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Lekce 10

Staňte se podobnějšími Ježíši: 
posvěcení

Lidé se často ptají dětí: „Čím chceš být, až vyrosteš?“ Děti 
odpovídají nejrůznějším způsobem – od toho být policistou, 
až k tomu být matkou. Když jsem vyrůstal, žil jsem v roz-

sáhlé zástavbě hned vedle rodiny, která měla pětiletého chlapce 
jménem Robert. Hrdě říkal, že až vyroste, chce být popelářem. 
Považoval jsem to za zvláštní, protože být popelářem znamená 
nakládat páchnoucí odpadky a celý den jezdit na páchnoucím po-
pelářském vozu. Teprve když jsem byl starší, uvědomil jsem si, 
že Robert nepáchne po odpadcích. Uviděl „slávu” popeláře. Kaž-
dý den viděl obrovský popelářský vůz vjíždět do našeho sídliště. 
Měl hlučný dieselový motor, při couvání hlasitě pípal a na zad-
ní části vozu stál popelář. Popelář přivázal kontejner řetězem ke 
zvedáku a zatáhl za páku, aby ho zvednul ze země. Když odpadky 
padaly do vozu, byl to pořádný rachot. Když zatáhl za další páku, 
hydraulický systém zakvičel, protože začal lisovat odpad uvnitř 
vozu. Pro pětiletého chlapce docela zajímavý pohled. Robert byl 
zaujat hlukem, silou a velikostí vozu. 

Čím chceš být? Nebe touží slyšet odpověď: „Chci být jako 
Ježíš!“ Často jsme pohlceni službou, kterou od nás Kristus poža-
duje, a přehlédneme, že nás nejprve povolal k tomu být jako on. 
Být podobnější Ježíši je úžasná cesta proměny, která je naplněna 
Božím vyučováním o zmocnění.
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CÍLE
1. Definovat posvěcení.
2. Vysvětlit Boží záměr pro to, abychom byli stále více podob-

nější Ježíši.
3. Uvést důležitost toho, proč dělat Bohu radost.
4. Popsat vnitřní boje, které jsou součástí posvěcení.
5. Určit disciplíny potřebné k tomu, abychom byli podobněj-

šími Ježíši.
6. Zdůraznit roli Ducha svatého v našem posvěcení.

Definice posvěcení
Cíl 1: Definovat posvěcení.

Posvěcení je procesem vedoucím k tomu, čím vás Bůh chce 
mít. Posvěcení je jak oddělením od zla, tak oddělením pro Boha. 
Toto dílo oddělení začalo při obrácení, když nám byly odpuštěny 
hříchy a byli jsme prohlášeni za spravedlivé. Ovšem tím to ne-
končí.

Petr řeší tento proces v 1. Petrově 1,13–16: „Odhodlaně se tedy 
připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upně-
te k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako 
poslušné děti se nedejte ovládnout žádostmi, které vás ovládaly 
předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás 
povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: 
‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý.‘ “
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Účelem posvěcení je rozvinout v nás Boží svatost. Takto se 
stáváme podobnějšími Ježíši.

Rozdělení počátečního obrácení a posvěcení
Existuje důležitý rozdíl mezi počátečním obrácením a posvě-

cením. Obrácení nastane, když přijmeme Krista jako Pána a Spa-
sitele. Tehdy jsme ospravedlněni. To znamená, že přijmeme Boží 
soudní prohlášení, jímž prohlásí hříšníky za spravedlivé. Tím je 
zprostí odsouzení a obnoví je k pravému vztahu se sebou. V pod-
statě nás Bůh vidí tak, jako bychom nikdy nezhřešili. Přičítá nám 
Kristovu spravedlnost. Výsledkem je nové postavení před Bo-
hem. Ospravedlnění je okamžité.

Posvěcení je na druhé straně Božím dílem skrze Ducha svaté-
ho, aby změnil náš charakter a chování. Díky moci, která je v nás 
uvolněna skrze Ducha svatého, se oddělujeme od starého hříšné-
ho životního stylu a věnujeme se tomu, abychom potěšili Pána. 
Někdo pověděl, že Ježíš, jako každý dobrý rybář, nejdříve chytí 
rybu, pak ji teprve očistí. Každý z nás, kdo se znovu narodil, je 
očištěn. Tento proces může být bolestivý, protože našich starých 
způsobů se nevzdáváme snadno.

