




s lelMemaan ia Naamaccua wa3ntämc'
raäll" mieken. Niin tapahtuu my

kussa ei elämä ole hywä/että 0.,
' saarnattaisiin; täytyypä siinä aina icsiänsänss taan saarnata: jota työläästi lehdääi, il,!

s lisäykseiä ja siwu-opetnkseta. Päältä „is!>
, joka «i Evangeliumia saarnaa, siic,a tulee st
tietää, hänen ei istuwan Mooseksen, eikä K

j tuksen istuimella; eikä sinun siis pidä hä' töidensä, eikä myös sanamsa jälkeen tikem
I waan häntä pakeneman, Kristuksen lamni
tm tawalla, loh. ,o: 5, Jotka run

>1 n>ar Hänen äänensä. N7ucca ei he m<
kalaista seuraa, roaan pakenemat häi«
Multa tahdotko kuulla, mikä heidän iötuiusa oikia nimi on, niin kuule Daawidia, >

l, ?lutuus on se, joka ei waella ju«
lareomitten neuwdssa; eikä seiso synneiÄ
tiellä, eikä istu kussa pilkkaajat istulHIa Pf. 9^: 20 Arpäs mielisty koskZ

i tosin wahinssolliseen istuimeen, joka Ll
3 häijysti opetfaa.

19. Mutta mitästä se on, että Hän
j,noo: RöyhiUe saarnataan

? Eiköslä sitä rikkailekkin, j» k l«!le ?l.aailli'
~ le saarnata? kuinkasca siis Evangelil

on niin smlri asia, että Hän sen niin suur
sumaksi työksi lukee; Tässä tulee meidän^tää, mitä Evangeliumi lienee; muntoin elf,
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Korte och enfaldige
Spörsmä Nf

tMdige til Catechismi FöMaring.
'. Ästn en Cftistcn? Sw

A : ty tssst är dopt ock Chriftnab i

ge AndtS namu: och bälkr Ci nsu m
rattcliga str minFralsarc ock
~ b si<l «a wär V

Thm bestär lhcruli, at wi kiamaGud
pch lcswa lfttr Hans wllla.

,'. Hwad nl Gud? Sw
Gud m en a«dcligrnnrtlst.allnio <Sa«

lig, Ewig. Rat»
fardig, Älswächtig, MstälcS
narwarande, som all t>,'H basw<r stopat,
aN tina upzxlMer och rcgerur.

Aa 4. h"'



4 />»MI ssole «vii f>änn« Gnd? S.
Mt< stole kiänna Gud til Hans wäfew
de och wiljss, sasom hai, iH i sit
ga orb uppcnbaeat kaswcr.
5. Hnrnmänoa »»fwudsiyckcn hrra til w<e

Chl.sirndmns kundfiop? G.
Scx: 2. Guds Lag, eNcr Ttzo Guds

Wud. 2. Troncs Articlar. ;. Bönen
Fader war. 4. Döpelftns Sacrameltt.
5. Skrift och Aftösning. 6. Allarcns
Sacramcnt.
Första Huswudstycket om Lagen

«llcr Mo Guds Bud.
6. hwarfön bezynna wi wär C^ristendums^kundslap af?agen? S.

Therjöne, at w> asLagen mösie sörst
kianna w<sr syndiga natur och sördärs,-
wade lilMnd,sä stamt Ewangelium'stal
brmga otz til Gl»ds nades och sallght''
tmes delachtighct.
7. /»»«lken h«f«er «'swlt ob lagcn? G

Gud siilfgcnom Mssuv pä
berg.

8 Hwad la<^<n? S.
Guds Lag är Guds twiga Vattwisos

och stränga willas sörklaring: huru wi j
vtz stole ssälla med tanckar, ord och

mol Gud och rosr nGa. '



Uti lwä tafior.
i>. huru m<!na<l Bud hera lU chen förla

THe try strsia Bud, somsordra af
oh kiarlek til Wud.

Huru mclxgo B»d bör« lil thcn stdnare
tifln, ? sw

The sin estcrsbljandc, som sordw as
e§ kicklck M war nästa.

,;,Hi,' ar wär nasta? T.
Alla mcmiMor.

?- Första Vudet.
,4. Hur» lydcr thet jullia'Budct? G.
lag HEnen ar tm Gud, lu stallin-

Za cmdra Gudar hajwa str mig.
I) bwad fl'lb,u»el Gud i thllfölsta Bxdctf

Alt Asgudertz.
it>. HulumLnaahandssatAfauderil? G.

Twliggchmida; groft och sörtM al-
gudery.

, 7. Hlvad »ir groft Afaudelsi?
När man offcntellgcn tilclgnar

turcn chcn ahra och dyrckan.som mdass
Gud tilkommer; saftm, när Hngl^r,

the



tbc assomn fticrnor, tra och mcr
jallun i)yrckc,s, äras och tiididias.

Nar mW hcm!ig.!'i himat sirminstar
tllcr

T.hct sticr I. ncir Gud ickesom b.in i sit ord li> pei har.n
-. cihra och rikedom, wäl!list och
poda dagar alstas mcr an Glld, eNcr
Guds 3. När nago" föltrö»
simpa andra mcinustiorö guM och hiclp
ellcr pä cgcn wtzöhct och
,0. Hwad bi»»cr »llcl ftrdrar Dnd i lyrt

försti budrt? G.
Uti :hci första budct sordrar Gud as

l)fi N 1 simn Gudachtighet.
„ H,v»'rutl blslär Gudachtighcten? T
Thcn be 'sr thcrmi, at wl thln sanna

Guden i. öfwcr all ting ftuchle, 2. ho-
nom alstc.och 3. Mie all tw och ltzt
til honom.
»,, Hwarfö»e ssole wi fruchta Vud öfwer

a!I ti«g? S.
Ty han ar then allrahtligasis, ratfär-

dlgaste, allwctande, allesiadcs narwaran»
de, alsmachligcoch majestettlige warelscn.
»j.Hnru mällg«hand« ärGudiftuchton?^.



Twaggchanda: en ttcklachch fruch<
stan,och en darnsiig sruchlan.

-4 Hwad ar in tralachtia ftuchta»? <M.
Nar mem sruchzar Gud utan killrlef,

isäsom dicftarne och th< ogubachtige men«
giöra.

,;.Hr cn sädan tra'lach'i« fruchta» Gubi
beh«gelig7 lw

Nclt ingalund»: ty Gud wll, at wi
tcke allenaststoleftuchta/utan jämwäl
älsta honom.

, ,^.Hwad «r t< cn b«rn<li« fruchlanf T.
Nar man stuchtar Gud as en uprlch-

, llg kiarlck.
l. ,7 Huru sr>'!< wi alssa Sud? V.
' OswerMtlnZ.

»8 Hwarforesiole wi alss«O»H sfwer «8
fing? S.

Ty han a'r chet hsgsta §oda och 'all
Zodhets fialla.
,? h»a>före st.'le wi fätt!« «ll tr» och ltzt

p<! Oud? sw.
Ty han är en nadig Gud, som wil

ftclpa otz,en alsmachtig Gud, som kan
hielpa o§, och m allwiS Gud, som wel
mcdel och ulwägar til at hiclpa otz.

Anvra Budet.
;«. Hm» lyder lh« «ndra S»dtt?S.



Tu Ml ickc mi§brufa HErranö tftis
Gtlds Namn : HErrcn stal ickc lcka

bliswa osiraffad som Hans nanm
nHbrufur.
Z i > "ad srrbiudlrGud i ttict andra budct?

Gutf, misibruk.
z,.

brulat? S
Cuds nomn warder mistbrukat, nnr

man i. Tl el hcllga Nnmnct lätsinlicli-
M nömncr. 2. bamaS; Mr instar sicf.
efier sitwm nasta ondt, 3> falstcligcni '

<voclr <l!er giör moencd, 4. brufar truldom
ech wwstcppelse, 5. lwgersö«Gub, och .

sörlMr ssg «tilcka M .
leswttne.

thtl <H cn stor syKd a< säledes
brutn Gnds nam»? G.

Ia en stor synd: ty DErrm stal Icke !
lsw honom blifwa osiraffad, fom Hans
»mmn mitzbrukar.
Z4- hwatz bmder lllcr ftrprar Ond i <bet

andvs budct? G.
Guds namns wörvande.

wi Gllds namn? S.
SaKdes, ai roi thtt l)cl!ga,nammt 1.

i M nöd äkalle, och mi thtt bedia om
och wlllsignclse, 2. lacka Gno nf

HKr«



HKrtal, och tofwa honom mcd ord och
gicrningar, samt 3. igenom thct hcliga
namnct, nac Gudö aIM sä iordrar,
sanningen bcstyrcka. <

Trcdie Vndet.
56. hnru lyder thet tndiebodet?

Tanck pa at m helgar hmilodagm.

Dwilodagftns ohelgande.
z«. hwad är Hwilodalzen? S.

Dwilodagen wc« i gamla TcstomciM
chcn siundK dagctt f mm nu i
nya Testamentlt är thct thm sorsia da-
Zm i wcckan,. pä hwilkcn Glld wil, at
wi ffolom hwila istm alla wara wcrld»
silge syflor.
35. hurulcdcs nardfr hwilo»a?en ohelgad /

Hwilodagm wardcr ohclgad i gcmem
nud arbcle, rcftr och syflor,, fom hmdra'
Guds dyrckan,, eller mcd annat ostickc,
ligit företagandc, och i si)nnerhet 1. med
Guds ords söracht, 3< che liellge Sa-
cmmcntens z.olydno och
förncht emot Lara«..
4<?. hwab biuöcr och Gud i tHlt>. '

die Budet? G.
Dwllodagtns helgande.



hwilodaam stole wi sä bclga, at wi
~ hwlle iftan werldsiige systor; och
2. Guds ord häNe heligt, gicrna höre,
lare och bttrachte thct.
4,.?'ttthrt aldeles wi hel»

la, ty Gud sägir: Tauck pa.

Fierde Budet.
hnru lndll thtt ficvd. budet? G.

Tu stalt hcdra iin sador och tina mo»
d<r, pä thel tig mä wäl gs, och lu mä
leswa langc pa jordcne.
44, hwad sörbwdll G»d i thet fierdcbudet?

Wanwördncid cmot fader och wodcr.
45. hwad förstHs<ncl, fadcr och « der? G.

Med sader och moder sörstas har ~

Namrliga föräldrar, 2..Foftcr-Swa'r-
och Stius«Föraldrar, z.Oswcchels per<
soncr, 4. Larare, f. Förmyndare, 6.
M>U'Fadtr och Matmodcr, 7. gamle
och öldcrstigne.
4< huruliOda fader och modcl?

