


Ctnosti pro nás…

Láska Radost Pokoj Trpělivost

Laskavost Dobrota Věrnost Tichost

Mírnost Střízlivost Soucit Pravda

Pokora Pohostinnost Naděje Odvaha



Pokoj



Pokoj

KOMPAS SPOUŠTĚČ PAMĚŤ KOMUNIKACE NAKAŽLIVOSTUČENÍ OKNO

To co 
funguje a je 
tak jak má 

být

Uvolnění
klid, snížení 

napětí, 
parasymp.

Vše je v 
pořádku

Vlastnost, 
která se 

postupně 
rozvíjí

Uklidnění 
druhého, 
stabilita

Co mě 
uklidní? Kde 

prožívám 
pokoj?

Pokoj jako nepřítomnost konfliktu
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Pokoj
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, 

věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.
Galatským 5:22-23

εἰρήνη לֹום שָׁ
Pokoj jako plnost, neporušenost, celistvost



Jak si představujete pokoj?



Kde v tuto chvíli prožíváte nepokoj, napětí, nenaplnění, tíži? 



Sláva Bohu
Anděl jim řekl:

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro

všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě

Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v

plenkách, položené do jeslí.“

A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů

a takto chválili Boha:

“Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh

v nich má zalíbení.“

Lukáš 2:10-14

Jaký je rozdíl mezi poselstvími? 

- 1. o radosti / 2. o pokoji a slávě

- První je informace a druhý je její důsledek/efekt

- První mluví je pro pastýře / druhé je o tom co poznali andělé

Co mělo první a druhé poselství komunikovat? 

- První anděl připravuje půdu … postupné rozvíjení

- AHA / WAW



Na zemi pokoj
Anděl jim řekl:

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro

všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě

Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v

plenkách, položené do jeslí.“

A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů

a takto chválili Boha:

“Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh

v nich má zalíbení.“

Lukáš 2:10-14

Přinesl Ježíš na zem pokoj? V čem ano a v čem ne?

- „svůj pokoj vám dávám…“

- „nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč…“

- … pokoj v dlouhodobém měřítku, krátkodobě přinesl chaos

- stoupá sláva a klesá pokoj



Pokoj komu? 
Anděl jim řekl:

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro

všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě

Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v

plenkách, položené do jeslí.“

A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů

a takto chválili Boha:

“Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh

v nich má zalíbení.“

Lukáš 2:10-14

„Lidem dobrá vůle“ (KR)

„lidem dobré vůle“ (B21)

„Bůh v nich má zalíbení“ (ČEP)

„Jež si Bůh oblibuje“ (Žilk)

„Božího zalíbení“ (ČSP) 

ἀνθρώποις εὐδοκία



Pokoj s Bohem

Římanům 5:1 

Když jsme tedy

ospravedlněni z víry, 

máme pokoj s Bohem

skrze našeho Pána

Ježíše Krista, neboť

skrze něho jsme vírou

získali přístup k této

milosti. V ní stojíme a 

chlubíme se nadějí, že

dosáhneme slávy Boží.

- Smíření s Bohem 

skrze Ježíše

- Fakt, který není 

závislí na pocitech

- Nejen Aha, ale Wow
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Pokoj v sobě

Filipským 4:6-7 

O nic nemějte starost 

(nebuďte úzkostliví), ale 

za všechno se modlete. 

O své potřeby proste s 

vděčností Boha, a Boží 

pokoj přesahující 

všechno chápání bude 

střežit vaše srdce i mysl 

v Kristu Ježíši

- Nepokoj se projeví 

úzkostmi a starostmi

- Modlitba s prosbou 

a vděčností



Pokoj s druhými

Římanům 12:18 

Je-li možno, pokud to 

záleží na vás, žijte se 

všemi v pokoji.

- Nelze mít pokoj s 

nepokojným 

člověkem. 

- Co je a co není má 

zodpovědnost? 
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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
Pokoj

Pravda