Duchovní DNA
Když se narodí dítě, má jasně definované znaky DNA, jako je 

barva očí, tělesné vlastnosti a zdravotní problémy. Tuto genetic-
kou výbavu nelze změnit, ale osobnost, dispozice a postoje dítěte 
se budou utvářet v průběhu jeho života. Když nás Bůh osprave-
dlňuje a obnovuje (dává nám nový život), dostáváme znaky du-
chovní DNA. Takto jsme určeni k projevování Božího charakteru 
milosti, lásky a svatosti. To je součástí toho, co to znamená být 
spasen. Všimněte si toho, co píše apoštol Pavel: „Kdo je v Kristu, 
je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2. Ko-
rintským 5,17) „Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, 
očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své 
posvěcení v bázni Boží.“ (2. Korintským 7,1)
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Okamžité, nebo progresivní
Někteří přemýšleli nad tím, jestli je posvěcení okamžité, nebo 

progresivní. Domnívám se, že obojí! V den, kdy se odevzdáme 
Kristu, stojíme před Bohem bez odsouzení a jsme prohlášeni za 
svaté. První Korintským 6,11 říká: „Dali jste se však obmýt, byli 
jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Kris-
ta a Duchem našeho Boha.“ Přesto je posvěcení progresivní, pro-
tože „které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali po-
dobu jeho Syna“ (Římanům 8,29). Toto utváření trvá celý život!

Vývoj posvěcení
Cíl 2: Vysvětlit Boží záměr, abychom byli stále více podob-

nější Ježíši.

Bůh používá úžasné životní lekce, aby rozvíjel posvěcení v na-
šich životech. Být stále podobnější Ježíši není pro věřícího volba, 
ale nutnost. Pavel píše: „Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, 
abyste se zdržovali necudnosti.“ (1. Tesalonickým 4,3)

Průběh tohoto procesu posvěcení je navržen tak, aby byl při-
rozený. Bůh nás stvořil a dal nám svou duchovní DNA, takže 
můžeme být čím dál podobnější Ježíši!

Boží zajištění posvěcení
Často předpokládáme, že všichni ptáci létají, ale vlastně exis-

tuje dvacet různých druhů ptáků, kteří neumějí létat. Proč? Ne-
mají potřebné tělesné vybavení pro létání. Ptáci, kteří létají, mají 
speciální peří nazývané „letky“, které jim umožňuje zvednout se 
ze země a vznášet se ve vzduchu. Mají velký hřeben, který pro-
chází středem jejich prsní kosti, a k němu připojené velké svaly 
umožňující jim mávat křídly. Mohou snadno vzlétnout také proto, 
že jsou lehcí. Bůh je stvořil s dutými kostmi a efektivním trávicím 
systémem.

Stejně jako Bůh dostatečně vybavil své stvoření, tak i nám dal 
vše, co potřebujeme k posvěcení. Jsme přece jeho dílo; dostali 
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jsme nového Ducha, obnovenou mysl a nové srdce. Příliš mnoho 
křesťanů věří tomu, že se nemohou stát podobnějšími Ježíši.

Myslí si, že posvěcení je příliš náročné a mimo jejich schop-
nosti. Pojďme si to znovu připomenout – Bůh nám dal vše, co 
k posvěcení potřebujeme! Přečtěte si Pavlovu modlitbu a ujištění 
pro některé první věřící: „Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí 
a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do pří-
chodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; 
on to také učiní.“ (1. Tesalonickým 5,23–24)

Bůh – mistr obnovy
Existuje příběh o jednom mistrovském malíři, který zašel do 

bazaru. Tam uviděl obraz, který by jiní mohli považovat za bez-
cenný, ale on svým zkušeným zrakem zahlédl, že je na něm ještě 
nějaká spodní malba. Obraz koupil a začal svědomitě obnovo-
vat původní malbu. Mnoho hodin strávil stíráním a odlupová-
ním vrchní vrstvy laku. S jemnou péči se staral o to, aby nedošlo 
k poškození vzácného originálu. Nakonec byla práce dokončena. 
Malíř byl ohromen genialitou a krásou obnoveného obrazu. Viděl 
něco, co nikdo jiný neviděl.

To je to, co Bůh dělá s námi. Stírá naše nesprávné postoje, 
myšlenkové procesy a bolest. Během celého procesu se o nás něž-
ně stará a je věrný v tom, že chce v našich životech vidět dokon-
čené obnovné dílo posvěcení. Bůh v nás vidí potenciál, velkou 
hodnotu, kterou jiní pokaždé nechápou. Vidí v nás svatost a slávu 
svého Syna!

