
  

 

LB 41: PRAWO BOŻE (CZĘŚĆ 2) 

Cele 

• Wyjaśnić, że istnieje różnica między dziesięcioma przykazaniami 
a prawem ceremonialnym. 

• Pomóc zrozumieć, co jest a co nie jest rolą dziesięciu przykazań. 

• Zachęcić do podjęcia decyzji, by przestrzegać Bożych przykazań z miłości. 

Wprowadzenie 

Kiedy Bóg wyprowadził swój lud, naród izraelski, z Egiptu, dał im dwie kamienne 
tablice z zapisanymi dziesięcioma przykazaniami, które były wyrazem Jego 
charakteru. Jednak zasadniczo to nie było dla nich coś całkiem nowego. 
Stwarzając człowieka na początku, Bóg uczynił go na swój obraz, czyli wpisał 
swoje prawo w jego serce (por. List do Kolosan 3,10; List do Hebrajczyków 8,10). 
Tak więc, chociaż ludzie wierzący nie posiadali wcześniej prawa Bożego w formie 
spisanej, to jednak było ono im dobrze znane (por. Księga Rodzaju 26,5). 
W każdych czasach był to standard Bożej sprawiedliwości, a Jego przekroczenie 
zawsze było grzechem (List do Rzymian 3,20; 4,15; 7,7). Jednak jaką rolę 
odgrywa dziesięć przykazań w Nowym Testamencie?  Niech Jezus i apostołowie 
odpowiedzą nam na to pytanie! 

Ewangelia Mateusza 5,17-20 

• Co Jezus mówi o ważności dziesięciu przykazań? 

• Co mówi On o ludziach, którzy chcą zmienić przykazania Boże? 

Mówiąc o prawie, Jezus odnosi się tu do dziesięciu przykazań. Staje się to 
oczywiste, kiedy czyta się resztę piątego rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie 
Jezus omawia niektóre z dziesięciu przykazań i pokazuje ich głębokie znaczenie. 
Tu należy jasno odróżnić Dekalog od tzw. prawa ceremonialnego, czyli 
przepisów dotyczących ofiar, corocznych świąt, obrzezania, rytualnych 
oczyszczeń itp. Nowy Testament wyraźnie pokazuje w wielu miejscach, że 
wymogi prawa ceremonialnego zostały spełnione poprzez śmierć Jezusa na 
krzyżu i przez to owo prawo straciło swoją ważność (zob. List do Efezjan 2,15; 
List do Hebrajczyków 7,12). Natomiast Dekalog w Nowym Testamencie jest 
przedstawiony jako w pełni obowiązujący.  
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Słowo „prawo” w księgach Nowego Testamentu jest używane zarówno 
w odniesieniu do dziesięciu przykazań, jak i prawa ceremonialnego. Dopiero 
kontekst danego tekstu biblijnego ukazuje jasno, o które prawo chodzi. Biblia 
wyraźnie odróżnia te dwa prawa od siebie, zarówno w Starym, jak i Nowym 
Testamencie. 

Co Paweł pisze o ważności dziesięciu przykazań i roli prawa dla chrześcijan? 

➢ List do Rzymian 2,13-16 

➢ List do Rzymian 2,17-24 

➢ List do Rzymian 3,20.28  

➢ List do Rzymian 4,15 

➢ List do Rzymian 7,7.12 

➢ List do Rzymian 8,5-9  
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Paweł wyraźnie opisuje rolę prawa. Przestrzeganie prawa nie zapewni nikomu 
zbawienia. Natomiast jest ono niezbędne, aby pokazać ludziom, czym jest grzech 
i uświadomić im, że potrzebują Zbawiciela. Oświadczenie Pawła: „Końcem 
zakonu jest Chrystus” (List do Rzymian 10,4) oznacza po prostu, że „Chrystus jest 
celem prawa”. (Greckie słowo „telos” można przetłumaczyć zarówno jako 
„koniec”, jak i „cel”). 

List Jakuba 2,10-12 

• Co Jakub pisze o ważności dziesięciu przykazań? 

• Co się dzieje, kiedy przekroczy się jedno z dziesięciu przykazań? 

• Jak Jakub nazywa dziesięć przykazań? Dlaczego? (werset 12.) 

Przesłanie Biblii jest jasne: nigdy nie uzyskujemy zbawienia przez przestrzeganie 
przykazań, lecz zawsze tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Natomiast kiedy 
kochamy Jezusa, On wypisuje swoje prawo w naszych sercach (List do 
Hebrajczyków 8,10), abyśmy zachowywali Jego przykazania z miłości do Niego. 
To jest posłuszeństwo wiary, do którego wzywa nas Bóg. Zatem przestrzegamy 
przykazań nie po to, aby uzyskać zbawienie, ale dlatego, że jesteśmy zbawieni. 
Posłuszeństwo nie jest drogą zbawienia, ale drogą zbawionych. Biblia ostrzega 
nas przed dwiema podróbkami tego posłuszeństwa, a mianowicie legalizmem 
(List do Galacjan 5,4) i bezprawiem (Ewangelia Mateusza 13,41; 24,12; 2 List do 
Koryntian 6,14; List do Tytusa 2,14; 1 List Jana 3,4). Obie są potępione w Biblii 
i sprowadzają na manowce. Dając nam swoje przykazania, Bóg naprawdę ma 
na względzie nasze najlepsze dobro. Dziesięć przykazań nie wyszło spod pióra 
despoty, który chce ograniczyć naszą wolność, ale jest darem naszego 
kochającego Ojca, który chce nas chronić przed złem. 

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? 
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Dziesięć przykazań Prawo ceremonialne 

Zapisane przez Boga w kamieniu  
(Wj 31,18) 

Zapisane przez Mojżesza w księdze 
(Pwt 31,24) 

Złożone w Arce Przymierza           
(Pwt 10,1-5) 

Złożone obok Arki Przymierza           
(Pwt 31,24-26) 

Potwierdzone przez Chrystusa       
(Mt 5,17–20; Rz 3,31) 

Zrealizowane przez Chrystusa             
(Ef 2,15-16) 

Ujawnia grzech (Rz 3,20) Dawało wskazówki odnośnie ofiar    
(Kpł 7,37-38) 

Objawia Bożą naturę                         
(Ps 19,8-11; Ps 119;  Rz 7,12) 

Wskazywało na Chrystusa jako 
prawdziwą ofiarę za grzech świata 
(Hbr 9,25-26) 

Zachowuje ważność na wieczność 
(Ps 111,7-8) 

Było ważne tylko tymczasowo          
(Hbr 9,9-10) 


