
Stud
V Bibli



• Za co se lidé stydí?

• K čemu je stud dobrý? 

• Co je opakem studu?

• Co čteme o studu v Genesis 2:25, 3:6-13?

Úvodní otázky



Tři varianty studu

Morální 
stud

• Vychovatel 

• Udělám něco 
špatně

• Hříchy

• Adam a Eva

Vložený 
stud

• Podvodník

• Když mě druzí 
donutí se stydět

• Ježíš odmítá 
hanbu kříže 
(Žd 12:2)

• Míkal pohrdá 
Davidem 
(2 Sam 6:16)

• Timoteus se 
nemá stydět za 
Krista 
(2 Tim 1:8)

Přirozený 
stud

• Součást

• Jsem křehký a 
nedokonalý

• Jsme hliněné 
nádoby 
(2 Kor 4:7)

• V naší slabosti je 
jeho síla 
(2 Kor 12:9)





• Stav:
• Všímá si ztráty spojení,

toho co si řeknou druzí
a toho co se mu nepovedlo
a kde zhřešil.

• Vyhodnocuje potenciální
rizikové situace

• Změna: 
• Nevšímat si:
• Všímat si: 



• Stav:
• Spojím si současný vjem 

se svými zkušenostmi v 
paměti 

• Připomenu si obrazy a 
přesvědčení, které mám v 
hlavě

• Změna: 
• Pamatovat si:
• Připomínat si:



• Stav:
• Začínám se stydět, jsem 

přesvědčen, že je to úplný 
konec, nejraději bych 
nebyl, budu se všemožně 
skrývat.

• Změna: 
• Nové návyky
• Překonávání
• Pokání



Byl jsem při jednom kázání Bohem usvědčen ze
lži. Občas si vymýšlím; podávám příběhy tak,
abych z nich vyšel já jako ten dobrý; spoustu
věcí jsem před svými blízkými zamlčel; řekl jsem
o druhých věci, které byli jen mými domněnkami,
ale vydával jsem je za fakta. Stydím se za to, že
nežiji v pravdě.

1) Jaký druh studu tento člověk cítí
2) V jakém vztahu prožívá oddělení?

3) Jak byste na příběh zareagovali?



No víš, rodiče chtěli kluka a narodila jsem se jim
já. Pak už nemohli mít žádné jiné dítě. Táta pořád
mluvil o holkách, jako že jsou k ničemu,
nemehla, budižkničemu, případně že se hoděj jen
na to jedno… Bylo jasné, že jimi absolutně
pohrdá. No a mamka byla taková uťáplá, nic moc
nikdy neříkala, byla dost náladová a prostě jsem
jí vůbec za nic nemohla obdivovat. Je fakt blbý
být holkou, někdy se za to stydím a raději bych
byla klukem.

1) Jaký druh studu tento člověk cítí
2) V jakém vztahu prožívá oddělení?

3) Jak byste na příběh zareagovali?



Mám pocit, že jsem úplně jiný než ostatní věřící.
Všichni okolo chválí Boha, jsou povídaví, vydávají
svědectví, evangelizují, mluví o tom, co všechno
s Bohem zažívají a na jakých akcích byli. Když se
na ně podívám, tak si připadám, že nejsem dobrý
křesťan, nebo možná že nejsem křesťan vůbec.
Raději se modlím a čtu sám, když mám příležitost
si přečíst dobrou duchovní knihu, tak z toho
hodně načerpám, ale druhým lidem moc
nerozumím a nevidím důvod, proč bych se s nimi
měl bavit. Stejně mě asi vůbec neberou… stydím
se, kdybych měl něco říci.

1) Jaký druh studu tento člověk cítí
2) V jakém vztahu prožívá oddělení?

3) Jak byste na příběh zareagovali?



Neumím se pořádně vyjadřovat, mám v hlavě
myšlenky, pořád se to tam mele, napadá mě
spoustu věcí, ale když se mě někdo na něco
zeptá, tak nevím co říci, co odpovědět, nedokážu
se vyjádřit, tak jak bych chtěl. Cítím se pak blbě
a trapně, nejraději bych kdyby se mě nikdo na
nic neptal. Na druhou stranu, mi hodně pomáhá,
když si můžu věci napsat, když si vezmu tužku a
papír, tak se najednou moje myšlenky úplně
zjasní a zkoncentrují.

1) Jaký druh studu tento člověk cítí
2) V jakém vztahu prožívá oddělení?

3) Jak byste na příběh zareagovali?



BŮH JE NAŠE ÚTOČIŠTĚ NAŠE SÍLA, POMOC
V SOUŽENÍ VŽDY VELMI OSVĚDČENÁ (Ž 46:2)

toto platí u morálního studu když…

… činím pokání 

… opravdu uvěřím odpuštění / odpustím sám sobě

toto platí u vloženého studu když…

… rozliším co je zodpovědnost moje a co druhého

… oddělím to, za co nemusím stydět

toto platí u přirozeného studu když…

… prožiji, že mě Bůh přijímá takového jaký jsem 

… prožiji, že mě lidé přijímají takového jaký jsem 