Fader och Moder wanwördas i.med
«anstandige ord, 2. förachleliga aihäs»
tvor, och 3. mcd olydno och strsumme-
lighct, at eftcrkomma tberas deftlningar,som ej liräswa emol Guds Bud, 4. At

at



> at mcm lclmnar them bielplösa utl che<
tochlghtt. s. med grösre söwlam»

pande och wäldsamhet.
de

l. Heder och mördnad emot Fader och
4B. hurii sfolewi hedra^«deroch Moder? S.

Saledes, at wi i. hässe them iwörd-
ninF, 2. ticne them, 3.lyde them,4.cll«
fle them, och f. haswe themför bgonen.
43, hwad läfwaf Gut' thei»>som sil!!h>,s ho

dra F«dcr rch Moder? V.
At them stat will gs, och the sä lef«

wa lange pö jordene.
' ;o, hwaras kommer tä at ftemme och

hsrsamme barn oft<t blttld, dö? G.
Thel kommer af Guds Faderligasör»

syn, at han them, som honom kiäre ck»
' ro, biltlda borlryckcr iftän olyckone, och

gifwtr them ett bällre lis.
Fcmle Budet.

?,. hmA lyder thet scmte budet? S»
Tu stalt icke brapa.

förbiudlr Gud »thet fcmte bxdttl

sz.hnln mängahssnba <ll dt<p?G.
Twaggthanda: lagligil och olagllglt.

A 6 ,4.



Nar Öswerhcts pcrftner ftraffa mH«
gicrnings mmniffior.
is.hafwttGud förbudtt rfmrrhctmatstraf»

failglärninas
Ncl<; litan han l)elsw«rbcsast,ochtit

«hen ändan gifwitthcm swärdct ihauden.
Hwad,il olanligt dr«lli? G.

Mr man as mffylt hgt och wrcde
sin nasta.

57 hurultdcsssicr vlagtigit drckp? V.
Thet Dcr i.mcd lnwartes bctt, wre-

de och nt<t i himat, 2, mcd ulwattcs is-
rige achaswor och arg< stämplingar. z.
mcd tnngcm 4. mcd sielswa giernmgen,
och thet;ä mäng^handasatt.

Hwad bluder och smdrai Gutz lthetftM'
te bndct? S.

Mrlckoch hielpscimhct emot warM»
sta i al! Hans nöd.
,5 Hl!<u M<wiHielrawsrNasta? G.

W<ir nasta ssole wi. hielpa saledcs, at
wi l. hasire t!l honom ett mcdlidande
hicrla, ,2. giswe honom goda räd, bcvie
för honcm, strsware och förmcme ho-
«om, 3. <ire wä!'!ige cmot hoi om, och 4.
isiclinm warcktt dchUr» hansiimme-

Skt»



<5

Slcttt Vudet.
Tu ssalt tcke giörn hor.

4i, hn a» ferbiul.r Giib l thct sictte budei?
T>or och otuchf.

62 Hur» nnda sslcrhol? S.
Thct fficr 1. m«D otuchtlga lcmckar,

2. otuchtige ord, 3. otuchttge älPswur
otuchngc

L). hwad binderrch fordror
te bndrt? V,

Tucht och arbcuhce.
<4 hur» stulcwi wara G,
Salcdcs, a< wi ärom 1. kyste i hitr-

t«t, arbare i ord och öchssowr,
tiae i lcswcrnet, och <il

och en sm achla maka älstar uch
ährar.

Smndc Budet.
65. Huru lydcr thet siundr budet? S.
Tu stalt Icke stialss.

<6.hw«d fövbiudcr G»d»Mjlunde bud<t?
Stöld cllcr tiufnad.
67 Huru är fisld? S.

Twclggehanda: hlmlig och uppcnbarlig.
68. hivad är hem!,« slölt» ? S.

När man brukar oratlävighet emot
Pn l.Da «li lMdel och.wanrcl.

69.



69. bnruvch satl sser homlig sisld?
itiäl then as fin nästa, som

antingen i. m<d falsta waror eNcr 2.
nvd sa><? wigl och mckt, cl!er sck 3.
md tubbanbe och luckanbe sin nastas
goda til sig kommer.

7" hwad uppenb«r!ig siöld ? s>^.
När nmn luidandöljir ellcr oloftigen

borttagcr sin nässas egendom, hwattil
ett olafiigit rmnarkes ftyttande afww
hörer.
?i. hwad diuder och flndrar Gud i thet siun»

He budet? S..
RedliZhct emot wör näsiä i Händel

och wcmd«l.
Säledes al wi i. hielpe wär nasta

cis wär <örmögcnhct, a. sörfordre houom
mcd rad och däd, al Hans närinä m»
roarda sörökat, och z. bestärme och för-sware Hans ägendom.

Ättonde Budct.
7l.hur!llydl's thet ättonde budet ?p>.

Tu stalt icke bära salstl tvitnesbörd
tmot lin nasta.

förbiuder Vud i thet «lttonde b«.
swar.

All lögn och jalsthet emot wär nssta.
7l»



?5. ?»!": warder w<lr nasi« bc?uqln? <3.
Ta mau i. falstt cmot honom wil<

nar, 2. honom sörradcr, 3. bccktalar, 4.
kommcr honom ondt rychle pa.
?i,l)»ad b,»dcr och fi,n'dl'c>»'Gu2 l thet ät'

Un>'cht'Nct emot w<3r nasta.
77.hnru ssoilwiwora ,!pl's)<igl emot w<l»

nasta? V
Sälcdes, at mi 1. tanckie och lale

Mt om honom, 2. lirsachte honom, och
wa»da ali ting til tl'tt basia, sä wida
thtt utan sanningcnö kränckcmdc ste kan.

Nijonde Vudct.
7«. huru lydel thct »ijonde lmdet? S.
Tu stall icke haswa lusi til tins nä<

stas hus.
75. hw«d furstäs har mcd wckt nasiashni?<?.

All wsr näjtas egendom i löst ochsom icke lif haswer.
50. hwad fölbludcr G»di thelt« nijonde bu«

dtt? swar.
Allond warcktllg begarelse til wär nä-

stas agt«dom,som icke lls hafwer at thm
lcke ma komma mcd nägot sten undcr otz.
«».hur»stcr then »nda bcgärelstn til »<ll nH»

stai ägcndomi S.
Thm sttt I. gtnom aswund 2. genom

girig«



ZirlZytt och 3. Zeiwm begaiärelse cher
fascing ahra-
zi hwad biuder och forvrar Cud i thct nijon»

de b»3el? S.
Förnöjjamhck,

zi.hwanni tljenaf bcfaltc för»
Then bcsiar thcruti, at wi 1. ffol»as himat wcra sörnögde mcd hwadGlid

oZ bcssclrt hcfwer, och sMtnM 2., un»
na rcar nafta Hans goda, saml 3. wara>
honom behielpclige, at han mä silt be>
HMa och blsltti'»..

Tijoildc Budef.,
«4. h»rn lyde,! fhct tijonde bndct? O.
Tl! stalt icke bcgiära tws nasias

tro, cj Heller Hans-llmare, cllcr
no, el Heller Hans oxa, ej HMr Hans as-
na, el Heller nagot hw«d honom lil-
hönr.,
85 hwcid fölbiuder G"» i thet tssliudcbudct?,

Then onda nMödda bcgarclsen, ars<
si)ndm i gcmen, och i synnerhet all ätrK
til wär nasias egendom; som lis haswcr.
«6. hwad bl»d/r »ch fvlvrnr Oud i, thel>tijönvc bud,t? S.

En fulkomlig hicrtans renhct'..
,7. luni ssuls wi hffiits otz vm hiettäni



>

Cä'cdts, al wi i. dämpe och för-
qwGc then onda bcgarctsm, och2.mcd
md och däd hiclpe l!l, at wär
Hans maka, tienfttsolck och ökcr mäge
bliswa och giörc» lMad thcm bör.

8« hwad är tä' fummail af?«gcn? sw.
Di ssall atssa tm HErrc Gud af

alt titt hicrl», as ali ti» M, af all tin
hoq, as alla tina krafttr, och tu staltälsta tiu nassa säsom tig sttls.
zZ hw«d ärtliet,at alffa G»d af att hiesty

«110 siäl. all hog, och alla fr,istl>' ? sw.
Tbct a'r, afsta Gud sä, at siMndlt

nr sullcligcn uplyst, wiljan
och krafttrne suNkomlige, til ot lyda
och hörsamma Guds Bl>V.
50 hwad artl)et,a<> ä'ssa sin ncst« ssM siz

sieltlsw.Thtt a'r 1 liysa m sä hlertcllg och
MichG kiärlc? m sin nästa, som til sig
sielf, unna sin nalla sä godt som sig
sielf, och 3. sin nästas wälf
Md, sä troliga, som sin egen.
91. K<!» Nllgon IMNN ftx, bllfwa satiK genom

layftirs gicrningor? V.
Nti: ty ingen Mnnistia kan giöra'

lagcn tilfyllch.
5,. hwad hindrarat «> ,ck« lunn« giöra la»

gcn tllfplleiNS. «»'



Lagcn Hr andellg och forLrar af otz
en fu!lfom'ig lydna; men wi äre kiötzli»
gc genom synden sördärswadc.

?,. hwarlil cr t<l lagrn nyttig? «3.
Lagen larcr otz i. hwad wi stolc giö«

ra och lc?ca, 2. At fiannawarasyn<
dtr, 3. llichlar och drifwcr otz at siy til
Chrijium l Usms siiNbordare.

binulrdcsfiänne wi syndsxcl' l^iNG.
Nar wl lase t'ch bclrachtc llto Gu>K

Wod, och ransaka thclhos wärt l-icrtc»,
lcmckar ord och gittm!igar,sä befi<i!ie wi,
huru wi l>isme syndat nu emot tbet ena
mi emof chtt andra budet. llti m spegtl
str mmi ft.lckarnt i ansichltt, «t! MDs
lag Menes stäckar.

liaanit b släft<l'r<lrtftn?>,Bldirf?S.
W<W fy-da fördars brfiär lhcruti,

~ at wart sör!tä!id sr as naluren sör»
mbrck.it, 2. wär Ma isra!)
Gudi., och 3. wära kraflcr sorlorside i
tbct cmdeliga: sa° at wi a< naturen hwar»
km törstä, wilia ellcr k<tnna gidra thet
gM och Gudi ar.
95 hwarigrn»!!, ftafwrr «°en»>ss,an lckfat uti

et T.
Genom syndasalles.

