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KŘESŤAN A ZÁKON (1TM 1,5-11) 
Zákon není určen pro spravedlivého 

 

Dneska se budeme zabývat jenom první částí, první polovinou tohoto textu 

a podíváme se na to, jaký je vztah mezi křesťanem a zákonem. Vidíme, že 

zde byli lidé, kteří chtěli být učiteli zákona, ale nevěděli, o čem mluví, 

nerozuměli tomu, jak je to se zákonem v životě křesťan a úplně se míjeli 

tím, co je hlavním cílem křesťanského vyučování – a tím je láska. 
 

Text (1Tm 1,5-11): 

Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné 

víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Chtějí být učiteli zákona a 

nechápou ani svá vlastní slova ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. 

Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně a je si vědom, že zákon není 

určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi 

bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, 

smilníky, zvrhlíky, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co se ještě příčí zdravému učení 

podle evangelia slávy požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. 

 

 

 

Otázky pro děti i dospělé: 

1. Co je cílem křesťanského vyučování? 

2. Proč je zákon dobrý, svatý a spravedlivý? 

3. Proč není zákon určen pro spravedlivého? 
 

 

I. FALEŠNÍ UČITELÉ (V. 5-7) 

• Učitelé zákona 
 

 

Chtěli být považováni za učitele zákona, ale nerozuměli vlastním 

slovům.  

 



 

 

Jejich zdůrazňování zákona v životech křesťanů odhaluje jejich pýchu 

– trvají na tom, ale ve skutečnosti tomu nerozumí.  

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Tt 3,9; Sk 15,1-2; Fp 3,2-3; Sk 21,20-21; Sk 15,5.10-11; Ga 6,15; Ř 7,4 
 

II. ZÁKONNÉ UŽÍVÁNÍ ZÁKONA (V. 8) 

• Zneužití zákona 
 

 

A. Zákon je dobrý 

 

 

 

 

B. Zákon je možné užívat nesprávně 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ř 7,12; 2K 3,7; Ex 34,28; Ž 147; 19-20; Ř 9,4-5; Ef 2,12; 2Tm 3,5; 1Tm 6,3-5 
 



 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

III. ZÁKON NENÍ URČEN PRO SPRAVEDLIVÉHO 

• Láska je naplněním zákona 
 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  2K 3,7; Ř 7,9-10.25; Ř 8,1-4; Ab 2,4; Ř 10,4; Ř 7,4-6; 1K 1,30; Ř 6,2; Mt 5,28; Žd 

8,13; Ř 13,8-10; 1Tm 1,13-17  
 

 

 

   

 

 
   SICHA, KLEPETO, HLTY, PILOTY, 

DRACI, AMOR, SLIBY, ELSA, TABÁK, 

BEAT, KŘIK, OVAN, ROMO, KRAS, 

BRÝLE, OSEL, UČIVO, CHYTY, 

MOTIV, VHOD, TLUMOKY, ADAM, 

KRYSAŘ, TRSY, ATAK, KEUI, ANINA, 

AMFICHORD, CITÁTY, BULY, 

IMBECIL, HÁLKA, SATYR, OBAL, 

OMAM, FLUTTER, OKNA, MYSL, 

NEON, LISY, DAKOTA, OBYČEJ, 

HALA, BARVY, MOLO, SOUŠ, TORNY, 

OHYB 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 1,5-11) 

Neděle 930 Shromáždění v Masarykově salónku: kázání: J. Kernal (1Tm 

1,5-11 II.), vedení – J. Kernal/P. Kysela (Ž 26), památka – P. 

Petrecký, chvály – Julie & Míša Petrecké. 

Od 6. listopadu se budeme scházet v divadle Kámen (Nekvasilova 625/2, 

Praha-Karlín, zastávka Invalidovna metro B a tramvaje 3, 8 a 24). 

 

Modlete se za Petra Jaška z Hlasu mučedníků vězněného v Súdánu, který by 

měl mít další kolo soudního řízení v Súdánu 17. 10.  
 

 

Pákistán: Blížící se poslední odvolání Asie Bibi 

Asia Bibi byla v roce 2010 odsouzena k trestu smrti za to, že řekla svým 

spolupracovnicím o Ježíši. V návaznosti na toto svědectví byla obviněna a 

usvědčena na základě často zneužívaných zákonů proti rouhání, které v 

Pákistánu platí. Poslední slyšení v rámci odvolání k Nejvyššímu soudu je 

naplánováno na příští týden. 

Uvězněná manželka a matka Asia Bibi není jedinou obětí této části 

pákistánské legislativy. Příslušníci menšin včetně křesťanů se často 

stávají terčem obvinění, jejichž důvodem není nic jiného než snaha o 

vyřešení osobních sporů. Pokud by soud potvrdil trest smrti, poslední 

nadějí (z lidského pohledu) by zůstala prezidentská milost. 

 

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, 

kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání ‚nezcizoložíš, 

nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš‘ a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto 

slovu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.‘ Láska neudělá 

bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. 

Římanům 13:8-10 


