NIE ODRZUCAJ TEGO SŁOWA. PAN BÓG TWÓJ WIDZI TWOJE SERCE TERAZ. NIE WALCZ Z
BOGIEM. TO ON BĘDZIE ZWYCIĘZCĄ. TO ON ZAWSZE ZWYCIĘŻA. DOBRY BÓG, KTÓRY
DAŁ CI ŻYCIE KOCHA CIĘ I CHCE CIĘ URATOWAĆ, ZBAWIĆ, OCALIĆ,
POMÓC TOBIE I INNYM. NIE WALCZ Z NIM.
DZESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
( Zobacz: Pismo Święte, Księga Powtórzonego Prawa rozdział 5, 1-22 )
Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł:
Pan, Bóg nasz, zawarł z nami przymierze. Nie zawarł Pan tego przymierza z ojcami
naszymi, lecz z nami, którzy tu dzisiaj wszyscy żyjemy.
To mówi Bóg: «Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych oprócz Mnie.
Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny,
karzący nieprawość na tych, którzy Mnie nienawidzą, a który okazuje łaskę tym, którzy
Mnie miłują i strzegą moich przykazań.
(Dzisiaj „bożkami” dla człowieka stają się: pieniądze, przyjemność seksualna, (każda przyjemność
seksualna poza małżeństwem jest łamaniem prawa Bożego, tzn. jest grzechem), TV, internet,
poszukiwanie przyjemności staje zasadą życia, która oddala człowieka od największego dobra, od
kochającego Ojca w Niebie).
2.

Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno.

3.

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4.

Czcij ojca swego i matkę swoją.

5.

Nie zabijaj.

6.

Nie cudzołóż.

Jezus w Ewangelii Mateusza ( rozdz. 5, 27-30 ) do nas mówi:
Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na
kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem
do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej, bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż
żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do
grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej, bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż
żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. (Nie chodzi tutaj o odcinanie ręki czy nogi, ale o radykalne odrzucenie
wszystkiego, co prowadzi do grzechu: np.: pornografii, telewizji, internetu, czasopism, relacji z ludźmi, którzy
nakłaniają do grzechu i grzech nazywają dobrem).

7.

Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9.

Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

DWA

PRZYKAZANIA MIŁOŚCI

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym.
1. B ĘDZIESZ MIŁOWAŁ P ANA B OGA SWEGO Z CAŁEGO SERCA SWEGO , Z CAŁEJ DUSZY SWOJEJ I ZE
WSZYSTKICH SIŁ SWOICH (J EZUS MÓWI , EWANGELIA J ANA 14,15: J EŻELI M NIE MIŁUJECIE , BĘDZIECIE
ZACHOWYWAĆ MOJE PRZYKAZANIA ).
2. A BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO .
J EZUS DO NAS MÓWI (E WANGELIA J ANA ROZDZIAŁ 13, 34-35) :
«P RZYKAZANIE NOWE DAJĘ WAM , ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI TAK, JAK J A WAS UMIŁOWAŁEM ;
ŻEBYŚCIE I WY TAK SIĘ MIŁOWALI WZAJEMNIE . P O TYM WSZYSCY POZNAJĄ , ŻEŚCIE UCZNIAMI MOIMI ,
JEŚLI BĘDZIECIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI ».
Dziś kładę przed Tobą( Zobacz: Księga Powtórzonego Prawa rozdział 28 ) :
Życie i Śmierć błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj.

Błogosławieństwo za wierność
„Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie
Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój. Spłyną na ciebie i spoczną
wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego. Będziesz
błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu. Błogosławione będzie twoje wejście i wyjście. Pan
sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie. Jedną szli drogą
przeciw tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą.
Pan uczyni cię swoim świętym ludem, jak ci poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia Pana,
Boga swego, i chodził Jego drogami. Wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi, że imię Pana zostało
wezwane nad wami.
Napełni cię Pan w obfitości dobrami. Pan otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba,
błogosławiąc każdej pracy twoich rąk. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie
zaciągniesz pożyczki. Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu; zawsze będziesz górą, a nigdy
ostatni, bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego, które ja ci dziś nakazuję pilnie
wypełniać. Nie zbaczaj od słów, które ja ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by
iść za bogami obcymi i służyć im".

Przekleństwa za występki
„Jeśli nie usłuchasz głosu Pana, Boga swego, i nie wykonasz pilnie wszystkich poleceń i praw,
które ja dzisiaj tobie daję, spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną cię.
Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty na polu. Przeklęty owoc twego łona, plon twej roli. Przeklęte
będzie twoje wejście i wyjście.
Pan ześle na ciebie przekleństwo, zamieszanie i przeszkodę we wszystkim, do czego wyciągniesz
rękę, co będziesz czynił. Zostaniesz zmiażdżony i zginiesz nagle wskutek przewrotnych swych czynów,
ponieważ Mnie opuściłeś. Pan sprawi, że przylgnie do ciebie zaraza. Pan dotknie cię
wycieńczeniem, febrą, zapaleniem, oparzeniem, śmiercią od miecza, zwarzeniem zbóż od gorąca i
śniecią: będą cię one prześladować, aż zginiesz. Niebiosa, które masz nad głową, będą z brązu, a
ziemia pod tobą - żelazna. Pan sprawi, że poniesiesz klęskę od swych wrogów. Jedną drogą przeciw
nim pójdziesz, a siedmioma będziesz przed nimi uciekał i wzbudzisz grozę we wszystkich królestwach
ziemi. Pan dotknie cię wrzodem egipskim, hemoroidami, świerzbem i parchami, których nie zdołasz
wyleczyć. Pan dotknie cię obłędem, ślepotą i niepokojem serca.

Stale będziesz napastowany, ograbiany, a nikt cię nie będzie ratował. Zaręczysz się z kobietą, a kto
inny ją posiądzie; zbudujesz dom, a nie będziesz w nim mieszkał; zasadzisz winnicę, a nie zbierzesz jej
owoców. Synowie twoi i córki zostaną dane obcemu narodowi. Z tęsknoty, patrząc za nimi codziennie,
wyniszczysz twe oczy, a ręka twoja będzie bezsilna. Zawsze będziesz gnębiony i uciskany.
Wywołasz grozę, wejdziesz do przysłowia i w pośmiewisko u wszystkich narodów, do których
zaprowadzi cię Pan. Wydasz na świat synów i córki, a nie zostaną u ciebie.
Obcy, będzie ci pożyczał, a ty jemu nie pożyczysz. On będzie na czele, a ty zostaniesz w tyle.
Spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa, będą cię ścigały i dosięgną cię, aż cię zniszczą, bo nie
słuchałeś głosu Pana, Boga swego, by strzec nakazów i praw, które na ciebie nałożył.
Zamiast służyć Panu, Bogu twemu, w radości i dobrym sercem, mając obfitość wszystkiego - w
głodzie, w pragnieniu, w nagości i w największej nędzy będziesz służył swoim wrogom,
których Pan naśle na ciebie. On położy na twój kark żelazne jarzmo, aż do zupełnej twej zagłady.
To są słowa przymierza, które nakazał Pan zawrzeć Mojżeszowi”.
Jeśli zdarzyło ci się znieważyć Boga grzechem, oddaj to Bogu w spowiedzi. Jezus umarł na krzyżu
za ciebie, aby cię zbawić, ocalić się, uratować. Grzech i zło na krzyżu zostały pokonane. Oddaj to
Jezusowi, On cię kocha. Zacznij nowe życie z Jezusem, On da ci siłę, pokój serca, moc do nowego życia.

