
Boże Prawo

Nie czcij innego boga oprócz mnie.
Nic rób sobie obrazu czegokolwiek.
Nie używaj mojego imienia w niewłaściwych celach.
Zachowuj sabat i utrzymuj jego świętość.
Szanuj twojego ojca i twoją matkę.
Nie zabijaj.
Nie cudzołóż.
Nie kradnij.
Nie świadcz fałszywie przeciwko komukolwiek.
Nie pragnij niczego, co należy do innego człowieka.

W lekcji 10 uczyliśmy się O tym, co będziemy robili
w przyszłości; W tej lekcji będziemy uczyć się O tym, co
musimy robić teraz. Bóg napisal dla swojego narodu dziesięć
przykazań na dwóch kamiennych tablicach i przekazal je
wielkiemu przywódcy Izraela, Mojżeszowi. Chociaż są to
starożytne prawa, mogą być zastosowane i dzisiaj.



W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Znaczenie i cel pra\va.
Posłuszeństwo prawu.

Ta lekcja pomoże ci...

• Zrozumieć znaczenie każdego przykazania.
• Uświadomić sobie, dlaczego Bóg nadał prawa.
• Zaakceptować fakt, że obowizu]e cię posłuszeństwo

Bożym prawom.
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ZNACZENIE I CEL PRAWA

Cel 1. WVmit'11 dzifJsifĆ pr=.r/.WZ{111 i dotvczqc« ich jin/!,fflt'n(v

Pisma.

"Rzekł Pan do ,\l(~iżesz(J: \\":vci()s{~isobie tltrie tablice
leamieuru: lakirjak/Jo/Jrzedllie, (fj{lIl;~1)iszę na tvcb tabłicad)
SIOlIYl, kicire /}I'V IW poprzedlIich tablicach, kicirp j)o/lllkie,{"
(2 Mojżeszowa 54: 1),

\'1./ 2 Mojżeszowej 20 s~łz:ll)isane przykazania Jl:łdanc przez
Boga, Bóg dal je jako p"awa i wskazówki dla swoich dzieci,
aby według nich postcpowalv. Przyjrzyjllly .si\· k;lidt'lI111
z nich z osobna.

Nie czcij iuuego boga oprocz: umie,

Jak dowlcdztcliśmv się \V lekcji 2, powinniśmy lICzynić
Boga najważniejszyIII \V n;Lszylll życiu. To przykazanie jest

powtórzone w Matellsza ;/: ]0: "Partu Bogu SIH:'11I11 !JOk!Oll

oddatrać i ~J'lImjentu slllży(~będziesz".

Nie rób sobie podobizny czegokolwiek,

Jesteśmy poddani Bogu. wiec nie możemy dzieli( naszej
wierności jemu z kiIIL'; innym . jezus powicdzra], że żaden
człowiek nie może sluźvć dWÓJIIpanom (Łukasz 16,15) Wle<ly
jednego będzie kochał, :ł drugiego nienawidził. Chcemv ży{
naprawdę dla Boga kochając Co z calego naszego serca.



/OJ

Nie uźyu-aj mojego imienia II' uietrłascisrycb celach.

Llldzic !allli;! trzecie przvkazanic przeklinając i używając
Bożego imienia bezcelowo. Po\\"inniśmy wymawiać to Imię,
które jest ponad wszelkimi imionami z milością , czcią i SZ:ł-

runku-m.

".\';pcb źruln« nieprzvzu-oit« slou«: nie rrvcbodzi z ust
uaszvc», ale tylko dobre, Id6re moźe tnulnuru', gdy zajdzie
/w/rze/}a, (//~l' przyniosło lJ/o,!!,os/alJ'iPllS/iJ'O ~~'111,kldrzy go

s/lIc1wiq" (Efezi'" ,1,29).

".-1.1tluatn poutadrn«. (//~l~';cieII' ogóle nie przysiegali ani
na niebo, !!,t~)'żjest Ironem ltog«, ani 11(/ ziemie, p,r~l'Żjes!
!>or!n,;żJdem stóJ} jego, ani f/a .1{'rozoNmr, 1!,{~)'żjrJsl miastem
lI'ie/kie!!.o kr6/" " (:VlelclIsz ';,.-\·1-55).

Zacbon-uj sabat i utrzymuj jego świętość.

