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� Texty na tento týden - Ez 28:15.16; Dt 4:44; � 3:20; Dt 10:1–15; Dt 5:6–22; Dt 9:1–6 
 

� Základní verš 
„Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt 
zbyte�ná.“(Ga 2:21) 
 

   K�es�ané v�tšiny denominací mluví o zákonu a milosti a snaží pochopit vztah mezi nimi. Zákon je Boží 

standard svatosti a spravedlnosti. Porušení zákona je h�ích. „Každý, kdo se dopouští h�íchu, jedná i proti 

zákonu Božímu, nebo� h�ích je porušení zákona“ (1J 3,4). A protože jsme tento zákon porušili všichni, 

„podle Písma je všechno v zajetí h�íchu“ (Ga 3,22). Zachránit nás m�že pouze Boží milost: „Milostí tedy 

jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutk�, takže se nikdo nem�že chlu-

bit“ (Ef 2,8.9). 

   I když je téma zákona a milosti vyjád�eno r�znými zp�soby a v r�zných variacích, najdeme je v celé Bibli, 

v�etn� knihy Deuteronomium. Ano, i Deuteronomium popisuje vztah mezi zákonem a milostí – a d�je se 

tak v jedine�ném kontextu. 
 

� Osnova lekce: 
   P�i studiu této lekce se zam��íme na to, co kniha Deuteronomium �íká o Božím zákon� a jeho 
smyslu v život� Božích d�tí. 
 

   • Ez 28:15.16; � 7:7: Všeobecný úvod – zákon, láska a svoboda (ned�le) 
   • Dt 17:18.19; 30:10: Zákon v knize Deuteronomium (pond�lí) 
   • Dt 10:12–15: Zákon jako pozitivní dar (úterý) 
   • Dt 5:12–15: P�ikázání o sobot� – symbol spasení z milosti (st�eda) 
   • Dt 9:1–6: Spasení z pouhé milosti (�tvrtek) 
 

NE 7. listopadu – BOŽÍ LÁSKA, SVOBODA A ZÁKON 
Ez 28:15.16  „15Na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvo�ení, dokud se v tob� nenašla 
podlost. 16Pro množství tvých obchod� se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zh�ešil. I skolím t�, srazím       
z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím t� zprost�edka ohnivých kamen�.“ 
� 7:7  „Co tedy máme �íci? Že zákon je h�íšný? Naprosto ne! Ale h�ích bych byl nepoznal, kdyby nebylo 
zákona. Vždy� bych neznal žádostivost, kdyby zákon ne�ekl: „Nepožádáš!““ 
Jak vysv�tluje Ellen G. Whiteová: „Boží v�le je vyjád�ena v p�ikázáních jeho svatého zákona a zásady tohoto zákona jsou 
zásadami nebes. Nejvyšší poznání, jakého mohou and�lé dosáhnout, je poznání Boží v�le. Její konání je tou nejvyšší 
službou, které zasv�cují své síly.“ (MB 109; MON 65) 
 

PO 8. listopadu – ZÁKON V DEUTERONOMIU 
Dt 17:18.19  „18Když dosedne [panovník] na sv�j královský tr�n, dá si napsat do knihy opis tohoto záko-
na, opatrovaného lévijskými kn�žími. 19Bude jej mít u sebe a bude v n�m �íst po všechny dny svého života, 
aby se u�il bát Hospodina, svého Boha, a bedliv� dodržoval všechna slova tohoto zákona a tato na�ízení.“ 
Dt 30:9b.10  „9Hospodin se bude op�t nad tebou veselit (...) 10budeš-li poslouchat Hospodina, svého 
Boha, a dbát na jeho p�ikázání a na�ízení, zapsaná v knize tohoto zákona, a navrátíš-li se k Hospodinu, 
svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.“ 
Dt 4:44  „Toto je zákon, který p�edložil Mojžíš Izraelc�m.“ 
Dt 28:58  „Jestliže nebudeš bedliv� dodržovat všechna slova tohoto zákona, napsaná v této knize, a bát se toho slavného 
a hrozného jména Hospodina, svého Boha.“ 
Dt 31:12  „Shromáždi lid, muže i ženy a d�ti i hosta, který žije v tvých branách, aby slyšeli a u�ili se bát Hospodina, 
vašeho Boha, a bedliv� dodržovali všechna slova tohoto zákona.“ 
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PÁ 12. listopadu – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   „Nep�ítel Krista, který se vzbou�il proti Božímu zákonu v nebi, použil jako zkušený, vycvi�ený generál 

