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Zákon a milost.
Starozákonní svět pominul a nastala nová doba – doba Ježíše Krista.
2 Korintským 5:17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
Starý způsob života podle staré smlouvy byl založen na přísném dodržování zákonů. Lidé
neměli plnost Ducha svatého. Pouze vybraní proroci byli odbařeni Duchem svatým a ti
přinášeli lidem zjevení od Boha. Po příchodu Ježíše Krista apoštol Pavel vyzýval tehdejší židy,
aby se nezabývali donekonečna studiem rodokmenů a předpisů. Dává příkaz Timoteovi.
1 Timoteovi 1:3 Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a
nikomu nedovolil učit odchylným naukám
4 a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k
účasti víry na Božím záměru.
5 Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.
6 Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči.
7 Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani svá vlastní slova ani podstatu toho, o čem s takovou
jistotou mluví.
8 Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně
9 a je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné,
bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a
matce, pro vrahy,
10 smilníky, zvrhlíky, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co se ještě příčí zdravému učení
Pavel vysvětlil, že zákon je dobrý k poznání hříchu, co je zlé a co je dobré. Dále, že zákon jen
konstatuje, že jeho porušením si člověk zaslouží smrt. Zákon je dán pro lidi bezbožné,
neposlušné, hříšníky, kteří nepřijali vírou v Ježíše Krista očištění od svých hříchů.
Zákon usvědčuje všechny lidi z hříchu a z odsouzení.
Ve staré smlouvě platilo oko za oko, zub za zub. Co jsi zasel, to jsi sklidil. Lidé měli být podle
zákona např. za smilstvo ukamenováni. Viny otců se přenášely až od čtvrtého pokolení na
syny. Když otec žil v prokletí – pak i syn žil v prokletí. Tento duchovní princip stále platí pro
lidi, kteří žijí pod zákonem a nemají odpuštěny hříchy.
Co se stalo příchodem Ježíše Krista? Ježíš prožil život bez hříchu podle zákona a naplnil tak
písmo. Nemohl být potrestán za porušení zákona. Vzal na sebe kletbu zákona, byl odsouzen ne
za své hříchy, ale za hříchy lidí celého světa. Tím naplnil zákon a zrušil jeho platnost pro ty,
kteří přijmou Ježíše Krista za svého Pána a vykupitele.
Koloským 2:13 Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil
nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.
14 Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej
přibil na kříž.
15 Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.
Pro všechny lidi na světě platí, že pokud není nad nimi zrušena vina za hřích – propadají věčné
smrti.
Novozákonní život není založen na liteře, ale na Duchu.
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2 Korintským 3:5 Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co
je v nás; naše způsobilost je od Boha,
6 který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na
Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život.
7 Jestliže smlouva literami vytesaná do kamene sloužila smrti, a přece byla nastolena s
oslňující slávou, takže synové Izraele nemohli pohlédnout na tvář Mojžíšovu pro její pomíjivou
zář 8 oč slavnější bude služba Ducha!
9 Byla-li služba vedoucí k odsouzení slavná, oč ji převyšuje služba spravedlnosti!
10 Ano, ona sláva vůbec nebyla slávou ve srovnání s touto slávou vše přesahující!
11 Jestliže přišlo slavně to, co pomíjí, oč slavnější je to, co zůstává!
12 Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou.
13 Nepočínáme si jako Mojžíš, který zahaloval svou tvář závojem, aby synové Izraele
nespatřili konec té pomíjející záře.
14 Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré
smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v Kristu.
15 A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj.
16 Avšak `když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn´.
17 Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.
18 Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho
obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně.
Co to znamená pro nás? Všechny hříchy i následky hříchů už na nás nemají vliv. Nepřenáší se
prokletí generací. Jestliže jsme něco zlého spáchali v minulosti, pak po přijetí Ježíše Krista,
nemusíš trpět za spáchané zlo. Ježíš Kristus za tebe trpěl a osvobodil tě z následků hříchů.
Takže i když jsi zasel zlé skutky, pak Ježíš Kristus je vzal na sebe a trpěl za ně.
Někteří kazatelé nechápou milost a myslí si, že musíš trpět za své hříchy z minulosti. A když se
ti něco stane, pak to vysvětlují jako následek tvých dřívějších skutků.
1 Korintským 13:5 Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit,
nepočítá křivdy.
2 Korintským 5:19 Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění
a nám uložil zvěstovat toto smíření.
Bůh tě netrestá za tvoje hříchy. Trest už nesl Ježíš Kristus. Když ti Ježíš odpustil a trpěl za tvé
hříchy, jak může někdo říkat, že když se ti stane něco zlého, tak je to za to, že jsi v minulosti
spáchal zlé věci. To by pak nebyla milost ale odplata. Když jsi trápen i po tom, co jsi uvěřil
v Pána Ježíše Krista, tak to není proto, že by ti Bůh neodpustil hříchy, ale proto, že ďábel se
ještě nevzdal tvého těla a tvé duše. Snaží se tě dostat zpátky do otroctví hříchu, nemocí a smrti.
Musíš přijmout své vykoupení s vírou, bez pochybování a vzepřít se zlému.
Jakubův 4:7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a
přiblíží se k vám.
