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� Texty na tento týden – J 15:26.27; Sk 2:41.42; Sk 8:4; Žd 4:12; Sk 17:33.34; Sk 18:8 
 

� Základní verš 
„Když se pomodlili, ot�áslo se místo, kde byli shromážd�ni, a všichni byli napln�ni Duchem svatým          

a s odvahou mluvili slovo Boží.“ (Sk 4:31) 
 

   „Jd�te do celého sv�ta a kažte evangelium všemu stvo�ení.“ (Mk 16,15) Když Ježíš �ekl svým u�edník�m 

tato slova, muselo jim to p�ipadat úpln� nemožné. Bylo jich jen pár, m�li omezené prost�edky a v�tšinou 

byli nevzd�laní. Jak by mohli zvládnout takovou výzvu! M�li však pozoruhodného Boha, který je zmocnil 

pro toto neobvyklé poslání. 

   Ježíš u�edník�m �ekl: „Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi sv�dky         

v Jeruzalém� a v celém Judsku, Sama�sku a až na sám konec zem�.“ (Sk 1,8) Práv� síla Ducha svatého m�la 

dát u�edník�m schopnost hlásat poselství k�íže s mocí, která m�ní sv�t i životy lidí. Za n�kolik desetiletí 

evangelium skute�n� ovlivnilo celé lidstvo. Ve Skutcích se dozvídáme, že tito první k�es�ané „pobou�ili 

celý sv�t“ (Sk 17,6). Apoštol Pavel �íká, že evangelium „bylo kázáno všemu stvo�ení pod nebem“          

(Ko 1,23). Tento týden se soust�edíme na roli, kterou má Duch svatý p�i našem povolání vydávat sv�dectví        

o Kristu. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Ježíš a zaslíbení Ducha svatého 
- Zmocn�ná církev 
- Duch svatý a vydávání sv�dectví 
- Duch svatý a Boží slovo 
- Život prom��ující moc Ducha svatého 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 26. �ervence – Ježíš a zaslíbení Ducha svatého 
J 15:26.27  „26Až p�ijde P�ímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten    

o mn� vydá sv�dectví. 27Také vy vydávejte sv�dectví, nebo� jste se mnou od za�átku.“ 

J 16:8  „On p�ijde a ukáže sv�tu, v �em je h�ích, spravedlnost a soud.“ 
 

PO 27. �ervence – Zmocn�ná církev 
Sk 6:7  „Slovo Boží se ší�ilo a po�et u�edník� v Jeruzalém� velmi rostl. Také mnoho kn�ží p�ijalo víru.“ 

Sk 16:5  „A tak se církve upev�ovaly ve ví�e a po�et brat�í rostl každým dnem.“ 
Sk 2:41.42  „41Ti, kte�í p�ijali jeho slovo, byli pok�t�ni a p�idalo se k nim toho dne na t�i tisíce lidí. 42Vytrvale posloucha-
li u�ení apoštol�, byli spolu, lámali chléb a modlili se.“ 
Sk 4:4.31  „4Ale mnozí z t�ch, kte�í slyšeli Boží slovo, uv��ili, takže jich bylo již na p�t tisíc. … 31Když se pomodlili, 
ot�áslo se místo, kde byli shromážd�ni, a všichni byli napln�ni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.“ 
Sk 5:14.42  „14A stále p�ibývalo mnoho muž� i žen, kte�í uv��ili Pánu. … 42Dále u�ili den co den v chrám� i po domech   
a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš.“ 
 

ÚT 28. �ervence – Duch svatý a vydávání sv�dectví 
Sk 16:6-10  „6Pon�vadž jim Duch svatý zabránil zv�stovat Slovo v provincii Asii, procházeli Frygií           

a krajinou galatskou. 7Když p�išli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíš�v jim to 

nedovolil. 8Prošli tedy Mysií a p�išli k mo�i do Troady. 9Tam m�l Pavel v noci vid�ní: Stanul p�ed ním 

jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: „P�eplav se do Makedonie a pomoz nám!“ 10Po tomto Pavlov� vid�ní 

jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá B�h, abychom tam 

kázali evangelium.“ 
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PÁ 31. �ervence – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�t�te si pozorn� 5. kapitolu „Dar Ducha svatého“ z knihy Poslové nad�je a lásky (AA 47–56; PNL 28–
33) a �ást 73. kapitoly „Nebojte se!“ z knihy Touha v�k� (DA 667–672; TV 426–430). 
   Duch svatý spolupracuje s Otcem a se Synem na díle vykoupení. Když vydáváme sv�dectví, p�ipojujeme 

se vlastn� k jeho dílu záchrany lidí. Duch svatý otevírá dve�e možnostem a usv�d�uje srdce. Prost�ednictvím 