Potíže a posvěcení
Bůh je věrný nám i tomuto dílu posvěcení. Být podobnější Je-

žíši je celoživotní cesta a Božím záměrem je rozvíjet v nás po-
svěcení skrze mnoho důkladných životních zkušeností. Ať už si 
to připouštíme nebo to přijímáme, naše životy jsou nejvíce pro-
měňovány ke Kristovu obrazu během nejtěžších chvil života. To 
je důvod, proč Jakub píše: „Mějte z toho jen radost, moji bratří, 
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když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li 
se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je do-
vršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech 
nedostatků.“ (Jakubův 1,2–4)

Bůh někdy narušuje naše pohodlí s cílem zdokonalit naší 
schopnost „létat“. Můžeme mít pocit, že padáme vzduchem, ale 
brzy zjistíme, že jsme vynášeni do výše jeho Duchem. Zvedáme 
křídla ve víře (někdy ve strachu) a máváme jimi (modlíme se), 
jako bychom měli spadnout. Jako zázrakem Bůh zasáhne a my 
letíme, čímž jsme ušetřeni jistého pádu. Když se znovu pohodl-
ně ocitáme v hnízdě, opět se radujeme z dokonalého Božího díla 
a uvědomujeme si, že jsme se v procesu posvěcení hodně naučili. 
Poté, než si to uvědomíme, nás Bůh opět posune.

Každý Boží muž či žena vám může povědět, že Bůh nás mis-
trovsky rozvíjí podle obrazu svého Syna a to i v zoufalých obdo-
bích. Apoštol Pavel se pyšnil svými slabostmi. Jakub nás vyzývá 
k radosti z posvěcujících zkoušek. Dokonce i Josef ve Starém zá-
koně věděl, že Bůh zařídil všechny věci k dobrému. Posvěcující 
Boží dílo bylo v jeho životě evidentní. Jeho charakter se vyvíjel 
v dobách protivenství, jeho integrita se tvořila v dobách pokušení 
a jeho víra se ukázala v době zklamání. A co vy? Je čas vzlét-
nout.

Oddejme se posvěcení
Cíl 3: Uvést důležitost toho, proč dělat Bohu radost.

Existuje píseň, kterou náš sbor zpíval, když jsem byl ještě dítě. 
Píseň začíná těmito slovy: „Být jako Ježíš, být jako Ježíš, jediné 
co chci, je být jako on.“ Mohu si vybavit pocity, které se ve mně 
probouzely, když jsem tu píseň zpíval. Měl jsem ohromnou touhu 
být jako Ježíš. Jak jsme zjistili, být podobnější Ježíši má být pro 
křesťana přirozené, ale srdcem tohoto procesu je vášeň pro Boha 
a touha ho potěšit.
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Koho se snažíme potěšit?
Každý žije proto, aby někoho potěšil – sám sebe, manže-

la nebo manželku, děti, rodiče, šéfa nebo někoho jiného. To, co 
je předmětem naší radosti, vypovídá o našich ambicích, povaze 
a duchu. Pavel spojuje proces posvěcení s potěšováním Boha. 
Píše: „Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, 
abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už 
také činíte: žijte tak, abyste se líbili Bohu.“ (1. Tesalonickým 4,1) 
Boha nezajímá jen naše vnější poslušnost jeho vůli, ale také naše 
vnitřní motivace.

Pro posvěcení a oddanost Bohu je nutné být tím, kdo dělá Bohu 
radost. Právě to je centrem touhy být podobnější Ježíši. Enoch byl 
tím, v kom „Bůh našel zalíbení.“ (Židům 11,5) Enochovou tou-
hou bylo zalíbit se Bohu a tato touha byl odměněna tím, že byl 
přenesen z tohoto světa do nebe. Mluvte o tom, jak být jako on!

Apoštol Pavel je dalším skvělým příkladem oddanosti a vášně. 
Pavel se nepovažoval za toho, kdo dosáhl dokonalosti, ale vy-
znával svou touhu potěšit Krista. Ve Filipským 3,14 řekl: „Běžím 
k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu 
Ježíši.“ Než nás napadne, že tento postoj potěšit Boha byl určen 
výhradně pro Pavla, pokračuje tímto veršem: „Kdo je dokonalý, 
ať smýšlí jako my; a jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh 
objasní.“ (Filipským 3,15)

Srdce, které chce potěšit Boha, nás povede k duchovní zralosti 
a stálosti prostřednictvím procesu posvěcení. Naše vášeň a od-
danost nás povede k tomu, abychom ho potěšili. Ježíš dokonce 
svědčí: „Neboť stále dělám, co se líbí jemu.“ (Jan 8,29) Nemů-
žeme se čím dál více podobat Ježíši, pokud nebudeme mít srdce, 
které mu dělá radost.

