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s. Mos. 6 : 7.
Cu ffalt ffärpa Lagen tinom

barnom öch therom tala, nar
när tu sitter i titt hus, ellcr gar
pa wägen, nar m nederlägger
tlg/eUerupstär.

2 Tim. ;: is.
Eftcr tu af barndom haftver

kunnatthen Helcza Sknft, kan
hoit tig underwlsit til sakghet,
genom trona pa Christum lE-sum.

Psal. 7i: '7
GUD, Cu hafwer lardt mig

af min ungdom; thcrföre for-
kunnar jag ännu Cin undcr.

Luc. !o: 42.
Et är nodtorftigt: Maria has

rver mkorat then goda delen.

I början kunna Barnen föreställas
allmast dc Frägor, hwtlke äro ut>
märkte med en ftrdeles Styl.
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Vörsta Därostycket,
Om GUDs Kännedom.

tzastekunssap?

om GUD.
swad är GUD?

GUD är det aldraftMkomligaste
och sjelsständiga wäsendtt.
3. Hger mannistanafnamren nägott

bunstap om GUD?
Ia: GUD baswer förlänt männistä»en naturlig kunstap om sig.
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4. ör den namrliZa GUDs
kunstap^

Den natmliga GUDs kunssop är dcn,som mänmffan, igenom GUDs näd, a-
ger af sig sielf, ut.m uägon uppwbarclfe.
5. ?'lr dene narurligekunffap om GUD,
ril nägon del männistä,» Medfodd; sä

ar hon aFer dett/ «tall nagor jar-
deles ofv?erroaZande?

Ia: dcn är hänne, til nägon Uun- .
'oa medfodd.
6. Ran denne »nedfodde kltnstap om

GUD förökao eller forwarfwao
ril siörre

Ia: dä man wördsamcligen betrMar
och öfwerwäZar GUDs harliga werk; sä
förwärfwar man sig darigenom dcn store
GUDens kunssap i högre mätt.
7. Sfrer den nan»r!ige kunstapen «m
GUD är osi dels medfödd, dels ock
en jadan, hwilken w: ofi forwarfwa
lFcnom werks berrakrelje; jH
srägas: hurn den «?arltrliFe kunsta-

pen om GUD fordelas, i an,
jeende hör aft

Den fördelas mi dm medfödde och
wärfwade sunffapcn. , 8.
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8. Hwilken är den medfödde Naturlt-

ga GUDs klmstap^
Den medfödda kunstapen om GUD är

dcn, hwilken man ager utan nägot särde-
les öfwerwagande.
9. Huru kallas den medfödde Kmffa-

pen om GUD^
Den kallas den niedjkapade, eller den

inplantade kunstapen om GUD-
-10. Hwilker ar denförwarftvade

rurliga kunstap om GUD
Den sörwälfwade naturltga kunstap

om GUD ar den, som förwärsrvas genom
GUDs ochHans härliga werks
ma betrakcelse-
n. Är dcnna naturliga kunstapeN «m

GUD ulräckeliZ nl jali^herens

Nei: den är aideles otilrackelig til detM
ftzliga äudamälets arnacnde.
i?., fkole wl dä lnhänv
ta cn tilräckelig kimssap om

GUD och falighctell?
AfGUDs Helga uppenbarade ord,

eller dcn Helga Skrift.
As Andm
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Andra Lärostyckct.
Om den Helga Skrist.

»3. Hwad är den Helga Skrift
eller den Helga Bidel ?

Den Helga Skrist är GUDssom igenom GUDs omedelbara in»
gifnelje, ärffriftvitaf GUDs Hel-
ga Män.
»4. Hn>ad wil man ettenreligen dar
med faga, ar man pästar, det den Hel-

ga , ar striftven igenom
GUDs omedelbara mZifwelsi t'

Man lager därmedelst det, för det
i. At EUD med sin besynnerligakraft

och med ssli Ande bewekte deste Helge Man,
hwilka kallas Propheter och Apostlar. at
stliswa eller i pennan fatta det, lom GUD
Wille manniffomen uppenbara.' För det

2. Beter sig denne omedelbara ingifwel-sen däruti, det GUD siyrde sä detze Heli,
ge Mäus tankar och begrcp under ffrifwan-
det, at de ej kunde annat i pennan fatta,
icke eller med andra ord och nti en annan

ord-
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ordning, än som GUD wille Kafwa up,
penbarat. Kätteli, en wgt: GUD bewek,
ie dem m stttfwa, ocb gaf dem in hwad de
ffull' firifwa, i>äde i anstende til orden,
tankarna ock> »rdningen.

