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1. Boží zákon už neplatí.
2. Jeho přikázání byla zrušena.



3. Jeho přikázání 
už nejsou důležitá.

4. Jeho přikázání 
není možné dodržet.



„Zaseli vítr, sklidí bouři.“

Ozeáš 8,7



„Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale 
nakonec přivede k smrti.“

Přísloví 16,25



„Neboť přijde doba, kdy 
lidé nesnesou zdravé učení, 
a podle svých choutek si 
seženou učitele, kteří by 
vyhověli jejich přáním.“

2. Timoteova 4,3



„Odvrátí sluch 
od pravdy a přikloní 
se k bájím.“

2. Timoteova 4,4





„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem 
tě vyvedl z egyptské země, z domu 
otroctví.“

Exodus 20,2





1. Nebudeš mít jiného boha 
mimo mne…

2. Nezobrazíš si Boha 
zpodobením ničeho… 
Nebudeš se ničemu 
takovému klanět…

10 přikázání



3. Nezneužiješ jména 
Hospodina, svého Boha.

4. Pamatuj na den odpočinku, 
že ti má být svatý. Šest dní 
budeš pracovat… Ale sedmý 
den je den odpočinutí 
Hospodina, tvého Boha.

10 přikázání



5. Cti svého otce i matku…

6. Nezabiješ.

10 přikázání



7. Nesesmilníš.
8. Nepokradeš.

10 přikázání



9. Nevydáš proti svému bližnímu 
křivé svědectví.

10. Nebudeš dychtit po domě 
svého bližního. Nebudeš 
dychtit po ženě svého 
bližního ani po jeho otroku...

10 přikázání



…ani po jeho otrokyni 
ani po jeho býku ani po 
jeho oslu, vůbec po 
ničem, co patří tvému 
bližnímu.

10 přikázání



„Když přestal 
k Mojžíšovi na hoře 
Sínaji mluvit, dal 
mu dvě desky 
svědectví;“

Exodus 31,18



„...byly to kamenné 
desky psané Božím 
prstem.“

Exodus 31,18



„A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé 
se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, 
ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.“

Zjevení 12,7-8



„A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel 
a satan, který sváděl celý svět, byl svržen 
na zem a s ním i jeho andělé.“

Zjevení 12,9



„Dobrořečte 
Hospodinu, jeho 
andělé, vy silní 
bohatýři, kteří 
plníte, co řekne, 
vždy poslušni 
jeho slova!“

Žalmy 103,20



„Proč jsi tak vzplanul? 
A proč máš tak sinalou tvář? 
Což nepřijmu i tebe, budeš-li 
konat dobro? Nebudeš-li 
konat dobro, hřích se uvelebí 
ve dveřích...“

Genesis 4,6-7



„...kde není zákon, 
není ani přestoupení 
zákona.“

Římanům 4,15



„Přestoupení... porušení 
zákona, povinnosti, atd; 
hřích...“

Websterʼs New World 
College Dictionary



„...proto, že Abraham uposlechl mého 
hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil:
na má přikázání, nařízení a zákony.“

Genesis 26,5



„V tomto domě není nikdo větší než já. Nevyňal 
z mé správy nic, jen tebe, protože jsi jeho 

manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit 
takové špatnosti 

a prohřešit se 
proti Bohu!“

Genesis 39,9





„Hospodin řekl Mojžíšovi: ‚Jak dlouho se 
budete zpěčovat a nebudete dbát mých 

příkazů a řádů?... Lid tedy sedmého dne 
odpočíval.̒ “

Exodus 16,28.30





„Bůh není Bohem 
zmatku...“

1. Korintským 14,33



„Milujete-li mne, budete 
zachovávat má přikázání;“

Jan 14,15



„Miluj Hospodina, 
Boha svého, celým 
svým srdcem, celou 
svou duší a celou svou 
myslí… To je největší 
a první přikázání,“

Matouš 22,37-38



„Druhé je mu 
podobné: ‚Miluj 
svého bližního jako 
sám sebe. Na těch 
dvou přikázáních 
spočívá celý Zákon
i Proroci.̒ “

Matouš 22,39



Bůh chce být v našem 
životě jedničkou.