Jonášův syndrom
Na stránkách Starého zákona najdeme knihu proroka Jonáše. 

Jonášův příběh není nějaká pohádka; je to skutečný příklad něko-
ho, kdo neochotně sloužil Bohu, ale selhal v tom, aby dělal Bohu 
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radost. Nacházíme Jonáše, jak utíká od Boha do Tarsu namísto 
toho, aby kvůli Bohu zamířil do Ninive. Mějte na paměti, že Jo-
náš byl Izraelec a byl to velký vlastenec. Podle něj si pohanští 
a krutí Asyřané v Ninive nezasloužili Boží milost. Poslední věc, 
kterou tento prorok chtěl, bylo pomoci bezbožným obyvatelům 
Ninive vyhnout se Božímu soudu. Takže si našel loď plující opač-
ným směrem.

Nicméně Jonáš byl hozen posádkou lodi přes palubu a spolknut 
obrovským mořským tvorem. Někteří si myslí, že to byla ryba, 
zatímco jiní naznačují, že to byla velryba. Hebrejský text to ne-
rozlišuje. Než tento příběh odmítnete jako naprosto neuvěřitelný, 
vezměte na vědomí, že existuje mnoho zdokumentovaných pří-
padů lidí, kteří přežili mimořádné situace, obecně považované za 
nemyslitelné. Například jistý mladý muž v Minneapolis spadl ze 
sedmnáctého patra a přežil; jeden japonský muž přežil tři týdny 
na hoře bez jídla nebo vody ve stavu podobném zimnímu spánku; 
jistý australský potápěč byl napaden a napůl spolknut žralokem, 
ale nakonec unikl. Když vezmete v úvahu Boží neomezenou moc 
a prozřetelnost, rozhodně to spadá oblasti možnosti, že Jonášova 
zkušenost je skutečná. Kromě toho Ježíš Kristus mluvil o Jonášo-
vi jako o skutečné historické postavě a o jeho zkušenosti o jako 
pravdivé (viz Matouš 12,40).

Po třech dnech sebezpytování v břiše mořského tvora Jonáš 
činil pokání ze svého hříchu a poddal se Božímu plánu. Poté, co 
byl vypuštěn z břicha toho tvora, se Jonáš dostal na břeh, došel do 
Ninive a kázal poselství od Boha. Jak se Jonáš obával, obyvatelé 
města Ninive činili pokání a Bůh milostivě zrušil plány na jejich 
zničení. To rozzuřilo Jonáše do takové míry, že požádal Boha, aby 
si vzal jeho život. Je smutné, že Jonáš se nemohl radovat z pokání 
města. Bůh si použil poselství a neochotnou poslušnost Jonáše 
k tomu, aby ušetřil město se 120 000 obyvateli. Přesto zůstalo 
srdce proroka tvrdé a chladné. I přesto, že byl součástí velkého 
probuzení, Jonáš se z něj neradoval. Nepochopil hlubokou starost 
v Božím srdci o ztracené lidstvo.
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Činíme-li skutky poslušnosti a posvěcení bez srdce pro Boha, 
Boží království může postoupit, ale my ne. Jsou tací, kteří dnes 
žijí souborem náboženských pravidel a věří, že to je cesta sva-
tosti. Nejsou poháněni vášní a oddaností toužit po Božím srdci. 
Svatost je pro ně pouze vnějším činem. Skutečná svatost je však 
souladem s Boží přirozeností.

Takže pozor na Jonášův syndrom. Povede k bídnému životu 
duchovní samoty a zklamání. Místo toho se věnujte s velkou od-
daností Bohu a staňte se těmi, kdo dělají Bohu radost. Poddejte se 
Boží vůli a radujte se z probíhajícího díla posvěcení.

Těžkosti posvěcení
Cíl 4: Popsat vnitřní boje, které jsou součástí posvěcení.