Božího slova osv�tluje mysli a zjevuje pravdu. On trhá pouta p�edsudk�, které nás zotro�ují, vít�zí nad 

kulturními vlivy, které p�ekrucují naše chápání pravdy, a vysvobozuje nás z pout špatných návyk�. 

   P�i vydávání sv�dectví o Kristu pamatujme na to, že spolupracujeme s Duchem svatým. Než se s n�kým 

setkáme a otev�eme ústa, Duch svatý už na n�j p�sobil a p�ipravoval ho na p�ijetí evangelia. Duch svatý 

stojí p�i nás a vede nás, jestliže projevujeme skutky milosrdenství, vydáváme sv�dectví, vyu�ujeme z Bible, 

rozdáváme literaturu nebo se podílíme na organizaci evangeliza�ních p�ednášek. Duch svatý také bude 

p�sobit na srdce lidí i po našem odchodu a bude se snažit ud�lat vše pro to, aby další �lov�k p�ijal spasení. 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Pod�lte se navzájem o zkušenost, kdy jste intenzivn� vnímali, že Duch svatý p�sobí vaším prost�ednictvím 
p�i vydávání sv�dectví. 
 

2. Cítili jste n�kdy strach a obavy, když jste m�li mluvit o své ví�e? Jak vám v takové situaci m�že pomoci 
v�domí, že Duch svatý je s vámi a vede vás? 
 

3. Jakými r�znými zp�soby se Duch svatý m�že podílet na našem vydávání sv�dectví? Jak nás pro tuto 
�innost vyzbrojuje a jak p�sobí v život� lidí? 
 

4. Pro� je Bible p�i evangelizaci tak d�ležitá? Jak se m�žeme vyvarovat chyb, jež d�lají ti, kte�í se sice hlásí 
k Písmu, ale zmenšují jeho autoritu a sílu jeho sv�dectví? 

 
� 
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Sk 7:54.55  „54Když to �lenové rady slyšeli, za�ali na Št�pána v duchu zu�it a zlostí zatínali zuby. 55Ale on, plný Ducha 
svatého, pohled�l k nebi a uz�el Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží.“ 
Sk 8:29  „Duch �ekl Filipovi: „B�ž k tomu vozu a jdi vedle n�ho!““ 
Sk 11:15  „Když jsem (Petr) k nim za�al mluvit, sestoupil na n� Duch svatý, jako už na po�átku sestoupil na nás.“ 
Sk 15:28.29  „28Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše: Nikdo a� vás nezat�žuje jinými povinnostmi než t�mi, které 
jsou naprosto nutné: 29Zdržujte se všeho, co bylo ob�továno modlám, také krve, pak masa zví�at, která nebyla zbavena 
krve, a kone�n� smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správn�. Bu�te zdrávi.“ 
 

ST 29. �ervence – Duch svatý a Boží slovo 
Žd 4:12  „Slovo Boží je živé, mocné a ost�ejší než jakýkoli dvouse�ný me�; proniká až na rozhraní duše   

a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“ 

2Pt 1:20.21  „20Toho si bu�te p�edevším v�domi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pocho-

pení skute�nosti. 21Nikdy totiž nebylo vy��eno proroctví z lidské v�le, nýbrž z popudu Ducha svatého 

