TÄHTSAMAID TEKSTE
Peakäsk
Kuule, Iisrael, Issand, sinu Jumal, on ainus Issand! Ja sina armasta Issandat, oma Jumalat,
kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest ja kõigest oma väest.
See on kõige suurem ja esimene käsk. Teine on aga selle sarnane: armasta oma ligimest
nagu iseennast. Neist suuremat muud käsku ei ole.
Kümme käsku
1. Mina olen Issand, sinu Jumal, Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval.
2. Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta.
3. Pea meeles, et sa pead pühitsema hingamispäeva.
4. Sa pead austama oma isa ja ema.
5. Sa ei tohi tappa.
6. Sa ei tohi abielu rikkuda.
7. Sa ei tohi varastada.
8. Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana.
9. Sa ei tohi himustada oma ligimese naist.
10. Sa ei tohi himustada oma ligimese vara.
Kiriku käsud
1.
2.
3.
4.

Pühitse Kiriku poolt seatud pühi.
Osale pühal missal igal pühapäeval ja teistel pühadel.
Pea seatud lihastkeeldumise- ja paastupäevi.
Vähemalt üks kord aastas tunnista (pihil käies) oma patud ja võta vastu pühimat
Altarisakramenti.
5. Sinu abielu vastaku Kiriku seadustele.
6. Anna abi vaimulike ja oma koguduse ülalpidamiseks.
Apostlik usutunnistus
Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse.
Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast
Vaimust, ilmale tulnud Neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, sur nud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist,
üles läinud taevasse, istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel; sealt Tema tuleb ko hut mõistma elavate ja surnute üle.
Mina usun Pühasse Vaimusse, üht püha kristlikku (üleilmset) Kirikut, pühade osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.
Issanda palve
Meie Isa, kes Sa oled taevas. Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sün digu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna
meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid
kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. (Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.
Aamen.)

Neli kõlbelist peavoorust
1.
2.
3.
4.

tarkus
mõõdukus
õiglus
kindel meel
Seitse peapattu (peamist pattude põhjustajat)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kõrkus (isekus)
ihnus (ahnus)
ebakarskus (liigsöömine- ja joomine)
kadedus
ebakasinus (mõõdutundetus himude rahuldamisel)
viha (vaenulikkus)
laiskus
Seitse voorust, mis on seitsme peapatu vastandid

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

alandlikkus
heldus
karskus
lahkus
kasinus
tasadus (sallivus, taluvus)
usinus (töökus, südidus)
Neli taeva poole kisendavat pattu

1.
2.
3.
4.

sihilik tapmine (mõrv)
Soodoma patt (suguline läbikäimine loomadega, omasoolistega, lastega)
vaeste, leskede ja orbude rõhumine
teenitud töötasu maksmata jätmine
Kuus pattu Püha Vaimu vastu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

liigselt Jumala halastusele lootes julgesti patustada (Noa kaasaegsed)
Jumala armule enam mitte loota (Juudas)
tunnustatud kristlikule tõele vastu seista (variserid)
ligimest Jumala armu saamise pärast kadestada (Kain)
päästettoovatele manitsustele südant kalgiks teha (Heroodes)
tahtlikult kahetsematuses püsida (vaarao)
Üheksa võõrast pattu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

patustamiseks nõu anda
teisi patule käskida
teiste pattudega nõustuda
teisi patule meelitada
teiste patte kiita
(vanemate ja ülemate) vaikimine (laste ning alamate) pattudest
pattu mitte karistada
patule kaasa aidata
teiste patte kaitsta

Pühakirjas eriliselt soovitatud head teod
1. palvetamine
2. paastumine
3. almuste andmine
Seitse ihulikku halastustegu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nälgijate toitmine
janunejate jootmine
alastiolijate katmine
võõraile öömaja andmine
vangide lunastamine
haigete külastamine
surnute matmine
Seitse vaimulikku halastustegu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

patuste õigele teele juhatamine
mitteteadlike õpetamine
kahtlejaile nõuandmine
kurbade lohutamine
ülekohtu kannatlik talumine
solvajaile heameelne andestamine
kaasinimeste eest palvetamine
Kolm evangeelset nõuannet

1. vabatahtlik vaesus
2. alaline kasinus (täielik loobumine suguelust)
3. täielik kuulekus vaimulikele ülemustele