37. hwnriftsn <lr Mlnnisslal» fall<n? G.
Ifrän



Isrän sMomlighcttncS' stsnd'.-
si<l„o sw,

Vmuti at war stapcit» es,
M Guds bcläte,

Glids bclatt dcstod sömamligall uti
mc7,!>istiant' mcdst<ip?,bc nM.'tt,rattscr»
rkjbtt och uli kropscnS
lyckscckfihct ock od^delighet.
ivo hafwrr ts mc<inistl«n >ckr Mtlll Gud<

bc!ötcafnnturcn
Nti: ty hon haswcr sörloml thcs ge«

nom lmdm: Mtn gltiom näden begyn»
thtt stcr uprcktas och söm»)as hoö

the troqna.
Hwilkcn' srorsafen til sy»den? G.

Dicswulen och tmnnistian, ty dieswu-
lcn g?nom ormen bedrog til at a»
ta as <hct sörbudna trä, och Eva kom
sin man Adam <>l at ulöra thtl sam-
<na: altscl ör syndm kummm i merloe-
na as diefwulenb aswuno genom <na
mennistio. ,

,o, Hwod «r spnd? S.
Alt tl)tt som sirider emot Guds blld,

söltömar Gud, och sörticnar straff.
loz. Huru mHngahanda äl fynd' <?<

Twilg-



Twä>MlMda: arffynd och wärks!)iid.
104. Hlvnll!ir aissynd? S.

Arffynd ar lhen v!!da begärclfm och
sördärfwade naluren, fom wi födas uti.

,of. Hwad ar wavksynd? <3>.
Wärcksynd är alt thtt mmnisiian af

ech igcnom sin onda dcgärclsewärckcligtn
taocker, talar sch giör/cmot lag.

Hwl-.t> söiticne w! sscnom syndln? G.
Guls rondo, timmclige ssraff och t»

wig sörtapxclsc i hcirvelit.
«o smot Gildi t.ig? S.

Igenom Guds nnd kunm chc ällyo
söode tciga sig tll wara för dödellga s«m»
welcs fynder och ctt ogudachtigt lcswcr-
«e, samt mcd liprichtigt wandra
tili Gndö ftuchlan.
loz.Hwad medel stolcwiisynnechet brufa,
at wi m«lq< tcswssi«n sann G«dachtlghet, och
t<MoK si/ndecmot Gudi

bud? S.
HMe siM: 1. Ai wi fiitlgt läst, l)ö-

-rc och bctrcichte Guds ord, 2. al wi fti-
tiat bedie Guv, at hcm H mcd sm hc->
lia.i anda rchcrar, och lcke lagrr sin hcmd
istän off. 3. At wi tidt och osta sörnye
chet godss uM och löste,som wi Gudi

mi



uki doptlstn giordt och 4. At wl
dagcliga öswa o§ i strid emot syndcn.
!OM, Huni «<l«gschan« IldnoforHrar lagcn

Of o§ s».
TwZgHchmwa: ir.warlcs i hilrtat, och

uiwättes i lcswornet.
, ,v, Hi>ln l«n wclr lydna wnra Gusi beho»
Hel!g,«Hrwiickltl>nn«upfpllal«qcn?S.

lEftlS Chllsius haswer upfylt lagen
för otz, ock bcftiat osi isr<?!, lagsens str<
dannelft. Thcrföro ar wär llMa vch
hörsomhct, som af cll lrl?Zcl hlcr-
ta,Gudi str Christl stul behagclig.
Andxa Huftvudsiycket om Tron.
il»

lSasom lagcn lärtrotz at kiäna synben.sä
lärcr ost Ewanqelium huru wi ssole blis«
wa srälste iftän syiiden.HwilkctEwangc-
lium söresiallcs oh mi trones articlar.

,«,. ärEvangeliumf <?l.
Ewangelium <lr ett gladt bobffap om

Guds näd och lEsu Christi sörck.ist
allcm chcm til salightt, som tro.

i,,. PH h»cm ssole »i tto? S
W Gud.

114. Äro icke stl«a'n e«G!!d?G.
Nch: HCmn wär Gud at k" enig

Gud. »i/.



,15 Hro fi.rc vlrslmer i nan e» 7 S.
Is, <re öw p,rsoncr i Gudomcn, och

che trc personcr äro en Gud.
Fadrm, Sonm, och thcn H. Ande.

"7. Huru msnga stnck.nfordlat lil trona?
Try strcken, nemsilien 1. en rättkund-

stap om Hans wäscnde och willa.
2. ett ottuiswclachtigt samtycke »il ihcn
uppcnbarade himmclsta sc!nnl",qen, och
3. en Barnsiig sörrröstan pä Guds fa-
derliga nad och kiarlck.
liz.Huru «ängaäroTroncsArticlar? V».

The äro lrehuswudarticlar: thcn för»
sie om Gud Fader och Skapelstn:tstN
andre om (Wds Son och Ätcrlösnin-
gen: och lhen lrcdle om thm Deliga An-
da och Helgelsen.

Första Articlcn.
lyder tlien sorsia Articlen ?<?.

lag tror pä Gud Fader alsmachw
gan hlmmelens och jordenes stapare.
,»». Hwad förehälles oh uti thln första

Artillen?<3.
Guds Faders mälgierninaa''.

»,,. Hwilkcn är Fadlen?G.
Fadren ar chen sörste P.r oncn i tbm

Gubomcllga warelsen, som a.croi^cl



haswer M Sonen sig sielswom ickmn-
likan och samwarande, as hwilkom,sasom ock af Somnom chcn H. Ao
de mgsr.
~,. Hlyilf» sr« Ouds Faders wäsgiernin»

Guds Fadcrs ciro, at
han i. haswer stapat ost, 2. uppchcil«
ler, bcstyddar och sörjörjcr H, och 3.
haswer utgifwit sin Son för otz.
«,,.Hwartörc haswcr Gud bewisat oj s<»

dane wälyielningarl S.
Us sine blotta näd och Fadcrliga god-

het, utan aN war sörstMn eller war-
dighet,
»,4. Hwad ärc wi Gudi ssyldige för thctza

walgierninhar? G.
Mi are for alt thttta plichtige 1. Ai

lacka och loswa honpm, 2, wara ho,
«m lydige, och 3. tienä honom med
«lbörlig och stlälig Gudstimst.

Andra Articlen.
«2s. Huru lyder then and?« Avticle»? V.

Och pä lEsuM Chlifium Hans
tnda Son w6r HErra, hwilk«n as»
lad är »c.
»li.H»adfölth<lle«o§ «ti then «nbra «r»

<i»l«n? V.
Guds



GudS Sons wälgitrnnigm.
, '7. hw! kc« är Gnds <?on? S.
Guds Srn nr <btn antra persona

i ftdd i twightt «f Fadrc»
pom, af bwllkm sösom ockasFMc»
nom lhcn H. Arde «tgar.

,2l!.bn!-u fnllosGnds SI'N?V.
lEjus Chrijsus.

, ,y. hwnd tror tu om lEsu sshrissv? S.
At han gr <n smm Gud <n

fa>in mtiuiistia.
ijv.huru »ickngii natitrcr aro t>j, Chrisir? S.

Twen»c, thcn Glidomclige och lhen
mennlsslige i tn pcrjon.
I ZI. hwaraf hafwcr lEsxs Dlistus thcn

Gudomcliganoiuren
TlMf, alc hcm är stdd aj Fadre<

no m i ewighct;
»zi.hivaraf hasn«r ICsus Chnstui lhcn

mennissliganotnrcalS.
Tbcros, at then i lidsens sullbordansr stdd as lungsru Maria,

il,, hwad örtheone ICsusChristus st tig?
Han är min HErre,
i?4.hwalfvre Hr haa tin HFrrc? S.
Ty hau hafrocr m!g stctappade och

sbrdömde meinistia sörwarswat
och wunnit isrcd, alla jlMr,istä>i dö<
den och dicswukns roäid. »Zs.



» lzf. Hwah bsMnlckc? ns? «F.s lEsus bcmarckcr en Frälsare och
Saliggiörare.
l;i, Hafwcr tä lEsus thrisnis, fralsi och

fövlohat fierc an tig? S.
la, alla mennistior.

»)7. Hwarfrre blifwa tä ickc alla menni»
siil'l S.

Thcrsöre, at che icke ralteligen mcd
ttmia tilägna>fg Christ, sorlimst. Then
chcr lror han stal bliswa salig, men
tben ther icke lror, han stal warda str»

z dömd.
Z, ljB Hwarmcdhafwer Christus föl»

!l'ft<ltt!g?S.
Icke med Guld eller Silswer; u<

Z <an mcd sm heliga och dyra blod, och
wed sin ostyldiga pino och söd.
>ZH'3ll hwad «nda hafwrr shnslus sö»

!,'tzatt,B?S.
At joa stal i. wara Hans cgen, 2.

-»'blifwa och Kswa undcr honom i l?ans
Hrike, och z. Nana h,o>wm i ewig rat»

strdightt, mcnlöshct och salightt.
. ,4«. HulU stl»le wilicnahvnlm ftm äsd^d

Han 6r tredic dagen upstöi den l»
j ftnn the döda, upftrcn til hlmla, sitter

B pä



B GudsFabcrs lhögra hand, chct Hr,
leswer och rcgncrari twighct.
,4». Hwat» ibemarckel thtl rrdet Ch.ristus?

En Smord.
,4,. Hwarföre kallas wsr Irälsarc e»

smord-? T.
Ty han sr ester chm mennistlige na-

iurcn smord as Gudi mcd glödlencs ol«
jo, thtt ar, mcd Hen H, Anda och

kraft.
14, Hworttl smord? <F.
Vl cn Prophet, öswcrsie Prast och

.Konung.
144.HwarföFe FaVas Ehristus «n Prophet?

Ty han haswer uppcnbarat otz sin
himmelsta Zaders wilja o,m .war sa-
lighct.
145. Hwarsöle?allasCbristus en >oswer,ste

V.
Ty han 1. haswer offrat.sig M

pZ trä lil en sörsoning för wöra
st)s,dtr,Vch 2. manarMl sör ost hos
Fadren.
,46 Hwarföre fossas Ehristus en Kl'nung?

Ty han regerar «. uti sit aNmachtS
rlke öswer alt chet, som i himmclm och
pä jorden är, 2. mi sit näde-rike ös«

WER



wtt sm Chllsicliga Forsssmlina. ,och z.
Nti sit l:arligl,cls -rike i himmllcu.
i»47. När sta!Cl'r,si'r,tc l'l'fw> sin igtcch

'!!>>pc!!b!N't föl' hcla wl'r!d IIN? S.
Pa Mrsia Hagcn,, han »varder

kcimmcnidcs i sin lil at döma
lcjwallde och t>öda.

Trcdie Articlclt.
,48, Huru lydsr lhsn lnbic Nrticlen? O.

lag tror pä chm A>ida, cna
hcliga allmänncliga kyrckio tc.
!4).Hwad föll-Wlcs l'§ uti then lrcdic Al»

<>clrn? S.
Tben H. Andcs walgicrninM.

