
Pro hříšníka neexistuje 
děsivější Boží vlastnost, 

než jeho svatost.
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Svatý Bůh
Věřím v Boha, který je svatý, svatý, svatý



Osnova rozhovorů

1. Teze Verše představující tuto Boží vlastnost. A co Ježíš?

2. Příběh Jak se Boží vlastnost projevila v příběhu světa?

3. Protihlas Nabízí Bible určitý protihlas? A co kultura?

4. Karikatura Jak vypadá v lidské duši karikatura tohoto?

5. Co já? Jak je mi s touto Boží vlastností? Jak mě mění? 

6. Diagnostika Jak poznám že v takového Boha ne/věřím? 



Izaiáš 6:3

Volali jeden k druhému: „Svatý, svatý, svatý je
Hospodin zástupů, celá země je plná jeho
slávy.“

Zjevení 4:8

Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po
šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř.
A bez ustání dnem i nocí volají: „Svatý, svatý,
svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který
byl a který jest a který přichází.“



Co všechno je v Bibli svaté?

Svatý čas -
sobota

Svatá místa

Svaté 
předměty

Otec, Syn i 
Duch

Svatý lid

Svaté 
příkazy, 





Je oheň morálně zodpovědný za smrt 
komára, který se k němu přiblíží?

Boží svatost je jako oheň spalující
vše co samo o sobě není ohnivzdorné 

nebo oheň sám. 



Svatost v knihách 
Pentateuchu



• Bůh učí lidi, že je svatý

• Bůh umožňuje lidem navzdory svatosti k němu
přistoupit



Bible

• Co je opravdu svaté?
• Svaté chleby, které jí David (1. Sam 21:1-10, 22:9-23)

• Ježíšova polemika se „svatým dnem odpočinku“ (Mt 12:3)

• Ježíš
• Svatý Bůh se stává člověkem, překračuje svou

„svatost=oddělenost“

• Svatý Ježíš byl proklet, vyveden za město, ztotožněn
s hříchem (2K 5:21, Žd 13:12, Ga 3:13)



Kultury

„Cožpak vám
už není 

vůbec nic
svaté?“



Podstata slunce není ohrožena zatměním



Nesvatý Bůh Nedotknutelný Bůh



Věřím ve svatého Boha? 

• Fantazijní bůh: příliš lidský, s postranními úmysly, s 
temnou stránkou / Bůh naprosto nedotknutelný a 
křehký.

• Reálný Bůh: Svatý Bůh je oddělen od hříchu a je 
oddaný usilování o vlastní slávu

• Nedělní Bůh: Zpíváme a vyznáváme, že Bůh je svatý, 
rozhodujeme se ho uctívat za to že je jiný než my.

• Všední Bůh: Vyzývá nás k vlastní svatosti (1 P 1:15-
16, Lv 11:44-45



Věříš ve svatého Boha ve
všedních dnech?

• Pokud ano, potom ho oslavuješ
proto jaký je a ne proto, co od
něj máš.

• Pokud ano, potom před ním
máš bázeň, respekt a úctu.

• Pokud ano, pak se i já stávám
svatým.



Všechny čtyři bytosti jedna jako 
druhá měly po šesti křídlech a 

plno očí hledících ven i dovnitř. A 
bez ustání dnem i nocí volají: 

„Svatý, svatý, svatý Hospodin(y), 
Bůh všemohoucí, ten, který byl a 

který jest a který přichází.“

Zjevení 4:8