15. Bör alrsZ den -Helga Skrifr an,
fes for en Glldomelig sanninZoch inra?

Ia: st snnfärdig som GUD sielf är; sä
fanfärdigr är ock att det, som GUD ul»
sit ord uppenbarat hafwer.
i5. Haftver man aftven ttäZrakanne«
märken, af hwilka man stura ocb fittF

na kan, ae den Helga Gkr»ft «r e»z
Glldometil lanmnZ «ch lara^

Iblsnd de förnämsta kännemärken ä-
ro deha:

i. M nti den Helga Skrift innchallassanmnqar, fom wida öfwergä det manniff,
liga förständet; men tirv dock GUDs hö-
ga Majestät wärdiga. För det

2. At mi dcn Helga Skrift längt förutl
ja, nägra msende är ftamföre ät, är
on» de ting, hwilka sedän i eftertiden haswa
wunnit sin fullbordan. För det

A 4 . 3. At
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). At dey Helga Skrifts lara, igi«

nom mängahanda tecken och under, samt
öfwernaturliga fölgder och werkningar är
stadfästad worden. För det

4. At man sinner hos sig et besynner-
ligt GUDsj Andes witnande om detta
GUDs ords saliga kraft och werkaN/ enär
det med nsgon andakt och upmarksamhet
last eller höcdt warder.
17. Gfter den Helga Skrift ar er fi

GUDs ord; bör der af alla
högr warderas och läjäsi

Ia: den bör af alla med helig wördnad
ech upmarksamhet lasas.
«8- Hwad och sali.nher, hafwer
den Helga Skrifes wordjama la,
fände och berrakcande med fig?
Mttan är mängfaldiZ; ty den Helga

Skrift är otz gifwen til lardom, tröst, för-
maning; ja, til sjelfwa salighetens win--
nande.

19. Hroarom handlar den Helga
Skrifr förnämligast^

Om GUD, och huru mälmistan igenom
nöden stal qter kolmna til GUDs Zemen-tzap.

Tre-
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Trcdje Lärostycket.
Om GUD.

Tv. Är det mcra an cn GUDs
Ncj: det är allcnast cn GUD;

Et cnda högt Sudolluligt Wä«
scnd?.
2:. AZer GUD sir waftnde och sin

af nagoc annar?
Nej: OUD är ct sielfständiat wäsen-

de, och alla andra ting hafwa sit wäftn-re och sm w.vrelse afGUDs.
22. Hr GUD er Zlndeligr

Ia: GUD är cn Ande. GUD är et
anmliZt och heligt wäftnde.
23. Hwilka aro flera den oandelige

GUDens höga egcnffaper
GUD är en Ewig, AlsmajztiZ,

zriZ, go 2 / Al!welande, allestädes nar-
warande, sanMig, rattfardig och barnp
hmig-m.m.
24. Hvvarminnan beter siZ nu i jytt-

nerhcr GUDsRarrfärdiZher r
Dänuinrwn, at Han delönm' det Zoda

och stcasfar dtt onda.
A s 25.Hn>ar-



«H»
25. Hwarunnnan ycrrar stg högsi

GUDs Barmherrigher emor man«
nistorne?

Darutllman, atHan, för en emellan»
kommande försoning, förläter männiffor-
ne deras felaktightter.

Huru manaa perjoner aw
un det mdaGudonwltga wa-

stndet?
Uti det Gudomeliga wasendet äro

Tre Pcrsoner: GUD Fader, GUD
Son och GUD den Helige Andc.
27. L.amnar den H. Skrifr ofi nagra
kannemarken , inenom hwilka defieCrenne -Högstloftvade Gudomens

perjoner kunna stiljas ifrän
hwarannanr

Den Helga Skrift lämnar os dels sä-
dane känncmarken, som aro iuom det Gu,
domeliga wäsendet, dels ock ssdane/ som
anmärkes af de stora Gudomeliga werk,
hwilka hwar och en Person i synnerhet til-
ögnaS.

gwilken är altsa Fadrenspersdn, i anledmng af de Mnne-
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märken, jom aro tnom det Gu-
domeliga wäsendet?

Fadren är den förste Personen i
Gudomen, hwilken af ewighet haf>
wcr sidt Sonen sig jämlikan.

29. Hwilken är Sonens
person?

Sonen sr den cmdre Personen i
Gudomen,hwilken afewighet ärfodd
afFadrenolN.
30. Hwilken är den Helige An

des persi>ni
Den Helige Ande är den tredje Per»sonen i Gudmnen, hwilken afewighet

utgär af Fadrenoln och Sonenom.
Zl. Äro alla Tre Glldomens personer
lika wardige och lika ewiFe, fast
mankallarFadren denFörste, Sonen

den Andre, och den Helige Ande
den Tredje perlonen?

.
Ia: alla tre Gudomens Personer äro

lika wärdigeoch lika ewige:den FörstePe-rsonen kallas den förste: den Andre/ den
A 6 an-



«2 H>
andre: och den Tredje, den tredse, ej f3r
nägon siilnads stul pä tider; utan helre
för ordningens stul och darföre, at wi ej
kunna utnämna alla Tre Gudomsens Per-soner pä en ZänZ.
32. Hwilka aro de stiljel^ckett, s«m

anmarkes afde stora Gudome-
liga wer^

De aro Skapelsen / SterlösmnZen ochHelgelsen.

Fjerde Lärostycket.
Om Skapelsen.

33. Hwilket är det stora Gu-
domsins werk,si>mFadrenom

i jynnechet tilägnfts?
Skapelstn.

