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Ostrava

Svìdectví jako specifický slohový útvar

v církevním prostøedí

Pod pojmem svìdectví si vìtšina lidí vybaví to, co Slovník spisov-
né èeštiny definuje jako „svìdeckou výpovìï pøed soudem nebo
závaûnou zprávu” (Slovník spisovné èeštiny... 1994, s. 425). Druhá
èást této definice se pøibliûuje tomu, jak køes�an „dešifruje” tento
výraz, je-li poûádán o svìdectví èi slyší-li jiného køes�ana mluvit
o tom, jak nìkomu svìdèil. Svìdectví je totiû pøíbìh o tom, jak se
z èlovìka nevìøícího stal èlovìk vìøící v Krista a jak víra v Krista
promìnila jeho ûivot.

Svìdectví má své specifické místo v mluvených i psaných projevech
køes�anù uû od poèátkù køes�anství stejnì jako modlitba, kázání èi
píseò. V Bibli se píše, ûe Jeûíš povìøil své uèedníky, aby mu byli svìdky
mezi národy (Skutky 1, 8). Ve Skutcích sv. apoštolù je celkem tøikrát
zaznamenáno svìdectví apoštola Pavla (Skutky 9; 22, 1–22; 26, 1–23).
Pokaûdé jde o stejný pøíbìh, který se liší pouze hlavní myšlenkou
svìdectví, rùzným výbìrem událostí a jejich uspoøádáním podle toho,
zda jsou posluchaèi svìdectví Øekové, ûidé èi král Agrippa. Na rozdíl
od modlitby, kázání èi písnì je svìdectví primárnì urèeno nevìøícím.
Jeho cílem je na základì konkrétního pøíbìhu vysvìtlit nevìøícímu
èlovìku podstatu víry v Krista. Svìdectví mùûe být samozøejmì urèeno
i vìøícím posluchaèùm, pak je jeho funkce však ponìkud jiná – má za
úkol povzbudit køes�any v jejich víøe v Krista. To, komu je svìdectví
urèeno, výraznì ovlivòuje jeho obsah i výbìr výrazových prostøedkù.

Svìdectví má svou ustálenou formu, která se skládá ze tøí èástí.
Svìdectví ap. Pavla v Sk 26, 4 zaèíná slovy:
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Obdobnì zaèínají i svìdectví souèasných køes�anù:
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Obecnì lze øíct, ûe první èást svìdectví pojednává o minulosti
køes�ana – o tom, kdo byl a co jej ovlivòovalo pøed tím, neû se stal
køes�anem. Druhá èást svìdectví popisuje, jak došlo k tomu, ûe èlovìk
uvìøil v Krista a pøijal jej do svého ûivota (viz svìdectví ap. Pavla,
Sk 26, 12 – 19):
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Tøetí èást pak logicky vysvìtluje, jak víra v Jeûíše Krista zmìnila
ûivot èlovìka (viz Sk 26, 19 – 23):
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Svìdectví apoštola Pavla je zakonèeno otázkou pro krále Agrippu
(Sk 26, 27):
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Podobné závìry svìdectví lze nalézt i v souèasných svìdectvích,
napø. Rozhodni se pro Jeûíše! (Juhaòáková 2003). Smyslem svìdectví
je totiû vyprovokovat posluchaèe k reakci, pomoci mu, aby zaèal di-
skutovat èi pøemýšlet o víøe v Jeûíše Krista.

Svìdectví je klíèovou souèástí evangelizace, tedy procesu sezna-
mování nevìøících s evangeliem. Svìdectví má vìtší komunikaèní
schopnost neû napø. kázání èi polemiky o abstraktních idejích: pøináší
totiû pravdivý pøíbìh a ûivotní zkušenost skuteèných lidí. Vzhledem
k rostoucí sekularizaci spoleènosti mùûeme sledovat snahy køes�anù
pøedevším v USA èi Velké Británii o zefektivnìní tohoto slohového
útvaru, tak aby lépe odráûel potøeby a zájmy posluchaèù. Napø. v USA
lze nalézt celou øadu materiálù, které se zabývají tím, jak napsat
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efektivní svìdectví. Tyto rady se dají shrnout do struèného návodu,
který se objevil na internetu pod názvem Svìdectví komunikují:

