Kymmenen käskyä ja kymmenen hopearahaa.
Se yksi raha oli sille naiselle hyvin tärkeä!
Niillä muilla rahoilla ei ollut merkitystä,
jos se yksi puuttui!
Kuvaus selventää myös kymmenen käskyn ketjua. Jos se yksi puuttuu, niin muillakaan ei ole arvoa. Tämä kohdistuu erityisesti 10. käskyyn - ”Älä himoitse”,
jonka vain Jeesus kykenee puolestamme
täyttämään! Tämä selventää Jeesuksen
tärkeyttä pelastumisessa!

Kymmenen vitsausta Egyptissä viittaa
myös käskyihin. Yhdeksän vitsausta Faarao kesti, kymmenes oli liikaa. Vitsaus
koski sieluun asti, kun esikoiset kuolivat!
Karitsan veri ovien pihtipielissä pelasti
silloin Israelilaiset!
Jeesuksen veri pihtipielissämme pelastaa
myös meidät pimeyden vallasta!

1. käsky
10.
käsky

Kuulemani mukaan:
- Israelissa oli käytäntö, että neitsyet
kantoivat otsallaan kymmenen hopearahan ketjua. Neitsyyden menettämisen
jälkeen ketju katkaistiin ja yksi hopearaha heitettiin hukkaan!
Luukas 15;8. Puhuu naisesta, joka on
hukannut ketjustaan yhden hopearahan:
”jos jollakin naisella on kymmenen hopearahaa ja hän kadottaa yhden niistä,
eikö hän sytytä lamppuaan lakaise huonetta
ja etsi visusti, kunnes hän sen löytää?”

Älä himoitse lähimmäisesi
huonetta. Älä himoitse

9. käsky

Vain
Jeesus
pelastaa!

Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi

8. käsky
Älä varasta.

Ihmisen
kunnioittamista koskevat käskyt 4. - 9.

7. käsky

lähimmäisesi vaimoa, äläkä
hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa,
äläkä mitään joka on lähimmäisesi omaa

10. käsky: - ”Älä himoitse” käsky
on erilainen kuin kaikki muut! Se
on sielun tasolla oleva. Se on
käsky, jota kukaan ihminen ei ole
pystynyt täyttämään. Paavalikin
joutui tämän käskyn edessä
vaikenemaan.
Jeesus on tämän ja kaikki muutkin käskyt täyttänyt.
Jos me olemme Jeesuksessa,
tulee ketju kohdaltamme ehjäksi
ja käskyt täytetyiksi.

Älä tee huorin.
Lain käskyt 1. - 9. voi joku onnistua
täyttämään, mutta 10. käskyn kohdalla on rima liian korkealla!

6. käsky
Älä tapa.

Käskyt Raamatun mukaan!

5. käsky

1. käsky
Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä
pidä muita jumalia
minun rinnallani

Vain
Jeesus
pelastaa!

2. käsky

Jumalan
kunnioittamista koskevat käskyt 1. - 3.

Älä tee itsellesi jumalankuvaa, äläkä mitään
kuvaa, älä niistä jotka
ovat maan päällä, äläkä
niistä, jotka ovat maan
alla

3 käsky
Älä turhaan lausu Herran
sinun Jumalasi nimeä,
sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka
hänen nimensä turhaan
lausuu

4. käsky
Muista pyhittää lepopäivä

Kunnioita isääsi ja
äitiäsi, että kauan
eläisit maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa
Jos me täytämme käskyt niin me pelastumme!
Me emme siihen itse pysty, mutta Jeesukseen
uskomalla ja turvaamalla me pelastumme! Hän

Jeesus on ratkaiseva ”hopearaha” ketjussamme, jota meidän tulee etsiä ”visusti”
kunnes sen löydämme.
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