
Čo je v živote dôležitejšie láska či zákon ?  

 

Aký je vzťah medzi láskou a zákonom resp. prikázaním; čomu sa pripisuje 

väčšia váha, čo je dôležitejšie? Sú na rovnakej úrovni alebo je jedno 

nadradené druhému? Čo na to hovorí Biblia?   

1. Láska – verše, ktoré hovoria o láske 

Apoštol Pavol v hovorí 1.Kor. 13,4-7 „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, 

nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nie je neslušná, nie je sebecká, 

nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; 

všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.“  

1 Jan 4,7.8 (16) – „Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, 

kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, 

pretože Boh je láska.; v.16 – „Boh je láska, kto zostáva v láske, zostáva 

v Bohu a Boh zostáva v ňom“. 

Jan 3,16 – „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, 

aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ 

Všetci autori zhodne konštatujú, že pravá láska to nie sú len emócie, ale sa 

prejavuje predovšetkým činmi resp. obeťou. 

Božia láska je jednou z charakteristík Boha, je spôsob, ako sa Boh prejavuje. 

2. Zákon – verše, ktoré hovoria o zákone  

Žalm 119, má 176 veršov a celý je zameraný na oslavu Božieho zákona (len 

niekoľko veršov príkladom) v.18. – „Odkry moje oči, aby som videl divy 

z tvojho zákona., v.34. - Urob ma chápavým Tvoj zákon zachovávať 

a pridŕžať sa ho celým srdcom., v.44. - Chcem plniť Tvoj zákon na večné 

veky, ustavične ..., v.77. - Nech príde na mňa Tvoje zľutovanie, aby som žil, 

pretože Tvoj zákon mi je rozkošou. v. 92. - Keby Tvoj zákon nebol býval 

mojou rozkošou, bol by som zahynul vo svojej biede., v.97. - Ó, ako milujem 

Tvoj zákon! Celý deň o ňom premýšľam.“  

V uvedenom žalme Boží zákon nie je predstavený ako strohý príkaz, ale je 

spojený s radosťou, s láskou.   

Viete, aký je najefektívnejší spôsob, keď chceme od detí, aby niečo urobili?            

Zamiešať do príkazu aj lásku.  

Takouto formou predstavil Pán Ježiš Boží zákon: (Mt. 22,37-40) „Milovať 

budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je 

veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako 

seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon aj 

proroci.“ 

Ježiš Kristus prišiel na našu Zem, aby predstavil Božiu lásku, ale aj Boží 

zákon, inak povedané zákon lásky. 

V poslednom príhovore učeníkom hovorí už len o jedinom prikázaní (Jan 

15,12.) „To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja 

miloval.“. Apoštol Pavol to hovorí obdobne v liste Gal. 5,14. „Lebo jedno 

prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti. Milovať budeš blížneho svojho ako 

seba samého“ 

Tak ako Božia láska aj Boží zákon vyjadruje Boží charakter, čiže sú z tohto 

pohľadu na jednej úrovni. Boh je v oboch spomínaných oblastiach vzácne 

vyrovnaný. 

V SZ dobe možno vnímame Boha viac ako spravodlivého, zákonníckeho 

(prísneho), ale je tam veľa situácií, keď sa prejavuje ako láskavý 

a milosrdný; celý plán záchrany je prejavom Božej lásky a milosti. 

V NZ období je akoby viac prezentovaná Božia láska, ale aj tu Ježiš Kristus 

jasne hovorí, že prišiel na túto zem, aby naplnil zákon; jeho smrť na kríži 

potvrdzuje, že si tak vážil (ctil) nemennosť zákona, že na záchranu človeka 

bol ochotný podstúpiť smrť.    

3. Aplikácia do života 

Máme aj my uplatňovať v praxi v rovnakej miere lásku a zákon, alebo by  

sme mali viac preferovať jednu z týchto dvoch oblastí?  

Pán Ježiš dáva na záver svojho pôsobenia učeníkom nové prikázanie – Jan 

13,34 – „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som 

vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali.“, podobne aj Jan 15,12. 

Toto „nové prikázanie“ nie je vôbec nové. Pán Ježiš o ňom hovoril 3,5 roka, 

keď chodil po tejto zemi - o láske k nebeskému Otcovi a k blížnemu svojmu. 

Pri jednej príležitosti, keď farizeji „ohovárajú“ Ježiša, že stoluje s colníkmi 

a hriešnikmi Pán Ježiš cituje SZ proroka Ozeáša (Mt. 9,13.) „Lebo 

milosrdenstvo chcem a nie obeť.“ 

Problém nedostatku lásky sa nevyskytoval len u farizejov a zákonníkov, ale 

aj my máme často tendenciu prikloniť sa viac k zákonníctvu ako 

k milosrdenstvu, alebo viacej uplatňujeme v živote lásku a ignorujeme 

zákon? Kde vás to viacej ťahá? 

Pán Boh totiž veľmi dobre vie, že mnohí ľudia majú niekedy chuť zobrať 

spravodlivosť resp. zákon do vlastných rúk a vtedy to končí obyčajne zle. 

V Biblii na to nájdeme viacej príkladov: apoštol Pavol pred obrátením, 

Samson, Saul, mnoho izraelských kráľov, a pod. 



Elen G. Whitevá v knihe Výchova (251) píše myšlienku, ktorá sa týka  

postoja učiteľa k neposlušným žiakom: „Každý pravý učiteľ cíti, že ak sa 

má pomýliť, tak radšej na strane zhovievavosti, než na strane prísnosti... 

Na ďalšej strane to zovšeobecňuje Výchova (252) „Ježiš s nami zaobchádza 

omnoho lepšie, než si zaslúžime a tak ako sa on správa k nám, máme aj my 

pristupovať k iným“. 

Nájdeme aj v NZ priame doporučenie, aby sme namiesto zákona a 

spravodlivosti uplatňovali radšej lásku a milosrdenstvo? 

Pán Ježiš v kázaní na hore hovorí mnohým známe ponaučenia (Mt. 5, 38-

44.) „Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé, ... ak ťa niekto 

núti na míľu, choď s ním dve ... a neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať 

od teba ... milujte svojich nepriateľov, modlite sa za tých, ktorí vás 

prenasledujú.“  

Doporučenie do života: 

Ak sa máme rozhodnúť v oblasti vzťahov a komunikácie, urobme 

radšej chybu na strane milosrdenstva, ako na strane zákona. 


