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„Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože
nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto
ne!“ (Římanům 6,15). „To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak, zákon potvrzujeme“
(Římanům 3,31).
Za třetí – jde o neporozumění tomu, že
ve Starém zákoně byli věřící zachráněni, protože zachovávali zákon, zatímco v Novém zákoně
byli věřící zachráněni milostí. Ve Skutcích 4,12 se
říká, že není jiné záchrany než skrze Ježíše. Věřící
ve Starém zákoně byli zachráněni stejným způsobem jako věřící v Novém zákoně – milostí, vírou
v Ježíše Krista.
Za čtvrté – někteří křesťané tvrdí, že když
Ježíš dodržel zákon a zaplatil za naše přestoupení smrtí, my už nemusíme zákon zachovávat.
Ale dává to skutečně smysl? Zemřel Ježíš proto,
abychom my už nemuseli poslouchat? Dávala
by mi platba policisty za můj přestupek právo
na to, abych od té doby mohl jezdit 100 km/h
namísto povolené rychlosti 50 km/h? Samozřejmě že ne! Policistova dobrota při zaplacení mojí
pokuty by mi naopak dávala silný motiv k dodržování zákona. „V tom je totiž láska k Bohu, že
zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání
nejsou těžká“ (1. list Janův 5,3).

A za páté – mnozí tvrdí, že nyní již nepotřebujeme zachovávat Desatero, protože jsme pod
jiným zákonem, pod zákonem lásky. Ježíš však
řekl: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání“ (Jan 14,15). A apoštol Jan dodal: „Láska je
naplněním zákona“ (Římanům 13,10). Neexistuje
žádný rozpor mezi zákonem a láskou, protože
Bůh je zdrojem obou!
Závěr
Drahý čtenáři, Bůh ti dává novou příležitost pochopit význam jeho zákonů a přijmout je s láskou
do svého života. Nepromarni ji. Ne všichni budou
zachráněni. Na poslušnosti Bohu stále záleží! Prokážeš svoji věrnost? Boží zákon, vyjádřený v Desateru přikázání, platí i dnes. Bible říká: „Boha se
boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka
všechno závisí“ (Kazatel 12,13). „Blaze těm, kdo si
vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života
i do bran města“ (Zjevení 22,14). Ti, kdo „zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši“ (Zjevení 14,12),
budou jeho lidem v posledních dnech. Bůh i dnes
prosí za tebe i za ostatní a říká: „Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali
na všechny mé příkazy, aby se jim i jejich synům
vždycky vedlo dobře“ (Deuteronomium 5,29).

Prohlédni si další letáčky s životně
důležitými tématy!

Nejprodávanější kniha všech dob
má aktuální poselství i pro tebe.
Začni studovat Bibli ještě dnes!

Nabídka studia Bible zdarma:
Středisko korespondenčních kurzů,
www.skk.cz