!fc>, Hwi!!en a»' then Helig.' A»dc?
Mm D- Ande a'r then ttcdlt pcr-

sonen i Gudomcn, som utgär as Fa»
drenom och Soncnom i cwightt. ,aiO
lik och scmmcllilvaranbe mcd Fadre»
nom och Soncwm.
i si. HwiUa aro thcn H.Anlls

<,<ir? S.
Then H. Anlvs ambtte och

ningar aro, s,; " ->n i. exa ClMcliga
kyrckio, ch.! -'"Ns Forsamlirq i
wcrldsn vp'ystr rch

, iw.wmt
sör<



söMcr allom lrognom theras syndcr.
2. At han stal upwackia otz the
dödo, och 3. giswa allom trognom i
Christo ett cwigt lif.
,si. Han tu nu lälunda teo af tina egna

liafter? S.
Jag tror, at jag ickt as mii egit för-

«ust eller trast tro kan, ellcr komma til
min YErre lEsum Chrisium.
~z.H,»illen är ti then, som wärckar tly<

»a? G.
Then Hclige Ande.

,54. Hwarigcnom warckar then H. Ande
«rona? S.

Genom Prcdikoämbctsens lienst i or<
det och Sclframenten.
,55. Nar t, sagce, ester then sörsta aftic»
len: Jag tror «tG»d Fader hafwerall tixg
fi«pat,teortu icke: at G»l>s Son och then

H. Ande hafwcr 01l tinq slapat? S.
Jo, jag tror, at Gub Fader genom

Sonen i then H. Ande haswer all ting
stapat. all ting lippehaller. och regcrar.
iss.Hwasssre tilaqnai tä ssapel'cn besyn,

ner!i«en Gnd Fader? S.
Thersire at säsom stapelscn ar thet

sörsta Guds warck, thcrmcd han sig up«
penbarae hajrocr; sä warder thet then

sör«



ftrsla personen i Gudomen besymerli-
gcn Mgnat.
'57 När tu sägeleftclthe» an>ra articllN:
log<rl's,at G>ldsSon hafwcrmig äterll^ff,
lrortn ts >cfe>at Gl>d Fadlloch ch,n H A:>-

de haswrr lig S.
lag tror, at Guds Son af Guds

Fadcrs och chm D- AndeS liarlck och
barmhcrtightt, och estcr thcn H.
Trcenighelenes rad och bcstul hasw»r
mig
, sb.Hwa» förc tilägnai tä

ket bisy«ner'!>un G
Thcrsöre at Glidö Son är mcnnl-

fiia roordtn och haswtr uti then
gna mandomm chtr Guds räd sM<
bordat ckcrlösningcn.

ihen trcdltartlll»»,
jagtrurat lhcn H. hafwtr m,« Helgat,
ech sH widale, trvr tu tä ickc, at Gud Fadll

uch Guds Son haswel h,!gnt <><,?>?.

lag tror, at then H. Ande asGuds
Fadcrs nadc genom Sonstns lEsu

sörllensi bewisar sln Gudome,
liga slädewarckan lil syndernas sörlä-
lelse, rattsardightt och twig salighcl.
»e,,. hwarsölftilägnasHelgelftn bcsynnel»

llzc» then -h Anda? S.
B 3 Thcr,



Thersöre, at chcn H. Anve mi och
g«nom walgicrnirg sig bosyn-
ncrllgen uppenbarc,t hakvcr.

log stal gcriom Guds nad sä <ro-
ms som ar chen cwiFa
lighclen.

Tre, nemllgcn ~ Guvs nad och
barmhsrlighet, 2. lEsu ChrlM str-
tienst och förstyllan, och 3. Tron
nzärckad af then D» Ande, som
tager och sig tilagnar Gudb nad och
Chrisii strGnst.
TredieOusivudstycktt omßönen.
,6; hwi fsljer om brnen siraxt eftcr3ro«

nes «rtlclar? S.
När w< äre rsttfärdige wordne as

<rone, sa kunna wi änlä latteligen sal«
la: thersire ar thtt Kögcligen af nö-
dtn, at wt altid bcdie , chct ock Chrl-
sius lärde sinä Larjungar.

hwcm sfvle wi tilbcdia? S.
Mt!M then sanna och lttmige Gu-

then H. Anda.
,< l. h»ad ar bedi., Gxd? S.



7 ,
Thtt är; HMcr ett ödmluke och bol-

filrdi.qs sc>»itak mcd OKW- om alla nöd,»
lorstighctcr'.
166, hwadar thet,sonrsfal btwekaostil bö»

nen? G.
i. Guds beftlning' ~ Guds löste om'

bönhörclsen.. 3. CHM sörbön och thcr<,af harftylande bönents kmst och wao
dightt, snmt 4. war egcn nöVto^ft.
,67. Hull» lyder G»ds brfalninl, l'm bouen,

Psalm. 50: 15. Hkalla migi nödc»
ne, sa w!l jag Hlelpa tig,, och tu stalt
prift Mig.

1' z hwad ssole wi bcdia af Gud? S"
Alt chet,som lälidcr lisGuds namns

saml war egcn oich war nastos
liödwrst, bäve anMge och lckamligc'
nsdtgafwor.
163. hwad förjiäs Mel, andelige nädcgäfwor?

Alt thet, som lander tll sialems up.
p<HMeoch thce lwiga lifwetS crnäenve.
, 70. hwaV sörstäs mrd timlliga näl>cg<lfwol?

Alt lhtt, <omi lander til kropscns up-
pehMc och chtt timmtliga llswet?

och kallas daa/eligit bröd.
,?i. ?tt thct l<l e>,stor fynd,at H Di»t bc<

dia Gud? S.
Za



Ia cn stor synd, ch Gud haswcr bc-
salt ost irkcligcn at bedia: therförc, thensom tdct sörjlimmar, hau syndar einot
Guds bcful,nng, säftm thcn thcr hor
ttl.r träp
171. hucu bedia, at wi mäge blifwa

böohörde? S.
Wi ssole bcdia l< i Chrissi

2. i cn stadig lro, 3. af et botsardigt
hierta, och 4. thtt lckamliga med wilkor.

'Thristi namn?
'N) Chllftus haswcr förwarswat otz

«ll andclig och lckamlig wälsigmlse,och
hcdcr allid godl för otz.
»74. hwarförestolewibedia i en stadia tro?

utan twna llr omögcligit tackias
,75 hwalfsteffolovibedia «s el botsardigt

hierla? S
Ty strymlares och ogudachtigas bönsr tn styggelse för Gud.

I?6.Hu.»ssole wi bcdia om lhet lelamliga
«od« med willor? S.

Säledes, al wi w<lr wilja underfcisisGudS hellga wila, och bcdia, at han
Wille gifwa otz thtt Kk<imliga om
och nK thet Gui bchagcligit och otz
nytligt ar.

»?7.



»77 h»arf>slest.'le wl bedio om Mllesanli»
ga gyda mcdwilkor? S.

Ty wi wttc och sörsts icke, om lht««r Gudi l)>hagcliglt och otz liynigt. a«
wl sä lhct lck.imlfga goda, som wivm-
bcdie.

»! ll's? S.
Ne!j, ulan oivilkolligen, ,y Gnd wll

altd gislva ltz ,hct lgcimliga andlliga
goda, nar wi honom «herom bcdie.

B!>s?<> wi atld bönhrlde, o« wi p<
thetla sätlet icdia? S.

Ia nHttligO.
,zo hwadstl'le w:

m»ft hielpen? G.
Wi skole sirdida Gl>dS hiclp mcd

lolcimod. Ty om han med hiclpm dlö«
jtl, bspröswar han thtrnud wäri lola-
mod och giswtr otz doch anlmzcn ll)U
wi bcdie, cl!cr thtt oZ nyttigare <ir.

li böner 7 T.
Böncn Fadcr wllr, hwilfen wilr

DEm lEsus Cdlistus haswtr siels
sammanfttt och besalt sin» Larjungar
<lt bedia.
,«,. huru Mel«« Hssrrans lö» ?

83/ U«l



Mtrcdelar, ucmligm i. Ingöngm,,
2. Böncpuixtcrnc och'3. bcsiuttt.

Ingangcn.
,Bz. h»lu !»der li»,änss<,'»? S.

Fadcr ftm ast i himlvm.
l»4. hwad förstHs mcd th t vrdtt Fndn- ?<3.

Thcc ordtt Fadcr förstas har wäscn-
tcligen om alla tre pcrsoncrne i then Gu-
domeli.qa warclstn, Scmm och
ihcni H. Anda.
»8?. hwmfäli,' lolla' G»d mir Fadcr

Gud w>l mcd Fad(rs namutt locka
otz, at wt
nwe Fadcr, som haswcr stapat oss,och
i dopet uptazzit för sinä nadcbcmr, och
n. At wi lionom trösteliga och mcd ali
tilsörsicht dcdin stolc,, sasom ct barn dri-
sieligare bedcr sin° sadcr,a» ct tienstchion.
,zi swa'rföre sayer t« icke min Favcr,. »ta>l

wärFader? S.,
Ty somwi inbördtssoss emellcm äwj

sa msste bcdia.ick allcnasi
sit otz siklfwss, utan ock för andra, r
fynncrhcl sör chem,. soin aro Me hrö»
der och i lrona.
»87.Nältl! bcderFadcr wäl som iffi him<



Mcd hlmlom söistss här lcke nsg««r
ftapav himmel.. lika som Gud stuNe l>,
thcrutiimti!,, ty himlnrnas himlar kun-
na icke degripa kMom; ulanmedhim»lom fVIMs Ur Guds obegripcliga
Majesiel och HMMs.
l>8« hwad lara »h lä chevMn i yi«som?<3-

2lt Gud ilr en alsmachtig' GuV.all-
wttande och aÄ<staVcs närwnranve.

Bönevlmcterne.
hul u inänga aro uti Foder

«sr? S.
SIU.
The tte sörsta kallas Mhedlrlse böim,

che lrc sidsin kallas c>ftxdikl!e böner/
ech handla alla sex om andeliga nöd-
torslcr; mei, then mdlcrsta ellcr ft<rde
Hönen hanvlar om' lckcimliga nödtorster.
!?,. hlvarföre hafwcr Chrlstui lardt l's sH
znsngll bl'»>,'r iga ;>!>,!« allc»«st

cv bsn l'M thct lrkamliatl? S.
, aswi mäste sörst vch sör-
nämligaft sika cslcr Guds rike och Hans
rattsärdighck, sa kanne wi ock «ara
cherom förläkrave, at Gud hörer war
Vön om thet lckamliga goda.<

FM»



Fsrsta Vönen.
19, huru lydcr then V.Aclgil wardc lilt namn.
,y'. hw"d f..vstä m>,'d ss,!ds S.
M<d NI-mi förstss I.

wä^nd«e, ?. Guds cgllissdpsr och arc-
tlllar, 3. GudS och <i.'
Gutö D- "d och Sacramcntcu.

