10 käskyn erot:
10 käskyn suhteen on jo eroja: Raamatun käskyt on erilaiset kuin Katekismuksen käskyt!

Käskyt Raamatun mukaan:
I

Käskyt Katekismuksen mukaan:
I

Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita Jumalia minun rinnallani.

Minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla
muita jumalia.

II
Älä tee itsellesi jumalankuvaa, äläkä mitään kuvaa,
älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä,
jotka ovat maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.

Tämä II - käsky puuttuu katekismuksesta. Se on perua
katolilaisuudesta, josta luterilaisuus on lähtöisin. - Luther ei korjannut tätä kohtaa, vaan käsky jätettiin pois.
Katolilaiset palvovat Mariaa välittäjänä, ei Jeesusta.
Heillä on käytössä myös äiti-lapsi kultti, joka on lähtöisin Baabelin
ajoista, jolloin Nimron ja Samiramis kehittivät aurinkojumala
”Baalin” ja jumalattaren roolin. Samiramis sai lapsen Tammuksen,
jonka isän väitti olevan jumalan. Näin sai alkunsa äiti-lapsikultti,
joka on katolilaisilla vieläkin. - He ovat tehneet itsellensä jumalankuvan ja rikkovat tätä käskyä vastaan, siksi se on poistettu!

III
Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi nimeä,
sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka Hänen
nimensä turhaan lausuu.
IV
Muista pyhittää lepopäivä.
V
Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä
maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi sinulle antaa.
VI
Älä tapa.
VII
Älä tee huorin.
VIII
Älä varasta.
IX
Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
X
Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse
lähimmäisesi vaimoa, palvelijoita, karjaa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.
Kaikki kulminoituu käskyyn: - Älä himoitse!
Oikeat käskyt löytyy Raamatusta:
2. Mooses 20; 1-17 ja 5. Mooses 5; 6-21.

II
Älä väärin käytä Herran Jumalasi nimeä.
III
Pyhitä lepopäivä.
IV
Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
V
Älä tapa.
VI
Älä tee aviorikosta.
(Jos ei mene naimisiin, niin ei riko tätä käskyä!)

VII
Älä varasta.
VIII
Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.
IX
Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.
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X
Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä,
karjaa, äläkä mitään, mitä hänelle kuuluu.
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Kymmenes käsky on sitten jaettu kahtia, jotta
lukumäärä on saatu pysymään oikeana!!???

Jeesus on voimallinen pelastaja kaikesta huolimatta!

- Hän elää!

Suomessa ei täällä asialla ole suurta merkitystä, koska Marian palvonta on vähäistä!
- Luottamusta Sanaan tuollainen heikentää!

www.einoniemi.fi

