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18. BOŽÍ ZÁKON LÁSKY
Bylo zveřejněno, že jen ve Spojených státech amerických existuje více než 3500 zákonů a Bůh
vměstnal své zákony do desíti. Morální struktura (uspořádání) naši společnosti se rychle
rozpadá stejně jako etická situace a politická korektnost se řítí do popředí. Odstranili jsme
modlitbu ze škol a divíme se, proč dětí střílejí další děti. Odstranili jsme Krista z Vánoc a jsme
překvapeni, že chamtivost a materialismus stoupá. A také jsme odstranili Boží zákon z naší
společnosti a divíme se, proč se naše kultura chaoticky rozpadá před rozmachem sexuální
perverze a násilí. V této lekci si objasníme Boží zákon, a jak souvisí s námi jako odevzdanými
křesťany.
1. Kdo napsal deset přikázání? Exodus 31,18
___________________________________________________________________________
2. Co je zaslíbeno těm, kteří následují Boží přikázání? Žalm 112,1-3
___________________________________________________________________________
3. Jaký byl konečný úsudek krále Šalamouna, nejmoudřejšího krále, který kdy žil?
Kazatel 12,13.14
___________________________________________________________________________
Poznámka: „Bát se“ Boha znamená mít Ho v úctě. Jeden ze způsobů, kterým Mu prokazujeme
úctu, je poslouchat Ho.
4. Jak Bůh popisuje krále Davida? Skutky 13,21.22
___________________________________________________________________________
5. Jaký byl Davidův postoj k Božímu zákonu? Žalm 119,166-168
___________________________________________________________________________
Poznámka: David miloval Boha a poslouchal Jeho zákon. A Bůh ho na oplátku nazval „muž
podle mého srdce“. Poslušnost je pro Boha důležitá.
6. Co řekl Pavel o Božím zákoně? Římanům 7,12
___________________________________________________________________________
7. Přišel Ježíš na tuto zem, aby zrušil zákon? Matouš 5,17.18
___________________________________________________________________________
8. Jaký byl Jeho postoj k těm, kteří porušovali Jeho zákon a učili ostatní dělat to stejné?
Verš 19
___________________________________________________________________________
9. Co řekl Ježíš o těch, kteří poslouchají Boží slovo? Lukáš 11,28
___________________________________________________________________________
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10. Co podle Ježíše máme dělat, jestli Ho milujeme? Jan 14,15.21.23.24; 15,10
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zákon není metoda pro spasení, spíše je to úroveň pro křesťanské chování. Zákon
ukazuje, jaký je charakter našeho Boha.
11. Jaká je reakce hříšné mysli na Boží zákon? Římanům 8,7
___________________________________________________________________________
12. Jak tedy můžeme poslouchat Boží zákon? Ezechiel 36,25-27
___________________________________________________________________________
Poznámka: Jestliže Boží Duch žije v našich srdcích, pak důkaz vychází z našeho vlastního
chování. Odezvou vděčného srdce je každodenní odevzdání se. Když to nastane, přirozeným
následkem bude poslušnost Kristu. Pak jsme schopni „nechat svítit naše světlo“ jako svědka
Boží moci měnit životy.
13. Jaká bude naše reakce na Boží zákon, když dovolíme Jeho Duchu, aby nás vedl (řídil)?
Žalm 119,20
___________________________________________________________________________
14. Jak Ježíš shrnul Zákon a Proroky? Matouš 22,37-40
___________________________________________________________________________
Poznámka: První čtyři přikázání ukazují na naši nejvyšší lásku k Bohu. Posledních šest
přikázání ukazuje na lásku k našemu bližnímu. Pokud kterékoli z nich je zanedbáno,
projevujeme naši neúctu k Bohu nebo k bližnímu.
15. Jak se projevuje láska k Bohu? 1. Janova 5,3
___________________________________________________________________________
16. Co je zřejmé u těch, kteří říkají, že milují Boha a neposlouchají? 1. Janova 2,3-5
___________________________________________________________________________
17. Jak je popsán Boží lid v posledních dnech? Zjevení 12,17; 14,12
___________________________________________________________________________
18. Pověřil Ježíš své následovníky, aby učili lidi poslouchat všechno, co nám přikázal?
Matouš 28,20
___________________________________________________________________________
Závěr: Dílem Ducha svatého v našich životech je vždy působit, abychom se víc a více
podobali povaze Pána Ježíše. Když Duch svatý žije v nás, Jeho život nás proměňuje a dává
nám nové touhy a přání.
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Pokud deset přikázání ztělesňuje pravý charakter Boha, pak se to projeví v našich životech.
Ve skutečnosti, na Boží zákon můžeme nahlížet jako na deset zaslíbení. S Božím Duchem
v sobě, nebudeš chtít mít jiné bohy anebo ublížit svému bližnímu. Boží láska bude pracovat
a protékat skrze tebe.
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Klíč k odpovědím k lekci č. 18 – Boží zákon lásky
1 – Bůh
2 – Budou požehnaní
3 – Bát se Boha a zachovávat Jeho přikázání
4 – „Muž podle mého srdce“
5 – Miluje a drží se Jeho přikázání
6 – Zákon je svatý
7 – Ne
8 – Budou nazváni „malými“ v království Božím
9 – Jsou blahoslavení/požehnaní
10 – Zachovávat Jeho přikázání
11 – hříšná mysl se nedokáže ztotožnit s Božím zákonem
12 – Bůh změní naše srdce tím, že v nás dá svého Ducha
13 – Bude naplněn touhou po dodržování Božího zákona
14 – Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, a bližního svého, jako
sám
sebe
15 – Uposlechnutím Božích přikázání
16 – Jsou lháři a pravda v nich není
17 – Dodržují Boží přikázání
18 – Ano
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