Je!'!1 lo jedyne przykazanie nie pO\\1ÓrZOnc w Nowym
Testamencie. Większość chrześcijan nie zachowuje żydows-
kiego sabalu. Raczej świętują niedzielę, ponieważ był 10

pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus wstal z martwych.
Knżdv Dzień Pański przypomina nam O Zmartwychwstaniu'
Jest ważne, żeby przeznaczyć jeden dzień na odpoczynek
i uwielbianie. Ale który dzieli. wybierzemy, to drugorzędna
spra w«: Kolosari 2: 16 mówi: "Niecbźe ttas tedv nilet nie sqdzi
z pousidu /}()kaI1l11l i IW/JOill a/bo z pouodu .<II'ir/a lIII, IIOWill

/...~sież.~'CaIJQdź sabatu ",
':teden robi roźnice miłJdzy dniem a dniem, drug! zas

k(lż(~rdzie,i oceniajednnlemro; niecbn] k(lŻ(~~I/)()z()Slanieprzv
SlJYJimzdaniu" (Rzynuan 1·1:5).
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SZflIIlIj twojego ojca i tll'oją matkę.

2 Mojżeszowa 20: ł2 daje specjałną obietnic, dla po'
słusznych dzieci: "Czcij ojca swego i matlse suojq, aby długo
trunty tuoje dni uiziemi, ktćrq Pan, Bóg IWÓj, da lobie". Nowy
Testament wzmacnia to przykazanie:

"Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom suoim w Panu, bo
lo rzecz słuszna" (Efezjan 6: I).

Nie zabijaj.

Pierwszym mordercą był Kain, który zamordował swoje-
go brata Abla. Kain myślał prawdopodobnie, że nikt nie
widział, co się stało. Ałe Bóg widział. Powiedział do niego:
"Cóże.<lo uczynił? Glos knl'i brata tuego wola do mnie z zie-
mi" CI Mojżeszowa 4:10). Morderstwo jest grzechem, który
wywołuje reakcję łańcuchową· rani rodziny i przyjaciół za-
równo mordercy, jak i ofiary. Jest to także zniewaga wobec
Boga, który uczynił człowieka na swoje podobieństwo.

Nie cudzołóż.

Cudzołóstwo to grzech złamania przysięgi małżeńskiej
przez więź seksuałną z kimś innym poza współmałżonkiem.
Hebrajczyków 13:4 mówi: "Małźetisnto niech będzie we czci
u wszystkicb, a łoże nieslsalnne. rozpustników bowiem i cu-
dzolożnilun» sądzić będzie Bóg ".

Nie hradnij.

Jest złą rzeczą zabranie czegokolwiek, co nie należy do
ciebie nawet, jeśli osoba, której to zabrałeś, jest bogata i nie
potrzebuje tego.
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"Kto kradnie) niecb hrasć przestanie) a niech raczej
żmudną pracą idasnycb rąk zdobywa dobra, aby miał z czego
udzielać potrzebującemu" (Efezjan 4:28).

Nie świadcz falsxyuiie przeciwko komukolwiek.

Dziewiąte przykazanie dotyczy kłamstwa, czy to wy-
powiedzianego, czy napisanego. U Boga nie ma różnicy
ponuędzv "dobrym" i "złym" kłamstwem - wszelkie fałszywe
oskarżenie jest złe. Psalm 101:7 mówi: "Oszust nie zamieszka
w domu moim, kłamca nie ostoi się w oczach moich ".

"Udziałem zas bojaililll,vcb i nieuierzqcycb, i slealanycb,
i zabójców, i wszeteczników, i czaroumileoto, i bałtoo-
cbwalców, i uiszystleicb kłamców będzie jezioro ptonqce
ogniem i siarką. Tojest śmierć druga" (Objawienie 21:8),

Niepragnł] ,/iczego, co należy do innego człowieka.

Niewłaściwe pragrtienie tego, co należy do innych, często
jest nazywane pożądaniem. Łukasz 12:15 przedstawia to
w ten sposób: "Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej
cbciuosci, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie ",

Bóg dal swoje prawa i uczy nas odróżniać dobre od złego,
aby nas właściwie ukierunkować w po-dejmowaniu decyzji.

"Czymże więc jest zalson? Został 011 dodany z powodu
przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy
obietnica ( ..) Tak więc zakon był naszym przeuodnieiem do
Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni"
(Galacjan 3:19,24).
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t-~-----ZADANIE DLA CIEBIE

1Przeczytaj 2 Mojżeszową 20. Potcrn napisz każde I'rzy-
kazanie w skrócie, z zaznaczeniem jego miejsca w Biblii.

a) Pierwsze:

b) Drugie:

c) Trzecie:

et) Czwarte:

e) Piąte:

f) Szóste:

g) Siódme: .....

h) Ósme:

i) Dziewiąte:
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j) Dziesiąte:

2 Przeczytaj Hebrajczyków 15:5. Które przvkazanic czy IXzy~
kazania móglmieć Paweł na myśli, gdy pisał len werset?

POSŁUSZENSTWO PRAWU

Ceł 2. Ustal zakres, ujalsin, prawo Hoże (zakon) obejmuje
człowieka wierzącego.

