,20). 
Jaké podobnosti se v nich nacházejí? V čem 
se Janova zkušenost podobá Pavlově?

Přestože Jan a Pavel byli v mnoha ohle-
dech různí, oba prožili osobní setkání s Je-
žíšem. Jejich zkušenost s Kristem se však 
neomezovala na nějakou ojedinělou událost 
v minulosti. U obou šlo o trvající, každoden-
ní radost z Ježíšovy lásky a vytrvalé cesty 
ve světle jeho pravdy.

Může být obrácení jen jednorázová udá-
lost v minulosti? Všimni si v této souvislosti 
výroku o lidech, kteří své obrácení v začát-
cích své cesty považovali za jediné, na čem 
záleží: „Jako by jejich rozhodnutí pro víru 
kdysi dávno znamenalo, že nepotřebují kaž-
dodenní obrácení. Ale obrácení potřebujeme 
všichni prožívat každý den.“ (4MR 46)

A  už byla tvá minulá zkušenost jakákoliv (možná i nesmírn  intenzivní a dramatická), je 
t eba mít každodenní vztah s Kristem. Pro ? Pro  je d ležité každý den prožívat realitu 
Boží dobroty a moci?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění
3On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,4vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,5po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.

-jcHB
Zvýraznění
1Agrippa řekl Pavlovi: „Dovoluje se ti, aby ses hájil.“ Nato se Pavel ujal slova a začal obhajobu:2„Pokládám se za šťastného, králi Agrippo, že se smím dnes před tebou hájit proti všemu, z čeho mě Židé obviňují,3zvláště proto, že dobře znáš všecky židovské obyčeje i sporné otázky. Prosím tedy, abys mě trpělivě vyslechl:4Můj život od mládí znají všichni Židé; vědí, jak jsem od počátku žil mezi svým lidem, a to i v Jeruzalémě.5Znají mě už od dřívějška, a kdyby chtěli, mohou dosvědčit, že jsem žil podle nejpřísnějšího směru našeho náboženství jako farizeus.6Nyní stojím před soudem, protože trvám na zaslíbení, které dal Bůh našim otcům.7Dvanáct kmenů našeho národa doufá, že tohoto zaslíbení dosáhne, a slouží horlivě Bohu dnem i nocí. Pro tuto naději jsem, králi, obžalován od Židů.8Což se vám zdá neuvěřitelné, že Bůh křísí mrtvé?9Také já jsem se ovšem domníval, že musím všemožně bojovat proti jménu Ježíše Nazaretského.10A to jsem v Jeruzalémě vskutku dělal. Když jsem k tomu dostal od velekněží plnou moc, dal jsem mnoho věřících uvěznit, a když měli být usmrceni, schvaloval jsem to.11Po všech synagógách jsem je často dával trestat a nutil je, aby se rouhali. Jako smyslů zbavený jsem se chystal pronásledovat je i v cizích městech.12A tak jsem se vypravil s plnou mocí a pověřením velekněží do Damašku.13Když jsem byl na cestě, králi, spatřil jsem o poledni světlo z nebe, jasnější než slunce. Jeho záře obklopila mne i ty, kdo šli se mnou.14Všichni jsme padli na zem a já jsem uslyšel hlas, který ke mně mluvil hebrejsky: ‚Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Marně se vzpínáš proti bodcům.‘15Já jsem se zeptal: ‚Kdo jsi, Pane?‘ A Pán řekl: ‚Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.16Ale zvedni se, povstaň. Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat.17Budu tě chránit před izraelským národem i před pohany, k nimž tě posílám,18abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými.‘19A tak jsem se, králi Agrippo, nemohl postavit proti nebeskému vidění,20a kázal jsem nejprve obyvatelům Damašku a Jeruzaléma a po celé judské zemi, a pak i pohanům, aby se v pokání obrátili k Bohu a podle toho žili.21Z toho důvodu se mne Židé zmocnili, když jsem byl v chrámě, a chtěli mě zabít.22Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš:23Mesiáš má trpět, jako prvý vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo lidu izraelskému i pohanům.“24Když se Pavel takto hájil, zvolal Festus: „Jsi blázen, Pavle, mnoho vědomostí tě připravuje o rozum!“25Pavel odpověděl: „Nejsem blázen, vznešený Feste, nýbrž mluvím slova pravdivá a rozumná.26Vždyť král to všechno zná, a proto také k němu mluvím otevřeně. Jsem přesvědčen, že mu nic z toho není neznámo. Vždyť se to neudálo někde v ústraní.27Věříš, králi Agrippo, prorokům? Vím, že věříš.“28Agrippa odpověděl Pavlovi: „Málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem.“29A Pavel řekl: „Kéž by dal Bůh, aby ses nejen ty, nýbrž i všichni, kdo mě slyší, stali dříve nebo později tím, čím jsem já – kromě těchto pout.“30Král povstal a s ním i místodržitel, Bereniké i všichni ostatní.31Když odcházeli, hovořili mezi sebou: „Tento člověk nedělá nic, za co by zasluhoval smrt nebo vězení.“32A Agrippa řekl Festovi: „Mohl být osvobozen, kdyby se nebyl odvolal k císaři.“
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MOC OSOBNÍHO SV DECTVÍ
26„Vždy  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.“ 
(Sk 26,26–28)