Upřímnost apoštola Pavla
Apoštol Pavel dobře věděl o zápasech spojených s posvěce-

ním. Měl vášeň pro Boha, ale ještě zápasil se svými duchovními 
selháními a potížemi. O tomto duchovním konfliktu napsal Galat-
ským: „Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, 
a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte 
to, co dělat nechcete.“ (Galatským 5,17)

V listu Římanům si Pavel vylévá své srdce kvůli svému boji 
s posvěcením. Rozpoznává svou největší překážku, kterou je jeho 
vlastní tělo. V jeho nitru zuřila válka mezi jeho tělem a duchem. 
Jeho přáním bylo, aby se více podobal Ježíši, ale přesto ve své 
touze po Kristu podle všeho selhával. „Vím totiž, že ve mně, to 
jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to do-
kážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž 
zlo, které nechci.“ (Římanům 7,18–19)

Běžná zkušenost a nepřítel
Pavel nebyl jediný, kdo se cítil vtažen do boje. Každý bojuje 

s hříšnou přirozeností nebo tělem. Naše hříšná přirozenost totiž 
často povstává, aby podkopala dílo Božího Ducha v nás. Jakub 
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poznamenává: „Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou 
vlastní žádostivostí.“ (Jakubův 1,14)

Svět nás v naší touze po Kristu nebude podporovat. Bude nás 
pokoušet potěšením, uspokojením a mocí, aby nás odlákal z ces-
ty svatosti. Svět se bude vždy snažit odvádět naši pozornost od 
opravdového následování Pána.

Navíc všichni věřící mají společného nepřítele – Satana. Evi-
no osudové setkání s ďáblem v zahradě Eden nám připomíná, že 
člověk není pro ďábla partnerem. Satan je mistr klamu a otec lži. 
Jeho poslání přesahuje zničení člověka – je zaměřen na zmaření 
samotných Božích záměrů. Chce poškodit všechno, co Bůh stvo-
řil, a znečistit Boží cestu svatosti.

Ježíš sám čelil Satanovým pokušením během čtyřiceti dní na 
poušti. Jak odvážná byla ďáblova chlouba, když si myslel, že by 
mohl porazit Božího Syna! Nepřítel se snažil nalákat Ježíše, aby 
přijal plán jiné moci a slávy než tu, která byla připravena od Boha 
Otce už od věčnosti. Ježíš se ale nenechal zmást mistrem klamu. 
Odhodlaně se postavil proti jeho svodům (viz Lukáš 4,1–13).

Proč ten boj?
Můžeme se ptát, proč Bůh nezbavil naší hříšnou přirozenost 

moci, jakmile jsme přišli ke Kristu. Proč nás Bůh nechává čelit 
pokušením, která komplikují naše pozemské životy? Proč umož-
ňuje ďáblovi obtěžovat své děti? I když na tyto otázky neexistuje 
žádná rychlá a snadná odpověď, pamatujte, že Bůh nás učí, jak 
vítězit. Náš pozemský život je cvičištěm, kde můžeme uvést do 
praxe principy království a bezprostředně poznávat Boží lásku, 
sílu a milost.

Chceme-li být vítězi, budeme muset čelit bitvám. Není divu, že 
Nový zákon přirovnává křesťanský život k závodu, boji a životu 
vojáka. Musíme se naučit, jak důvěřovat Bohu a záviset na něm 
kvůli jeho síle a pomoci. Mezi velké útěchy patří jistá naděje, že 
všechny naše boje ustanou, až skončí náš pozemský život a my 
opustíme tento svět, abychom vstoupili do Pánovy přítomnosti.
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Cvičení v posvěcení
Cíl 5: Určit disciplíny potřebné k tomu, abychom se podobněj-

šími Ježíši.

V této části se podíváme na tři biblické disciplíny, které všich-
ni musíme rozvíjet, abychom se rozvíjeli v posvěcení. Tyto disci-
plíny jsou nástroji, které si Bůh používá ke svému dílu v našem 
životě.

Jsou velmi obecné a budete pravděpodobně uvažovat o jiných 
disciplínách, které budou užitečné pro vás osobně. Nicméně do-
kud se tyto biblické disciplíny nestanou součástí vašeho života, je 
nepravděpodobné, že jako člen Boží rodiny budete dlouho nebo 
šťastně přežívat.

Disciplína Božího slova
Ježíš přemohl ďábla a jeho pokušení Božím slovem. Neválčil 

proti nepříteli logikou nebo lidským uvažováním ani nezavřel oči 
a nedoufal, že ďábel zmizí. Říkal věrohodné Boží slovo a ďáb-
la umlčel. Používáte Boží slovo jako svou obranu? Jsme rychlí 
v používání Bible jako vodítka, ale pomalí v tom, abychom jí 
používali proti našemu tělu a proti ďáblu.

