Tärkeimmät käskyt Raamatussa
Ne ovat rakkauden kaksoiskäskyt.
Matt. 22;38. ”Niin Jeesus sanoi hänelle (1.) Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta
mielestäsi
Matt. 22;39. Toinen, tämän vertainen, on (2.) Rakasta lähimmäistäsi
niinkuin itseäsi”

Tästä aiheesta
olen kirjoittanut
aikaisemminkin
eri näkökulmilta.
Koen aiheen
tärkeäksi ja siksi
kirjoitan vielä
lisää.

Rakkauden käskyt on suunnattu ihmisen ja Jumalan välistä sekä lisäksi ihmisten välistä kanssakäymistä ohjaamaan.
Ne löytyvät sydämestä!
Ne tulevat esiin vasta Uudessa Testamentissä!

********
On olemassa myöskin tunnetut 10 käskyä, jotka tulivat esiin jo
Vanhassa Testamentissä.

Ne ovat suunnattu lähinnä ohjaamaan lihan käyttäytymistä.
Ne ovat pään tietoa!

Asiaa käytäntöön sovellettaessa Paavali avaa ansioituneesti näihin käskyihin liittyviä
asioita Roomalaiskirjeen 7. luvun jakeissa 22 ja 23.
”sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin
mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.”
Paavali sanoo palvelevansa : Jumalan lakia mielellä
mutta olevansa kiinni
synnin laissa lihassa

Kaikki muuttuu elämässämme, kun
Pyhät käskyt valtaavat sydämemme!
- Käskyihin vaikuttaa silloin Jeesuksen rakkaus ja me noudatamme niitä
iloiten!

Rakkauden käskyt:
2 Kor. 3.3.
”Käskyt ovat kirjoitettu ei musteella, vaan
elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin,
vaan sydämen lihatauluihin.”
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Asiaa selventää hyvin vielä Roomalaiskirjeen 8 luku
1 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman
laista.
Rakkauden laki Kristuksessa Jeesuksessa vapauttaa synnin laista. 10 käskyn kirjai
mellinen täyttäminen ei pelasta. Sydämestä lähtevä elämän Henki pelastaa.
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin
lihassa,
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan (10 käskyn) mukaan, vaan
Hengen.
5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan,
on Hengen mieli.
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle,
eikä se voikaan.
8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.
(Lihan mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan)
9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä
vanhurskauden tähden.
11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän,
joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
Jos Kristus on meissä, niin liha on (meissä) kuollut synnin tähden. Hänen Henkensä on
eläväksitekevä meidänkin kuolevaisen ruumiimme Henkensä kautta.
12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot,
niin saatte elää.
14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

Uskallan lopuksi sanoa asian yksinkertaisesti:
Synnin, kuoleman eli 10 käskyn laki on suunnattu lihallemme. Se tavoittelee lihanpuhtautta. Lihanpuhtaus ei paljon auta, sillä liha on vihollisuutta Jumalalle.
Jumalan eli rakkauden laki on suunnattu sielullemme ja mielellemme. Joka
täyttää rakkauden lait ja täyttää myös 10 käskyn lait.
Jumala rakastaa meitä ja tahtoo meille aina hyvää, vaikka se ei aina siltä näytä.
Meidän näkökykymme ei pysty näkemään kauaksi tulevaisuuteen.
Kärsimys yleensä vie meitä Jumalaa lähemmäksi!
Aina kannattaa kuitenkin luottaa Jumalaan ja Hänen tekemiseensä.
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