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Ježíšův zákon - láska
Proč je desatero zákonem lásky?
Desatero je nejstarším etickým a morálním kodexem a lidstvu bylo dáno samotným Bohem. (2. Mojžíšova 31,18)
Lidé ho dnes často vnímají jako omezující soubor zákazů a příkazů. Hlubší pohled do Bible nám pomáhá zjistit, že ve
skutečnosti je desatero o něčem úplně jiném. Ježíš jako mocný zákonodárce desaterem vyjadřuje svůj charakter a
principy své vlády, které stojí na vzájemné lásce, respektu a laskavosti a jsou platné i pro lidstvo. Ježíš potvrdil, že
zákon nepřišel zrušit, ale naplnit (Mat 5,17).
Pokud necháme působit Pána Boha v našem životě, pak se to projevuje v našem životě takto:
1. Bůh je v našem životě na prvním místě (2 Moj 20,2-3)
2. Naše úcta patří pouze Jemu (2 Moj 20,4-6)
3. Respektujeme Jeho charakter svým životem (2 Moj 20,7)
4. Pamatujeme na sobotu jako oddělený den pro setkání s Bohem (2 Moj 20,8-11)
5. Respektujeme své milující rodiče (2 Moj 20,12)
6. Vážíme si života každé bytosti (1 Moj 20,13)
7. Chráníme lidskou důstojnost (1 Moj 20,14)
8. Respektujeme majetek druhých (1 Moj 20,15)
9. Jsme čestní ve vzájemných vztazích (1 Moj 20,16)
10. Neprahneme po cizím člověku a jeho majetku (1 Moj 20,17)
Desatero bylo dáno Izraelitům poté, co byli vysvobozeni z otroctví a byl to vlastně návod, jak zůstat na svobodě.
Ježíš potvrdil Boží úmysl darovat nám svobodu a pokoj (Jan 8,36; 14,27).
Boží zákon je dokonalý a udržuje při životě (Žalm 19,8). Jeho podstatou je láska a harmonie (Jan 14,15; 15,10; 1.
Korintským 14,33.40). Lidské zákony se mění, Boží zákon však je neměnný (Lukáš 16,17). Božím ideálem je,
aby byl jeho zákon řád vepsán do našeho srdce (Židům 8,10).
Zákon nám pomáhá poznat náš vlastní stav, slouží nám jako zrcadlo, abychom si uvědomili svůj hřích (Římanům
3,20; 7,7).
Desatero Ježíš shrnul takto: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.
To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních
spočívá celý Zákon i Proroci.“ (Matouš 22,37-40)

JEŽÍŠ ZACHRÁNCE SVĚTA
ZNÁŠ HO?