Osobní studium
Soustřeďme se znovu na setkání Pavla s Agrip-
pou. Apoštol stojí před králem, který je posled-
ním z řady židovských králů z rodu Makabej-
ců a potomků Heroda. Agrippa prohlašoval, 
že je Žid, ale ve svém srdci se cítil spíše jako 
Říman. Zestárlý apoštol, který byl unaven 
svými misijními cestami a poznamenán zá-
pasy a spory mezi dobrem a zlem, stojí před 
králem. Jeho srdce je naplněno Boží láskou 
a jeho tvář vyzařuje Boží dobrotu. Ať už se 
v jeho životě událo cokoli – včetně prožitého 
pronásledování a potíží –, může prohlásit, že 
Bůh je dobrý.

Agrippa je cynický, skeptický a lhostejný 
k jakémukoliv hodnotovému systému. Apo-
štol Pavel je naproti tomu naplněn vírou, 
je oddaný pravdě a vystupuje jako obránce 
spravedlnosti. Kontrast mezi těmito dvěma 
muži nemůže být zřejmější. Pavel během sou-
du žádá o slovo a Agrippa mu ho uděluje.

Přečti si text Sk 26,1–32. Jakým způsobem 
apoštol Pavel vydává Agrippovi své svědec-
tví? Co se můžeme naučit z jeho slov?

Dobrota a osobní příklad otevírá srdce 
tam, kde je tvrdošíjnost a drsnost zavírá. Pa-
vel je zde vůči Agrippovi nesmírně laskavý 
a zdvořilý. Říká o něm dokonce, že dobře zná 
„všecky židovské obyčeje i sporné otázky“ 
(Sk 26,3). Pak teprve začíná popisovat svůj 
život.

Soustřeď se na příběh Pavlova obrácení 
zaznamenaný ve Sk 26,12–18 a potom pozor-
ně uvažuj o vlivu, který mělo toto svědec-
tví na Agrippu (Sk 26,26–28). Co podle tebe 
ovlivnilo Agrippovu reakci? Čím na krále 
zapůsobilo Pavlovo svědectví?

Pavlův popis změny, jakou Kristus způ-
sobil v jeho životě, měl na bezbožného krále 
obrovský vliv. Nic není tak účinným svědec-
tvím jako změněný život. Setkání s někým, 
kdo takovou změnu prožil, má na druhé 
veliký vliv. Tak to bylo i s králem Agrippou, 
jehož oslovilo svědectví života změněného 
Kristovou milostí. A přestože jsme patr-
ně neprožili tak dramatické obrácení jako 
Pavel, každý z nás by měl být schopen říci 
druhým, co to znamená poznat Krista a být 
zachráněn jeho krví.

ím nejvíce oslovuje p íb h Pavlova obrácení tebe? Jaký jiný p íb h obrácení ovlivnil tv j 
život nebo tvou víru?

