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� Texty na tento týden – Ef 2:1–10; 1J 4:7–11; Mk 5:1–20; Žd 10:19–22; Ga 2:20; 1K 1:30 
 

� Základní verš 
„Toto píšu vám, kte�í v��íte ve jméno Syna Božího, abyste v�d�li, že máte v��ný život.“ (1J 5:13) 
 

   V p�edchozích lekcích jsme si už ukázali, že nic nevypovídá o moci evangelia tak siln� jako zm�n�ný 

život. M�žeme vést teologické spory, m�žeme se dohadovat o jednotlivých v�rou�ných bodech a zpochyb-

�ovat p�ístup k Bibli, ale je velmi t�žké zpochybnit osobní sv�dectví o tom, co Ježíš v našem život� vyko-

nal. 

   Sv�d�it znamená pod�lit se o to, co víme o Ježíši. Znamená to, že druhým lidem �ekneme, co Ježíš pro nás 

znamená a co pro nás ud�lal. Pokud však naše sv�dectví spo�ívá pouze ve snaze dokázat, že to, �emu v��í-

me my, je správné, zatímco vše, �emu v��í ostatní, správné není, pak se setkáme s velkým odporem. Pokud 

však naše sv�dectví o Ježíši vyv�rá ze srdce, které bylo prom�n�no jeho milostí, nadšeno jeho láskou           

a ohromeno jeho pravdou, pak zap�sobí na ostatní to, jak siln� setkání s Ježíšem ovlivnilo náš život. Pravda, 

která m�ní životy, má obrovský vliv. 

   Jestliže je Kristus centrem každého našeho v�rou�ného bodu a pokud vždy, když druhým sv�d�íme o své 

ví�e, odrážíme jeho charakter, lidé, se kterým mluvíme o Bibli, mnohem snadn�ji p�ijmou Boží slovo. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Ježíš – základ našeho sv�dectví 
- Prom��ující moc osobní zkušenosti 
- Ježíš m�ní životy 
- Sv�dectví a jistota 
- Nad�je, o kterou stojí za to se d�lit 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 6. zá�í – Ježíš – základ našeho sv�dectví 
Ef 2:1-10  „1I vy jste byli mrtvi pro své viny a h�íchy, 2v nichž jste d�íve žili podle b�hu tohoto sv�ta, po-

slušni vládce nadzemských mocí, ducha, p�sobícího dosud v t�ch, kte�í vzdorují Bohu. 3I my všichni jsme 

k nim kdysi pat�ili; žili jsme sklon�m svého t�la, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme 

nutn� propadli Božímu soudu tak jako ostatní. 4Ale B�h, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás 

zamiloval, 5probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své h�íchy. Milostí jste spaseni! 
6Spolu s ním nás vzk�ísil a spolu s ním uvedl na nebeský tr�n v Kristu Ježíši, 7aby se nadcházejícím v�-

k�m prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrot� k nám v Kristu Ježíši. 8Milostí tedy jste 

spaseni skrze víru. 9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutk�, takže se nikdo nem�že chlu-

bit. 10Jsme p�ece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvo�eni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám B�h 

p�ipravil.“ 
J 1:4  „V n�m byl život a život byl sv�tlo lidí.“ 
� 3:28  „Jsme totiž p�esv�d�eni, že se �lov�k stává spravedlivým vírou bez skutk� zákona.“ 
 

PO 7. zá�í – Prom��ující moc osobní zkušenosti 
1J 4:7-12  „7Milovaní, milujme se navzájem, nebo� láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se naro-

dil a Boha zná. 8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože B�h je láska. 9V tom se ukázala Boží láska k nám, 

že B�h poslal na sv�t svého jediného Syna, abychom skrze n�ho m�li život. 10V tom je láska: ne že my 

jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako ob�� smí�ení za naše h�íchy. 
11Milovaní, jestliže B�h nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. 12Boha nikdy nikdo nevid�l, ale 

jestliže se milujeme navzájem, B�h v nás z�stává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.“ 
Mk 3:17  „Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená ‚synové hromu‘.“ 
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� 
Otázky k rozhovoru 
1. �ím se vyzna�uje p�esv�d�ivé sv�dectví? P�e�t�te si Pavlovu �e� p�ed Agrippou (Sk 26,1–23). Co tvo�ilo 
základ tohoto sv�dectví? 
Sk 26:1-23  „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 dosáhne, 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 Naza-
retského. 10A to jsem v Jeruzalém� vskutku d�lal. Když jsem k tomu dostal od velekn�ží plnou moc, dal jsem mnoho v��í-
cích uv�znit, a když m�li být usmrceni, schvaloval jsem to. 11Po všech synagógách jsem je �asto dával trestat a nutil je, 
aby se rouhali. Jako smysl� zbavený jsem se chystal pronásledovat 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 pronásleduješ. 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 obyvatel�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.“ 
 