všechny své schopnosti a moc, zkoušel jeden úskok za druhým, byl plný klamu, aby zma�il výsledky zacho-

vávání Božího zákona, jediného detektoru h�íchu a standardu spravedlnosti.“ (RH, 18. listopadu 1890) 

   V pozorovatelném vesmíru zá�í zhruba dv� st� miliard galaxií. Každou galaxii tvo�í kolem sta miliard 

hv�zd. To je dohromady naprosto nep�edstavitelné množství hv�zd. 

   Podle naší zkušenosti platí, že kdokoli n�co vymyslí a vytvo�í, musí být „v�tší“ než to, co ud�lal, musí 

p�esahovat to, co vytvo�il. Picasso je více než obraz, který namaloval, p�esahuje své dílo. B�h, který stvo�il 

vesmír, musí být ješt� velkolep�jší než vesmír samotný, musí ho p�esahovat. 

   V této souvislosti p�emýšlejte o následujícím textu: „Na po�átku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to 

Slovo bylo B�h. To bylo na po�átku u Boha. Všechno povstalo skrze n� a bez n�ho nepovstalo nic, co jest“ 

(J 1:1–3). Co tedy ud�lal B�h, který stvo�il a udržuje vše, co existuje, který stvo�il pro nás nep�edstavitelné 

množství hv�zd? Ponížil se, stal se lidským dít�tem, žil bezh�íšný život, zem�el na k�íži a nesl trest za naše 

h�íchy a zlo, abychom my mohli mít zaslíbení v��ného života. 

   Poznali jsme nesmírn� d�ležitou pravdu: milost, kterou jsme dostali v Ježíši Kristu na k�íži. Co za to od 

nás B�h žádá? „Záv�r všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho p�ikázání zachovávej; na tom u �lov�ka 

všechno závisí“ (Kaz 12:13).) 
 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Spole�n� p�emýšlejte o otázce na konci pond�lní �ásti. Zamyslete se nad tím, jak se mohou lidé, kte�í v��í 
ve správnost zachovávání Desatera (v�etn� �tvrtého p�ikázání) vyhnout nenápadné pasti zákonictví. Jak se 
poslušnost, dokonce i p�ísná a neochv�jná poslušnost, liší od legalismu? V �em spo�ívá rozdíl mezi nimi? 
 

2. Vzpome�te si na p�íb�hy, které jste slyšeli (nebo zažili) a které ukazují, k jak špatným d�sledk�m vede 
porušování Desatera. Co by nás to m�lo nau�it o tom, jak zákon odráží realitu Boží lásky k nám? 
 

3 �ím nás k�íž u�í, že je zbyte�né pokoušet se dostat do nebe vlastními silami? 
 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 

toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 

� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 

Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 

� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 

lásku. 

