
 
Kladno 28.11.010 
POSVĚCENÍ 
 
1P 1,14 Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly 
předtím, v době vaší nevědomosti; 
1P 1,15 ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu 
života. 
1P 1,16 Vždyť je psáno: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.' 
1P 1,17 Jestliže 'vzýváte jako Otce' toho, kdo nestranně soudí každého podle 
jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. 
1P 1,18 Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali 
od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, 
1P 1,19 nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez 
poskvrny 
1P 1,20 byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na 
konci časů. 
1P 1,21 Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, 
takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. 
1P 1,22 Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané 
bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. 
1P 1,23 Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z 
nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. 
1P 1,24 Neboť 'všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. 
Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky' - 
1P 1,25 to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. 
1P 2,1 Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv 
pomlouvání 
1P 2,2 a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním 
mléku, abyste jím rostli ke spasení; 
1P 2,3 vždyť jste 'okusili, že Pán je dobrý!' 
1P 2,4 Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale 
před Bohem je 'vyvolený a vzácný'. 
1P 2,5 I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli 
svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. 
1P 1,15 ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu 
života. 
 
Svatost a posvěcení  
 
Chtěl bych dnes přemýšlet o těchto dvou termínech ,které se nás týkají. 
Nevím jestli těmto termínům dobře rozumíme tak jak je Bible používá.Je to 
důležité,protože někdy vnímáme pocitově a to nás může velice oklamat. 



Minulý víkend jme byli v Angliji v Bathu ve sboru anglikánské církve svatého 
Filipa a Jana. 
Cílem naší návštěvy bylo domluvit se jak bychom mohli pomoci v jejich práci 
v Ugandě. 
Přesto ,že jsem v Ugandě byl,a mluvili jsme s Viktorií-ředitelka školy Butela 
v Mitianě           a jejím mužem Stephanem ,vůbec jsem nepochopil postavení 
Stephana komunitě obce,které má.Hodnotil jsem ho pouze pocitově ,bez znalosti 
poměrů a místních zvyklostí a velice jsem mu křivdil.Připadal mi jako 
nafoukaný páprda ,který si hraje na velitele.Teprve teď při rozhovoru se sestrou 
,která se práci v Ugandě věnuje 17 let jse pochopil jakou úctu Stephanu 
Prokazují místní lidé ,kteří si ho zvolili za svého předáka je jím již 15 let.Někteří 
před Stephanem v úctě pokleknou na ulici.Náhle jsem pochopil jeho ohromnou 
důležitost a teprve jsem pochopil oprávněnost jeho postojů a chování. 
 
Tak jak rozumíme termínu svatost .Když se podíváme do biblického slovníku na 
termín svatý,dozvíme se že písmo Starého zákona vnímá svatost trošku odlišně 
než Nový zákon. 
Starozákonní významem  svatosti se rozumí nejvnitřnější podstatu Boha 
samotného .Jde o vědomí, že mezi člověkem a Bohem ,Bohem a světem je 
propast.Svatost tedy oddělenost . 
Bůh si vyvolil proroky oddělil,posvětil tedy očistil pro službu pro sebe.Když 
Mojžíš měl posvětit Izrael před horou Sinaj,měli se očistit ,vyprat svá roucha 
,aby byli připraveni na setkání s Bohem,přesto směli být pouze ve vyhrazeném 
prostoru,jinak jim hrozila smrt. 
 
Novozákonní pojem svatosti je trochu jiný .Novozákonní svatost je většinou 
přívlastkem Ducha svatého ,je to právě Duch svatý,který zprostředkovává 
zjevení Boží a Boží životodárnou a spásonosnou přítomnost. 
1Te 4,7 Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. 
1Te 4,8 Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého 
svatého Ducha. 
 
Na mnoha místech vNovém zákoně se hovoří o svatých 
Žd 3,1 Proto, bratří, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, 
Kol. 3,12 Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, 
Ef 1,4 v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez 
poskvrny před jeho tváří. 
 
Naše svatost spočívá v našem vyvolení a povolání a očištění krví Ježíše Krista 
1P 1,18 Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali 
od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, 
1P 1,19 nýbrž převzácnou krví Kristovou.  



Naše svatost nám byla dána .Bůh se na nás dívá skrze oběť Ježíše Krista.Proto 
mohl pán Ježíš říci Tomášovi J 14,6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, 
pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 
 
1P 1,15 ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu 
života. 
Tomu říká nový zákon posvěcení. Posvěcený způsob života.Jak tomu 
rozumíme.Nevím jak vy,ale vidím na sobě že můj život není příliš 
posvěcený.Moje jednání ,mluva,myšlení ,až se někdy leknu čeho jsem 
schopen.Jenomže v tom si myslím je ten problém,že vnímáme posvěcený život 
jako morálku,protože posvěcení chápeme pocitově a nerozumíme co tím bible 
myslí. 
Posvěcení není morálka,ale vztah s Bohem v Duhu svatém. 
 Ga 5,17 Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch 
proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. 
Ga 5,18 Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem. 
Ga 5,19 Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, 
Ga 5,20 modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, 
rozpory, rozkoly, 
Ga 5,21 závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám 
znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. 
Ga 5,22 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, 
dobrota, věrnost, 
Ga 5,23 tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. 
Ga 5,24 Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a 
sklony. 
Ga 5,25 Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. 
 
Pán Ježíš mluví o posvěcení v kázání na hoře v 6.kapitole Mat. evangelia 
 
Mt 6,1 Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak 
nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. 
 Mt 6,3 Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, 
Mt 6,4 aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti 
odplatí. 
 
Mt 6,2 Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v 
synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen pravím vám, už mají svou 
odměnu. 
Mt 6,5 A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v 
synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají 
svou odměnu. 



Mt 6,6 Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se 
k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. 
Je to postoj srdce k Bohu . 
Uvědomuji si ,že můj problém neposvěceného života je ve vztahu k Bohu a to je 
-skutečná láska k Bohu .Neustále zápasím s tím,jak se sám prosazuji.moje srdce 
je sobecké.Soustřeďuji pozornost především na sebe a to je můj problém.Vidím 
jak snadno dělám věci,které se Bohu nelíbí,že mi to zas tak nevadí,že zarmucuji 
Boha,Ducha svatého.Problém byl právě v tom,že jsem si myslel,že posvěcení je 
morálka a tak jsem se snažil ,ale byly to skutky těla jak říká Pavel dělám to co 
nechci. Ga 5,17 Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží 
Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. 
 
Co dál.Modlím se za to,aby mě Duch Boží proměňoval ,aby mě Pán Ježíš 
přikryl svojí láskou,aby proměnil moje srdce,aby byl proměněn celý způsob 
mého života 
Těch aby je mnoho.Bůh tu moc má. 
1P 2,4 Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před 
Bohem je 'vyvolený a vzácný'. 
1P 2,5 I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli 
svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. 
Je to proces,kéž nám v tom Bůh požehná. 


