PIHIPEEGEL
Mina olen Issand, sinu Jumal – sul ei tohi olla muid jumalaid minu kõrval.
Jumal tahab olla minu elu Issand. Kui palju ma võtan aega Tema jaoks? Palveks? Piibli
lugemiseks? Kui tihti ma mõtlen Tema peale? Kui suur on minu usaldus ja lootus Tema
suhtes? Mis on mulle tähtsam kui Jumal? Miks see on nii?
Sa ei tohi Jumala nime teotada.
Me ei suuda kunagi mõelda ega kõnelda Jumalast nii, nagu Ta seda päriselt väärib. Kas ma
tunnen Jumala ees aukartust? Kas see on tuntav ja nähtav ka minu mõtteis, sõnades ja
tegudes? Millised võivad olla tõelise jumalakartuse puudumise põhjused?
Sa pead pühitsema pühapäeva.
Pühapäev on Issanda päev. Ma olen kutsutud oma koguduse jumalateenistusele, mul on
kohustus jagada seda päeva oma kaasinimestega, ka oma perekonna ja kogudusega. Kas ma
käin igal pühapäeval jumalateenistusel? Milline suhe mul on oma kogudusega? Kuidas
mõjutab jumalateenistus minu igapäevast elu? Miks ma ei suuda vahel pühapäeva õigesti
pühitseda?
Sa pead austama ema ja isa.
Jumal on mulle kinkinud ema ja isa. Ta käsib mul olla nende suhtes tänulik ja neid mitte
unustada. Milline on mu suhe vanematega? Kui palju aega ja hoolt ma neile kingin? Millised
on minu motiivid nendega suhtlemisel? Kuidas ma käitun nendega, kelle suhtes mul on mingi
vastutus, eeskätte laste ja noortega?
Sa ei tohi tappa.
Jumala tahtel ei tohi ma ei iseennast ega teisi inimesi tappa ega kahjustada, vaid pean neid
toetama, armastama ja aitama ning elama lepituses ja seda inimeste vahel edendama. Kes on
mu ligimesed? Kas ma olen abivalmis? Kas ma olen valmis andestama ja trööstima? Kas ma
kingin teistele hoolitsust, armastust ja tunnustust? Miks mul on vahel hirm või tahtmatus
inimestega kohtuda? Miks ma väldin mõnda inimest? Kas ma kannan alati oma vastutust
ühiskonna ees?
Sa ei tohi abielu rikkuda.
Jumal kaitseb mehe ja naise eluaegset abielusuhet. Milline on minu suhtumine nii omaenda
kui ka teiste inimeste abiellu? Milline on minu abielusuhe? Kas mul on abielueelseid või
-väliseid suhteid? Milline suhe on mul omaenda ihusse? Miks ma räägin või mõtlen nii palju
seksuaalsusest?
Sa ei tohi varastada.
Jumal kutsub mind austama ligimese omandit ning jagama mulle kuuluvat. Kuidas ma
suhtun teiste omandisse? Kas ma olen tänulik selle üle, mis mul on? Kas ma kasutan oma
võimeid, oma tööd ja omandit vastutustundlikult. Millist rolli mängib minu elus raha? Mida
tähendab mulle vaesus?
Sa ei tohi valetada.
Jumal tahab, et ma ei kahjustaks oma sõnadega ei iseennast ega teisi. Mismoodi ja millest ma
kõnelen? Kas teised saavad minu sõnale loota? Millal, milliste motiividega, mis põhjusel ma
olen valetanud – nii teistele kui iseendale?
Sa ei tohi himustada.
Jumal tahab, et me oskaksime olla tänulikud ja rõõmsad selle üle, mis meil on, ning
rõõmustada ka koos teistega. Kas ma olen tänulik? Kas ma otsin üha uut ja paremat,
unustades selle, mis mul on, ja iseäranis inimesed, kelle suhtes ma olen sel viisil hoolimatu?
Kas ma kadestan oma ligimesi ja tunnen rõõmu, kui neil läheb halvasti?