34. Ureflmes dä Sotten och dett Hei
lige Ande aldeles ifrän Skapelsen
Ne>: Mm alla de Gudomsens werk,som förrättas utön, GudomseW stöte, nb

komma alla m Gudomsens MfvM
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tilkommer afwen Skapelftn alla trc Gu,
domlens Perfoner; ty GUD Fader haf-
wer all ting ssapat, igcnom Sonen i den
HeliZe Ande.

3s. Hwad ar Skapelfen?
Skapelsen är dttstora Gudonienswerk,

hwar.medtlst GUD i början, all tinZ af in-
tet gjordt och fullkomnat hafwer.

pn huru manga dagars tid
ffapade, ellcr snllkomnade

GUDallsinwerk?Pä scx dagars tid och det uti en
härlig ordning.

Z7. ar da alt det/ jom
GUD ssapat?

Himmel och jord, och alt hwad
däruti ar, bade sy'.Uigit och osiinligit.
58. Cil hwilken ända haftver

GUD all rmg ffapat?
Til stt nainns am och krcatmens

nytta. .

33- äw de os^nlitteKrea-mr söm GUDffapgthafwer^

A? Am-
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Femte Lärostycket.
Om Hnglarne.

40. äw Anglarne?
Onglarne äro Andar, af GUD

stapade/ och cj mcd nägou kropp för-
bundne.
41. HaftvaHnglarne nägon gäng Nl?H'

Ia: men de hafwa dii til en tio antagit
nägon kropp, som ej hir til deras wäsinde.
42. Til hllNldanr nlständ blefrvo HnF«

larne allafammans, i början af
GUD

De blefwo allafammans, pa en gäng
af GUD ffapade, til et gansta saligt och
härligt iilstäno.
4z.Aro alle qwarständne blesi

ne mi deras medstapade saligher
och harlircher?Ne;: en stor del af oem afföllo iftän

Md.
44. 6uru manga stags Anglar

glfwas attsa?
Twänne Mgs - gode och ondeMg.

lar. 45.5w1l-
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45. Arvilta aro de gode
Anglar?

Gode Hnglar aro de/ som aro blcsi
ne qwarstänoanoe uti deras medM«
päde härlighet och hclighet.

46. äro de onde
Anglar?

De som afföuo ifrän GUD och
kallas mörksens Änglar.
47. Mcd bwilka namn bereknas de

gode
De kallas huftns Anglar: Hclige Ang<

lar: MDs Budftap: GUDs starka
Hjaltar.
48. Finneo attnu uti den Hel. Skrisi,
nägra besynnerlila namn, med hwil-

ka nagon det af?inglarne blif»
n>ir namnd^

Ia: uti dm Helga Skcift talas om
Cherudim, Selaphim,,Tl>roner, Hirr,
staper, Waldigheter, OfwwAnglar och
fiere siidane namn.
45>.Hwad kan män silna afdetze Ang,

larnes namn ech"

Man lan lluta dämaf, atnägon ord-
ning
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ning mästs wara dem emcllan: at den ena
öfwerträffar den andra uti magt och har-
lighct.
52. Hwarmi kan man i fä«>
2a,acdeste heligeÄnglaro barligher

ocy lycklaligl.er bestär
Därulinnan: at de stä för GUDs här->

lighets Thron, at de at
de kanna hos sig cn oäud»,.'lg hinnmlst glä-
dje.- at de aga en törträffclig stol wisoom,
helighet och magt.
si. ?iro de gode Hnglar hel<- jakre och
förwisiade darom, ar d? standinr cch

srola blifwa bibeballne
un detta nlständ^

Ia: de aro nu sä i det goda stabsäste,
at de ei mera kunna salla och gä i mistning
af sin saliZhet.

s 2,. Hr HnZlarnas anral siorr^
Ia: TuZende jmom tttsinde r)sttre

>Z»onom/ ocb rio st»om bundrade ru--
lend ftodo för Honon-5. Dan. 7: 10.

53. swftd aro de Anglars

At prift sinnt
54. Hwil»
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54. -Hwilka GUDs befallnittgar i syn-
nerher, mrarra 2lnFlarne här

pä jorden?
De bestydda och wärda dem/ som salig-

hcten ätfwa ffola: de glädjas, under sit o-
jynliga omgänge med mämnfforne, när de
förnimma det, som ffer efter GUDs wilja;
men de se med misthag pä det/ som ffer e-
mot GUDs wilja.

55. Hwad gora de onde
Anglar?

De häda och försmäda GUD,
salnt försöra lnamnstorna til ogud-
aktighet.
56. Fa Hefie onde HttZlae siada MssN-

nistorne efter deras onda t^cke^
Nei: HFNren sieif sirider emot dem:

de Helige Anglar strida äswen emot dem,
at de es ft stada mannissorne; ja, de GU-
di underMe'manliistor jlrida äfwen e-
wot dem med den krast, som HERrcn
förlänar.
57. Sasom Hnglarne aro för-
trässellge, osynlige, af GUD
ffapade Rreatur; sa sragas:
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hwilket ar det adtasie eller for-

nämste af de si?nllge Nrea>
turen?

Männissan.

Sjette Mosiyckets
Om Mannistan.

