# 18
Божия закон на любовта
Само в Съединените щати има над 3500 закона. Но все пак Бог е формулирал всички
нравствени принципи всичко в десет заповеди. Нравствената разделителна линия на нашето
общество се разцепва бързо под действието на етичните норми и политическата коректност.
Ние отменихме молитвата в училищата, а се удивяваме на това, че учениците се обстрелват
един друг. Ние “извадихме” Христос от Рождество, а се удивляваме, че алчносттта и
егоизмът ни заливат. Ние извадихме Божия закон от нашето общество, а се удивяваме, че
обществото ни се превръща в хаос, разврат и насилие. В този урок ние изследваме Божия
закон и това, как да съотнесем нашия живот към този Закон.
1). Кой е написал Десетте Заповеди? Изход 31:18

2). Какво е обещано на тези, които спазват Божиите Заповеди? Псалом 112: 1-3

3). До какъв извод е дошъл Соломон – най-мъдрия от царете? Еклесиаст 12:13,14

Бележка: “Да се боим от Бога” – значи да го уважаваме и да благоговеем
пред Него. Уважението към Бога се проявява в нашето послушание към Него.
4).Какво говори Бог за цар Давид? Деяния 13:21,22

5). Как се е отнасял Давид към Божия Закон? Псалом 119: 166-168
Бележка: Давид е обичал Бога и е бил послушен на Неговия Закон. Давид е бил
“човек посърце Божий”. Послушанието има голямо значение за Бога.
6).Какво е говорил апостол Павел за Божия Закон? Римляни 7:12

7). Дошъл ли е Христос в нашия мир, за да се изпълни Закона? Матей 5:17,18

8).Какво е казал Иисус на тези, които нарушават Закона и учат другите да
правят така? Матей 5:19

9).Какво е казал Иисус на тези, които изпълняват Закона Божи? Лука 11:28
10). Как да постъпваме, ако обичаме Исус Христос? Йоан 14:15,21,23,24; 15:10
Бележка: Закона не е условие за спасение, но е непременен стандарт за
християнската нравственост и поведение. Законът освен това разкрива за нас
Божия характер.
11). Как реагира греховния разум на Божия Закон? Римляни 8:7
12). Как тогава сме способни да слущаме Божия Закон? Езекиил 36:25-27

Бележка: Когато Божия Дух живее в нашите сърца, то нашите постъпки и
отношения свидетелствуват за това.Благодарното сърце се смирява всекидневно.
Когато това се случва, послушанието на Христа става естествен резултат от
искреното смирение пред Бога. Тогава “светлината наша свети пред хората”, като
свидетелство на Божията сила в нашия живот.
13). Как да откликнем на Божия Закон, ако сме водени от Святия Дух? Псалом
119:20
14). В кои два принципа Иисус е изразил целия закон и пророците? Матей 22:3740

Бележка: Първите четири заповеди разкриват нашата любов към Бога. Останалите
шест заповеди разкриват нашата любов към ближния.Нарушавайки която и да е от
Десетте Заповеди, ние изразяваме неуважение към Бога и ближния.
15). Как проявяваме любов към Бога? Йоан 5:3

16). Какво може да се каже за тези, които казват, че обичат Бога, ни не са Му
послушни? 1Йоан 2:3-5

17). Как е охарактеризиран Божия народ от последните дни? Откровение 12:17;
14:12

18). Завещал ли е Иисус на Своите последователи да учат всички хора да спазват
всичко, което Той ни е заповядал? Матей 28:20
________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Функцията на Святия Дух в нашия живот винаги се явява
възстановяването в нас на образа на Христос. Когато Святия Дух живее в нас, Той ни
променя и ни дава нови желания и стремления.
Доколкото Десетте Заповеди се явяват израз на характера на Христос, изпълнявайки
ги, ние също изразяваме Неговия характер. Божия Закон може също да се разглежда
още като десет обещания. Имайки Божия Дух в сърцето, ти не би поискал да се
покланяш на други богове или да вършиш зло на ближния. Божията любов ще работи и
тече през теб.