mluvili lidé poslaní od Boha.“ 
Sk 10:36  „To je ta zv�st, kterou B�h poslal syn�m izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech.“ 
Sk 8:3.4  „3Saul se však snažil církev zni�it: pátral d�m od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žalá�e. 4Ti, kte�í se    
z Jeruzaléma rozprchli, za�ali kázat evangelium všude, kam p�išli. 
Sk 13:46-49  „46Ale Pavel a Barnabáš sm�le prohlásili: „Vám žid�m m�lo být slovo Boží zv�stováno nejprve. Protože je 
odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete k ztrát� v��ného života, obracíme se k pohan�m. 47Vždy� Pán nám p�ikázal: ‚Usta-
novil jsem t�, abys byl sv�tlem pohan�m a nesl spásu až na sám konec zem�.‘“ 48Když to pohané uslyšeli, radovali se       
a velebili slovo Pán�; ti pak, kte�í byli vyvoleni k v��nému životu, uv��ili. 49A slovo Pán� se ší�ilo po celé krajin�.“ 
Sk 17:2  „P�išli do Tesaloniky, kde m�li Židé synagógu a Pavel jako obvykle p�išel do jejich shromážd�ní a po t�i soboty 
k nim mluvil.“ 
Sk 18:24.25  „24Mezitím p�išel do Efezu Žid jménem Apollos, p�vodem z Alexandrie, muž vzd�laný a výmluvný, který 
dovedl p�esv�d�iv� vykládat svaté Písmo. 25Byl už pou�en o cest� Pán�, mluvil s velikým nadšením a u�il p�esn� o Ježíšo-
vi, ale znal jenom k�est Jan�v.“ 
 

�T 30. �ervence – Život prom��ující moc Ducha svatého 
Sk 16:11-15  „11Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se p�ímo na ostrov Samothráké a druhého dne do 

makedonské Neapole. 12Odtud jsme šli do Filip, které jsou nejvýznamn�jším m�stem té �ásti Makedonie   

a �ímskou kolonií. V tomto m�st� jsme strávili n�kolik dní. 13V sobotu jsme vyšli za bránu k �ece, protože 

jsme se domnívali, že tam bude modlitebna; posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly. 
14Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z m�sta Thyatir, která v��ila         

v jediného Boha. Pán jí otev�el srdce, aby p�ijala, co Pavel zv�stoval. 15Když byla ona a všichni z jejího 

domu pok�t�ni, obrátila se na nás s prosbou: „Jste-li p�esv�d�eni, že jsem uv��ila v Pána, vejd�te do 

mého domu a bu�te mými hosty“; a my jsme její naléhavé pozvání p�ijali.“ 
Sk 16:23-34  „23Když je d�kladn� zbi�ovali, zav�eli je do v�zení a žalá�níkovi poru�ili, aby je dob�e hlídal. 24On je podle 
toho rozkazu zav�el do nejbezpe�n�jší cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. 25Kolem p�lnoci se Pavel a Silas modlili    
a zp�vem oslavovali Boha; ostatní v�z�ové je poslouchali. 26Tu náhle nastalo veliké zem�t�esení a celé v�zení se ot�áslo 
až do základ�. Rázem se otev�ely všechny dve�e a všem v�z��m spadla pouta. 27Když se žalá�ník probudil a uvid�l, že 
jsou všechny dve�e v�zení otev�ené, vytasil me� a cht�l se zabít, protože myslel, že mu v�z�ové uprchli. 28Ale Pavel hlasit� 
vyk�ikl: „Ned�lej to! Jsme tu všichni!“ 29Tu žalá�ník rozkázal, aby mu p�inesli sv�tlo, vb�hl dovnit� a pln strachu padl 
p�ed Pavlem a Silasem na kolena. 30Pak je vyvedl ven a �ekl: „Bohové a páni, co mám d�lat, abych byl zachrán�n?“ 
31Oni mu �ekli: „V�� v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém dom�.“ 32A za�ali jemu i všem v jeho 
domácnosti zv�stovat slovo Boží. 33Ješt� v tu no�ní chvíli se jich ujal, o�istil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi 
pok�tít. 34Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uv��ili v Boha.“ 
Sk 17:33.34  „33A tak Pavel od nich odešel. 34N�kte�í se však k n�mu p�ipojili a uv��ili; mezi nimi byl i Dionysios            
z Areopagu, žena jménem Damaris a s nimi ješt� jiní.“ 
Sk 18:8  „P�edstavený synagógy Krispus a všichni, kte�í byli v jeho dom�, uv��ili Pánu; také mnozí z Korin�an�, kte�í 
Pavla poslouchali, uv��ili a dali se pok�tít.“ 
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