Bóg wymaga od nas, Zebyśmy przestrzegali .lego
przykazań nie tylko w postępowaniu, ale także w nastawieniu,
postawie pełnej rrulości i uznania innych za ważniejszych od
nas.

"Przykazania bowiem: Nie cudzołoź, nie zabijaj, nie
kradnij, nie pożqdaj i wszelkie inne w Tym slowie się
streszczajq: Miłu] bliźniego swego jak siebie samego"
(Rzymian 13:9).

"Na tym bowiem polega milość ku Bogu, że sięprzestrzega
przykazań jego, a przykazania jego nie sq uciqźliue"
(1 jana 5:3).

Wierny już, że przestrzeganie przykazań nie zbawi nas.
Jesteśmy zbawieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Efezjan 2:8~9 upewnia nas O tym'

"Albounem laską zbauieni jeste sici«przez wiarę} i lo nie
z was: Boży Todm;' nie z uczvnlano; aby się hto nie chlubił".
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Jednak jesteśmy posłuszni Bogu, ponieważ jako Jego
dzieci pragniemy ponad wszystko podobać sil' Jemu. Jeśli
tyłko złamiemy Jego przykazanie powinniśmy natychmiast
prosić o przebaczenie i oczyszczenie z grzechu.

"Dzieci moje, to UYl1Il piszr, abyście nie grzeszvli, Ajeśliby
kto zgrzeszył, mamy oredoumilea u Ojca, Jezusa Chrystusa,
który jest spratriedliuy. On ci jest u blagan iem za grzechy
nasze, a nie t,)'lkoza nasze, lecz i za grzecby całego sunata"
(l Jana 2:1-2).

Czy czujesz się czasem slaby, a nawet nieposłuszny? Pan
Jezus może dać ci siłę i pomoc, której potrzebujesz. Może
chcesz teraz pochylić głowę i poprosić Go o pomoc? Możesz
pomodlić się:

Ojcze niebiesui. prosze, przebacz mi, że nie kocbałem
Ciebie tak, jak pouinienem. Pomóż mi ustrzec sir od grzechu
i być Tobie posłusznym

Panie, chce kocbać Ciebie iszanować Twoje imię bardziej
niż kocbam i szanuję suojq rodzinę. Daj mi suojq siłę. Proszę
UJ imieniu Jezusa, który oddał swoje życie za mnie.

Amen.

~- ZADANIE DlA CIEBIE:

3 Przeczytaj 1 Jana 3:15-18. Zgodnie z tym fragmentem,
które z poniższych zdań jest PRAWDZIWE?
a) Postawa jest tak samo ważna jak postępowanie.
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b) Kto nienawidzi swoJego brata jest mordercą.
c) Polecenie, aby kochać Boga i swojego brata, także jest

przykazaniem

4 Przeczytaj Rzymian 8:3-4. Uzupełni] poniższe zdania.
a) Bóg potępił grzech \V ciele przez .

b) Słuszne źądarua zakonu wykonaly się na nas, którzy
postępujemy .

5 Przeczytaj Jan 14:21. Zgodnie z tym wersetem,
a) ktoś, ho kocha Boga będzie .
b) Bóg w zamian obiecuje.

4,
I~~ ----- SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

l. Porównaj swoje odpowiedzi z następującymi wersetami:
a) 2 Mojżeszowa 20:3
b) 20:4-6
c) 20:7
d) 20:8-11
e) 20:12
020:15
g) 20:14
h) 20:15
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i) 20:16

j) 20: 17

4. a) zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała.
b) nic według ciała, ale według Ducha.

2. Pawcl mógl odnosić się do "Nie czcij innego boga
oprócz mnie", ponieważ niektórzy ludzie kochają
bardziej pieniądze niż Boga.
Mógł także mieć na myśli "Nic kradnij", ponieważ mó-
wi, że Bóg nigdy nas nie opuści. Nie ma więc potrzeby,
która zmusiłaby nas do kradzieży.
Mógł mieć na myśli "Nie pragnij niczego, co należy do
drugiego człowieka", ponieważ napisał "Bądź zado-
wolony z tego, co masz".

5. a) przeslrzegał przykazań.
b) kochać go i objawić nIU samego siebie.

3. Wszystkie zdania są PRAWDZIWE.
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NOTATKI