 
� 
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22Tato slova mluvil Hospodin k celému vašemu shromážd�ní na ho�e zprost�edku ohn�, oblaku a mrákoty mocným hlasem 
a víc nep�ipojil. Napsal je na dv� kamenné desky a dal je mn�.“ 
Žd 4:1-5  „1St�ezme se, aby o n�kom z vás neplatilo, že v �ase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpo�i-
nutí. 2I nám se p�ece dostalo zaslíbení jako t�m na poušti. Ale zv�st, kterou slyšeli, jim neprosp�la, když ji vírou nep�ijali. 
3Nebo� do odpo�inutí vcházíme jen my, kdo jsme uv��ili, jak bylo �e�eno: ‚P�ísahal jsem ve svém hn�vu: Do mého odpo-
�inutí nevejdou!‘ To �ekl B�h, a� jeho odpo�inutí trvá od chvíle, kdy stvo�il sv�t. 4O sedmém dni je p�ece v Písmu �e�eno: 
‚I odpo�inul B�h sedmého dne od všeho svého díla.‘ 5Zde však �teme: ‚Do mého odpo�inutí nevejdou.‘“ 
Mt 18:21-35  „21Tehdy p�istoupil Petr k Ježíšovi a �ekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mn� 
zh�eší? Snad až sedmkrát?“ 22Ježíš mu odpov�d�l: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“ 23„S králov-
stvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat ú�ty od svých služebník�. 24Když za�al ú�tovat, p�ivedli 
mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc h�iven. 25Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou        
a d�tmi a se vším, co m�l, a nahradit ztrátu. 26Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: ‚M�j se mnou 
strpení, a všecko ti vrátím!‘ 27Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. 28Sotva však ten 
služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebník�, který mu byl dlužen sto denár�; chytil ho za krk a k�i�el: ‚Za-
pla� mi, co jsi dlužen!‘ 29Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: ‚M�j se mnou strpení, a zaplatím ti to!‘ 30On 
však necht�l, ale šel a dal ho do v�zení, dokud nezaplatí dluh. 31Když jeho spoluslužebníci vid�li, co se p�ihodilo, velice se 
zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. 32Tu ho pán zavolal a �ekl mu: ‚Služebníku zlý, celý tv�j dluh 
jsem ti odpustil, když jsi m� prosil; 33nem�l ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad 
tebou?‘ 34A rozhn�val se jeho pán a dal ho do v�zení, dokud nezaplatí celý dluh. – 35Tak bude jednat s vámi i m�j nebeský 
Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru.““ 
 

�T 11. listopadu – NE PRO TVOU SPRAVEDLNOST 
Dt 9:1-6  „1Slyš, Izraeli, dnes p�ejdeš Jordán, aby sis podrobil pronárody v�tší a zdatn�jší, než jsi ty, 
m�sta veliká a opevn�ná až k nebi, 2veliký a vysoký lid, Anákovce, o kterých víš. Slyšel jsi o nich úsloví: 
„Kdo se postaví proti Anákovc�m?“ 3Dnes poznáš, že Hospodin, tv�j B�h, který jde p�ed tebou, je jako 
sžírající ohe�. On je vyhladí a on je p�ed tebou poko�í, takže si je podrobíš a rychle je vyhubíš, jak ti 
Hospodin slíbil. 4Ne�íkej si však v srdci, až je Hospodin, tv�j B�h, p�ed tebou vypudí: „Pro mou sprave-
dlnost m� Hospodin p�ivedl, abych obsadil tuto zemi.“ Vždy� tyto pronárody vyhání p�ed tebou pro jejich 
zv�li. 5P�icházíš obsadit jejich zemi ne pro svou spravedlnost a p�ímost svého srdce. Hospodin, tv�j B�h, 
vyhání p�ed tebou tyto pronárody pro jejich zv�li a proto, aby splnil, co p�ísahal Hospodin tvým otc�m, 
Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. 6V�z tedy, že ne pro tvou spravedlnost ti Hospodin, tv�j B�h, dává tuto 
dobrou zemi, abys ji obsadil, nebo� jsi lid tvrdé šíje.“ 
Ellen G. Whiteová to vyjád�ila takto: „Co je ospravedln�ní z víry? Je to Boží dílo, kdy B�h položí lidskou slávu do pra-
chu a d�lá pro �lov�ka to, co on sám pro sebe nem�že ud�lat. Když lidé uvidí vlastní nicotu, jsou p�ipraveni obléknout si 
Kristovu spravedl nost.“ 
� 4:3  „Co �íká Písmo? ‚Uv��il Abraham Bohu, a bylo mu to po�ítáno za spravedlnost.‘“ 
Zj 14:6  „Tu jsem vid�l jiného and�la, jak letí st�edem nebeské klenby, aby zv�stoval v��né evangelium obyvatel�m zem�, 
každé rase, kmeni, jazyku i národu.“ 
2Tm 1:8.9  „8Nesty� se tedy vydávat sv�dectví o našem Pánu; ani za mne, jeho v�zn�, se nesty�, nýbrž snášej spolu se 
mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu B�h, 9který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše 
skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši p�ed v��nými �asy.“ 
Tt 1:1.2  „1Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené p�ivedl k ví�e a k poznání 
pravdy našeho náboženství, 2aby m�li nad�ji na v��ný život, jejž slíbil pravdomluvný B�h p�ed v�ky, a ve sv�j �as.“ 
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Dt 32:45.46  „45Když Mojžíš domluvil k celému Izraeli všechna tato slova, 46�ekl jim: „Upn�te své srdce ke všem slov�m, 
která vám dnes dosv�d�uji. P�ikážete svým syn�m, aby bedliv� dodržovali všechna slova tohoto zákona.“ 
Dt 33:1.2  „1Toto je požehnání, kterým Mojžíš, muž Boží, žehnal p�ed svou smrtí syny Izraele. 2Pravil: „Hospodin p�išel 
ze Sínaje, jako slunce jim vzešel ze Seíru, zaskv�l se z hory Páranu, p�išel s desetitisíci svatými, po jeho pravici jim z ohn� 
vzešel Zákon.““ 
Zj 14:12  „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte�í zachovávají Boží p�ikázání a v�rnost Ježíši.“ 
 