Pavel nám dává pokyn, abychom si oblékli plnou Boží zbroj, 
abychom se mohli postavit proti ďáblovým svodům (Efez-
ským 6,11). V Pavlově seznamu zbroje věřícího je uvedena pouze 
jedna útočná zbraň – „meč Ducha, kterým je slovo Boží“ (Efez-
ským 6,17). Jako Ježíš a Pavel musíme káznit sami sebe, abychom 
bojovali s nepřítelem Božím slovem, nikoliv naší moudrostí.

Existují dva způsoby, jak používat Boží slovo, abychom byli 
čím dál podobnější Kristu. Za prvé musíme studovat a učit se 
jeho morální zásady. Nepodceňujte moc poznání toho, co Bůh 
očekává. Je úžasné, kolika hříchům se lze vyhnout tím, že prostě 
známe základní Boží pravidla pro život. Zde jsou některé návrhy, 
jak to udělat.
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Začněte tím, že se naučíte Desatero (Exodus 20,1–17). Tato • 
přikázání tvoří základ pro Boží morální zákon začleněný 
v celé Bibli.
Prostudujte si blahoslavenství (Matouš 5–7), která předsta-• 
vují Ježíšovo učení o tom, jak by měli jeho následovníci 
žít. Ježíš varoval, že ignorovat jeho učení znamená soudní 
katastrofu!
Seznamte se s ovocem Ducha v Galatským 5,22–23.• 
Prostudujte si knihu Přísloví. Přísloví jsou krátké, snadno • 
zapamatovatelné příkazy, které sdílejí Boží moudrost. Na-
učíte se je milovat a nacházet skvělé rady pro široký okruh 
témat. Dejte si za cíl přečíst každý den jednu kapitolu Pří-
sloví. Protože má kniha Přísloví 31 kapitol, je snadné pře-
číst ji za měsíc. Duch svatý ve vás bude věrný a připomene 
vám principy, které jste se z Písma naučili. Dá vám také sílu 
žít v souladu s Božími cestami.

Druhým způsobem, jak používat Boží slovo k růstu naší po-
dobnosti Kristu, je citovat ho, když zažíváme útok. Pokud ne-
budeme opatrní, můžeme spadnout do stejné pasti jako Eva (viz 
Genesis 3), když se pokoušíme pokračovat v konverzaci s nepří-
telem, vysvětlovat a obhajovat náš úhel pohledu. Tato strategie 
nebude fungovat, protože ďábel je schopen nás přelstít a oklamat. 
Kázněte sami sebe tím, že budete proti nepříteli používat meč 
Ducha, když budete mít pocit, že vaše tělo se pozvedá a nutí vás, 
abyste si mysleli, říkali nebo dělali něco hříšného. Zpočátku vás 
to může přivádět do rozpaků, zvláště pokud vás zaslechnou druzí, 
ale citovat Písmo je velmi účinné, když odoláváme tělu a ďáblo-
vi.

Mějte na paměti, že citovat Boží slovo není jako používat ně-
jaké zaříkadlo při tahání králíka z klobouku. Mnoho falešných 
náboženství má své výrazy nebo zaklínadla, která mají při svém 
vyslovení přinést úlevu, úspěch nebo štěstí. Nicméně takové akti-
vity nemají nic společného se vztahem s jediným pravým Bohem. 
Pouze znovuzrozený křesťan má Bohem danou autoritu k tomu, 
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aby citoval Boží slovo a měl jistotu výsledků. Používání Božího 
slova je založeno výhradně na bytí ve správném vztahu s Pánem. 
Navíc samotné citování Božího slova nestačí. Velmi důležitá je 
víra v Boha. Nepřítel nemůže vzdorovat vírou motivovanému, 
Duchem naplněnému Božímu dítěti, které cituje Boží slovo.

Disciplína modlitby
Ježíš byl mužem modlitby a každý hrdina víry byl věrný v hle-

dání Boží tváře. Modlitba je mocná disciplína, která bude fun-
govat pouze tehdy, pokud ji cvičíme. Ježíš nás ujišťuje, že když 
žádáme, dostaneme; když hledáme, najdeme; a když klepeme, 
bude nám otevřeno.