58. Hwilka aromännissanswä'
sindteligadelar?

Själ och tropp.
59. pa hwilken Skapelstns dag
blef manmssan gsord eller ssa-

pad afGUD fin Allwlst ochAlsmägtige Skapare?
Pa sjette dagen, fedan GUD alt

annat fullkomnat hadc.
60. ar männiffans el'

ler Adams kropp gzord?
Asjord: eUer afjordencs stoft.

61.G5
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6». Gfter kroppen ar er jordistr ting
hos mannistan; st fragas: hwadSjälen ar
Själen är et andeligt wästnde hos

tnällniffan, som tänler och wet sig wara
Kfwclnde.

fick manmffan en lef,
wande SM?

GUD bläste uti hännes näso en
lefwande anda; sä fict männUanen lefwande Själ.
6z. Dör Själen ock tillika när

kroppen dör?
Nej: kroppen dör allenast, men

Själen är odödelig.
64. Hwarril blifrva mannissornas

troppar förwandlade esier derea
liftver

Debliftvaforwandlade til jord igen
hwarafderaZne aro. >. Mos.;: 19.
65. Gsier nu Själen altst ar odöde,
lig; men kroppen nog jnarrkommer
at lmdergä en sa bedröfrvelig för,
wandlinF; sä fragas: om hwilketts
walfard man, igenom GUDs nad/

stal



Ml °H° RN
Ml wara mera angelätten, antmgen

«m Sjalens eller rroppens?
Man ffal lvara mer mdncr om Sjalens

wälfard; ly hwad hjalper de: mannu
stan/ on: hon förwarswar l?ela voech
dena.. och fär dock stada nl jm
Malth. 16:^6.
66. äro den, ododclige
Sjaletls sornäniligaste egen> ,

ffapcr och formögen-
hetcr?

Förständet och wiljan.
67. Hwilken Sialcns förmögenhet

kallas försiandcr?
Den, medclst hwilren man fattar och be<

Zr per nägot.
68- SjalensförmöZenher kab

las wiljun?
Den, mcdclst hwiiken manniDn ut-

wäljer det gsdn och m>tzhagc.r det onda.

Sjunde Larostycket.
Om den Naturliga Lagen.

69. Har GUD inplnnrar llti msn^
skans
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stans Själ och hjHrra kunstapen cm
der goda och onda

Ia: GND bafwer uti sielfwa Skapel,
sen inplantat m sadan kmiffap i männi-
ffans Själ.

70. Huru kallas denne inplanrade
klmstap om der goda och ondat

Den kallas den Nalurliga Lagen.

71. Hwad ar altsa denNatura
ga LaZen?

Den NaturiigaLagen ar en sadan
GUDs befaUmng, om det godas gö-
randt och det ondas latande, smn
mannissan af naturen bekant är.

Hafwer GND lätit denna
NaturligaLaOen ckfwen mi pen-

nan sana, och mforligell förotz uppenbaw?
Ia: igenom de Helga Tiv Bud-

orden.
7). Hum kallas eljest detttteTiH Bud-

ords K.aZen?
Den kallas denMosaifka Sedolagen.

74. Hwar^
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74. Hwarfore kalla» den , den Mo-

saista
Därföre, at GUD utgaf den genom sintjänare Moses, pä Sinai bärg.

?s. Hwarföre kallae den Sedolag?
Därföre, atdenässar af Männistgn,

goda och Gudeliga seder.
76. Är Lagen nogder allenasimcd utwärtes goda seder?Nej: Lagen fordrar ilke allenast en
utwärtes, utan äfwen förnamligast
en tnwärtes lydna.
77. Hro alla mannist«r, i alla werl,

denes rider plikriga, ar ätl^da
GUDs Z.ag?

la, alla männiffor aro pliktiga, at in<
rätla sinä ssyldigheter, efter GUDs Lags
föressrift.
78. Hwilkom bör mannistan bece st^l,

digherer och ett <ann karlek?
Ofwer all ting GUdi, och därjämte sig

sielf ock fin Nista.
79 Zwad är summan afLagen,

uri hwilken alla ssyldigheter
innefattas?

Eu ssalt alffa HERren tm
GUD



k^
GUD, afalt titt hjärta och af
allo tine SM, och af all tin
dog. Och tu ssalt älsta tm na-
sta, som tlg fjelf. Matth.
3", 39-
80. Aunde GUD med rarra a<?a af

. mänmssan, ar hon stulle göra
la, GUD kunde sädant asta af män-

Man, emedatt han Hanne til sit namns
Hra stapat, och med tilrackeliga kraf,
ttr, lil detta ändamälets winnande utru-
siat bade,
Bi. B.an denna GUDs rättmaritta
fordran, om Dagens rilfyllestgörelse/
dliftva andrad eller minstad grnom

männistans sördarf?
Nej: ty denna GUDs fordran grundar

sis pä Hans höga fullkomligheter och Ska-
pclsens ändamäl, och är sa oombytelig,
<om GUD sielf.
81. Mcn formär manniffan la'
dan, som hon nu befinnes, go-

raGUDLagtilsMest?
Nej, bättte GUD! föisiirenhctenwisi,r, at atta männtffor göw emot

GUDS
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GUDs Bud/ och foljakteligen det/som ondt och ssadeligt är.
8;. Gsrer ttu all ring, sä allwisligen
stapar är: efrer aftven bäde Fodr

«ch ondr finnes i werlden; <A frä-
gas: om alr jädanr stär un-

der GUDs wija Förj^tt
och stickelje?