ÚT 9. listopadu – ABY SE TI VEDLO DOB�E 
Dt 10:12-15  „12Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tv�j B�h? Jen aby ses bál Hospodina, 
svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým 
srdcem a celou svou duší, 13abys dbal na Hospodinova p�ikázání a na�ízení, která ti dnes udílím, aby s 
tebou bylo dob�e. 14Hle, Hospodinu, tvému Bohu, pat�í nebesa i nebesa nebes, zem� a všechno, co je na 
ní. 15Avšak Hospodin p�ilnul jenom k tvým otc�m, zamiloval si je a vyvolil jejich potomstvo, vás, ze všech 
národ�, jak tomu je dnes. (Dt 10,12–15).“ 
Dt 10:1-11  „1V oné dob� mi Hospodin �ekl: „Vytesej si dv� kamenné desky, jako byly ty první, a vystup ke mn� na horu. 
Také si ud�láš d�ev�nou schránu. 2Na ty desky napíši táž slova, která byla na prvních deskách, jež jsi rozt�íštil. Pak je 
vložíš do schrány.“ 3Ud�lal jsem tedy schránu z akáciového d�eva a vytesal jsem dv� kamenné desky, jako byly ty první,   
a vystoupil jsem na horu s ob�ma deskami v rukou. 4I napsal na desky totéž, co bylo napsáno poprvé, desatero p�ikázání, 
která k vám mluvil Hospodin na ho�e zprost�edku ohn� v den shromážd�ní; pak mi je Hospodin dal. 5Obrátil jsem se        
a sestoupil z hory. Desky jsem vložil do schrány, kterou jsem ud�lal, aby tam byly, jak mi Hospodin p�ikázal. 6Izraelci 
potom táhli z Beerótu Jaakanovc� do Mósery; tam zem�el Áron a byl tam pochován. Jako kn�z po n�m sloužil jeho syn 
Eleazar. 7Odtud vytáhli do Gudgódu a z Gudgódu do Jotby, do zem� potok� plných vody. 8V oné dob� odd�lil Hospodin 
kmen Léviho, aby nosil schránu Hospodinovy smlouvy, aby stál p�ed Hospodinem, p�isluhoval mu a dával požehnání       
v jeho jménu. Tak tomu je dodnes. 9Proto se Lévimu nedostalo podílu ani d�dictví s jeho bratry. Sám Hospodin je jeho 
d�dictvím, jak k n�mu mluvil Hospodin, tv�j B�h. 10Já jsem pak z�stal na ho�e jako poprvé �ty�icet dní a �ty�icet nocí      
a Hospodin m� vyslyšel i tentokrát; Hospodin necht�l tvou zkázu. 11A Hospodin mi �ekl: „Vzh�ru, vytáhni p�ed lidem, aby 
šli obsadit zemi, o které jsem p�ísahal jejich otc�m, že jim ji dám.“ 
 