Ukázněme se, abychom se modlili často. Modleme se proti 
nepříteli naší duše Božím slovem. Čtěme spisy apoštola Pavla 
a najdeme tam mnoho povzbuzení k modlitbě.

Disciplína dobrých vztahů
Bůh nás volá k budování vztahů s lidmi stejné mysli, víry a od-

hodlání. Jsme také voláni k tomu, abychom se bránili vztahům, 
které nás vtahují do kompromitujících situacích. Mnoho kdysi 
zbožných křesťanů ztratilo svou cestu, protože odmítli přerušit 
destruktivní vztahy.

Jako křesťané jste součástí Boží rodiny – církve –, do které 
patří mnoho lidí s různým původem. Společným jmenovatelem 
je naše rozhodnutí pro Ježíše Krista. Snažte se tvořit pevná přá-
telství s duchovně zdravými lidmi, kteří jsou dobrými příklady. 
Jsou to typy lidí, které bude skutečně zajímat, jak se vám daří du-
chovně i v jiných oblastech vašeho života. Budou se za vás modlit 
a pomáhat vám být vykazatelní.

Možná se ptáte: „Ale co bude s mými nevěřícími kamarády? 
Jak se dozví o Kristu, jestli s nimi přeruším vztahy?“ Bůh od vás 
nechce, abyste přerušili veškeré kontakty s nevěřícími. Bůh spíše 
očekává, že vašimi nejbližšími a nejdůležitějšími přáteli budou 
spoluvěřící. Pravdou je, že když budete blíž Kristu a budete mu 
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podobnější, někteří z vašich starých světských přátel se od vás 
odvrátí! Už pro ně nebudete zábavní, protože už si nebudete uží-
vat hříšné jednání. Pamatujte, že vaše ústní svědectví nevěřícím 
potřebuje být podpořeno stejně silným příkladem zbožného živo-
ta.

Návyk posvěcení
Cíl 6: Zdůraznit roli Ducha svatého v našem posvěcení.

Dílo Ducha
Posvěcení není jen boj a lidská snaha. Je také dílem Ducha 

svatého. Duch svatý začíná, provádí a završuje proces posvěcení 
v našich životech. On je tím, kdo nás usvědčuje z hříchu a očišťu-
je nás od našich hříchů. Přebývá v nás jako trvalý Boží spolubyd-
lící a neustále nás proměňuje do podoby Ježíše Krista. Jedná pro-
střednictvím biblických disciplín uvedených v předchozí části.

Poslechněte si, co říká Pavel o díle Ducha svatého: „Vždyť 
žijete-li podle své vůle, spějete ke smrti; jestliže však mocí Ducha 
usmrcujete hříšné činy, budete žít.“ (Římanům 8,13) S pomocí 
Ducha můžeme dát usmrcovat skutky těla, protože ten, který je 
v nás, je větší než ten, který je na světě (1. Janův 4,4).

Dát prostor Duchu
Denně musíme dávat prostor Duchu Božímu, který v nás pře-

bývá. Náš boj probíhá mezi naším tělem a přebývajícím Duchem 
svatým. On je schopen dát nám vítězství nad každou překážkou 
našeho posvěcení. Hřích v našich životech nemusí vládnout. Byli 
jsme zmocněni Duchem svatým k životu nad rámec spárů a pev-
ností hříchu. To je pro nás velká naděje! Tento život posvěcení 
a toho, že se stáváme podobnějšími Ježíši, je Božím záměrem pro 
každého věřícího. Musíme si být jisti, „že ten, který ve vás začal 
dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista“ (Filipským 1,6). 
Bůh je věrný, aby viděl, jak úspěšně zvládáme naši cestu spolu 
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s ním. On nás neopustí. On nám dává sílu, pokoj, naději a odpuš-
tění.

K dispozici je denní očištění
Když Ježíš myl učedníkům nohy, Petr protestoval, protože 

nechtěl, aby mu Kristus myl nohy. Ježíš odpověděl těmito slo-
vy: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.“ (Jan 13,8) 
Petr byl usvědčen a požádal Krista, aby mu umyl nejen nohy, ale 
i ruce a hlavu. Ježíš pak řekl tato hluboce pravdivá slova: „Kdo 
je vykoupán, potřebuje umýt jenom nohy, neboť je celý čistý.“ 
(Jan 13,10)

Jako Ježíšovi učedníci se nemusíme vracet do vany prvotního 
obrácení, ale zoufale potřebujeme bazén očištění. Naše nohy se 
na cestě životem umažou a naše ruce se znečistí díky jednání se 
světem. Když selžeme, buďme rychlí k činění pokání a volání 
k Bohu.