2. Pro� má podle vás takovou moc naše vyznání toho, co pro nás osobn� Kristus vykonal? Jak byste odpo-
v�d�li na následující otázku: Dob�e, to jsi prožil ty, ale co když já takovou zkušenost nemám? Pro� by m� 
práv� tvoje zkušenost m�la dovést k následování Ježíše? 
 

3. �emu byste se cht�li vyhnout, vyprávíte-li nev��ícímu �lov�ku o své ví�e? 
 

4. Uvažujte o otázce týkající se jistoty spasení. Pro� je tak d�ležitou sou�ástí k�es�anské zkušenosti? Jak 
m�žeme s d�v�rou prožívat jistotu spasení, a zárove� nebýt pyšní nebo dokonce troufalí? 
 

 
� 
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Žd 3:6  „Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zacho-
váme sm�lou jistotu a radostnou nad�ji.“ 
Zj 3:5  „Kdo zvít�zí, bude od�n b�lostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž p�iznám se k n�mu p�ed 
svým Otcem a p�ed jeho and�ly.“ 
 

�T 10. zá�í – Nad�je, o kterou stojí za to se d�lit 
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.“ 
L 9:23  „Všem pak �ekl: „Kdo chce jít za mnou, zap�i sám sebe, nes každého dne sv�j k�íž a následuj mne.“ 
� 6:6  „Víme p�ece, že starý �lov�k v nás byl spolu s ním uk�ižován, aby t�lo ovládané h�íchem bylo zbaveno moci a my 
už h�íchu neotro�ili.“ 
J 1:12  „T�m pak, kte�í ho p�ijali a v��í v jeho jméno, dal moc stát se Božími d�tmi.“ 
J 10:10  „Zlod�j p�ichází, jen aby kradl, zabíjel a ni�il. Já jsem p�išel, aby m�ly život a m�ly ho v hojnosti.“ 
J 14:27  „Již s vámi nebudu mnoho mluvit, nebo� p�ichází vládce tohoto sv�ta. Proti mn� nic nezm�že.“ 
1K 1:30  „Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posv�cením a vy-
koupením.“ 
 

PÁ 11. zá�í – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „P�ekvapený zástup se tísnil kolem Ježíše, ale jeho životodárnou moc si v�bec neuv�domoval. Trpící žena, 
která se ho s vírou v uzdravení dotkla, však tuto moc pocítila. Podobn� je tomu i v duchovních v�cech. 
Nezú�astn�né hovory o náboženství, modlitby bez vnit�ní touhy po napln�ní a bez živé víry nemají žádný 
význam. Formální víra v Krista, která ho uznává pouze jako Spasitele sv�ta, nikdy nem�že �lov�ka uzdravit. 
Víra, která vede ke spasení, není pouhým souhlasem rozumu s pravdou. ... Nesta�í v��it zprávám o Kristu, 
musíme v��it v Krista. Pomoci nám m�že jedin� víra v Krista jako osobního Spasitele, víra, kterou si p�i-
vlastníme jeho zásluhy. 
   Povolává nás, abychom vyznávali jeho v�rnost, a tím zjevovali sv�tu Krista. Máme sv�d�it o jeho milosti, 
kterou zv�stovali Boží poslové v dávných dobách. Nejú�inn�jším sv�dectvím je pak naše osobní zkušenost. 
Božími sv�dky se stáváme tehdy, když se na nás projevuje p�sobení Boží moci. Každý �lov�k žije jiný život    
a prožívá jiné zkušenosti než ostatní. B�h si p�eje, aby chvála, kterou mu vzdáváme, vyv�rala z našich srdcí. 
Osobní projev vd��nosti za jeho milost spolu s k�es�anským životem má obrovský význam pro záchranu 
dalších lidí.“ (DA 347; TV 220) 
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L 9:52-54  „52A poslal p�ed sebou posly. Vydali se na cestu a p�išli do jedné sama�ské vesnice, aby pro n�ho vše p�ipra-
vili. 53Ale tam jej nep�ijali, protože jeho tvá� byla obrácena k Jeruzalému. 54Když to uvid�li u�edníci Jakub a Jan, �ekli: 
„Pane, máme p�ivolat ohe� z nebe, aby je zahubil, jako to u�inil Eliáš?““ 
1J 1:1-4  „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 Kristem. 4To píšeme, aby naše radost byla úplná.“ 
1J 3:1  „Hle�te, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni d�tmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme sv�tu cizí, 
že nepoznal Boha.“ 
1J 5:1-5  „1Každý, kdo v��í, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dít�. 2Podle toho 
poznáváme, že milujeme Boží d�ti, když milujeme Boha a jeho p�ikázání zachováváme. 3V tom je totiž láska k Bohu, že 
zachováváme jeho p�ikázání; a jeho p�ikázání nejsou t�žká, 4nebo� kdo se narodil z Boha, p�emáhá sv�t. A to vít�zství, 
které p�emohlo sv�t, je naše víra. 5Kdo jiný p�emáhá sv�t, ne-li ten, kdo v��í, že Ježíš je Syn Boží?“ 
 

