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Święty Bóg 
 
Słowo „święty” oznacza odseparowany, oddzielony dla specjalnych, szczególnych celów. 
Bardzo często temat świętości ograniczany jest jedynie do aspektu moralnego. Jednak w Biblii nie 
tylko nasze życie, zachowanie, czy postępowanie miało być święte. Święte były też zwykłe rzeczy, 
takie jak kubki, naczynia, budynki, a nawet góra. 
Święte, czyli oddzielone dla Pana i przeznaczone dla Jego celów. 
My, sami z siebie nie możemy stać się święci. Świętość to unikalna cecha Boga. W konsekwencji 
tylko On może uświęcić, tylko On może uczynić nas świętymi. Jedynie On może nas nauczyć 
rozróżniać co jest święte, a co pospolite. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Ez. 44:23 
 
Bóg traktuje kwestię świętości bardzo poważnie. Jest to ta dziedzina życia, z której będziemy 
rozliczeni. Zgodnie z tłumaczeniem tego słowa, nasze życie ma być oddzielone dla Pana – wyjątkowe. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: III Mojż. 5:15-16 
Iz. 40:25 

  Świętość jest ważna również w trakcie przystępowania do Wieczerzy Pańskiej. Warto wtedy zwrócić 
uwagę na innych. Czy nasza postawa wobec nich jest właściwa. Mamy przecież przystępować do 
Stołu Pańskiego w jedności, pogodzeni ze sobą nawzajem jako święta Oblubienica. Oddzieleni od 
wszystkiego co pospolite, oddzieleni od kłótni, obmowy, zdrad itp. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Obj. 4:1-11 
     II Mojż. 15:11 
     I Sam. 2:2 
 
Świętości nie można w żaden sposób wypracować, ani zdobyć. Nikt nie może być święty, tylko Bóg. 
Nikt nie może uczynić siebie świętym Tylko Bóg może tego dokonać.  

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Ps. 77:14 
     Ps. 40:5-6 
 
Świętość to jedyna cecha, która w tak wyjątkowy sposób opisuje Boga. On jest święty w swojej 
miłości, w miłosierdziu, w sprawiedliwości, w dobroci, w łaskawości… Innymi słowy, Bóg jest 
nieskończenie inny, , oddzielony, różny od tego wszystkiego co znamy, jest unikalny, jest ŚWIĘTY. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: III Mojż. 22:32; 10:3 
Ez. 36:16-23 

 
Bóg traktuje swoją świętość bardzo poważnie. Lekceważenie Boga, bezczeszczenie Jego świętości jest 
surowo karane, nawet śmiercią. 
Warto pamiętać, że Bóg jest święty każdego dnia, w każdym aspekcie naszego życia. Wobec tego nie 
można przychodzić do Niego na swój sposób, ale tak jak On tego wymaga. To my mamy być miłymi 
ofiarami poświęconymi Bogu. Gdy jesteśmy prawdziwie dla Niego oddzieleni, wtedy jesteśmy 
uświęceni. 
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