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ZÁKON JE PRO BEZZÁKONNÉHO (1TM 1,6-11) 
Účel a používání zákona 

 

Zákon je dobrý, ale musí se užívat správně – a nesprávné použití je 

používat zákon pro spravedlivého. Zákon je určen pro bezbožného. Náš 

text v jedenáctém verši vrcholí zdravým učením evangelia slávy a my 

potřebujeme správně rozumět tomu, jak tyto věci spolu souvisí, jak k sobě 

patří a jak máme správně používat zákon a evangelium. 
 

Text (1Tm 1,6-11): 

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. Jaké jsou různé „druhy“ zákona v Písmu? 

2. Proč je zákon určen pro nespravedlivého? 

3. Co musíme kázat hříšníkům? 
 

 

I. ZÁKON JE PRO NESPRAVEDLIVÉHO 

• Zákon nemá moc změnit srdce 
 

Mojžíšův zákon – Zákon, který byl Bohem dán Mojžíšovi na hoře Sinaj pro 

národ Izrael. Mojžíšův zákon byl svázán s Izraelci od chvíle, kdy jim byl dán na 

hoře Sinaj až do započetí doby Nové smlouvy o letnicích. 

 Ex 19-20; Sk 2,1-21; Ga 3,15-25; Ga 4,21-31; Žd 8,7-13 

 



 

 

Zákon svědomí – Smysl pro dobré a špatné, který má každý člověk, ale nikdo 

podle něj není schopen žít. Tento zákon je důsledkem toho, že člověk byl 

stvořen k Božímu obrazu. I přes to, že Adam zhřešil a Boží obraz byl hříchem 

poničen, v každém člověku je stále ještě něco z tohoto obrazu. Tento zákon není 

nijak přesně definován a může být velmi pokřiven. Přesto zákon svědomí 

odsuzuje každého člověka, protože nikdo není schopen žít podle jeho očekávání. 

 Ř 1:26-32, Ř 2:12-16 

 

Kristův zákon – Toto je zákon, který musí být zachováván v době Nové 

smlouvy. Dostali jsme ho skrze Ježíše Krista a apoštoly a obsahuje všechno, co 

dnes mají věřící poslušně zachovávat. Obsah Kristova zákona obsahuje jako 

nové zákony, tak i staré, které byly obsažené v zákoně Mojžíšově. 

 1K 9,19-23; Ga 6,1-5; Ef 4,25-32; Mt 5-7 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ga 5,19,21; Ex 19,5; Ř 2,12.14-15;1Pt 1,15-16; Lv 11,44-45; Mt 5,48; Ga 6,2; Ř 

3,27; Jk 2,8.12; Dt 18,15.19; Mt 3,17; Mt 17,5; Mt 28,18-20; Tt 1,1;  
 

II. SPRÁVNÉ POUŽITÍ ZÁKONA 

• Zákon odhaluje a rozmnožuje hřích 
 

 

Zákon je dozorcem, který hlídá přestoupení. Proto je určen pro 

nespravedlivého a nikoliv pro spravedlivého. 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ga 3,24; Ř 3,19; Ga 3,19; Ř 5,19-20; Ž 76,11;  
 



 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

III. KRISTŮV ZÁKON – EVANGELIUM  

• Bezbožní i spravedliví potřebují evangelium 
 

 

Evangelium je Boží mocí ke spasení a ujištěním o Boží lásce – proto je 

cílem našeho vyučování láska! 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ř 3,21-24; Ř 7,4; Ř 1,15-17; Ř 8,1-2; 1K 9,21; Žd 12,7-10; Ef 2,10; Fp 2,13 
 

 

 

   

 

 
   OČAR, CENSOR, OVCE, STOKLAS, 

NEON, SUPI, STOA, ZOEA, ČEŘENÍ, 

CHLAD, TABU, PAKL, VIKING, 

BEČVA, TONIKA, CHŘÁST, AMOK, 

BAČA, AMÁLKA, OTEP, HLAVNĚ, 

HORNICTVÍ, KANCIONÁL, ŠERO, 

SNOB, SLIZ, ŠUMAVA, PATOK, 

UČIVO, KŘÁP, BIČE, FOND, MILOST, 

KLÍČIT, ŠTĚNICE, SBOR, PÁRA, 

ORAVA, RULÁDA, KLEKÁNÍ, KMEN, 

VROD, CÍCHA, ORÁKULUM, TOFU 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 1,6-11) 

Neděle 930 Shromáždění v Masarykově salónku: kázání: P. Steiger, vedení – 

P. Petrecký (Ž 27), památka – P. Steiger, chvály – Artyom Vorsa & 

Karolína Krejčíková. 

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

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

 

 

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

upřímné víry. 

1 Timoteovi 1,5 