Aplikace
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Zvýraznění
26Vždyť král to všechno zná, a proto také k němu mluvím otevřeně. Jsem přesvědčen, že mu nic z toho není neznámo. Vždyť se to neudálo někde v ústraní.27Věříš, králi Agrippo, prorokům? Vím, že věříš.“28Agrippa odpověděl Pavlovi: „Málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem.“
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12A tak jsem se vypravil s plnou mocí a pověřením velekněží do Damašku.13Když jsem byl na cestě, králi, spatřil jsem o poledni světlo z nebe, jasnější než slunce. Jeho záře obklopila mne i ty, kdo šli se mnou.14Všichni jsme padli na zem a já jsem uslyšel hlas, který ke mně mluvil hebrejsky: ‚Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Marně se vzpínáš proti bodcům.‘15Já jsem se zeptal: ‚Kdo jsi, Pane?‘ A Pán řekl: ‚Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.16Ale zvedni se, povstaň. Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat.17Budu tě chránit před izraelským národem i před pohany, k nimž tě posílám,18abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými.‘
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1Agrippa řekl Pavlovi: „Dovoluje se ti, aby ses hájil.“ Nato se Pavel ujal slova a začal obhajobu:2„Pokládám se za šťastného, králi Agrippo, že se smím dnes před tebou hájit proti všemu, z čeho mě Židé obviňují,3zvláště proto, že dobře znáš všecky židovské obyčeje i sporné otázky. Prosím tedy, abys mě trpělivě vyslechl:4Můj život od mládí znají všichni Židé; vědí, jak jsem od počátku žil mezi svým lidem, a to i v Jeruzalémě.5Znají mě už od dřívějška, a kdyby chtěli, mohou dosvědčit, že jsem žil podle nejpřísnějšího směru našeho náboženství jako farizeus.6Nyní stojím před soudem, protože trvám na zaslíbení, které dal Bůh našim otcům.7Dvanáct kmenů našeho národa doufá, že tohoto zaslíbení dosáhne, a slouží horlivě Bohu dnem i nocí. Pro tuto naději jsem, králi, obžalován od Židů.8Což se vám zdá neuvěřitelné, že Bůh křísí mrtvé?9Také já jsem se ovšem domníval, že musím všemožně bojovat proti jménu Ježíše Nazaretského.10A to jsem v Jeruzalémě vskutku dělal. Když jsem k tomu dostal od velekněží plnou moc, dal jsem mnoho věřících uvěznit, a když měli být usmrceni, schvaloval jsem to.11Po všech synagógách jsem je často dával trestat a nutil je, aby se rouhali. Jako smyslů zbavený jsem se chystal pronásledovat je i v cizích městech.12A tak jsem se vypravil s plnou mocí a pověřením velekněží do Damašku.13Když jsem byl na cestě, králi, spatřil jsem o poledni světlo z nebe, jasnější než slunce. Jeho záře obklopila mne i ty, kdo šli se mnou.14Všichni jsme padli na zem a já jsem uslyšel hlas, který ke mně mluvil hebrejsky: ‚Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Marně se vzpínáš proti bodcům.‘15Já jsem se zeptal: ‚Kdo jsi, Pane?‘ A Pán řekl: ‚Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.16Ale zvedni se, povstaň. Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat.17Budu tě chránit před izraelským národem i před pohany, k nimž tě posílám,18abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými.‘19A tak jsem se, králi Agrippo, nemohl postavit proti nebeskému vidění,20a kázal jsem nejprve obyvatelům Damašku a Jeruzaléma a po celé judské zemi, a pak i pohanům, aby se v pokání obrátili k Bohu a podle toho žili.21Z toho důvodu se mne Židé zmocnili, když jsem byl v chrámě, a chtěli mě zabít.22Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš:23Mesiáš má trpět, jako prvý vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo lidu izraelskému i pohanům.“24Když se Pavel takto hájil, zvolal Festus: „Jsi blázen, Pavle, mnoho vědomostí tě připravuje o rozum!“25Pavel odpověděl: „Nejsem blázen, vznešený Feste, nýbrž mluvím slova pravdivá a rozumná.26Vždyť král to všechno zná, a proto také k němu mluvím otevřeně. Jsem přesvědčen, že mu nic z toho není neznámo. Vždyť se to neudálo někde v ústraní.27Věříš, králi Agrippo, prorokům? Vím, že věříš.“28Agrippa odpověděl Pavlovi: „Málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem.“29A Pavel řekl: „Kéž by dal Bůh, aby ses nejen ty, nýbrž i všichni, kdo mě slyší, stali dříve nebo později tím, čím jsem já – kromě těchto pout.“30Král povstal a s ním i místodržitel, Bereniké i všichni ostatní.31Když odcházeli, hovořili mezi sebou: „Tento člověk nedělá nic, za co by zasluhoval smrt nebo vězení.“32A Agrippa řekl Festovi: „Mohl být osvobozen, kdyby se nebyl odvolal k císaři.“
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si 41. kapitolu „Málem bys mě přesvědčil...“ z knihy Poslové naděje a lásky  (AA 433–438;  

PNL 249–252).
Podstatou života křesťana je vztah s Kristem, který je tak bohatý a naplňující, že o něm chce-

me vyprávět druhým. A přestože správné učení je opravdu důležité, v žádném případě nemůže 
nahradit život proměněný milostí a láskou. „Spasitel věděl, že žádné důkazy, jakkoli by byly 
rozumově odůvodněné, nedokážou obměkčit tvrdost charakteru ani rozbít pancíř světského 
myšlení a sobectví. Věděl, že učedníci musí být nadáni nebeskou mocí; že evangelium může být 
účinné pouze tehdy, budou-li je zvěstovat lidé, kteří svou vřelost a výmluvnost získali na zákla-
dě živého poznání toho, který je cestou, pravdou a životem.“ (AA 31; PNL 20) V knize Touha věků 
nacházíme tuto inspirující myšlenku: „Kristova podivuhodná láska si podmaní srdce i tam, kde 
by pouhé opakování věroučných výkladů k ničemu nevedlo.“ (DA 826; TV 527)

Někteří lidé se domnívají, že podstatou vydávání osobního svědectví je snaha přesvědčit 
druhé o pravdách, které objevili v Božím slově. Přestože je důležité podělit se v příhodný čas 
i o pravdy Božího slova, naše osobní svědectví souvisí především s osvobozením od viny, 
s klidem, milostí, odpuštěním, se silou, nadějí a radostí, které jsme našli v daru věčného 
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 každo-

denní 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?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 

studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 

vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 

p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________
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