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Žd 12,14 Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. 
 
1P 1,13 Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k 
vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 
14 Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; 
15 ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 
16 Vždyť je psáno: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.' 
17 Jestliže 'vzýváte jako Otce' toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny 
svého pozemského života. 
18 Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni 
pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, 
19 nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny 
20 byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. 
21 Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k 
Bohu. 
 
Slovo na cestu 
1. Petrova 1,13 Vaše mysl ať je připravena, buďte střízliví a ostražití. Celou svou naději upřete k daru Boží 
milosti, který vám bude dán při návratu Ježíše Krista.  
14 Žijte před Bohem jako jeho poslušné děti. Nedopusťte, aby váš charakter byl formován myšlením vašeho 
dřívějšího života bez Boha.  
15 Naopak, buďte svatí - to je čistí - ve všem podobně jako ten, který vás pozval, abyste se stali Božími 

dětmi.  

16 Vždyť v Písmu je psáno: "Buďte svatí, neboť já jsem svatý."  
17 Pamatujte, že u vašeho nebeského Otce, ke kterému se modlíte, neexistuje při soudu žádná protekce. Bude 
vás soudit naprosto spravedlivě podle vašeho jednání; a tak pokud jste zde na zemi, jednejte vždy s uctivým 
zřetelem k němu.  
18 Víte přece, čím bylo zaplaceno to, že nemusíte žít životem bez smyslu a cíle, jak jste jej přejali od svých 
předků. Nebylo to zlatem a stříbrem, které ztrácejí svou hodnotu,  
19-20 ale drahou krví Kristovou. On byl k tomu jako beránek bez vady a bez poskvrny předem vyhlédnut před 
stvořením světa, ale objevil se kvůli vám až teď v poslední době.  
21 Když znáte Krista, věříte i v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu velkou slávu. A tak vaše víra a 
naděje může být cele zakotvena v Bohu.  
 
Lv 19,1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 
2 "Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. 

 
Lv 20,26 Budete svatí pro mne, neboť já Hospodin jsem svatý. Oddělil jsem vás od každého jiného lidu, 
abyste byli moji. 
 
Mt 5,48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. 
 
Ef 4,22 Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, 
23 obnovte se duchovním smýšlením, 
24 oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. 
 
Ef 5,1 Jako milované děti následujte Božího příkladu 
2 a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. 
2K 6,16 Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: 'Budu 
přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.' 
17 A proto 'vyjděte z jejich středu a oddělte se', praví Hospodina 'ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás 
přijmu' 
18 a 'budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů'. 
2K 7,1 Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k 
cíli své posvěcení v bázni Boží. 
 
1P 3,15 a Pán, Kristus, budiž svatý' ve vašich srdcích. 
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Žd 12,14 Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. 
 

1P 1,14 Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší 
nevědomosti;15 ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 16 Vždyť je 
psáno: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.' 
 
Dnes odpoledne zaplní naši modlitebnu OBŘI a jejich rodiče. Zavzpomínáme na letní tábor, 
promítneme si fotky, zazpíváme... 
Když rodiče děti na tábor přivezli, předali je a pak odjížděli – bylo to jako při každém rodičovském 
loučení: buď opatrný, nezapomeň si čistit zuby, poslouchej vedoucí, vem si vždycky ráno čisté 
ponožky... máme Tě rádi, budeme na Tebe myslet, a kydyby pršelo, máš v baťůžku pláštěnku... 
Mám dojem, že dětským uchem tyto rady projdou tak rychle, že je mozek nestačí zaznamenat. 
Jediné co zůstane v dětské hlavičce zaznamenáno je rodičovské ujištění: máme Tě rádi... 
  

Pán Bůh nám pro život na této zemi také dává své ubezpečení o tom, že nás miluje – a to si vděčně 
připmínáme. Ve svých Biblích si takováto místa zvýrazňujeme a děláme si u nich vykřičníky: 

 

Žd 13,5 ... Bůh řekl: 'Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.' 
 

Jr 31,3 ... Miluji  tě odvěkou láskou, proto ti tak trpělivě prokazuji milosrdenství. 
 

Ž 34,20 Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. 
 

Ž 34,23 Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese. 
 

Ž 23,1  Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 
 

1J 1,9 .... On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 
 

Ale Bůh nám ve svém slově také klade na srdce jak máme žít, co je pro nás důležité, na co nemáme 
zapomenout. Připadá mi to, že jsme často jako děti, které se už těší na tábor a dobře míněné rady 
rodičů nevnímají. Boží výzvy jako by šly jedním uchem tam a druhým ven... 
Ano, Pane, to je v pohodě, neboj se o nás, to přeci zvládneme...  A na některé jeho rady shovívavě 
podotýkáme: jistě Pane, ale dnes je jiná doba, to přece nemyslíš tak vážně, nějak To dopadne, 
neboj... 
 
Chci Vám i sobě dnes připomenout jednu zásadní výzvu, kterou nám Bůh v Bibli dává a ta zní: 
 

BB uu ďď tt ee   ss vv aa tt íí !!   
 
1P 1,16 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.' – cituje Petr výzvu Starého zákona. A Pavel připomíná:  
Žd 12,14 Usilujte ... o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. 
 
Celý text: 
 

1P 1,15-16 … jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: 
'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.' 
 

Žd 12,14 Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. 
 