Ia: all ting stär under GUDs Försyn
och stickelse.

Monde Lärostycket.
OM GUDs Försyn.

84. Hwad är GUDs Försyn 3
GUDs omsorg om alt, som M--

pat är, kallas GUDs FörsiM.
85. Ser GUD standigr «ch

pä alr der, jom ligger under

alt det som är och wara kan, stärstandigt uptackt för GUDs Allwetenhet. .-

86.



ch»
«s. alla desiä nng, jomGUDs ftr jälunda, bcstä af sig jjelftva?

Nen GUD uppehöller äfwen ali iing.
3k,zlle GUD undandraga jm
zehaud isrän de stapade tingen, <H stuße
,e strax sorsalla til sit sorra intct.
!7. Mon GUD under derra ttppehäli
landet asiVen werkar nägor hos de

stapaderingen?
Ia: GUD werkar alt godt. GUD

tyr och regerar al! ting til det basta-
!K, Gfrer <om GUD str, ltppehattse
>ch reZerar aU nng; <ä sragas: om
da alr lädanr oroar och urrrötwr

wärGUD^
Nej: efter GUD är alsmagtig, och ä<

,er oändeliga sullkomligheter; sä kan Hanj uttröttas Mr lida nägon förniinstning
>ä sinä oäudeliga kraster.
zv. Uröftvar GUD sinä krafter och
ftn alsmaZtiga werkan, icke alle^

nast medel, »lran ock ome-
delbarliZen T'

Ia: GUD utöfwar sinäkrafcer och sm sto<-
a wertan, dels medelbarligen, dels ock o-°
nedelbarligen, när Honom sä behagar.

B 9o.Nlär



«H»
9<l.t7lar sages GUD llröfwa slna kraf

rer mcdelbarliZen^
Nar Han werkställer nägot medelst oH

efter Naiurens ordning.
9 1. urofwar GUD sm krafr «c^

wertan omedelbarligen?
Enär GUD lttom Naturens ordentelil

cm tjaust, eller utan nägot medel, utöswai
fin kraft, hwilket ock kallas Mirakel elle,
underwerk.
92. Srracker stg GUDs krafter och
omwärdnad lika ömr och bes^nner,

liZen ril alla ting?
GUDs ord underräitar ctz därom, l»

GUDs omwärdnad och Förson wn anses
dels som allmän, dels som belynnerlig
dels ock som delunneiligait.
93. Hrvilka siä under GUD

aUnianna Forsim?
Alt det so;n ffapat är.

94. Hwilken hafwer at fagna si<
afGUDs besynnerliga om-'

wardnad?
Manniffan: om hwilkens mgänj

i werlden/ lesnad uti werlden/ sam
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utgilng utur werlden, HERren lä<
ter sig bestinnerligen wärda.
35. Hwilka atnjuta GUDs be-

jynnerllgaste omwardnad?
De ftoina och sanna GUDs wätt'

ner, hwilka HERrm ofta fdrer un«
derligen.
96. Gfter HGRren besi?nnerligen
wärdar sig «m männistan; fä frägas:
hurl» HERren förbäller sig xvid der
gsda, <om manniftnn efter GUDs

Xvilja forrärrar^
GUD, för det första befaller det goda.

För det
2. beframjar det goda, och för det
;. belönar det goda.

97. Förrjanar de frommas och
Gndsfrukran nägorafGUD?

Nej: efter GUD är omätelig och oände-
lig, och männisian til all lydna emot GUD
förut ssyldig; st förtjänar hon «j näqot
hos GUD: utan ali GUDs belöning ster
af idel näd och godhet.
98.Hr denne GUDs näde<belöninss här

itidenalrid urwarree l^nlin?
B- Ef.
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Ester GUDs regering ar mcrcndels för-
dold; sä ar ej cller denne bciöl!in,acu altid
sä utwärlcs siinlig: dock lönar HERrcn
dem altid wal, som Hans namn ftukta.
ZZ.Forhaller sig sa MildeliMN GUDs

n>id det
män niskan ; srägas : hnru de N

förhäller ftg wid det
ondn?

i. GUD förbjuder det onda. 2.
hindrar det 01-da. 3. Osta cilstäder del
onda. 4. Sätler möl för det onda. s,
Bestraffar det onda. 6. Och ändtcligen pii
nägot satt til god ända förcr.
ioo. Mcn war mannlfkan w
dan ond och fordarfwadlbörjan, daGUDffapade ,

Hanne?
Noj: ty GND säg pa alt thet

Han gjort hade och si, thet
roar alt ganssa godt. 1 Mos d
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Nwnde^Lärostycket.
Om GUDs Belate och ossyl-

dighctenes tilständ.
ivi.Hnru kallas det harliga och

goda ulstand, ti! hnMctmännistan blef ffapad?
Det kallas ossytdighttcnes til-

ständ.
io:. Tt!, eller efter hnmlkens de>
läte blef männiffall stapad io-

styldicchetencs tilsiand?
Hon blef ssapad til GUDs egit

härliga belate.
loZ.Hwarutinan besiod GUDs

bctäte?
GUDs belate dcstod dämtinnan.-

at manniffan i ganffa myctet likna-
deGUDsinSkapare.
104. Llknade Ntänniffan smSkapare fornämligast i Krop-
pcns cller Sialens förmoncr?