G<>ds namr! är gansta heligt.
,55, Ka» l'ck Gildi nam, he!«ai af tz? S.

la, när wl l älle thct sä hciigr, som
chct ar i sig siclst.
,3/! bnru hcleas tä Gudsnanm afltz? S. !

ncim;i wardcr af otz Helgat, 1.
när Guds Hld rcnt och flan lärdt l

och 2. nar w! tfcrcstcr,
Guvs bariiägnarMudsttlchlcligm lcfwe.
1)7 br<ir>a 1

Guds H. namn wardcr ohllgat 1. !

gs:om ta <alst lära, och 2. gcnom syn» j
tigl och sörarg.ligil lcslocrne.
l?l När wlnusaijl.l'» gat

Wi b.di,, at G.w n <ir himmelsse
Fadcr wille i. otz sör all sa!,? f

?. 'äl>> sit 5). ord ren< och o-
»bland otz laras och s.,

scW



famt ?. glswa otz sin rss, at chercs,
tcr släNa närt lcsnsrne.

Al,dra VöntN.
T>lkomn>e titt Rckc.

I)!irl!!!«lnqa!)anda N 7 Gn>< w!fc? !?.

TrcMhar.dn. ncmlisicn i.Guds all-
m?ch<ö »ädcûkt,;.AudS
lMligwe Rike.

Himm l ach jord, chttulmnan Gud
ali ling wäldcliD regtrar.

,<,. Hwad cr Guds Rike? <?.

Guds sörsomling hari wcrldene,r)wil«
han ncidllign ngcrar gcnom ordel

och ,
~v!. Hwad öl Gudi K<lss<«h«s R>lt' S.

Thtt cwiga llswet, lhcr Guds ber<
nciö harlighct» Gudi stol.

W> som allid leswt uli Guds <lll-
mactts rik>', d diom, «t i. Guds räde
Rkl, 2. Guds IMWIS likt til otz
lomma ma. ie.
«<»i.K mmrr teilleGuds nckd.'< rch hälllg»



rike, men om wl wilje thtt ratsiigm an-
namme , mastc wi om thes tilkomman-
Ve miurllgm bldia.
,«><:, Hurn kmmncrGxds ylifc <il otz?

i< Nar Gud wär himmelsse Favcr
giswer oss sm H och 2. narwi
genom Hans nav scklie tw «tt Hans H.
urd, och 3. söre ttt heligt l«swerne hckr
i werldcne.
207.5,u1u kl'»»ners uftH ljnrlighefsßite til vss

Nar wl genom Guvs näd öromsta-
dige i noM in lil anvan, dö saligen,.
ingä i thcn twiga glavien och cher ewin-
Nlrligen lcswe.
,oz. N"l wi n» säje, t,sf"n!me' titt' Rike,,

Wi bedic, at M>V war himmelsse'
Fadcr wille glswa oh- sm nad,. til at;
Christtligcn leiM och saligcn dö.,

Tredic Vönen.
-,c,,y, f>nrn !h,dcr thi» trcdie böilen? Gl.

Ske tin wilje,,Pso»w i fa
ock pä jordtne.,

2 c>, Hwad ar Guds wiNe?
Guds wilte ar thcn han oss uppen-

barat hafwcr i sit H. ord, neml. La-
gcn och Ewangelio.



, i.Hwan m hofwcr Gud uppcnlxrnt sinwi'ja? S.
Om war T» Gud wil at

alla mciniistisl: stola salsge wcirda.
212.hwi!>k<läw föirhintira »i «t giö<

rw Gods wilja? G.
Dicftvultn, wcrwm och warl kiött.

2'z. h»?ll l'ch när stilr G.
Wuds wiljestirr, nar Gud i. Sö»

bindrar wär k!öisllga wilja,, 2. jörtager
aN sud r<sv, diejwulWs och wclldsncs
gnstag, och 3 siyrckcr och bchallcr ofl
fästa > sin ord och i lrone ni til ändan.
2,4 l)wnd sorfrar wilie of psi / S.

Guvs witjc sortrar af oh i. darnsiig
lydiw och hörscmhct cmot Gud, at
wi tro och leswe cster
2. tolamod och lindcrgiswenhtt, <u wi ä-

re rögde nud (ZNids wilja, uti alt thct
han oft behaqar tilsticka.
2is. hutu Guds wiij.i «f otz ss,t här

pä jordcnl? S
Sssom han stitr i lMmclcn.

»16. hwlilss aro <he soin giölaOudl wilj.l i
h'>»me!cn? G.

The H. ÄnKr och saligtn aftcdne
2,7. Nar wi nu sajf,siie tin Wille, Mm i
H.W!lcllN>lsvck rä ivldcne, hwalvm btdie wi



Wi btdle, at Gud Wille a/nn oft
si'> .nU> «il <it i a!l ling w7r.« nögde
m.d l ci"s f)> wilja, och sä wiNlligm
s>c>m >l, r est>r, scm A"Mr«t och che

i himmllm.
FierdcVönen.

Watt bröd Kis ctz i dt!g.
ll tt, st'm krosscus l!ppch«llt och

rödlorst till.önr.
Gud «rar himm,lstc Fater.

»,!, b»ilkl'm !.lf"ll G»d oagtliatt b.l'b?
mcmusticm, töde grdom och

ondom.

At han genom llna n,'ä!Bmii:Wrm<l
läcka chcm «il dtiltrniss.
~;.Nälwi nu iäiie b>öd g f

v3>day, hwa:om b.dil wi »s? 'i
Mi bcdie at Oud i. wille läla ost

strsiä, at «het är «s bans rao gifwit,
och 2. At wi säsom Guds mcd
loWtjelft mäg» undtä wärc dageliga
bröd.

Femte Vönm.
»«4 huru iodll lhcn tMI, bö««?

Och



Och förlät otz wara sslildlr, säsom
ock a'i sulate lhlm oh styldige äro.
»:c s'wad sörslss m.d wäiassnldss? S.

Mcd wara stulvcr sörNaö nara syn«
dlr bädc wittcrligc och owilllrligc, som
giöra otz siyldiac til GudS wrcde och
s«raff.

ho fan forlHt», of w«lr« <3.
- Gud, som ar rik as näd och barm-
,27. Hwllsom föss<llll Gnd syndclno? V.

Thcm botsardigom, som i lrom ho»
nom thllom bedia.
»28 Hwarfölc fölläfer Gnd syndctn.l? G.

As sin blotta näd stl!l.
~9, Om wi wiljlwsla försäkrade vm wäf«
spnlcljförlHtflslhosGud:K»vad<ilelviplich«

liye fnwtwsrnäsiä' S.
Wi äre plichtigc at ftrlöta lhem otz

styldlge äro.
»lo.Hulustoltwi fölläto them vtz ssyldlg»

Söledts, at wl ~ haswt 11l wär nä»
sta tt kiarligt och strsonligt hima, 2.
icke betala ondt mcd ondt, utan 3. giö»
ra chtm godt och bedia för thlm, som
»st emot dryta.

2ZI.



»;,. Kinna wi mcl» »ärt ftsMal<de förtian»'
wära sondcss firlätllse l'l's G»t> ? <F.

Ty l. war förlätclse är gansta'
swag uch osulkomllg emot Guvs obe<
gripcllga barmhtttWel, och 2. na> wi
Pafwe qiorvt thes borve giöra, sa
Mwi doch onyttigc tienarc, lfch kunne
icke nngot godt hos Gud <h<r nud str,
licncr.
«z?. Hwarfore sfl',> wi <ä fölläia thlni l'si

ffyid.g,' «r) ' S.
Tilat blwisa lvär wälmmta lacksam<

het och lydno cmvt Gud war k. him<
mclsse Fadcr, som sägtr r strlalcr, s5
stal uck eder wardw förlatit.
,;'. löl''ätc>' t.<l ickc GnV osz wäla
om w> cke förlätfthemoszeiiwl ilnte? S.

NcU. To lEsus fägcr ullrycktligm:
om i icke förlatm mennistiomen thcras
brull, sä stal eder Fader icke- ellw str<
löta edcr edor bralt.
,34 KanlKickerlltVihenrattbedia, som icke

förlätel fin nasta? S.
Netj. Ty han dcder r. emot siq siels,

s<s ar ock Hans bön en stygßst ftrGudl.
SKtte Bönen.

Huru lyder the» sictte bönen? V.
Och



Zch mlcö ost,cke i srcstllse..
,-,« H»nl Mllngahaistza är frestelft? V

TwaWehanda: tken guVa och ondcn,
2:7. Hwaraf kl'»>Mr thei, qoda srcstelstn?

AsGudi, som a'r all godcts kialla.
,z8 Hwiid förstäs mrd lhen>stl'da stlsiel f» ?

Guds nMprösning, öwarmcd hmr
war lw, kiörK? och tolamov.

»39. Hwallsscnl'!» pröfwar osz S.
Gud oL I. gmom, sit H.

ord, ?. genom sinä wäsgicrningar, och
3. genom kortzetv lckamligc bilroswol<
str och cmdelige anfächtningar.
,40. til hwilkcn änva pröfwar osi Gud? S'.

Icke tll ondo) utan til g«Vo: thcrmcd
at upwackia i otz <ron> hoppet, böritn
och andra GudachtlghtltNts us«ingan
,4>. Vedir Mi tck, at Gud wills bew«na vsj

för thcn .u'da frestclftn?<?.
Nlij; litan sasom Guds naedeplös»

ning ar ostnyltlss,-sä stole wi bedia
Md Dawid: ulransaka mig,,Gud,och
ss wlta- mlt hierm, bepröswa mig och
förnim, huru lag th«t menar, och se til,
om pä- enom onvom wag är, sch
ltd mig pci lhcn cwiga wagcn.,
,4l.Hwaraf kunimcr lhcn l'nda stesielsen?

As wara andcliga ficnder, ditfwuw,
och wart cgit kiöll. 243.



,<;. Hnn» ftsstar o§ diefwll!tN?S.
Ditswulm srestar otz i. genom on»

da tanckars och lastcrs lnstiutande i
hiercat, samt 2. genom sinä roarcktyg
ogudachtiqe mennistior.

,44 H»lu frcsiar utz wrrldrn? S.
Wcrldm srcjlaroh i.gmom timme-

liga wallustcr, 2. geliom sörsörista crcm-
pcl, 3. ge>wm strsöljclsc och lM cmot
Guds barn.
24-. H,,ru flcsiar l'tz wält tl!>t fiö»t? S.

