
7. Nie będziesz cudzołożyć, ponieważ ja jestem wierny (Księga Powtórzonego 
Prawa 32,4; 1 List do Koryntian 1,9). 

8. Nie będziesz kraść, ponieważ zapewniam ci wszystko, czego potrzebujesz 
(Ewangelia Mateusza 6,31-33). 

9. Nie będziesz kłamać, ponieważ Ja jestem prawdą (Ewangelia Jana 14,6). 

10. Nie będziesz pożądać, ponieważ Ja jestem spełnieniem twoich pragnień 
(Psalm 73,25-26). 

Osobiste zastosowanie  

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Co chcesz wziąć do swojego osobistego życia wiary?  

• Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować to w swoim życiu? 

• Jak chcesz wprowadzić w życie to, czego się dziś nauczyłeś? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

LB 40: PRAWO BOŻE (CZĘŚĆ 1) 

Cele 

• Przekazać, że Boże prawo jest wyrazem Jego charakteru miłości.  

• Wyjaśnić, że Bóg nas wybawia, abyśmy mogli mieć z nim pełną miłości, 
opartą na zaufaniu relację i że prawdziwe posłuszeństwo jest wynikiem 
właśnie takiej relacji.  

• Zachęcić do podjęcia decyzji o przestrzeganiu Bożych przykazań z miłości.  

Wprowadzenie 

Bóg stworzył człowieka na swój obraz, tzn. włożył swój charakter miłości w jego 
naturę. Człowiek miał odzwierciedlać kochającą naturę Boga. Na początku też 
czynienie woli Bożej sprawiało ludziom największą radość, ponieważ nosili 
w swoich sercach Jego dobre prawo (Psalm 40,9; List do Kolosan 3,10; List do 
Hebrajczyków 8,10). Czytamy, że Abraham przestrzegał Bożego prawa, chociaż 
zostało ono dane w formie pisanej dopiero wieki później na górze Synaj (Księga 
Rodzaju 26,5). Później Izraelici spędzili 400 lat w niewoli egipskiej. W tym czasie 
zapomnieli wiele z tego, co zachowywał Abraham. Natomiast Bóg wyprowadził 
ich z Egiptu i troszczył się o nich, aby mogli Go poznać jako kochającego Ojca. 
Następnie zaprowadził ich pod górę Synaj, aby dać im swoje prawo, Dziesięć 
Przykazań. Nie było to zupełnie nowe objawienie, ale raczej przypomnienie 
prawa, które od początku było wypisane w sercach ludzi. Okoliczności nadania 
prawa sprawiły, że było to imponujące i niezapomniane przeżycie. Najpierw były 
błyskawice i grzmoty, chmura spowijała górę, słychać było dźwięki trąby, 
a potem Pan zstąpił na górę Synaj i ogłosił Dziesięć Przykazań (por. Księga 
Wyjścia 19). 

Księga Wyjścia 20,1-2 

• Jak Bóg się przedstawił Izraelitom? 

Bóg przedstawia się im jako ich Wybawca. Mówi im: „Jam jest Pan, Bóg twój”. 
Bóg wyzwolił Izraelitów, aby mogli Go poznać i pokochać jako swojego Boga. Ta 
kolejność jest ważna: 

Wyzwolenie    
Odkupienie       

 =>                                                                          Relacja z Bogiem       => 
Boże Przykazania 
Posłuszeństwo 
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Bóg nas wyzwala, abyśmy mogli mieć z Nim relację, kochać Go i ufać Mu. 
Dopiero na tej podstawie możemy być Mu naprawdę posłuszni. Nie ma 
prawdziwego posłuszeństwa bez miłości. A miłość do Boga zawsze będzie 
prowadzić do posłuszeństwa. Jezus powiedział: „Jeśli Mnie miłujecie, przykazań 
moich przestrzegać będziecie“ (Ewangelia Jana 14,15). Widzieliśmy już tę 
kolejność w świątyni. Dziedziniec z ołtarzem całopalnym i kadzią oznacza 
zbawienie. Miejsce Święte ze stołem na chleby pokładne, świecznikiem 
i ołtarzem kadzidlanym wskazuje, jak praktycznie wygląda relacja z Bogiem 
(Słowo Boże, napełnienie Duchem Świętym, bycie światłem dla innych, 
modlitwa). Natomiast Miejsce Najświętsze, z Dziesięciorgiem Przykazań oznacza 
posłuszeństwo Bogu.   