B z För.
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Förnämligast i Själens förmo»
ner.
105 GUDs beläre i MKNNU

stans Sjals krafrer och formö-
genherer^

Ia: sä wäl mi förstandels, som ock wil<
ians förmögenheter.
'°6. Hwarminnan lysie GUDsbeläte mi forstandet?

Därutinnan, at hon räfteltgen
ech ganffa wäl kände GUD ochGUDs ffapade werk.
«07. Hwarutinnan lyste GUDs

beläte un wlljan?
Däruttnnan, at männissan hadt

m färdighet, eller willc dct sauna go>
da, och hade afffy för det onda.
108. Hl«r« tallas eljest denna god<l
«vilja» och benaFenheren, jom maw

nistan war begäftvad med uri o,
rilständ^

Den kallas helighet och rättfardighet.
»05. Hgde kroppen nässra bejynnerli
B<t förmo»er, ds Siäle» efter GUDi
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belace, war begafrvad med et <ä högr
forständ, jamrmcd en ja stor heliZ-her och rarcfärdiZher?
Ia: den war fti för alla bräckligheter,

glinssa förträffclig och odödellg.
i io. Bekom denna, med sä
liga ocb förmöucnhc,
«r, begäftVade,nännisian, näZor

Herrarvalde af sinom Ska-

Ia: hon bekom Herrawälde öfwer d>u-
ren och alt d:t, kunde anwända
til sin rytta.

'

_

m. tallades den orr darest de
sorsia människorne llcöfwade derm

sir bekomna ansinliZa
uoalde?

Den kallades Eden eller Paradifet.
Hwad warparadiftr?

Paradisct war en kostcllgkustgärd,
soin HENrcn GUD plantcrut hade.
Dar woro, under GUDs egit för-
ttoliga och saliga onlgange, Natu«
Mls härligheter, sasom pct en gäng
at se.

«S Hwad
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113. Hwad for et besynnerllgt
Tra hade GUD planterat

midt i paradiset?
Kunssapscns Trä pä godt och

sndt,
114. Hwad for et bnd utgaf

GUD, angäende detta
tradet?

Detta budet: pa hwad dag tu
ater, ffal M doden do.

i Mos. 2: 17.
3 >s. -Hv?ad saligher hade V?ar forstuFadey Adam, mcd alla sinä efrer<tommande hafr, ar wanra, «m hanei öfwerrradr denna GUDs L>ag/ w

tan wanr stn GUD i all ting

Den saligheten / at han, utan nägow e-
mellankommande död, efter en tid, som
GUD behagat, blifwit fiyltad, ifrän det
jordiffa,til det. himmelffa och ewiga Pa-

radiset.
ii6. HöUo wara forsta Foräbdrar Adam och Ewa, denna
dem gifna pamdisissa Lagen?

Nej:
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Nej: bättre SUD; de öfwertrad-

de deil lamma och äto af det fördud-
na trädet.
117. Hwilkenforforde männissall

ttl denna oftverträdelftn?
Djcfwulen, hwilkeu Mi en orm

sig förborgat hade.
118. pä hwad jnrr förj-örde djeftvw

lcn manniskan?
Pä dct sättct, at Hall intalte männistlNl,

dct bon af dct fördndna tradets ätande
stulie blisira wis ochnlägtlZ, som GUD.

119. Talade djeftvulen simr har-
»rinnan?

Nej: ty han har warit en löZnare af be-
ZMnclsett.

Hwilken ätlydde forst den-
na lognenesande?

Först Ewa, och ftdan blef äfwen
Adan! beswekm.
121. Mcn öfwsrtradde'?ldam och
Lwa ej enjamne unparadistrGUDL
>lld:> Kller kan hela mannisto<släMernllika mcd Adam.an§es för GUDo

huds öfwernadare?
B 5 , Ia:
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Ia: ty GUD giorde iu förbund med A<
dam pä hela mannisso.stagtets wägnar;
Adam war dä en Stamtader til hela det
tilkommande männiffo^stägtct.
»22. Til hwad sirass gjorde Adam,
tittika med hela manni<ko-slagrer sig

igenom GUDs buds öf«
werrradelje?

Til den andeliga/lekamligaochewiga do»
den, och detz swära psfölgder. Til en ewiz
bärtkastelse ifrän GUD.
l;;. til <a lwä«sirass war forfallen, fick hon annu

jed«n qwarblifwa i derharliga
paradisir?