Wari egit kjött srestar otz med ondc»
ianckaroch syndige btgiarclscr.
-«6. I>l hwnd ända ftlstar l'h diffwult»

ssmt medwrrlden l'ch wclrt rssit k<ott? T,
At han ms bcbraga oi) lstäii Gud,

Hans H. ord, tron böncn och andra gu»
deliga Hnlngar, til str»mt<rtz. saktrhet
och sbttwiftan, och andteligm til hcl-
wetts jördömmclse.

lnlcdcr of Glld «the» onda fl,stel<<u?
Nei< Gud, som alt godt kommcr af,

ftcsicir ingen til lhet ondt ar.
»4«. Hw» bcdie w! tä,at Gnd lckc Wille »«'tdao« , frestcls» ' S.

Wi bcdie i thec sörständet, at Gud
l. icke mille taga sin näd Wn oH, u«
tan 2. hamara oh, at dicftvulen nxrlden

"K



och wärl egit kiött lcke mä sorföra otz,
och 3. om wi as chlw försökcc warda,
at wi pä sidstone mcd Guts hielp win»
na mclge och bchöUa segren.

Smndc Vöncn.
»47. Huru lydcr the» siimdc böncn l G.

lllan srals otz ifrän ondo.
,<o Hwodfölstäs mcd thttvrdct ondo? G.

Med ondo sörsiäs alt thtt onda, <om
dieswulcn, wcrldtn, och wart egit fiött
otz tilfogar, hwilket angär wär kropp
och siäl, gods hedcr och ahrc».
»si.linlu frilsar «§ Gud ifrä»ondo?V.

SaledtS, at han 1. giswer otz nad
och krajt til at mtd tolamod llda wärt
kortz och manligm kiämpa emot wsra
andclige fiender, 2. giör pä wartlidan-
de en god anda, och Z. nar Nundcn är
kommen giswer otz en god «lndalykt, och
nadellgcn tager otz af thenna sorgtda-
len t!l sig l himmelcn.

Vesiutet.
,s,.hurulybr»l'eNutct «flänc«Fader<v<r?

Ty titl ar likcl «ch machte» och här-
lighctcn i ewighet. Amcn.

,?,. hwod här mcd lilct? S.
Guds nade»rike, th«rulinuan han si-

NÄ



na bcirn imed näde,omsc>mnar, wil chcm
wal och alt chcraö bästa >styrcrHch
utrattar.

i>4. hwab iforstHs !:,acht>A? S
Guds alsmächlighet, hwarmcd han

M alt chct hau mil i himmclcn <)ä)

>a jordcnc.
,> 5. bwad fsrsxls mcd härlishctti,, S.
Guds barliga miaicstet, pris och<shm, som honom aNcna i all lzng

kommcr, hwars. fölharliMdc
mstian bör strnamligast sökia
,lä hon bcdcr om sinä nödlorftcr.
H<6. hwarföre faije wi nu: ar titl och

machtrn och harliOettn?S.
Til at strllcira thermed i.wär sör-

ttöstan uppli >Guds nild och macht,
at han som mi tilbedie, Häde.wil och
kan hiclpa «tz; -2. ,wBtt hopp om M
twiga -liswet; 3. «mt salia npsät,
at anställa alla wKra böner, samt
lanckar ord och gicrningar til Guds
namns pris och ohra.

«57 hw«d btmälcker Amen? S,
Amm btmärckcr, at wi 1. hicrleli-

gen langla och traWa<sler Guds nad
och hlelp, och sördmssul 2. arom a>,«

däch»



l

Gächche 6Mmn, samt 3. a'rom 1 tro<
ne strsakrade, at
rcr war bön.och hichcr ost. Hwcirsö»,re wi 4. honom loswe Sch nphöe.
Ficrde Hlchvudstycketo/ll Döpel-sens Sacrmnmt.

Thlrsir<>, at instichtad
M allmast t<l nya födelsc>is bad, litan
ock scl wc!l, som Altaxms Sacramcnt,
wär tro n! jlyrckio at wi -tych lrö<

ssole, tstcr wi sörmcdclst
.a« uti förbund mcd Gud.

2sy. hwad bcmälcker Saclawsnt? S.
Sacramcnt Hcmärcker tt heligt warck,

cheruti Gud Htnom jotdissa ling utde
lar himmelsta
Hili>. huru mängahanda aro Socramcntsn'z

Twaggchanda, gamla Testamemscns
och nya Tchamentsens sacramcnt.
«6l h«ad fölstss med gamla Trsiamentet?

Med gamla Ttstamcnttt sörsiäs i ge-
men sörsamlingencs tilstssnd isran wtll<
dcncs början til Christ, tid.
,6,. l^wadfilstss mrd NyaTrsiamentetfG.

Församlinqcns tilständ isrön Chrisil
tib in lil werldenes ändss.

»63'



cram.nl f >?.

Omstiarelstn och Pästalcimbct.
2<4 Ätcwi , nya Dstnnnntct plichtlge at

l<lta lmissiära vsi? T
Nc«: ty stristtn <agcr: om wi lali

omstiärq otz, är ol) Christus inttt
"Mia.,6s Aret»itHp'ichtlg< at alaPsssalamliets

Ne«: Ty gamla Tcstamentfms Pa«
flalamb war allcmst en stugga tllcr
jöredild til Christum; mcn wi i nya
Testamenltt haswe thet rätta Pästa«

' lambet, som är Christus offradtr str
otz.
>66,h»iMar» nya lest«mc«tseniVaera»

Döpeljm och AltarenS Sacrameni.
,67 s)»!>fen hafwe» instichtat Döpeljen? S.

Gud siels genom en befalning til Jo-
hannem Döparen, hwilken bcsalning
Christus stdan upnpade til sinä Lar-
jungar.

2<B. h»al» ör DövelssN? G.
Döpelsm är icke blolta roaln asena,

ulan ar watn sörfatecit i GudS bud,
och sörbundet mcd Guds ord.

Af hnrn mäigihaxda ting bc<?Hr
plftniS.



AstwMchanW: jordistloch hui,-.elstt.
He jorossa iD6pels«n?O:

! Z7>, ?)>a'MOI! t - 't>
. ffo biuka äu watn? S

' Ncft, ingalunda: ty I. Chnstliö iit-ultryckcligcn om watn. 2. Haswer
fflohannes Däpmcn' UpufilciM
-uMi.am,aii
.3. Sn hcWcr oF Cyristus mcd sinhöpclse thctta
«71. Hr tbet a?l iMpclscn hela menni»

ssl«n sanckes l.watn' «^,

Nch: ty mi M U '

Skrift M
- n<«'Mt ingenstOcö beM, är ock rs-
!° 7/Milkct äl finqrtiDn-,

Guds ord,lWärwsd
hajlvcr instichwt

lyda ,hc»

Döper tftcm i Faders och Söns
thenö H. Alwet'.

„»?s. Hf l<l Gud tftn, H Tl ell ghct li'st<idcs
H i Däpe!se»?S.

> la, ly ja,om Gl.d är, allcsiftdc!''



nsrwarande. f 6 6r san ock ,desynner<l
och mcd sin rade närwarandt'

och «wärckcmte i ch,tsn Sacramcntl?/scm i then h. Trcenlghcts namn M!
raritas.

GuV Aadtr chcn som dö<
xcs. Isr m b'.ch IE-B Vl ristis 'war mcd si<tliod iiran alla Mdcx. Then H> A'.de
wärckar i thcn WM.lscn lron ichmV

,.s

,77. Hwad
Gmom wi i.mcd

Christi blod aftwagne ifran warasyn-
dcr, 2. fralst< isrna döden
len, och ?. uptagne för Guds barF
och 'lEswChristi Mldarswiogar lil chet
twiga liswet. , .
»7«. Kan. !,!«(/<,,«»tstet «lstadkvmm» en s<l<

dan »ytta? S.
Ncft. Ty ,ft<»tN! K icke annat a»l

watn, och sr ingen döpelse, men med
Guds ord är chet en döpelse.
,7). Hwaraf tommer tH then kraflcl» i Ds<

pelsen?V. .

Af Guds"" ' ch nsl



,zo. Hirad m, del folioi v<l mennissionss
sida, tilat undfcl sä siora nädryäfwor i Dö»

l, E>7 lsswcinde tto pa Guds nad och
!< lEsu Chri'l> sinicnst.

«81. Ho är thcn, som ivarckar lron i thc«,
som döpas? S.

Then Htliga 2lnda.
,«'.Wärcf<,ll'ckt<)cnH.Ant»e trl'n nti <vä»
t«l'ch nysörd.i b«n, fpm döptc warda?S.

la, ly Cbristus Mr, at tbe smnt!arn tro pa honom. MattK. 18:6.
»8). Hwaifore knllae Döpclscn nya

scns bad i thcn H. Anda i <?.

> Thcrsbre, at chm y. Ande g<nom
döpllssn södet otz pö nytt > at blifwä
Guds barn och arfwmgnr til lhcl e«

, wiga lifwel.
»«4. Hwarföre thcn H. M»

dcs förnyeise? S.
TlMöre, at thcn H. Ande, som otz

giswcS i döpelsen, sömnor otz til sir-
Landet och wiljan, samt gifwcr otz
krast til et nyt leswmie, sä at then gam«
le Adam wardcr fördrcinekt i otz och
lvi upstä igen cn ny me.mistia.
»?f. Hwab bctybcrthcn gamle Adam? S.

Wär natur och mcd-
E» södda



södda onda btssarclse, som wi af wär
sorsia Fad«r Adam arft haswe.
,8 >. Hiiru warftcl th,'!! qamle Adam i off

ftrdranckt och dsdad? <?.

Nar wi mcd the as chm H. Anda
förnyade kraster gcnom daqelig battrlng
sörqwase then onda begarelsm som ls-
dcr wid otz, at.hon icke sar r,ad,a öf-
«ver ost.
,87 Hwad förM med then Nya m^nnlssia»

Mrd nya mennistian sorftcls chcn
nyfödde mcnnistians uplysta strstmid,
helgade wilia och förnyade kraftcr, til
ai tienä Gudi och leswa sör honom
i ratsardighet och rcnhet lwmnttliga.
,88. Hwarigenom wälcka< the»H. Unde i

rtz Brnyelscn? S.
Genom Chrisii döds och upMidcl<

fts krast. wi 6re bcgrasne med
gmom dopct i döden, at, s<i-som Chrisius a'r tipwackt Wn thedö«

da, gcnom Fadnns harllghet, sä ssol«
wi öck wandra i et nytt leswcrne.
'8?. Hwad <>r thct, «i elre bcgrafne mcd

shrjstl,' gcnom t>l'pct i dödcn S.
Thct ar, wi arc genom döpelsm

brcigte til« lEsu Chrisii döds och up<
M-



s

ssälidclscs dtlachligsei, och
igcnom sätt m ny krast, thermcdclst wi
tuluiss db syndma och leswa ratt»
särdlghclelia.
,i,o tä alle sslige' som b^pas?