Jan nám připomíná: „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak 
věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od 
každé nepravosti.“ (1. Janův 1,9) Duch svatý je v našem životě 
aktivnější a nápomocnější, než si vůbec uvědomujeme. Je to ten, 
kdo nás utěšuje a uschopňuje. Udělejte si každý den čas na spo-
lečenství s Bohem.

Závěr
Jeden člen církve zašel na stavbu nového kostela, aby sledo-

val průběh stavby. Jeho pozornost upoutal kameník, který pečlivě 
a vytrvale pracoval na jednom neobvykle vypadajícím kamenu. 
Zeptal se toho kameníka: „Co to děláte?“ Kameník ukázal na 
horní část budovy a odpověděl: „Osekávám poslední kámen, aby 
dobře zapadl tamhle nahoru.“

Podobně Bůh tady dole osekává nás, abychom dobře zapadli 
do jeho nebeského království. Jedná se o dílo posvěcení, které 
bude jednoho dne kompletní, jak posvěcení ustupuje oslavení. 
Užijte si nádhernou cestu posvěcení.
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VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Římanům 8,13
1. Korintským 6,11
1. Korintským 7,1
Galatským 5,17
Efezským 6,11
Koloským 3,5, 10
1. Tesalonickým 4,1–3
1. Tesalonickým 5,23–24
1. Petrův 1,13–16

TEST
Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-

dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Posvěcení je definováno
a) jako akt oddělení od toho, co je zlé, a oddělení pro Boha.
b) jako Boží prohlášení hříšníků za spravedlivé.
c) jako proces propůjčování nového života.

2. Jaký je Boží záměr pro posvěcení?
a) Naučit nás nehřešit.
b) Rozvinout v našich životech jeho svatost.
c) Soudně nás osvobodit od všech odsouzení.

3. V průběhu našeho posvěcení
a) Bůh odstraňuje naše nesprávné postoje.
b) nás Bůh opouští, protože nemůže tolerovat hřích.
c) si Bůh užívá naši bolest a utrpení.
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4. Kdy budeme nejlépe růst, abychom se stali 
podobnými Kristu?

a) Když jsme na vrcholu životních zkušeností.
b) V průběhu různých zkoušek, které nás potkávají.
c) Když budeme pracovat úporněji na tom, abychom byli dob-

rými lidmi.

5. Ti, kdo věnují svůj život dílu posvěcení, jsou oddáni 
tomu,

a) aby byli Božími herci, kteří předstírají, že se starají o Boží 
věci.

b) aby byli Boží policií, která se zajímá o záležitosti druhých.
c) aby byli těmi, kdo dělají Bohu radost a jsou zapálení pro 

Boží věci.

6. To nejtěžší, s čím budeme bojovat, když se budeme 
chtít více podobat Ježíši,

a) pochází z naší rodiny.
b) pochází z našeho těla.
c) pochází z našeho osudu.

7. Kdo řekne, že posvěcení bude snadné,
a) nepochopil potřebu své osobní vykazatelnosti a duchovních 

disciplín.
b) nepochopil očekávání vůči vedení církve.
c) nepochopil výzvu odpovídání na tyto otázky posvěcení.

8. Duchovní disciplína vždy obsahuje
a) členství v církvi a službu dětem.
b) dávání desátků a dodržování zákona.
c) odkládání staré přirozenosti a oblékání Krista.
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9. Klíčovou složkou a posílením našeho postavení 
v tom, abychom se stále více podobali Ježíši,

a) je náš duch odhodlání a statečnosti.
b) je povzbuzení a osvěta poskytovaná ostatními.
c) je přebývání Ducha svatého a jeho dílo proměny.

10. Jakou analogii použil spisovatel k popsání Božího 
díla a smyslu posvěcení v našem životě?

a) Bůh nás tady dole leští, abychom mu tam nahoře svítili.
b) Bůh nás tady dole osekává, abychom dobře zapadli do jeho 

království.
c) Bůh nás tady dole vybavuje, aby nás tam nahoře odměnil.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.a (10.1)
2.b (10.1)
3.a (10.2)
4.b (10.2)
5.c (10.3)
6.b (10.4)
7.a (10.5)
8.c (10.5)
9.c (10.6)
10.b (10.6)
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