
Kirkkomme jäsenen yleissivistykseen kuuluu edelleen osata joitain 
keskeisiä asioita ulkoa. Niitä ovat Isä meidän -rukous, apostolinen 
uskontunnustus, lähetys- ja kastekäsky, kymmenen käskyä, Herran 
siunaus sekä pienoisevankeliumi. Meidän rippikoulumme 
ulkoläksynä ovat oheiset neljä ulkoläksyä. Opettele ne ulkoa mieluiten 
heti. Tarvitset kahta ensimmäistä mm. jumalanpalveluksissa, joihin 
osallistut. Ryhmänohjaajasi tarkistaa leirillä, että osaat läksysi.

Members of our Lutheran Church are expected to learn some 
holy texts by heart. These are the Lord’s prayer, the Apostles’ Creed, 
the Great Commission, the ten Commandments, the Benediction and 
the short Gospel. In our Confirmation Training, you are expected to 
know the four texts attached. Please, learn them by heart, preferably 
quickly. You need some of the texts already when you join the 
Service in your parish. Your group leader at Camp will also check that 
you know these texts.

The Evangelical Lutheran 
Youth Centre in Finland

Nähdään kesällä!

See you in the summer!
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The Ten Commandments
are the base of Laws of our society. The
Commandments which Moses gave to 
his
people are still effective all over the 
World.
It is necessary that you know them.

1. I am the Lord your God. You shall 
have no
other gods.
2. You shall not take the name of the 
Lord
your God in vain.
3. Observe the sabbath day, to keep it 
holy.
4. Honor your father and your mother.
5. You shall not kill.
6. You shall not commit adultery.
7. You shall not steal.
8. You shall not bear false witness against
your neighbour.
9. You shall not covet your neighbour’s 
house.
10. You shall not covet your neighbour’s 
wife,
or his workers, or his cattle, or anything
that is your neighbour’s.
(Ex. 20:2-17)

Kymmenen käskyä
ovat yhteiskuntamme lainsäädännön 
perusta.
Mooseksen aikanaan kansalleen välit-
tämät
käskyt vaikuttavat edelleen kaikkialla
maailmassa. Niiden tunteminen on
vähintäänkin tarpeellista.

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. 
Sinulla 
ei saa olla muita jumalia.
2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi 
nimeä.
3. Pyhitä lepopäivä.
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
5. Älä tapa.
6. Älä tee aviorikosta.
7. Älä varasta.
8. Älä lausu väärää todistusta lähim-
mäisestäsi.
9. Älä tavoittele lähimmäisesi omai-
suutta.
10. Älä tavoittele lähimmäisesi puoli-
soa,
työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, 
mikä



Herran siunaus
Jumala itse antoi tämän Moosekselle. 
Jumala halusi Aaronin ja hänen 
veljiensä siunaavan kansaansa näillä 
sanoilla.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon 
sinua, Herra kirkastakoon sinulle 
kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. 
Herra kääntäköön kasvonsa sinun 
puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen ni-
meen.  Aamen (4 Moos 6:23-26)

The Benediction
God himself gave this to Moses. God
wanted Aron and his brothers to bless
their people by these words.

The Lord bless you and keep you; the 
Lord make his face to shine upon you,
and be gracious to you: The Lord lift 
up his countenance upon you and give 
you peace. In the name of the Father, 
Son, and Holy Spirit, Amen. 
(Num. 6:23-26)

Apostolinen uskontunnus-
tus
yhdistää maailman kaikkia kristit-
tyjä.
Siihen on kiteytetty uskomme 
sisältö. Se lausutaan mm. jokaisen 
kristillisen
kasteen yhteydessä. Siksi sitä 
nimitetään myös kastetunnustuk-
seksi.

Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikki-
valtiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, 
ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan 
ainoaan Poikaan, meidän Herraam-
me, 
joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi 
neitsyt Mariasta, kärsi Pontius 
Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, 
kuoli ja haudattiin,  astui alas tuo-
nelaan, nousi kolmantena  päivänä 
kuolleista, astui ylös taivaisiin, 
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, 
oikealla puolella ja on sieltä tuleva 
tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja 
Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen 
seurakunnan, pyhäinyhteyden,  
syntien anteeksiantamisen, ruumiin 
ylösnouse-misen ja iankaikkisen 
elämän.

The Apostles’ Creed
The origin of the Apostles’ Creed 
is the profession of faith made at 
baptism. This association may have 
implications for the occasion when it 
is used at Holy 
Communion.

I believe in God, the Father, Almigh-
ty,
Creator of heaven and earth. I  be-
lieve in Jesus Christ, his only Son, 
our Lord. He was conceived by the 
power of the Holy Spirit and born of 
the virgin Mary. He suffered under 
Pontius Pilate, was crucified, died, 
and was buried. He descended into 
hell. On the third day he rose again. 
He ascended into heaven, and is 
seated at the right hand of the Fat-
her. He will come again to judge the 
living and the dead. I believe in the 
Holy Spirit, the holy 
catholic Church, the communion of 
saints, the forgiveness of sins, the 
resurrection of the body, and the life 
everlasting.

Lord’s prayer
Jesus taught us to call God our Father,
and so in faith and trust we say

Our Father, who art in heaven. Hallo-
wed be thy name. Thy kingdom come. 
Thy will be done, on earth as in heaven. 
Give us this day our daily bread. And 
forgive us our sins, as we forgive those 
who sin against us. And lead us not into 
temptation, but deliver us from evil. For 
thine is the kingdom, the power, and 
the glory, for ever and ever. Amen.

Isä meidän -rukous
on Jeesuksen opettama esimerkkiru-
kous. Tyhjän hokemisen sijaan hän 
halusi oppilaittensa puhuvan 
Jumalalle vähän mutta asiaa. Hyvä 
periaate meillekin.

Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhi-
tetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon 
sinunvaltakuntasi. Tapahtukoon sinun 
tahtosi myös maan päällä niin kuin 
taivaassa. Anna meille tänä päivänä 
meidän jokapäiväinen leipämme. Ja 
anna meille meidän syntimme anteek-
si, niin kuin mekin anteeksi annamme 
niille, jotka ovat meitä vastaan rikko-
neet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, 
vaan päästä meidät pahasta. Sillä si-
nun on valtakunta ja voima ja kunnia 
iankaikkisesti. Aamen.