Me the jom iÄe llpfslcligen öswtr»
ttada sit döpdscs sörbund; och <hcrsa ar at the thce lirutit haswa, ta >

qcnom m ostrymtad battrmg thcc i-
g-,i leltnya, och in til andan desiän-
digc dlistoa.
2)1. HwNlföle lommer t<l ät mängH

ftu» Vöptc ärl,,dl,fwa forta»p,il<e? T.
Thet fomirm thcraf, at the,

Mda sit sörbund, och i sin
obolsärdlZhet ln til, andan jramhckou.
,5,. hwaiuli lrstär wa'rt dopllus sörbund

, mcd G»d? G.
Wärt döpelses sörbund bcsiar ther.

utinlian, at sösom Gu»s haswcr tagit
otz sör sinä bam och arswmgar, sH
hasme wi chcrcmot ulläswal aWa dics»
wulen, och lto ps Gud Favcr, Son
och tIM y. Andc,.
,73, hafwei tu «ck ttoligc» Hällit, thet tn i

dopclst» utläfwat hafwcr? S.
Gud bätlre, jag hafwer thet illa häl<

E 3 lit



lit, ty jag hasivtr mcd minä .siMd
sörlörnat Gud, och giowt thet satan
hafwcr behagat.
,?4> hafwrr täcn mennissia näqon nytla af'
sit döpelse fmbunft, scdon lion thet öfwrrttädt'

h»fwel»och< nyofollit i synd? <3..
Ia then nyltan, at k)on i kraft af'

chel med Gudi
haswer tilgang til en ny försoni,ig med'
Gud. Ty Gud ar trofast. thtnthcr
icke ängrar sit löfte cllcr sörbund,
tan therigenom mer til nädcr liptagcr
«n jyndare, sa ofta han sig alwc!rll<
gen omwänder och battrar.
,y f. hwariaenvm kan wärt döpelftsfslKund '
sörnyas, s<l at,l'!ifwa förftntc mcd Gud?

Genom en sann bot och bHltring.
Fcmte Hufwudstyckct om Sknft

och Wösning.
,)6 hwarföressljercfterdöpelsen om ssrift

och afiösnina? S'.
Emcdan mi esttr undsaiiM. föpclse

esomostaft synda emot Gud och war'
naita, sa kunne wi pä mttt annat
sat bckomma syndcrncis forlcmlsc, än
genom en sann bot och dAlring.
-5? hw.nuli bcstärbot och <^'

ThtN



omwandtlse isaa <h«t oi,d<, til chet
goda.
»9«. Hliru mängss siyck » sora'til en sann

omwandllie? 65.
! Twänne, ncml. i. Ä".cM och ruilst

öswcr syndcr, när cn ficlnncr,
l«bckianncr' och angrar sinä syndcr, vch

2. Tron uppä Guds näde om syn»
tzcrnas söMclsc M lEsu Mristi
M.Mi. '

~

drt? G.
För Gudi, Prcdikocmbclet och wär

nafta.
3<» Hwnföless lc wi 'sfisnnH,?ck's sy!"

dcr sör Gud'S.
' Ty Gud, piWar bicrtaf, ochransarar nilirornt, sägcr: Mcr thtm"»
fom sördolde Ma wara för HErra»
uom, lil at förskyla sir upsäs och lM
la tberns i mörcsM
zQ'. När stolehel bekianna wclra syuder M

'

Ta wi gä lil strist, och annars,nar
wan ftmwcte aMchlar ost. "

'!

zo,. hwarsorc ssolc w> bckmnna wilra synde»
löl Plldlkocmbetct': G. ' '

C 4 Ty



Ty -CWus baswer Fiswil PrMo«
tmbclet chen. at färlä-ta M-
505. Kan iäen

Ia p«5 Gudi' l klast af
Chrissi som sagcr: hwissom
l strlckett syndcrna, thcm äro the för-
lckna. . i , ~<,

g»4> hwilla syndel k«n en Prrdikant pMuds

' Alla fynder, som c« dof!ärd><j mm»
«lstis M Gl'di, och
«-f uprichilgl hima
KHl.' hMad nytta hafwtM thxvaf.at wi bt<
M>mcw<l>a syndcr fsr lr»dilvembetet? S.

nytla: i. At m ac<
wm Pm»ikocmbtttt af Glids vld fHWHOch.MdcWsning,, och 2. At wi
Msm Pndikotmbclcns jörlätclft blis»
«sa OrwWdt. At wma syndtr aro
ftMma in för Gud
z«s. H«tz»« tb« obotsärzM nytla
lbnHff, « ÄMikr«»öc«t thuy

MeH. MnZm Nytla, fy M^oiwbc»
se, siZss» me» M lH«
MMK «H bIHH Pr GM och' tt-l>

diks»



bifotmbelet, sa a'r sördömelst
Mlö större, cftec the Prcdikocmbclstns
tienst til syndcitäckclsc mltzbruka.
j«7.hlvilla syndes ssl'!»' w,bfklä«na fl'l wär

nasta?S
För mcir mifta ssöle wi bckiamia

the syndcr, hwarmcb wi honom förar-
förlörnat och sörolampat haswe.

zoZ.hnru ssole wibekianna
w<l» nästo? G.

SalcdtS, at wl i. Mä thct w!
mvt horom haswc illa giort, 2. btdil,
at han Me ost thct sörlM, och z. i
giörligaste matto föw 11l at arsattia
lhen stada wi honom tingat haswom,
zs). sto!ewi sng!,a wärn syndcr?

T>l at str Gudi och mmmstiom bc-
tyga <hm Wrttliga ledn ochsom wi gcnom Guds Andes näden)a«-
kan hafwe sattat til syndcn.

, ZIQ.H»' tbct nog tilen sai,!, omw«nd»lft,at
man allenast ängrar sinä synder? G.

Nclj, Ty nar thtt stadnar i blolla
<ynda a°ngrm, sä söljcr thcrpa en sör-dömclig sörtwiftan.

N,, Had ar föriwiflon,) V.Tcl cn mennistia hwarcken söker eller
finmr lrösthosGud i sin angiM,

C/ - säsom



säsom ludas Ischarloch, hwilken wäl
sörgde öswcr si,i, jynd, mciv nick dort/
och hcingde sig sielf.
;, 2 hnru luone w> uni)wifa f,'rtw:fi>in? <A.

Genom Guds stora nal) och barm<
hertighct, tä wi thc,l samma otz med
lrone tilana.

Tron ar thcn V. A-wcs nclbewarckan '

utl en botfardig mcnnistias Hlkrta,hwar-
igcnom hon i e» barnslig förtröstan ta»
gcr sm M)cht tit Glids näd och IE»su Christi stnitnst, och i
nädesoch Christi rattsardighcts om-
famnandc och dclachtighet är sörsäkrad
om sinä l!)>idcrs. sörlckclse och then e<
wiga saliqhltcn.'
Z! 4. Hwilla äro nu Km fun»a wara fl'r»
sätrade vm sinasynde,s flwatcise hos Gud/ ,

Alleimst chc botärdiga.z, 5 Hv l » aro tye bvlsnrdiae ? S
The som hicrieligcn angra och hata

sinä och raga stn nlfiycht t,t
Guvs na.e och ICsu Christi sör.
zi6. Hu u lan rn mennskia b'iswa botfar»

tig, svm äl en snnDaie? S.
Thttta sticr, när«n synvare icke för-

har-



t'ardar sil hicrla, utan laftr Guds
ord, ftm ör cmdl' och kraft, wärcka bos
sig cn scmn bos och bmtN!'g, sa st"
hun i. Mr Mo Guds Bl>d ftr l-
gonen och bctanckr huru ka» thlN-
lnot syndat hsswcr, 2. bttanckcr GIHS
Mde och som söl cr i 5 syntcn,
och bcgynner therförc stuchta och bas-
wa. Omarpa sölfcr zl en' rutise och'
ängcr, at tl en nädiga Gudcn ar sale«
dli sörtörnav; 4. hwilken lip-
lvöckcr i ett sörkrotzat hicrea mitzhag.le-
da> afssy och hal B fynyen. Doch
5. i thlnna och ruclsc hälltr, tn
Mare sig til Guvs nave och lEsu
Chrifti dyra siwicnst^
zi/.hwad ftrdlar Gxdofrf, s dan wi h<»f'
«c gwldl bätmng rck brlvmmit/yndcrnas

fl'llätslss^S.
Gi ny hörsaml-tt och lydro, som

wiftr sig uti ett hclig< och
> tigt leswcrne.

zlB hwaO foi drai t,len«y ?T.
Fyrahanda

olwarligit lipsat at litua Gudi, 2,en
! Cbriftclig waksamhtt, i böner; ?.' en

Christclig wstlsambet, at M taga otz,
C 6 KINN-



flödiZhtt vch' alla ftmt
sramhmdaM i chu Zod« och «lla,

Ehristcliga dMc^

Med HErrcms MwckAZn, Natt-'

Sictte Hufwudstyckct om Alta-.
rcus Sacramcnl.

)io hn>orfö,c söl,cr nu <i! '
N torcns Nncsament? S

Ty AltartNö Sacpamcnl m msiich»
<al wär lro til siyrckö, at wi
ga s<i syndcrims förlatclft jör Ehrlsti
3, i. hwilken hofwcr insiichlat

S,
Wär HErre lEsus Christiis.

>,: Rar hofwllhan t!)ltsnmma,,!st'chtatf
I chtn naitm ln Mn sörmdber

wardt.
3,,. Huruinsiichtide h«m lh« sannnn? S.

Han log drödtt'Mckadc, bröt thet
och sti,a Larjungar och sodc: ta-
g« och öltt'lc. Sammawnda tog hon
ock Kalckln tftcr N^llwarden, tackode
M <hcm och satt: drickcr «. 334.



li>,s insiichl.it A!t<,rrnsSn>r<i>" nt i' S
<pa chtt wi l chcnna y. Nattwcir»

txn n>agc fämlnna G Hans bittra pi-
no och lidnM.och thcriacnom haswas,)>ibttnäs sörlckclse och salighct.
z2 5 Hwas äv A^an;>«' amext? <5.