Ty máš ve své moci své osvobození a uzdravení. Pokud ses podřídil Bohu a přijal jsi Ježíše za
svého Pána a Spasitele, pak máš právo jako syn boží vzepřít se ďáblovi, vzepřít se nemocem a
ďábel i nemoci ustoupí od tvého těla i duše.
Nevěř falešnému učení, že musíš trpět za své hříchy. Pokud takto uvažuješ, pak jsi ještě
neprožil milost od Pána a osvobození ve své mysli a duši.
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Nemíchej starý zákon do nového zákona. Jsou to dva oddělené zákony. Starý zákon byl
naplněn a uzavřen a byl nahrazen novým zákonem – zákonem milosti a lásky.
Jak máme chápat příběhy ze starého zákona? Jako příběhy starého zákona. Nemůžeš je přenášet
do nové smlouvy a vytvořit si podle nich nějakou duchovní šablonu. Dostaneš se do zákonictví
a pod kletbu zákona. To co prožil Abraham, Izák, Jákob nemůžeš vztahovat na sebe, jako
model života v dnešní době. Jákob, který podvedl svého otce Izáka a představil se jako
prvorozený Ezau, musel nést následky svého podvodu a lži, protože neměl za sebe zástupnou
oběť Ježíše Krista. Jákob byl pak okrádán Lábanem, když mu sloužil. Byl podveden, když
sloužil 7 let za Ráchel. Lában mu dal místo Ráchel nejdříve starší dceru Leu. Gen29.23, pak mu
dal i dceru Ráchel za cenu služby dalších 7 let.
To je starý zákon a Boží jednání s lidmi ve staré smlouvě.
Nový zákon je založen a milosti, lásce a odpuštění.
Ježíš Kristus je tím Bohem, který za nás všechno odčinil a smazal naše hříchy svojí krví.
Pokání probíhá podle možností. Lotr, který byl ukřižován společně s Ježíšem nemohl odčinit
své zlé skutky a Ježíš mu přesto odpustil a přijal ho do svého království skrze víru a lítost
kterou projevil na kříži. Zacheus vrchní celník přijal do svého domu Ježíše a ze svého jmění
vrátil těm, které okradl čtyřnásobně a polovinu svého majetku rozdal chudým.
Lukáš 19:8 Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a
jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně."
Zacheus měl z čeho vracet okradeným lidem. Byl to šetrný celník, nerozházel všechno.
Dnešní lidé žijí spíše na dluh a nemají většinou velké úspory a po svém obrácení, kolikrát
nemají ani pro sebe, natož, aby něco někomu dávali.
Nežiješ pod zákonem, ale pod Boží milostí.
Římanům 6:14 Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí.
Co se po tobě žádá? Když jsi přijal milost a odpuštění hříchu, to tě zavazuje, že už nebudeš
hřešit. Nemůžeš dál krást, podvádět, křivě přísahat, lhát. Bůh zastavil tvůj duchovní rozklad,
zrušil nad tebou soud a vykoupil tě ze smrti a po tobě žádá, abys od této chvíle začal žít podle
Jeho vůle spravedlivým a poctivým způsobem. Nežij stále jako příživník a jako dlužník.
Vymaň se ze všech dluhů, protože je v písmu řečeno:
Římanům 13:8 Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo
miluje druhého, naplnil zákon.
Když jsi zadlužený, pak se stáváš otrokem lidí, kteří zneužívají tvého dluhu.
1 Korintským 7:23 Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!
24 V čem byl kdo povolán, bratří, v tom ať před Bohem zůstane.
Milost tě zavazuje, že nechceš znovu páchat stejné hříchy, jako v minulosti. Pavel apoštol to
vysvětluje.
Římanům 6:15 Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod
milostí? Naprosto ne!
16 Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho
posloucháte - buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k
spravedlnosti.
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Pravé obrácení se projeví i ve způsobu života. Když se staneš služebníkem Božím, máš z toho
užitek a posvěcení – pomazání Ducha svatého a čeká tě věčný život.
Duch svatý tě směruje k životu s Ježíšem Kristem, do Jeho přítomnosti. Vyvádí tě
z neužitečných aktivit. Ne každá činnost člověka je Bohem požehnaná. Dělej ty věci a ty
skutky, o kterých víš, že je Bůh ohodnotí jako zlato a stříbro a ne jako seno a slámu, která shoří
při Božím soudu.
Nový život není ve strachu, ale v radosti a moci Ducha svatého. Služba pod zákonem, je
službou strachu.
Nemusíš se bát, že tě ďábel znovu podvede, když budeš žít podle zákona lásky v Boží milosti.
1 Janův 3:9 Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává;
ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha.
A co máš dělat, když zhřešíš?
Najdi důvěryhodného bratra (bratr bratra, sestra sestru) a proberte to spolu.
Jakubův 5:16 Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli
uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.
Galatským 6:1 Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni
Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na
sebe, abys také nepodlehl pokušení.
2 Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
Tento proces má pokračovat tak dlouho, až se úplně osvobodíš. Vždycky se můžeš vrátit
k Pánu Ježíši Kristu. On tě nikdy neodmítne a nikdy se tě nezřekne.
KJ