„Kontrolní seznam pro psaní svìdectví:
1. Piš pro nevìøící ètenáøe.
2. Vci� se do jejich pohledu na svìt.
3. Sdìl jim detaily z tvého ûivota pøed uvìøením i po uvìøení, které by

byly zajímavé pøedevším pro nì.
4. Podej jim dostateèné mnoûství informací o sobì, aby mìli ètenáøi

pocit, ûe tì skuteènì znají.
5. Vyhni se církevnímu ûargonu a terminologii.
6. Nesnaû se znít náboûnì, kostelnì èi kázat.
7. Pøedpokládej, ûe ètenáø má nulovou znalost køes�anského nábo-

ûenství.
8. Buï upøímný: nepøehánìj nebo nesnaû se vylíèit, jak ûiješ dokonalý

ûivot bez problémù.
9. Pouûívej jednoduchý jazyk” (Testimonies communicate 2003).

Výše uvedené rady se týkají pøeváûnì svìdectví psaných, tedy
urèených pro rùzné èasopisy, traktáty, letáky èi webové stránky. U svì-
dectví mluvených se zdùrazòuje napø. jejich pøirozené zapojení do
bìûného rozhovoru èi jejich délka – nejlépe tøi minuty (Bright 1997).

Vìtšina teoretických pojednání o svìdectví zdùrazòuje nutnost
pouûívání jazyka, který by byl srozumitelný kaûdému bez znalosti
církevní terminologie. Aktivní køes�ané si totiû pomìrnì rychle osvojí
výrazy typické pro komunikaci v církevním prostøedí, které však pro
lidi mimo církev mají význam archaický èi jiný, nebo je vùbec nezna-
jí. Jde napø. o výrazy jako znovu se narodit, být spasen, høíšník, Pán,
pokání, jistota spasení, èi Jan 3, 16. Pokud chce køes�an sdìlit efektiv-
ní svìdectví, mìl by se vyvarovat podobných výrazù a snaûit se je na-
hradit jejich bìûnìjšími ekvivalenty èi opisy. Nìkteré materiály do-
konce varují pisatele svìdectví pøed pouûíváním velkých písmen
u zájmen, která odkazují na Boha èi Jeûíše, jak je tomu bìûné v Bibli

a teologické literatuøe. Jako dùvod uvádìjí, ûe to vypadá pøíliš nábo-
ûensky a „kostelovì” (Using the Right Words 2003).

Svìdectví má specifickou funkci v církevní a zvláštì v mimocír-
kevní komunikaci køes�anù – jeho cílem je srozumitelnì vysvìtlit

nevìøícímu, proè je nìkdo vìøící. Aèkoliv forma svìdectví zùstala po
staletí nezmìnìná, mùûeme sledovat urèitý vývoj a snahu o systemati-
zaci v oblasti vyuûití jazykových prostøedkù a vìtší dùraz na poslu-
chaèe a jeho pohled na svìt. Tyto tendence se projevují v èeském
evangelikálním prostøedí pøeváûnì v porevoluèním období a jsou spo-
jeny s pøílivem misionáøù, teologù a køes�anské literatury z USA èi
Velké Británie. V tìchto zemích, kde obecnì mnohem více lidí pravi-
delnì navštìvuje køes�anské bohosluûby, výzkumy (Testimonies com-

municate 2003) shledávají, ûe napø. pouze jedna tøetina dospìlých by-
la schopna definovat pojem evangelium èi 48 % dotázaných vìdìlo,
kdo byl Pilát Pontský. Podobné závìry jistì nutí køes�any k pøe-
mýšlení, jak srozumitelnì a úèinnì sdìlit evangelium nevìøícím li-
dem. Vzhledem k tomu, ûe situace v naší zemi je velice podobná, ne-li
horší, mùûeme uû teï zaznamenat rostoucí snahy køes�anù o efektiv-
nìjší komunikaci s lidmi mimo církev. Tyto snahy se odráûejí nejen
v nových aktivitách církve èi civilnìjším projevu kazatelù pøi boho-
sluûbách, ale také ve svìdectví, jeho formì a výrazových prostøedcích.
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