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ZBOŽNOST NENÍ NA PRODEJ (1TM 6,2B-10) 
Nezměrná cena opravdové zbožnosti 

 

Dneska se podíváme na další aspekt křesťanské zbožnosti – na zbožnost 

ve vztahu k majetku. Pavel varuje Timotea před lidmi, kteří zbožnost 

pokládají za prostředek k obohacení, a ukazuje mu, jak nezměrnou cenu 

má zbožnost, která se spokojí s tím, co má. V závěru tohoto oddílu jde 

přímo ke kořeni zla – k lidskému srdci. 
 

Text (1Tm 6,2b-10 vlastní překlad): 

Tyto [věci] uč a připomínej. 3Jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov 

našeho Pána Ježíše Krista a učení zbožnosti, 4je nadutý a nic nechápe. Místo toho má 

nezdravou touhu po sporech a hádkách, ze které vzniká závist, řevnivost, pomluvy, zlá 

podezírání a 5neustálé třenice lidí se zkaženou myslí, kteří se nechali okrást o pravdu a 

domnívají, že zbožnost je zdrojem zisku. 6Zbožnost se spokojeností je zdrojem velkého 

zisku. 7Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, takže se ani nikdo nic nemůže odnést. 8Máme-

li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. 9Ale ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení 

a nástrah a do mnohých nerozumných a škodlivých žádostí, které vrhají lidi do zkázy a 

záhuby. 10Neboť kořenem toho všeho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří 

zbloudili od víry a způsobili si mnohá trápení.  

 

Otázky ke kázání: 

1. Jak souvisí zbožnost se zdravým učením? 

2. Může křesťan usilovat o to, mít více a žít lépe a být stále zbožný? 

3. Jak se na člověku pozná láska k penězům? 
 

ÚVOD 

• Kontext 
 

Kristus je tajemstvím zbožnosti (1Tm 3,16) 

• Ve vztahu k falešnému učení v církvi (4,1-11) 
• Ve vztahu ke společnému shromáždění církve (4,12-16) 

• Ve vztazích v církvi všeobecně (5,1-2) 
• Ve vztahu k vdovám a příbuzným (5,3-8) 



 

 

• Ve vztazích a v pořádku v církvi (5,9-16) 
• Ve vztahu církve ke starším (5,17-25) 

• Ve vztazích mezi otroky a jejich pány (6,1-2) 
• Ve vztahu k majetku (6,3-10) 
• Ve vztahu ke druhému příchodu Ježíše Krista (6,11-21) 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Jr 17,9 

I. VÝZVA ZBOŽNOSTI (V. 2b-5) 

• Kontrast pravé a falešné zbožnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  1Tm 4,11; 1Tm 3,16; 1Tm 1,7; Ga 5,22-23; 
 

II. VYSVĚTLENÍ ZBOŽNOSTI (V. 6-8) 

• Zbožnost se spokojeností je bohatstvím 
 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Jb 1,21; Kaz 5,14;  
 

���� 



 

 

III. VAROVÁNÍ PŘED FALEŠNOU ZBOŽNOSTÍ (V. 9-10) 

• Kde je tvůj poklad? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Př 30,8-9; Ko 3,5; Kaž 10,19; Ex 20,3; Mk 10,21-22;  
 

 

 

 

 

 

   

 

 
   ŠPECH, FILM, KONTROLOVAT, 

PUMA, OVAN, OŘEZAT, VRAH, 

LATENCE, SVÍDY, LAMY, KNÍR, 

KAFR, ODÉR, VSUN, KVIZ, IRMA, 

BRATRSTVO, IKONOKLASMUS, 

MOLL, KLEC, NÁLEPKA, RAFT, 

SOUD, TĚLESO, UTKÁNÍ, ZÁTOP, 

ALDA, POLEDNICE, REÁLNO, 

MENSTRUACE, KOLT, FREKVENCE, 

OSLE, MELY, LAIK, USPOKOJENÍ, 

DOLŮ, TYČE, PENZISTA, ATOM, 

STUP 

Osmisměrka 

Tajenka 2Tm 3,12: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 6,2b-10). 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen – kázání a památka J. Kernal 

(1Tm 6,11-16), vedení J. Jindra, chvály A. Vorsa & K. Krejčíková.  

Neděle 17. 9. – po shromáždění budeme mít pracovní schůzku sboru a 

potom bude křest + oběd, společenství (místo bude upřesněno).  
 

Kazachstán: Jak je dobré psát dopisy 

17. června byl v Kazachstánu propuštěn z vězení místní křesťan Juri Pak. Příbuzní 

nám později vyprávěli, jakým způsobem mu ulehčovaly život za mřížemi zasílané 

dopisy – a nejen Jurimu, ale také jeho spoluvězni ve víře, Yklasu Kabduakasovi. 

Prostřednictvím internetových stránek Prisoner Alert poslali podporovatelé Hlasu 

mučedníků Jurimu 1225 dopisů, Yklasovi (který stále zůstává uvězněn) ke dnešnímu 

dni více než 2850. 

Přestože se kvůli zavedeným restrikcím dopisy nedostaly až k samotným křesťanům, 

věděli o tom, že jim lidé píšou. Bůh si navíc dopisy použil k tomu, aby se Jurim a Yklas 

ve vězení dočkali lepšího zacházení od chvíle, kdy jim začaly přicházet. Velitelé věznice 

měli stále větší strach, když jim došlo, že o situaci křesťanů vědí lidé v zahraničí. Juri a 

Yklas tak dostávali lepší jídlo a zdravotní péči. Část dopisů se dostala k manželkám 

vězňů, které z nich s celými rodinami přijaly značné povzbuzení. 

V roce 2015 byli Juri a Yklas odsouzeni na základě celé řady smyšlených obvinění. Juri, 

středoškolský učitel s nepřehlédnutelným pozitivním vlivem na okolí, byl nepravdivě 

nařčen z vyhrožování bombovým útokem. Navzdory silným důkazům o bezpředmětnosti 

obvinění byl Juri odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody. Skutečným důvodem bylo 

zřejmě aktivní zapojení do církevních aktivit, kterými se představitelé režimu cítí být 

ohroženi. Co se týče Yklase, křesťanští známí se domnívají, že skončil ve vězení kvůli 

konverzi od islámu a následnému zvěstování evangelia. 

Po nějakém čase stráveném za mřížemi a v domácím vězení si Yklas v současné době 

odpykává dvouletý trest v pracovním táboře. Stále dostává v průměru 150 dopisů denně 

od lidí z celého světa. Yklas by chtěl vyřídit srdečné pozdravy všem, kdo se za něj modlí. 
 

… služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. 

Židům 12,28 


