KÜSIMISED JA KOSTMISED LAUARAHVALE
1) Kas sa usud, et sa patune oled?
Jah, mina usun; mina olen patune.
2) Kust sa seda tead?
Jumala kümnest käsust; neid ei ole mina mitte pidanud.
3) Kas sina kahetsed oma pattusid?
Jah, mina kahetsen, ja see teeb mulle väga haiget, et mina Jumala vastu olen eksinud.
4) Mis oled sina oma pattudega teeninud?
Jumala viha, ajalikku surma ja igavest hukatust.
5) Kas usud, et sa õndsaks saad?
Jah, mina usun seda kindlaste.
6) Kelle peale pead sina lootma?
Oma armsa Issanda Jeesuse Kristuse peale.
7) Kes on Kristus?
Jumala Poeg, tõsine Jumal ja tõsine inimene.
8) Ons enam kui üks Jumal?
Üks ainus Jumal on, aga kolm tema ainu olemise sees, Isa, Poeg ja Püha Vaim, ja need
kolm on üks. 1. Joh. 5, 7.
9) Mis on Kristus sinu eest teinud, et sa tema peale loodad?
Tema on minu eest surnud ja on oma vere ristisambas minu eest ära valanud pattude
andeksandmiseks.
10) Ons Isa ka sinu eest surnud?
Ei ole, sest Isa ja Jumal, ja Püha Vaim ka. Aga Poeg on tõsine Jumal ja tõsine inimene, kes
minu eest on surnud ja oma vere minu eest ära valanud.
11) Kust sa seda tead?
Pühast armuõpetusest ja sakramendi sõnadest, ja tema ihust ja verest, mis mulle
sakramendis on pandiks antud.
12) Ütle mulle need sõnad!
Meie Issand Jeesus Kristus sel ööl, kui teda ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja andis
oma jüngritele ja ütles: “Võtke, sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse; seda tehke
minu mälestuseks!” Selsamal kombel võttis tema ka karika pärast õhtusöömaaega, tänas ja
andis oma jüngritele ja ütles: “Võtke ja jooge kõik sealt seest; seesinane karikas on uus
seadus minu veres, mis teie eest ära valatakse pattude andeksandmiseks, seda tehke nii
mitu korda, kui teie sest joote, minu mälestuseks!”
13) Kas sina siis usud, et sa sakramendis leiva ja viina all Kristuse tõsist ihu ja verd
saad?
Jah, mina usun seda.
14) Mispärast usud sa seda?
Kristuse sõnade pärast: Võtke ja sööge, see on minu ihu; jooge kõik sealt seest, see on minu
veri.
15) Mis peame meie tegema, kui meie tema ihu sööme ja tema verd joome?
Meie peame tema surma ja vere äravalamist kuulutama ja selle peale mõtlema, kuida tema
meid on õpetanud: Seda tehke nii mitu korda, kui teie seda teete, minu mälestuseks!

16) Mispärast peame meie tema surma mäletama ja seda kuulutama?
Et meie õpime uskuma, et keegi muu ei ole võinud meie pattusid lepitada, kui üksipäinis
Jeesus Kristus, tõsine Jumal ja inimene, ja et meie õiget hirmu tunneme oma pattude
pärast ja neid raskeks arvame ja üksipäinis Kristusest rõõmustame ja nõnda sellesama usu
läbi õndsaks saame.
17) Mis ajas Kristust sinu pattude eest surema ja neid lepitama?
Tema suur armastus oma Isa, minu ja kõikide patuste vastu, nõnda kui kirjutatud on: Joh.
14, 31; Room. 5, 6-8; Kal. 2, 20; Eeves. 5, 2.
18) Mispärast tahad sina Jumala lauale minna?
Et mina õpin uskuma, et Kristus suurest armust minu pattude pärast on surnud, kuida
öeldud on, ja et mina temast ka õpin Jumalat ja oma ligimest armastama.
19) Mis peab ristiinimest ajama sagedaste altari sakramenti vastu võtma?
Ühelt poolt peab teda ajama Kristuse käsk ja tõutus, teiselt poolt inimese oma häda, mis
teda vaevad. Seks on niisugune käsk ja tõutus antud.
20) Mis peab inimene tegema, kui tema niisugust häda ei tunne ega selle sakramendi
järele ei igatse?
Sel ei ole paremat nõuu kui:
1) et tema oma südant läbi katsub, et temal veel patust liha ja verd on, ja usub, mis
püha kiri kuulutab: Kal. 5, 16. 17; Room. 7, 18;
2) et tema tähele paneb, et tema veel maailmas on, ja mõistab, et temal pattu ja häda
ei puudu, nõnda kui kiri ütleb: Joh. 15, 18-20; 16, 8-20; 1. Joh. 2, 15. 16; 5, 4. 5;
3) siis leiab tema ka kuradi enese ümbert, kes vale ja tapmisega ööd ja päevad seestja väljastpidi teda rahule ei jäta, nõnda kui kiri tunnistab: Joh. 8, 44; 1. Peetr. 5, 8.
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