Naše uctívání má 
být vyhrazeno 
jen jemu.

Láska k Bohu



Budeme respektovat 
a vážit si jeho svatého 
jména.

Budeme se těšit 
na setkání 
s ním každou 
sobotu.

Láska k Bohu



Respektovat 
a ctít své rodiče.

Vážit si života.

Chovat se 
morálně.

Láska k Bohu



Ctít vlastnická práva ostatních.

Být čestní ve vztazích s druhými.

Nedychtit po něčem, co patří někomu jinému.

Láska k Bohu





„Hospodinův zákon je 
dokonalý, udržuje při 
životě.“

Žalmy 19,8



„Zákon je jediným 
záznamem o Boží povaze.“

August Strong, teolog



„DESATERO JE 
PORTRÉTEM BOŽÍHO 
CHARAKTERU –  
CHARAKTERU, KTERÝ 
JE NEMĚNNÝ!“ 



„Spíše pomine nebe a země, než 
aby padla jediná čárka Zákona.“

Lukáš 16,17





„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



„...neboť ze 
zákona pochází 
poznání 
hříchu.“

Římanům 3,20



„Ale hřích bych byl 
nepoznal, kdyby nebylo 
zákona. Vždyť bych neznal 
žádostivost, kdyby zákon 
neřekl: ‚Nepožádáš!ʻ“

Římanům 7,7







„Kdyby tu byl zákon, 
který by mohl dát 
život, pak by vskutku 
spravedlnost byla 
ze zákona.“

Galatským 3,21



NENÍ ZÁKON 
NENÍ ANI HŘÍCH 



NENÍ HŘÍCH
NENÍ ANI MILOST 



NENÍ MILOST 
NENÍ ANI KŘÍŽ 



NENÍ KŘÍŽ 
NENÍ ANI SPASITEL 



Nemohl ignorovat hřích lidí
Nemohl změnit svůj zákon



„Neboť Bůh tak 
miloval svět, že dal 
svého jediného Syna, 
aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale 
měl život věčný.“

Jan 3,16



„Mzdou hříchu je smrt, 
ale darem Boží milosti 
je život věčný 
v Kristu Ježíši, našem 
Pánu.“

Římanům 6,23



„Milostí tedy jste 
spaseni skrze víru. 
…není z vašich 
skutků, takže se 
nikdo nemůže 
chlubit.“

Efeským 2,8-9



„Co tedy máme říci? 
Že máme dále žít v hříchu, 
aby se rozhojnila milost? 
Naprosto ne! Hříchu jsme 
přece zemřeli –  
jak bychom v něm 
mohli dále žít?“

Římanům 6,1-2



„Dám své zákony do jejich mysli 
a napíšu jim je na srdce.“

Židům 8,10



„...já zachovávám přikázání svého Otce 
a zůstávám v jeho lásce.“

Jan 15,10



„Milujete-li mne, 
budete zachovávat 
má přikázání;“

Jan 14,15



„Zde se ukáže vytrvalost 
svatých, kteří zachovávají 
Boží přikázání a věrnost 
Ježíši.“

Zjevení 14,12



„Drak v hněvu vůči té 
ženě rozpoutal válku 
proti ostatnímu jejímu 
potomstvu...“

Zjevení 12,17



„...proti těm, 
kdo zachovávají 
přikázání Boží 
a drží se 
svědectví 
Ježíšova.“

Zjevení 12,17





„Otče můj, je-li možné, 
ať mne mine tento 
kalich; avšak ne jak já 
chci, ale jak ty chceš.“

Matouš 26,39









„Milujete-li mne, budete 
zachovávat má přikázání;“

Jan 14,15



Název 
další přednášky 