Nef: GUD drefhänne utur denne Wliga boninqen, samt lät mängahanda flagi
swäligheler päkomm-
a -12,4. Blef manmstan bibehätten wi>
GUDs sedän hon ril jä <wärlsirass war förfallen och blef sor-

drefwen murpatadijer?
Ne,': bättre GUD! hon förlorade de!

härliga GUDs beläte.
125-6wad
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n5. Hwad är tilkommit hos
männiffan i ftäller för GUDs

bclace?
Synden och det onda i werlden.

Tionde Larostycket.
Om Synden.

Hwad är synd?
Synd ar en aswikelse isran

GUDs bud.
127. formaler den H,

Sklisr haftoa aldraförst handr
i.werldcn?

De onde AuglarS tller afwikelse
iftä,l GUD-
-128. Hwllkett ar den sorsia Ivnden i-

bland mannlstostägrer?
Wara första Föläldrms sull i Para,

diset.
129 Hafwer manuistane nanlr blift

Xvir fördörfwad afder beklaZliga

B 6 Ia:
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Ia: lä fördärfwad, at wi älfwe syndcn

och en syndig natur af wära föraldrar och
fölfäder.
130. Efter wi altjä arfwe ftnd af
xvära Föraldrar och äftven jjelfrve,
bänre GUD.' Zora och werkstalla

ftnd; st fragas: huru mänZähan,
daarsvnden?

TwägZehanda: arssynd och werksynd.
izi. Hwad ar arssynd?

Arfsynden är tnanniffans medföd»
da bcnagenhet til alt ondt och oför>
mögenhet tll alt godt. Eller den
synd/ fom wi af wära föräldrar
ärswe.

132.. Hroad är werkfynds
Werkchnd ar den synd, som man-

Nissan sjelfbedrifwer.
Swarmedelst bedrifwer
manniffan I>nd?

Med tankar, ord och Mningar.
134. Huru kallas de som be-

drifwas allenast med rankarne?
Inwmtes Mer, M hemliga synder.

IZs.HUF
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i;5. Huru kallas de jynder, som be-

gäs med ord och MrninZar?
Utwärtes synder, eller förargeliga synder-

,;6. pä huru mangahanda sarr begar
den arma männistäni sä «M de »uo

warres, som inrvarres jyn-
derna

Mannissan beM fyndcr, nu med gö-
lande, nu ock med lätande.
i;?. Görasalla rverkeliga och
lärenhers synder med lika storr up-

jär af mannistan?
Nej: syndernakunna goras, nnderstun-

dom med större, understundom med min-
dre upsät och af swaghet.
i;B.Huru fordelas altja synderna i an-
ledinng danlraf, ar de kllnna beZas, sä

«>al afupsär, <om afswaZhet^
Uti upsäteliga och swayhets synder.
135. Hwilka kallas «pjäteliZa

jynder
De, som begäs med fullt upsät: med be-

tädt mod.
140. Hwilka aro siVttZhers ftttder?
De,fom begss utan upsät, och hwilka

mm ei gillar, sedän de aro begängne.
B? 141-H«-
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141. kallao »lpfZrelicfa synder, i

ansende ril deras päfölgd och
«oerkanr

Dödeliga synder.
142. Huru tallas upjäreMa <ynder,i

anjeende ril deras siorhet?
Förbärdeliga synder: til himmelen ro,

pande synder, m. m.
143. Hwad ar Ntt egcnceligen en död'

lig
En sädan, som fönr n-ed sig dtt tilstäw

det, at dlifwer stilo »ftän GUDs
nädes gemenffap.
144. Hwad ar en sörhardelig ftnd?

En som begäs utan at kanna
därafnäa,»!, «ro hos sig/ tller l.ägot aukla-
galwe i samwettt.
,45. Hwilka kattas til himmelen ro<

pande
De, som för dcras storlct ssul, lika som

rop.i GUD til yanin.re öfwer sic,. Hilhörer blods utgiulelse, de sintiZas förlryck
och mer sädant.
146. Hwilken är den störsiK ibland

alla upjäreliga synder?
Syndm emot den Hiliae Ande.
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,4?. Hwaruri besisr <vnt> emot dm
Helige Ande?

Synd emot den Helige Andebestär u-
ti den ärkändc himmelffa lanningens
ffefulla motstrafwande och hädande alt til
tefnadsstutet.
'4B. Hwilten ar «rfaten til alla si,

dana jynder?
Ingalunda GUD, hwilken är sitlfwa

godheltn och heligheten.
149. Hiilten av dä uphofsmatt

ril
Ditfnmlen, och männisiclN/soM läter sig

dragas 06) fö iöras l-! 'yno.

»50. Hwilkcn fsrforcr och loc-
kar manniffan ril synd?

Männiffans sördarfwade natur
eller arfsylldcn: djeftvulcu och werl«
dm, eller de ogudaktige mämnssor
med deras sö'argeligl» iefwcrue.
151. Hwad fortjanar manniffan

med aU s>nd?
GUDs wrcde och et oändeligt

straff.
152'
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Ia: bättre GUD! alla mäuni-ssor äro syndare.
1,5;. Sfrer alla männistor «rofsnda,

re, aro de alrst förfallna alla nl
derra oöndeliga sirafserr

Ia: allasamnnlns.