Thtt ar w«rs HErrcs lEsu Chtt.'
isil jonnn Itkamen vch blod bröd

w!<n, ch Chrislnom til at äta och '
tckUi af Chllsio sicls insiichlat och
z,«,Af h»nn»änssahi>!,s<, tin>, bc<!är lhttl»

Iff 'ttvWchcmda: slMlge och o<

ftwilfn äro the synliga lingen? S.
Blvd och wttn.

hwllka ir? tyr vsvnliga tingen? G-
Ehosti Ickamcn och blod.

;), Hr bröd l'ch wijn shrtsti lclawln »,'ch

Nck, bröd ar bröd, och wlft, ar
wijn, osörwandlat.

bröd vch wiin Chlisti lrs»,
mcn och biod?S,

Neil, ly Chrillus säger icke: chetta
brödlt bcmarchr: utan thcimc» ar min

Kla'



lckc etlcr sM: theni»
na bcmarck/r, ulan thctw ar
m!tl bl^d.
;;, Hwa,om talar tck Cbrifiiis, nör h^n
säger-lhenna' ar m» l,ch thctta

äf'N!>lt b i,>H? S',
Icke talcr han om brödtt, lika som

tftt stulle wara lans cj el<,
Kr han om wttnet: lika som chcl
stuNs wcra bans btov ulan san ta--
lar om sili och silt blcd,gis<
»vcndcs tllkiänna, at lycn'
samma lckamm, som ar piiit.
smicr och söor, och ll et samma tzlo»
rcl, sinn ar utguiit sör närä syu«
der stull, undsa wi > lhm H. Nalt-
rocrdcn. >

zz:. Rär nndfä wiChristi lcfamcnochblvd
i H Nattwardfn? S.

U- dcr och tiNika mcd bröd och ro«n,
wi md war mun lEzu Chrl<

sti lck. me» och blod. Tbtt ar:
ratt i och mcd chct samma Drasten
giswcr lhlt walsignade bröolt och wli<
ricl, sä giswer ock lEsus smH.ltz^.
kamcn och blod. .

33). Kan tu fölfi<l öch be^fp«/huru?l<!?<
,,5



sus g ftver ssn llfamlN och I'lod usidfl l»öd
l'ch wiin? S

Ncij. T») thtt ssicr;ä el öfwcma-
ll>r!igt, obrgripcligt och outranft.kcl>gt
lätt.
z;4. hmu fan tn <rl» chet, >pm tu icke la»

log tagtr nntt hljnda och swaga
fönnljt til midcr. Clriski lydny,
och eror c>ifa!dcligen , at lEsus
stus Guds Con, jom ar en san.
sckViH.och qlömächtig HErrc, giör roiS«.
strliya' lhct' han otz tilscgt haswcr. .

hurndant är <hcr ä<a„de och drilfssn»
»dl,fl'm siu-r »li HElrans <?.

llti DEnans Natly)ard tildrciga
sig traggchanda atande och

' i. et naturligit, 2. et aMligit,
och >. Sacrarnenttrligit ätande och
dlickande.
zz6. huru ssel thet natusliga tltandet cchdrickindct? S.

Th<t ssicr, ta brödtt och w«n« t«.
ges i.munnen, ntdiwälges och sä na,
turligit sckl sörsmalt s.
z,?. huru ssitt lh,t Anheliya «tandct rch

Mtd



° ,

Med en sann tro,'bwanned en
fmdig sial omsamnar sin Fralsare lE-sum. mcd iMs sörtlenst,, rcstlscldighct,
kiarlck och ' Umwclssa
z;8. hwalföre Milläs ct sädant llonis om<

facknande ctaÄdcligit, lrickan»

Thet wartcr N kallat liknclsewlls:
iy lika suit, malm och dnickcn pa et
nattirligil lcltt strcnar fig medkrupM,
lit chct naturliga liswetS uppchälle fZsörcnar sig ock lEstls pn et
sätt, med chen trognn stälen, til thel
lwdcliga ltswels -uppchälle.
3)?. Hwar»st besiäl thrt andeliqa lifwtt?

Thet bcsicir thcruti, clt then lroqnc»
siatcn är.ftrcnad mcdChristo, och kan
i smining Ma med Paulo: lag les-
wer, döck ickc m» ul<m Ehrisius
lejwer i mig. Ty chct jag nu lcslreri
kiötut, thct leswcr jag i Guds SonS
lro.
340. Hwilta an' tH the, stm säscdc» ataochdricka lEsu ClMi, Iclamen och blodpö pt

anbeligit sait? S.
Allmasi the tr^na.

341. Nar thnta andelina st<n,bet och' dlicfandet? G.
Icke



lcke assmasl l,tfynmrl'gtn fs/-^e
irogna Guds barn ga til Herran»
Nattward; lilan jämwal allw, sa lan«

ti>c sördliswa i lEsu dclachtighct,
eftcr Hans näd ochk«;rlkf>

sä fummthe i lrona smaka och se,
huru liufiig HErren ar.
Z42 ,hw,nnt> bcstör thtt Sarramcnttlligst

och drickandet? V.
bestor chlNlti, at wi med wär

mun annamme lEftl Chrilll lcklimen
och blod brw och wtln pn ei
öbegripeligit och onttssnsakcliM sält<

Hwitta äro the, som ps rt Sacramcm
s«tt «ta och dl.cka I<lsn Chlig, I«»

l<une« och ,'loi» ? S
Alla. som Zä lil HErrans Nalt-

warv, bäde, wärdigt sck owardige.
Z44.hwiiZanro the«<itd'se gastcr wldthel»,

«a H. WäNidcn? G.
Wckdlge äw che, som 1. t<änn«,

bchänm, och öiWa sinä jynder, 2.
tt.o Mpä <Z)Ms wt>, och FEsuCHWsti sönimst, ock; haftva et alwarli,
yit at bama sit lcswerne.
Z45. Hivad fordws t<l af thcm, som wilja
w«va waldlge «'ästrl til HCll<llls'N«tt»

w«rd? S.
Aj.,



t,'Zls chtm ftm wilsa '«vara wärdlge
Ziaftcr, fordcas i. en Chrisielic/ bere-
dclse til thm H. Nallwarden, 2. et
Gftdcligt förlMande under Naltward-
ftns .begnei-de, och 3. snmhärdtmde
i «rolie, och et Chrisicliqlt lcswM es»
m bcgöng:,i VErrans Nallward.
)46.'hlnu sslilc w! bcrcd.) l'f til HErans

Nattward G.
'Sälcbes, m w> 1. plöfwe otz siell-

ma , ch« ör, wckl sÄMwcle, tcmckar,
örd och och 2. lcite et säi
daitt upwackia otz til en
sann
347. huru ffole w, förbälla vtz/underNatt'

Wi stotc, mcd Guveltq cwdachl 1.
bcsinna wär l,qm owardigbet, samt
(Auds siora näd och klarlck, som
han of; beirist haftvcr, och, upoffra
oh.bonom til cwärdclig ägendom, som
kaswcr pä kortzcns lrä lätit sig offras
sör wara stul.
,48. hulu ssole w! förhälla oh <fter begiln»

gcn N«t!warl,? S.
Wi stolt sörkunna HErrans död,

til chcs h»n kommer.
3^5.



5
foMn«a HErrans

twd? V.

Thct ar i. och prisa honom
sör all Hans fiärlck och -.mi alt rrart
lczwcrnc och lidandc cltcrsölja hcms sol,
ftar.
Zs«. hurll ssal thltta H?rr«nsdödi

Til lhcs HErrm lEftsoch sräljar otz iftän chciwa unda rocrl»
bcn til sit cwtza rike.

wi »f l'tz sselfwa Mla warK

Nelf, utmi Gud otz sor rrärri-
ga as blotta rad för' Chrisss
sötticnst, lä «i honom Md <n
de tw omftrmne.
55'. hwi'ka är.', the owävdiqe qiästcr?.

Owardige äro> ibe, som i. wttb
kianna och ancra -sinä <y»
dcr, litan chliy,mk<i ~

sachta , förswara. 2. Inlct , förläta
sig aldclcs f s Christi sörstyllc»-! , li-
tan r,cl sinä egna och HelDncnS ao»
da gicrnmgar, ellcr ock rora'ngja In»

stich,



filMlse rrbens Mc, strsisnb,
z. bcgä HErrans Nattmard st" m
sedwana, eNer ock af et stchmtachtigi
MM', utan naqot godt upM ttl ot
Mm stt ondr» lcswernf.

hwad hafwa the owälbige tderaf, at
the gä t,l HErrsns NaM'<nd och Gacr«<
Nlentt'.'!>gcn ata och dricka lEfu Christi I,<

tHMcn och blvd? 0..
. The owckdige ala och dticka sig

»Sclswum domcn.
4,. hwad ar thct, the .'t« och dlilka 5ssiclfwom domcn i<3 » ,

Thttclr, the fainkaöfwer fig>G'uds
Mtde Prdomelst xfter thct the Chri,
M lckmnms och btods ätnwtcuidt ulism obotfardightt mitzbrlcka.
,fs. hafwa ti the ogndachtige "ch obot,

inae» nyita theraf, at the gä til
Nattwatd? <I.

"Nck platt lngcn; utan Guds wrede
och Mlappelse, O staml the i nöde«
nes tid icke giöra m sann dätirjng.

hmad godt h<iswa the wardige thcras,
« thc B tU Nattw<uV?S.

The



The märdlge huzM ns «FEfu

N hwad Mdt hafw«, wnrdiqa,<,slE<

hct i S.
The baswa lsttaf,,.söMrl>ig,om

sim syndlp sörlätelft, Or 'KMns istul
CWsius lidit hafwer. 2. ttöst ut,l all<
stiönS kortz och bcdröswtlse, fom Cbn-
sius mcd sit lidande
5. hopstnS witzbct om lhct cwiqa lis«

z som Chvisius ww stn död sör<Mllrswai hafwer. D".
3'B. Är'thet ock af «ödek »«t m m«,ni»
si>a ofta bcgilr HErrans N«ct«ald? S.

Ia thttK höZellgen af nöden. Ty
Christus hafwer fädant «lwarligcn be<
M. sätzandes: Mr, drickcr: sä of.
lst I dricken, giörcr lhe< lil Min ä-
minnelse.
ls?.-hwalföre zs» tv M HClrans N«tl<

Til at päminna mlg w<sr
IGu Chrjsti Mra pino och död;



bllswa tro, och.K««
krcid «m minn syndcrs '
wiga sOghct, ~"- >

Iss witzcrlhm. Ty fs alffadt Glid
Mrwcn, at han lUlgaf jm cndci Son,
«t hwcir och m som ttor f a l-tmmy,
stal ickc strgas,, ulan sä U! cwinmr^
' tu blifmn ftlig? T.

'TKMiI förl.we osi Gndz.sil, nad
fk lEsu CMi ssul Anun.