ST 10. listopadu – SOBOTA JAKO SYMBOL VYSVOBOZENÍ Z OTROCTVÍ 
Dt 5:12-15  „12Dbej na den odpo�inku, aby ti byl svatý, jak ti p�ikázal Hospodin, tv�j B�h. 13Šest dní 
budeš pracovat a d�lat všechnu svou práci. 14Ale sedmý den je den odpo�inutí Hospodina, tvého Boha. 
Nebudeš d�lat žádnou práci ani ty ani tv�j syn a tvá dcera ani tv�j otrok a tvá otrokyn� ani tv�j býk a tv�j 
osel, žádné tvé dobyt�e ani tv�j host, který žije v tvých branách, aby odpo�inul tv�j otrok a tvá otrokyn� 
tak jako ty. 15Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že t� Hospodin, tv�j B�h, odtud vyvedl pevnou 
rukou a vztaženou paží. Proto ti p�ikázal Hospodin, tv�j B�h, dodržovat den odpo�inku.“ 
Dt 16:1-6  „1Dbej na m�síc ábíb (to je m�síc klas�) , abys slavil hod beránka Hospodinu, svému Bohu, protože t� Hospo-
din, tv�j B�h, v m�síci ábíbu vyvedl v noci z Egypta. 2Hospodinu, svému Bohu, budeš ob�tovat hod beránka z bravu nebo 
skotu na míst�, které Hospodin vyvolí, aby tam p�ebývalo jeho jméno. 3Nebudeš p�i n�m jíst nic kvašeného. Po sedm dní 
budeš p�i n�m jíst nekvašené chleby, chléb poroby, nebo� jsi chvatn� vyšel z egyptské zem�. Po všechny dny svého života 
si budeš p�ipomínat den, kdy jsi vyšel z egyptské zem�. 4Na celém tvém území se u tebe po sedm dní neuvidí kvas. Z masa, 
které p�ipravíš prvního dne nave�er, nez�stane nic p�es noc do rána. 5Nebudeš moci p�ipravovat hod beránka v kterékoli 
ze svých bran, které ti dává Hospodin, tv�j B�h. 6Jenom na míst�, které Hospodin, tv�j B�h, vyvolí, aby tam p�ebývalo 
jeho jméno, p�ipravíš hod beránka ve�er p�i západu slunce v ten �as, kdy jsi vyšel z Egypta.“ 
1K 10:1-4  „1Cht�l bych vám p�ipomenout, brat�í, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli 
mo�em, 2všichni byli k�tem v oblaku a mo�i spojeni s Mojžíšem, 3všichni jedli týž duchovní pokrm 4a pili týž duchovní 
nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.“ 
Dt 5:16-22  „16Cti svého otce i matku, jak ti p�ikázal Hospodin, tv�j B�h, abys byl dlouho živ a dob�e se ti vedlo na zemi, 
kterou ti dává Hospodin, tv�j B�h. 17Nezabiješ. 18Nesesmilníš. 19Nepokradeš. 20Nevydáš proti svému bližnímu falešné 
sv�dectví. 21Nebudeš dychtit po žen� svého bližního. Nebudeš toužit po dom� svého bližního ani po jeho poli ani po jeho 
otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, v�bec po ni�em, co pat�í tvému bližnímu.“  
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