KÜMME KÄSKU
Sa pead uskuma ühteainsasse Jumalasse. Esimene käsk on aluseks kõigile ülejäänu tele. See käsib Jumalasse uskuda, Temale loota, Teda kogu südamest armastada. Eksi mused selle vastu on kõik patud, iseäranis aga Jumala vähene austamine palve ja ohvrite
kaudu, ükskõiksus ja leigus Jumala teenimises, vabatahtlik usus kahtlemine, ebausk,
ususalgamine ja usust taganemine.
Sa ei tohi Jumala nime asjata suhu võtta. Jumalale võlgnetav austus nõuab ka aukar tust Tema nime ees, samuti pühakute ja kõigi pühade asjade ees. Eksimused selle vastu
on vandumine, needmine, kergemeelsete lubaduste andmine, valevandumine, Jumala kiu samine ja pilkamine ning igasugune pühaduserüvetus.
Sa pead pühitsema Issanda päeva. Pühapäev, mida kristlased Issanda päevana pü hitsevad, on Kristuse ülestõusmise päev. Igal pühapäeval kutsub Ta omasid pühimas
Altarisakramendis enesega ühendusse. Kristlased kogunevad Tema Sõna kuulamiseks ja
Jumalale tänu- ning kiituseohvri toomiseks. Kiriku liikmed on kohustatud pühapäeviti ja pü hadel Issanda selle hindamatu pakkumise vastu võtma ja oma aja, mõtted ning teod Te male pühendama.
Sa pead austama oma isa ja ema. Vanemad, Jumala loomisväe ja armastuse osalised,
on igale inimesele esimesed ja lähedasimad. Elu, kodu, kindlustunde, keele, ühiskonna,
usu – kõige selle eest tuleb oma vanemaile alati tänulik olla. Neljas käsk kaitseb perekon da ja ühiskonda ning nõuab iga õiguspärase autoriteedi austamist.
Sa ei tohi tappa. Jumal on elu allikas ja Issand. Teda tuleb elu eest tänada ja Tema ees
selle pärast vastutada. Viies käsk nõuab austust nii ihu kui hinge suhtes, kaitseb ähvar damise, ohustamise, vägivalla, vigastamise, tapmise ja mõrva, abordi, eutanaasia, enese tapu, aga ka viha, vaenu, lepitamatuse ja omakohtu eest. Elu on kordumatu, taastamatu,
seetõttu on vastutus nii enese kui teiste elu säilitamise eest võrreldamatult kõrge.
Sa ei tohi abielu rikkuda. Jumal lõi inimese oma näo järgi, Ta lõi tema meheks ja
naiseks. Seepärast jätab inimene oma isa ja ema ning hoiab oma abikaasa poole ja nad
on üks liha. Kuues käsk kaitseb õiget suhet mehe ja naise vahel, kutsumust elu
edasikandmisele ja isikuväärikust. See nõuab enesevalitsust, ilma milleta pole tõelist
armastust.
Sa ei tohi varastada. Õiguspäraselt soetatud materiaalne ja vaimne omand kindlustab nii
üksikisikute kui kogu ühiskonna eksistentsi. See peab aitama kaasa isiksuse arengule ja
vabaduse suurenemisele. Eksimused selle käsu vastu on vargus, röövimine, pettus, välja teenitud töötasu maksmata jätmine, sotsiaalne ebaõiglus, ärakasutamine, väljapressimine,
liigkasuvõtmine, keskkonna väljakurnamine.
Sa ei tohi anda valetunnistust. Ustavus tõele ja usaldus on eelduseks nii isiklikule kui ka
iga liiki ühiskondlikule elule. Vale hävitab inimese. Seepärast manitseb Kristus: “Teie jah
olgu jah, teie ei olgu ei; kõik muu on kurjast!” Tagarääkimine, mainekahjustamine, laimami ne nõuavad heastamist. Kaheksas käsk nõuab siirust ka omaenda südametunnistuse
suhtes, hoidumist enesepettusest.
Sa ei tohi himustada oma ligimese naist. Sa ei tohi himustada midagi oma ligi mesele kuuluvat. Jumal näeb inimese südamesse ja teab, et kõige kurja allikas on himus tamine. Seetõttu hoiatab Kristus, et kes kellegi abikaasat himustab, on südames juba abi elu rikkunud. Issand õpetab: “Mis inimesest välja tuleb, see rüvetab inimest, sest seest,
inimese südamest, tuleb välja halbu arutlusi, hooramist, vargust, mõrvamist, abielurik kumist, ahnitsemist, kurjust, kavalust, liiderlikkust, kadedust, Jumala teotamist, kõrkust, ru malust - kõik need kurjad asjad tulevad välja seest, ja need rüvetavad inimest.”

