


Ctnosti pro nás…

Láska Radost Pokoj Trpělivost

Laskavost Dobrota Věrnost Tichost

Mírnost Střízlivost Spravedlnost Pravda

Pokora Pohostinnost Naděje Odvaha



Střízlivost
Buďte střízliví a bděte

1. Petr 5:8



Střízlivost
Buďte střízliví a bděte

1. Petr 5:8

νηφάλιος νήφω 
Ne-víno / bez-vína

Přídavné jméno

Vlastnost člověka

Ne-víno (zkráceně)

Sloveso

Výzva pro lidi



Střízlivost
Buďte střízliví a bděte
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νηφάλιος νήφω 
Ne-víno / bez-vína

Přídavné jméno
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Ne-víno (zkráceně)

Sloveso

Výzva pro lidi

1 Timothy 3:2 Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou 

ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit… 

1 Timothy 3:11 Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne 

pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné.

Titus 2:2 Starší muži ať jsou střídmí, vážní, rozumní, ať jsou zdraví 

ve víře, lásce a trpělivosti.

2Tm 4:5 Avšak ty buď ve všem střízlivý…

1Tes 5:5-8 Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž 

bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a 

kdo se opíjejí, opíjejí se v noci.  My však, kteří 

patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku 

jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. 



Dva kontexty

1) Utrpení, pokušení (1. Petrův)

2) Druhý příchod Ježíše (1. Tesalonickým)



Rozdíly

Střízlivost Opilost
Není pod vlivem něčeho (alkoholu, 

mocí, láskou… )
Je pod vlivem… 

Vnímá realitu Zblblý

Umí se ovládat, je pánem nad svými 

reakcemi
Ztrácí zábrany

Je dočasná a po ní 

je člověku špatně 

Násobí stavy člověka 

Riziko závislosti

Zraňující pro okolí

Člověk neutíká od reality, i té která je 

nepříjemná

Ne nutně sobecký Sobecký



První dopis Petrův

- Dopis plný naděje tváří v tvář utrpení
- Psaný křesťanům trpícím pronásledováním
- Psán křesťanům rozptýleným ve světě
- Důraz na identitu v Kristu a to že jsou věřící

součástí Božího lidu, proto mají naději

3x výzva ke střízlivosti



1) Střízlivost, která pomůže naději

Proto přepásejte bedra své mysli (AKTIVIZACE MYSLI)
buďte střízliví, (PŘESNĚ, REALISTICKY) dokonale upněte
svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení
Ježíše Krista.
Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším

žádostem, jako když jste byli v nevědomosti, ale podle
toho Svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v
celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno: ‚Buďte
svatí, neboť já jsem svatý.‘

1. Petr 1:13-16

- Co to jsou bedra mysli?
- Jak se stát svatou?
- Jak „dokonale“ upnout?



2) Střízlivost, která vede k modlitbám

Konec všeho se přiblížil.

JÁ: Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými
k modlitbám.

KOMUNITA: Především k sobě mějte
vroucí lásku, neboť láska přikrývá
množství hříchů. Buďte jedni k druhým
pohostinní, a to bez reptání.

1. Petr 4:7-9

- Co znamená být rozvážný a střízlivý k modlitbám?



3) Střízlivost, díky které vidím lva

Buďte střízliví a bděte! Váš protivník
Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá,
koho by pohltil. Postavte se sproti němu,
pevní ve víře, vědouce, že tatáž utrpení
se naplňují na vašem bratrstvu po celém
světě.

1. Petr 5:8-9



Shrnutí:

-



Otázky

-



Specifika současného světa

Technologie
(stroje, počítač)

Délka dožití 
(schopnost léčit 

spoustu věcí)

Hojnost 
(rozežranost) 

Odklon od 
tradičních hodnot 
(rozvody, gender)

Možnosti 
(vzdělání, 
doprava)

Individualizace 
(rodiny, sobectví, 
méně komunitní)

Globalizace 
(informovanost)

Hluk, snaha 
zaujmout a najít 

si místo

Relativizace 
pravdy a 

pragmatismus

Dobročinnost

Rozumnost
Trpělivost

Střídmost
Radost

Vděčnost
Trpělivost

Moudrost

Milosrdenství
Soucit
Odpuštění
Pohostinnost

Zbožnost
Věrnost

Tichost

Pravda