Usilujte o svatost, buďte svatí v celém způsobu svého života! 
Svatý znamená oddělený. Oddělený od hříchu pro Boha.  
Pavel nám připomíná, že dříve než jsme poznali Krista jsme žili podle přání našeho těla, podle 
myšlení a způsobů tohoto světa, ovládaní svými sobeckými zájmy, satanem a hříchem.  
 

Ef 2,1-3 I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni 
vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k nim 
kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně 
propadli Božímu soudu tak jako ostatní. 
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Ale pak Bůh vstoupil do našeho života. Pavel říká, že k tomu Boha vedla jeho veliká láska, 
neskonalé milosrdenství, štědrá a bezpodmínečná milost. 
 

Ef 2,4 Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, 
5 probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! 

 
Odpustil nám naše hříchy, přijal nás za syny a dcery, vložil do nás svého Ducha, přijal nás do 
království svého Syna, Pána Ježíše Krista. Díky tomu pro nás platí všechna Boží zaslíbení, která jsou 
jak ve starém tak v novém zákoně. (2. Kor.1,20) 
 
Díky oběti Pána Ježíše nám Bůh odpustil. Jsme novým stvořením, máme novou – Kristovu identitu. 
Jsme svatí. Bůh se na nás dívá jako na svaté. Proto když Pavel píše dopisy jednotlivým sborům, 
oslovuje je: svatí! (1.Kor.1,2; 1.Petrova 2,5 atd).  Ne proto, že by byli tak dokonalí, ale proto, že jsou 
svatí v Božích očích. Svatost je tedy Boží dar. Tento dar vlastní všichni, kdo byli očištěni krví Pána 
Ježíše a stali se jeho vlastnictvím. 
 
Otázkou ale je, jak se tato svatost, toto postavení které nám Bůh dal promítá do našeho 
každodenního života. Jsme skutečně odděleni od hříchu pro Boha? Jak se to projevuje v praktickém 
životě? 
 
1. myšlení 
Ř 12,2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli 
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. 
 

2. postoje 
Ef 4,31 Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; 
32 buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu 
odpustil vám. 
F 4,5 Vaše mírnost ať je známa všem lidem… 
1P 3,8-9 Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a 
pokorní, neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli 
povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 
1P 3,11 odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. 
 

3. slova 
Mt 5,37 Vaše slovo buď 'ano, ano - ne, ne'; co je nad to, je ze zlého. 
Ef 4,29 Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde 
je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. 
 

4. vztahy 
1K 13,4 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 
5 Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. 
6 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 
 

5. činy 
1J 3,18 Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. 
(Milosrdný Samařan)  L 10,36 Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?" 
37 Zákoník odpověděl: "Ten, který prokázal milosrdenství." Ježíš mu řekl: "Jdi a jednej také 
tak." 
 

6. víra 
Ž 119,66 Nauč mě okoušet a znát, co je dobré, já tvým přikázáním věřím. 
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1J 5,4-5 neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše 
víra. Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 
 
 

7. očekávání 
F 3,20 My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. 
21 On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si 
podmanit. 

 
 
V době když jsem dospíval, jsem si nějak v hlavě zafixoval, že výzva Petrova zní: 1P 1,16 'Svatí 
buďte, jak já jsem svatý.'  
Hodně jsem nad tím přemýšlel a říkal si, to přece nikdy nemohu naplnit. Být svatý jako Bůh. To není 
v lidských možnostech. Teprve mnohem později jsem si všimnul, že toto slovo zní jinak:  
1P 1,16 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.' 

 
Bůh je svatý, to je genetický základ jeho bytosti.  
A jestliže vstoupil do našeho života, pak se změnil i náš 
genetický kód. Jsme nové stvoření, žijeme z moci 
Ducha svatého. 
Ano, máme pořád své pozemské tělo, ale Duch, který je 
v nás je silnější. 
Ga 5,16 Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a 
nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. 
 
A to je tajemství svatého života. Můžeme být svatí, jestliže dáme prostor Duchu svatému. 
Nedokážeme to ze své síly, ale z moci Ducha. 
Ř 8,8-9 Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z 
moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. 
 

Ř 8,13-14 Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha usmrcujete 
hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. 

 
 
Závěr: 
1P 1,14 Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší 
nevědomosti;15 ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 16 
Vždyť je psáno: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.' 
 
 
Jak docílit svatosti? Vyžaduje to naše rozhodnutí. Naše úsilí! 
Žd 12,14 Usilujte  (o pokoj se všemi a) o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. 
V čem toto úsilí spočívá?  
 

� Ber vážně Boží slovo 
� Žij z moci Ducha svatého 

 
I Večeře Páně je pro nás zdrojem síly k životu ve svatosti. 
Vyznej svá selhání, čiň pokání a pros o novou sílu k životu ve svatosti.  
Spatříš Pána – toto zaslíbení je nejen pro věčnost. Ale uvidět Pána můžeme i dnes. A  uvidět znovu 
Pána, nově – to je duchovní přelom. To je nastartování ke svatosti. To je to, co potřebujeme. 
Pokud  prožíváš nesvatost v nějaké oblasti svého života, a toužíš po návratu ke Kristu, povstaň a 
budeme se modlit.  

Stejně to říká Hospodin Izraeli ve SZ: 
Lv 19,1-2 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 
"Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni 
jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš 

Bůh, jsem svatý. 
 

Lv 20,26 Budete svatí pro mne, neboť já 

Hospodin jsem svatý. Oddělil jsem vás od 
každého jiného lidu, abyste byli moji. 
 


