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Úvod 

„Od samotného začiatku veľkého sporu v nebesiach bolo satanovým cieľom odstrá-
nenie Božieho zákona.“ (GC 582; VSV 419) 
Prečo? Lebo zákon ako podstata Božej vlády vyjadruje morálnu celistvosť (integritu) 
vesmíru a zavrhnutie zákona by znamenalo zavrhnutie mravných pravidiel, na kto-
rých je postavené celé stvorenie.
Ak by neexistoval Boh a žiadny život vo vesmíre, potom by neboli potrebné morálne 
princípy. Neznamená to, že by vesmír bol nemorálny (porušujúci morálne princípy), 
ale amorálny (bez morálnych princípov), pretože by nič v celom vesmíre nezjavovalo 
morálne hodnoty (aké morálne hodnoty by mohol zjavovať kus neživého kameňa 
letiaci pustým vesmírom?).
Boh a ľudia však existujú. Boli sme stvorení ako morálne bytosti so schopnosťou 
dávať a prijímať lásku. Aby mohla existovať láska, musí existovať sloboda. Láska je 
totiž etický koncept, ktorý sa nemôže zjaviť v pustom vesmíre bez etických princípov 
– ak by teda vesmír tvorili len kamene a chladný priestor.
Morálka znamená schopnosť voľby medzi správnym a nesprávnym, medzi dobrom 
a zlom. Aby bol teda vesmír priestorom s možnosťou zvoliť si medzi dobrom a zlom, 
musí existovať zákon, ktorý dobro a zlo zadefinuje.
Samozrejme, vesmír takýto zákon má. „Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Určite 
nie. Ale hriech som nepoznal; poznal som ho len pomocou zákona. Lebo žiadostivosť 
by som nebol poznal, keby zákon nebol povedal: Nepožiadaš!“ (Rim 7,7)
Je hriechom mať červené vlasy? Samozrejme, že nie. Prečo? Lebo to Boží zákon neza-
kazuje. Ak by to zakazoval, podobne ako zakazuje žiadostivosť (chamtivosť), potom 
by mať červené vlasy bolo hriechom. Nemôže to však byť hriech, ak o tom žiadny Boží 
zákon nehovorí.
Morálka bez zákona nemôže existovať, podobne ako neexistuje myšlienka bez mysle. 
Vesmír je založený na morálnych princípoch, pretože Boh stvoril slobodné bytosti. Tie 
sú zodpovedné za svoje myslenie a konanie v kontexte Božieho zákona. Ak by neexis-
toval zákon proti žiadostivosti, neexistoval by ani hriech žiadostivosti.
Boh stvoril ľudí ako bytosti, ktoré vedia milovať. Láska nemôže existovať bez slobody 
– a sloboda je založená na zákone. Podstatou Božej vlády – podstatou toho, čo vláda 
lásky znamená – je Boží zákon, ktorý vyjadruje podstatu slobody. To je dôvod, prečo 
je Boží zákon terčom satanových útokov. Útok na Boží zákon nie je len útokom na 
Boží charakter – je útokom na slobodu a na základy, na ktorých bol stvorený život.
Téma nášho štúdia tento štvrťrok je Kristus a jeho zákon. Budeme sa venovať zákonu 
a jeho podstate. Sústredíme sa na to, prečo toľko kresťanov nie celkom rozumie 
vzťahu medzi zákonom a milosťou, a prečo sa mnohí nechali chytiť do pasce odmie-
tania pokračujúcej platnosti Desatora, a tak sa nechtiac zúčastňujú na „zavrhnutí“ 
Božieho zákona.



Biblia hovorí jasne: „Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania; a jeho 
prikázania nie sú ťažké.“ (1Ján 5,3) Spojitosť medzi našou láskou k Bohu a zachováva-
ním jeho prikázaní je silnejšia, než si možno uvedomujeme. Boha môžeme milovať 
len preto, že žijeme vo vesmíre, v ktorom môže existovať láska. A láska môže existo-
vať len preto, že vesmír je založený na morálnych princípoch. A morálka vychádza – 
aspoň pre nás ľudí – z Božieho morálneho zákona. To je predmet nášho štúdia.

Autorom lekcií na tento štvrťrok je Keith Augustus Burton, ktorý pôsobí ako profe-
sor na Oakwood University, Alabama, USA, kde pôsobí aj ako koordinátor Centra 
pre adventisticko-muslimské vzťahy. Jeho dizertačná práca sa zameriava na úlohu 
zákona v Pavlovom Liste Rimanom.


