Bůh je svatý
-

pomodlit se za kázání

ÚČEL KÁZÁNÍ: Mít bázeň před Bohem - ON JE VELIKÝ!!!
HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Bůh (Hospodin/Jahve) je jiný (jiné podstaty), než jsme my.
My jsme zkažení hříchem - On je čistý, svatý. Můžeme k němu přistupovat JEDINĚ
skrze Ježíše Krista a v bázni Boží.
A. ÚVOD
A.1. Máme 3. adventní neděli. Připomínáme si Kristův příchod (Vánoce, narození
v Betlémě) a taky očekávání na jeho 2. příchod (soud na konci věků). Jak Vánoce
souvisí s Boží svatostí? Pokud by Bůh nebyl svatý, tak by nikdy nemusel Kristus přijít
na svět, aby zemřel za naše hříchy a smířil nás s nebeským Otcem.
Cituji z knihy „Discovering God in the stories from the Bible“ od P.G.Ryken (str. 157):
„Ježíš Kristus je nejen milující Spasitel, ale taky je spravedlivý Soudce. Toto je právě ten
důvod, proč je třeba k němu nyní přijít s vírou a požádat ho o odpuštění našich hříchů
skrze jeho dílo na kříži. Jinak budeme muset za své hříchy zaplatit sami.
Jednoho dne se budeš muset podívat do pronikavých očí toho, který je Soudce celého
vesmíru. Bude v ten moment také tvým Spasitelem? Modlím se, aby byl. On jím jedině
bude, když požádáš tohoto přicházejícího Soudce, aby se stal i tvým nynějším
Spasitelem.“
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A.2. Jaký je tedy náš Bůh? Jaký je Bůh Bible? Dělá to, co chceme my anebo my děláme
to, co chce On? Vymysleli jsme si ho my anebo si On vymyslel nás? Náš Bůh je
milostivý, soucitný a spravedlivý (Ž 112:4), ale také je SVATÝ (čti Lv 11:44, 45; I. Pet.
1:16). Nejpoužívanější přívlastek používaný k popsání Boha ze všech je slovo SVATÝ1.
A.3. Dnešní kázání je o Boží svatosti. Co to znamená, že Bůh je svatý a co z toho pro
nás plyne?
B. STAŤ
B.1. Co je Boží svatost?
B.1.a) nejjednodušší vyjádření je asi takové, že Bůh/Hospodin (Jahve) je JINÝ, než
jsme my lidé. My jsme hříšní a zkažení hříchem (Ef 2:1-3), ale On je čistý, nemůže
nikoho pokoušet ke zlému a je Otcem světel (obraz nepřekonatelné čistoty, čti Jk
1:13-17).
B.1.b) takto definuje Boží svatost hebraista J.A.Naude: „základní podstata svatosti
patří do sféry Božího bytí nebo činnosti a to je odlišné od sféry běžné či světské“ (New
Dictionary of Biblical Theology, page 545).
BOŽÍ SVATOST ZNAMENÁ, ŽE BŮH/HOSPODIN JE JINÝ, NEŽ JSME MY LIDÉ. JE JINÉ
PODSTATY A NACHÁZÍ SE V JINÉ SFÉŘE NEŽ MY (MY SE NACHÁZÍME V PROSTŘEDÍ
HŘÍCHU, ON V NEPRONIKNUTELNÉM SVĚTLE).
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J.M.Boice, Foundations of the Christian Faith, str. 125
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B.1.c) Boží svatost je obzvláště spojená s jeho majestátem, svrchovaností a obrovskou
mocí (čti Ex. 15: 1-19 a Iz. 6:1-7).
B.2. Co z toho pro nás plyne, že Bůh/Hospodin je svatý? V zásadě tyto tři věci: 1. mít
bázeň Boží, 2. přistupovat k Bohu skrze Ježíše Krista, který je naší smírnou obětí za
naše hříchy (I. Jan 2:1, 2) a 3. potřeba posvěcování našeho charakteru.
B.2.a) Bázeň Boží = bát se Boha = respekt a úcta k Bohu. Můžeme se bát spousty věcí
(lidí, okolností, institucí, duchovních bytostí apod.), ale jen bázeň Boží jde ruku v ruce
s Boží láskou (I. Jan 4:18 hovoří o strachu/mukách z trestu Božího soudu - takovýto
strach láska Boží vyhání).
Bát se Boha znamená ho ctít a poslouchat. Toto k bázni Boží říká novozákonní teolog
S.E.Porter: „Bát se Boha znamená ho ctít a projevovat mu náležitou úctu a čest (Gen
20:11). V Deuteronomiu je bázeň Boží spojená s Boží láskou a poslušností jeho
přikázání“ (New Dictionary of Biblical Theology, page 497).
A co k bázni Boží říká Písmo? Přečteme si dvě SZ a tři NZ místa Ž 25:12-14, 31:20, 21
Lk 12:4, 5, Zj. 14:7 a 15:4.
B.2.b) Přistupování k Bohu skrze Krista. Vidíme, že Bůh je svatý a my hříšní, od něj
odloučení. Vidíme, že máme Boha ctít, mít před ním bázeň, ale jak je vůbec možné se
k Bohu přiblížit a současně nebýt zahuben jeho svatostí?
V Iz. 6:1-7 jsme již četli, jak se Izajáš obává, že zahyne, protože spatřil 3x svatého
Hospodina (zdůraznění svatosti, číslo 3 je číslo plnosti - Hospodin je dokonale svatý!)
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a zároveň je člověkem nečistých rtů. Nezahynul, protože jeho hřích byl usmířen skrze
žhavý uhel (v. 7).
K Bohu není možné přistoupit jinak, než skrze Ježíše Krista, který je naší smírčí obětí
za naše hříchy (čti I. Jan 2:1, 2). Řecký výraz pro smírčí oběť (hilasmós) znamená
uklidnit něčí hněv. V tomto případě hněv Boží nad našimi hříchy. Kristova krev
uklidnila Boží spravedlivý hněv nad našimi hříchy a my nyní díky Kristově krvi (oběti)
můžeme k Bohu přistupovat směle a bez obav (Heb. 4:14-16 - Kristus Bohu obětoval
svůj život (krev), a proto jsme se my stali svatým Božím lidem, ne pro naše dobré
skutky, ale pro drahou krev Božího Syna Ježíše Krista, našeho Pána).
B.2.c) Potřeba posvěcení našeho charakteru (čti I. Tes. 4:3). Proměna našeho
charakteru do podoby Pána Ježíše Krista je Boží vůli pro naše životy.
C. ZÁVĚR
C.1. Bůh je naprosto jiný (jiné podstaty, jiného druhu), než jsme my. On je svatý, my
jsme zkažení hříchem. Jedinou možností, jak usmířit lidstvo se svatým Bohem, byla
oběť Ježíše Krista, Božího Syna. A tak každý, kdo přijme Ježíše Krista jako svého Pána a
Spasitele je se svatým Bohem usmířen a sám se stává svatým skrze krev Ježíše Krista.
Jako Boží svatý lid jsme povinni Boha ctít a poslouchat (bázeň Boží) a růst v posvěcení
našich charakterů.

- pomodlit se
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