
ЗАКОН БОЖЈИ КАО ПЕДАГОГ ЗА ХРИСТА 

 

Замислите да вас неко вама изузетно драг позове да летујете код њега на дивном али 

прилично удаљеном месту. Уколико би прихватили овај позив било би неопходно да од 

особе код које сте кренули добијете савете како доћи до ње. Током путовања требали би 

да добро пратите знакове поред пута и упутства које вам даје навигација на телефону. 

Уколико би се догодило да не послушате све добијене савете сигурно би скренули са пута. 

Тада би се запутили у неком сасвим другом правцу од онога на којем сте претходно били. 

Изгубили би сте се и залутали, а то лутање би трајало све док се не вратите на пут са којега 

сте скренули. 

Замислите сада да је особа која вас позива код себе нико други до Син Божји Исус Христос. 

Позива вас не на летовање, већ на вековање са Њим у Његовом Царству. Ако би прихватили 

тај позив онда би и вам била потребна упутства која би вас водила до Њега. Та упутства нису 

ништа друго до заповести Божје. 

Заповести које је Бог дао Мојсија имале су за циљ да старозаветним људима буде водич ка Христу, 

новозаветној Цркви и будућем Царству Божјем. Оне су у основи подразумевале само две ствари, 

љубав према Богу и љубав према људима. Повезаност ових заповести је толико велика да се љубав 

према Богу изражава кроз љубав према људима баш као што се љубав према људима изражавца 

кроз љубав према Богу. 

Кроз своје заповести Бог је посебно упућивао људе на љубав према другом човеку да би кроз ту 

љубав људи могли да препознају  Сина Божјег у људском телу. Зато што је требало да Син Божји 

постане човек Бог је својим законом припремао људе за сусрет са Њим. Дакле, сарозаветни закон 

је водио људе до заједнице са Христом, а тиме и до Његовог васкрсења и будућег Царствакоје ће 

доћи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



декалог = десет речи   - Грчки појам за десет Божјих заповести. 

Бог је јеврејском народу преко Мојсија дао на Синајској гори десет заповести. Тиме је 

Израиљцима дао јасна упутства шта треба а шта не треба да раде да би били у заједници са 

Богом. Пре овог закона Бог је давао људима заповести које су се усмено преносиле са 

колена на колено. Заповести које је Мојсије добио на Синају чиниле су први писани Божји 

закон. Божје заповести биле су написане на две камене таблице. То што су записане на 

камену а не на неком другом материјалу значи да су ове заповести трајне, непроменљиве 

и вечне.   

Десет Божјих заповести гласе: 

1. Ја сам Господ Бог твој; немој имати других богова осим Мене. 
2. Не прави себи идола нити каква лика; немој им се клањати нити им служити. 
3. Не узимај узалуд имена Господа Бога свог. 
4. Сећај се дана одмора да га светкујеш; шест дана ради и обави све послове своје, 
а седми дан је одмор Господу Богу твоме. 
5. Поштуј оца свога и матер своју, да ти добро буде и да дуго поживиш на земљи. 
6. Не убиј. 
7. Не чини прељубе. 
8. Не укради. 
9. Не сведочи лажно на ближњега свога. 
10. Не пожели ништа што је туђе. 

Заповести су биле подељене на две камене таблице. На првој таблици биле су написане 
четири, а на другој осталих шест заповести. Разлог због којег је подела била оваква 
произилази из самог садржаја заповести и тога на шта оне указују. Прве четири заповести 
указују на однос човека према Богу, а осталих шест на човеков однос према људима.  

Све заповести су међусобно повезане тако да ако на правилан начин испунимо једну 
испунићемо и све остале, односно ако не испунимо једну нећемо испунити ни осталих 
девет. 

Десет заповести ( декалог*) које је Бог дао Мојсију, а преко њега и читавом човечанству 
израз су Божјег старања и љубави за сав људски род. Њихова суштина је у остварењу 
заједнице човека са Богом и људима. То значи да заповести нису саме себи циљ већ 
средство и начин за достизања љубави човека према Богу и ближљима. Управо из тог 
разлога је Христос свих десет старозаветних заповести сажео у две највеће заповести. 

Две највеће Христове заповести гласе: 

1. Љуби Господа Бога свога свим срцем својим и свом душом својом и свим умом својим и 

свом снагом својом. 

2. Љуби ближњега свога као самога себе.  

 