ÚT 8. zá�í – Ježíš m�ní životy 
Mk 5:18-20  „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 všich-

ni se divili.“ 
Mt 8:28-34  „28Když p�ijel na prot�jší b�eh mo�e do gadarenské krajiny, vyšli proti n�mu dva posedlí, kte�í vystoupili      
z hrob�; byli velmi nebezpe�ní, takže se nikdo neodvážil tudy chodit. 29A dali se do k�iku: „Co je ti po nás, Synu Boží? 
P�išel jsi nás trápit, d�íve než nastal �as?“ 30Opodál se páslo veliké stádo vep��. 31A zlí duchové ho prosili: „Když už nás 
vyháníš, pošli nás do toho stáda vep��!“ 32On jim �ekl: „Jd�te!“ Tu vyšli a vešli do vep��; a hle, celé stádo se hnalo 
st�emhlav po srázu do mo�e a zahynulo ve vodách. 33Pasáci utekli, p�išli do m�sta a vypráv�li všechno, i o t�ch posed-
lých. 34A celé m�sto vyšlo naproti Ježíšovi, a když ho spat�ili, prosili ho, aby se vzdálil z jejich kon�in.“ 
Mk 5:1-5.13.14  „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. … 13On jim to dovolil. Tu ne�istí duchové vyšli z posedlého      
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.“ 
 

ST 9. zá�í – Sv�dectví a jistota 
1J 5:11-13  „11A to je to sv�dectví: B�h nám dal v��ný život, a ten život je v jeho Synu. 12Kdo má Syna, 

má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 13Toto píšu vám, kte�í v��íte ve jméno Syna Božího, abyste 

v�d�li, že máte v��ný život.“ 
Žd 10:19-22  „19Protože Ježíš ob�toval svou krev, smíme se, brat�í, odvážit vejít do svatyn� 20cestou novou a živou, kterou 
nám otev�el zrušením opony – to jest ob�továním svého t�la. 21Máme-li tedy tak velikého kn�ze nad celým Božím domem, 
22p�istupujme p�ed Boha s opravdovým srdcem a v plné jistot� víry, se srdcem o�išt�ným od zlého sv�domí a s t�lem 
obmytým �istou vodou. 
1K 15:1.2  „1Chci vám p�ipomenout, brat�í, evangelium, které jsem vám zv�stoval, které jste p�ijali, které je základem, na 
n�mž stojíte, 2a skrze n�ž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zv�stoval – vždy� jste p�ece neuv��ili na-
darmo.“ 
� 5:1  „Když jsme tedy ospravedln�ni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.“ 
� 8:1  „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kte�í jsou v Kristu Ježíši.“ 
2Pt 2:18-22  „18	e�ní prázdn� a nabub�ele a svád�jí nez�ízenými vášn�mi ty, kdo se práv� vyma�ují ze života v klamu. 
19Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se �lov�ka zmocní, tím je zotro�en. 20Jestliže tedy ti, kdo po-
znáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám sv�ta, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich 
konce horší než za�átky. 21Bylo by pro n� lépe, kdyby v�bec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím pozná-
ní odvrátili od svatého p�ikázání, které jim bylo sv��eno.22P�ihodilo se jim to, co �íká pravdivé p�ísloví: ‚Pes se vrátil      
k vlastnímu vývratku‘ a umytá svin� se zase válí v bahništi.“ 
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