Księga Wyjścia 20,3-21 

• Przeczytajmy razem Dziesięć Przykazań!  

Słowa „nie” lub „nie będziesz" (w zależności od przekładu) można rozumieć jako 
nakaz, ale też jako obietnicę. Obie wersje są prawdziwe, ponieważ Boże 
polecenia są zawsze także obietnicami, w których Bóg obiecuje dać nam siłę, 
abyśmy kroczyli Jego ścieżkami. 

• Jak wyglądałby świat, w którym wszyscy przestrzegaliby tych przykazań?  

• Z drugiej strony wyobraź sobie kraj, w którym można łamać każde z tych 
przykazań bez jakiejkolwiek kary. Czy chciałbyś żyć w takim kraju?  

Oczywiście, że nie! Dobrze wiemy, że nasz świat byłby o wiele piękniejszym 
miejscem, gdyby wszyscy przestrzegali Bożych przykazań. Wyobraź to sobie: 
żadnych wojen, kłamstw, zdrad małżeńskich, walk o władzę, kradzieży. Jak 
inaczej wyglądałby nasz świat! To łamanie Bożych przykazań sprawia, że nasz 
świat jest tak pełen bólu i cierpienia. Nieposłuszeństwo wobec Boga może 
prowadzić jedynie do niewyobrażalnego cierpienia.  

Ewangelia Mateusza 22,34-40 

• Jak Jezus podsumował Dziesięć Przykazań? 

Dziesięć Przykazań to nie tylko zbiór zasad, regulujących zewnętrzne 
zachowania. Wyrażają one Boży charakter miłości. Opisują, jak w praktyce 
wygląda miłość do Boga i miłość do bliźniego. Przykazania 1-3 opisują miłość do 
Boga, przykazania 5-10 pokazują miłość do bliźniego, a 4. przykazanie jest 
łącznikiem między tymi dwoma. 
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• Przeczytajmy jeszcze raz każde z Dziesięciu Przykazań. W jaki sposób 
każde z nich wyraża miłość do Boga i bliźnich?  

Psalm 19,8-12 

• Jak Dawid opisuje Boże prawo? 

W miejsce słowa „prawo” i jego synonimów można po prostu wstawić słowo 
„Bóg”. Jest tak dlatego, że prawo Boże jest wyrazem Jego natury. Ze względu na 
to Paweł napisał o Dziesięciu Przykazaniach: „Tak więc zakon jest święty, 
i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre" (List do Rzymian 7,12). 
Dokładnie tak jak Bóg! 

Każde z Dziesięciu Przykazań opiera się na charakterze Boga objawionym przez 
Jezusa Chrystusa.  

1. Nie będziesz mieć innych bogów obok mnie, ponieważ ja jestem PAN, twój 
Bóg (Księga Wyjścia 20,2). 

2. Nie będziesz czcić obrazów, ponieważ tylko Jezus jest obrazem Boga (List do 
Kolosan 1,15; 2 List do Koryntian 4,4). 

3. Nie będziesz nadużywać mojego imienia, ponieważ ja jestem święty (Księga 
Kapłańska 19,2). 

4. Będziesz odpoczywać w szabat, ponieważ Jezus daje ci odpocznienie 
w zbawieniu (Ewangelia Mateusza 11,28-30). 

5. Będziesz szanować swoich rodziców, ponieważ Ja jestem twoim Ojcem 
(Ewangelia Mateusza 6,6.9). 

6. Nie będziesz zabijać, bo Ja jestem życiem (Ewangelia Jana 14,6). 
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