
ZBOŽNOST



„Věz, že v posledních dnech nastanou zlé 
časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, 

chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, 
nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, 

bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, 
pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k 

dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít 
raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako 
zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. 

Takových lidí se straň.“
 

2. Dopis Timotejovi 3:1-5
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CO JE TO?
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Cvičení těla je užitečné pro 
málo věcí, avšak zbožnost 

je užitečná pro všechno  
a má zaslíbení pro život 

nynější i budoucí.
 

1. Dopis Timotejovi 4:7-8



Bezbožné a dětinské 
báje odmítej. 

Cvič se ve zbožnosti.
 

Dopis Timotejovi 4:7-8



„Marná je zbožnost, 
kterou mne ctí, 
učíce naukám, 

jež jsou jen příkazy 
lidskými.“

 
Markovo evangelium 7:7



„Domnívá-li se kdo, 
že je zbožný, a přitom 

nedrží na uzdě svůj jazyk, 
klame tím sám sebe a 

jeho zbožnost je marná.“
 

Jakubův dopis 1:26



„Jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se 
zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a 
učení pravé zbožnosti, je nadutý, ničemu 

nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních 
potyčkách. Z toho vzniká závist, svár, urážky, 
podezřívání, ustavičné hádky lidí, kteří mají 

zvrácenou mysl a jsou zbaveni pravdy, a 
zbožnost pokládají za prostředek k obohacení. 
Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už 

sama velké bohatství.“
 

1. Dopis Timotejovi 6:1-6



„Pravá a čistá zbožnost před 
Bohem a Otcem znamená 

pamatovat na vdovy a sirotky 
v jejich soužení a chránit se 

před poskvrnou světa.“
 

Jakubův dopis 1:27



„Na prvním místě žádám, aby se konaly 
prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za 
všechny lidi,za vládce a za všechny, kteří 

mají v rukou moc, abychom mohli žít 
tichým a klidným životem v opravdové 

zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané 
u našeho Spasitele Boha, který chce,aby 
všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“

 
1. Dopis Timotejovi 2:1-4



„Všecko, čeho je třeba k zbožnému 
životu, darovala nám jeho božská moc, 

když jsme poznali toho, který nás 
povolal vlastní slávou a mocnými činy. 
Tím nám daroval vzácná a převeliká 

zaslíbení, abyste se tak stali účastnými 
božské přirozenosti a unikli zhoubě, do 

níž svět žene jeho zvrácená touha.“
 

1. Dopis Petrův 1:3-7



„Proto také vynaložte všecku snahu 
na to, abyste ke své víře připojili 

ctnost, k ctnosti poznání, k poznání 
zdrženlivost, ke zdrženlivosti 

trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke 
zbožnosti bratrskou náklonnost a k 

bratrské náklonnosti lásku.“
 

1. Dopis Petrův 1:3-7



„Vpravdě veliké je tajemství 
zbožnosti: Byl zjeven v těle, 

ospravedlněn Duchem, viděn 
od andělů, hlásán národům, 
došel víry ve světě, byl přijat 

do slávy.“
 

1. Dopis Timotejovi 4:7-8