Elloste Larostycket.
Om Khnsto och Oerlös-

ningen.
154. GUD welat/ at
männiffan ffulle bllfwa utan a-

under dcna cwlga
och oandeliga strasfct?

Nej: w GUD hafwcr af sin o»
ändeliga nad lätit Hanne winna en
aterlösning ifrsn dctta strasset: T^sä alssade GND werlden/ at

mgaf fin mda SONSp 6
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pa chet, at hwar och en, jom
twr pä Honom/stal icke forgäft/
Man fck ewinnerllgit lif.

loh, 5: 16.
iss. Hwad är dec, jom i allmäicher

,
at saga/ fordras nl mannifkans

ärerlooninZ?
At GUD,,som hafwer oM, at straft

fa männistan/ mättc kunna wara Hannenädelig.
156. Z.unde ej GUD wara nädelisssch bere manmstan saliZher u,

ran ärerlosning?
Nej: säd«nt wore stridande emotGUDs

helixhet och rättfärdighet.
157. hafwer altsa atagit sig
dttta dyra ckterlssiungswer-
ktt, samr tilfyllest gjort GNDs

rättfärdtghet och he-
lighet?

lEsus Chnstus, dcn andre Per»sontn i Gudoinct'.; ty Han ar blef.
ftvm war Medlare och Försolmrt:

Om
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Om lEsu Namn.

158. HwKd betyder det dMnamner lEsus?
En Ty Han hafrver

frälst sit folkiftäll thcras synder.
Matth. i: 2.1.

153. bemarker det ordet
Chrisius eller McAas?En Smorder.

,

Iso. Hwad Zlftves darmed rilkänm,
ar lEsiis war Fralsare kallao en

Smorder?
At Hm, cfter den mämnffliqa natum

hafw?r undfätt oändMa formoncr, Ml»
en oändelig kraft och mera södn,n.
l6i. en blorr manliifklig n<v

tur mosicva en oandelin krafc och
Nej: därtil fordras en GudotMZ natur.

Om Misti Naturer och
Person.

«<si. Huru mänga naturer att
altsa l Chrisio s?ERranssogste Smorde?

TwO
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Twänne: den Gudomelige och
den männijNige.
163. Afhwilken ärChristrw fod.

der, i anstende til Gudome»
liganaturcn?

Af Fadttliotn as ewighet.
164. Afhwilken är Han foddersanner Mannista?
Af lungfru Maria uti tidscns

fullbordan.
165.Afhwilkcn är Han afiad?
Af dm Hcliqe Ande.

166. Ar nu Cbristus, hwtlkcn
är sanner GUD och Männi-

stä, mera an en per-
son?

Mj: lEsus Chrisius är allcna
M Person.
,67. Hwilkendera narnren i tbri,
st« agde detz persönlinher eller selft

siandighec, redan forur och af
ewigher?

Den Gudomeliga.
«63.
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168. pa hwad jare stedde den per<
jonliga foreninZen imellän Christi

GlldKmellZu och Männist-
lila l^amrerr

PH det sättet, at den Gudomeliga na»
turen antoa den Männiffliga utt
sonliqhet, sä at af bägge natmerne blef ab
lenast en enda Person.
169. Hwad undfick den Mänmstlige

naruren igenom den pers<?n!iga
, foreninZen

Alla Gudomeliga »uturens höZa ochändcliga eZenffaper.
170. Efter Lhrisizw anrog den mam
mstliga narlwens cZenstaper; m«?N-Han afwcn anwg dcst swag-

hercr?
Ia: men ssdane allenast, som tilkommahe!u > och i sig sjelf ickearo syndig!,'.

!?I. R.UNNN defie dagge ttamrrr i
Lhristo igen nagon Za„l ifrätt-hwarannatt stilde blifwa
Ne»: hwad Christus en Zäng antaqit

hafwer, warder Hall nti alla ewlghct ic-
ke afiaggande.
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masie roar Med-

lare wara e«l siidan jänner
GUD och Männissä?

En GUD maste Han wara, at
Hans fdrsoning ssulle hafwa et o«
Meligt wärde: och en Männissä,
at Han ssulle kunna wam Lagen
mdergifwen och lida för mälmissor'nas stiuder.
173. Hwad kallcts Chrisius wärFral<

/i anseende ril den sorjs-
lling, som -Han imellän fin himmel-sse Fader, och der förfallna man,

nisto-staZrer gjorr haswer?
En öfwttste Prast.

Om Christi Ofwerste Pra-
sterliga Ämbete.

174. besiar altsa Chri-»
sti C)swersie prästerliga

Ämbete?
Dämti, at Han haswer försont ost

och annu dageligm försom;r otz med
sin Hilnmelsse Fader.

'75.
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175. Hwarmed haftver Chrisius for,

j«>nr otz med sin Himmelste
Fader?

Med si« fullkomliga tilfyNesigöretse och
med sin kraftiga förbön, hwilken förbön
annu pästär.
176. Hwad hörer ril Chrisii rilf^lleft

gorelsi?
Sä wäl det, at Han hafwer lidit fol

wära synder: jäsom ock det, at Han haft
wer upfyllt Lagen i wärt ställe.
»77. tallas eljesi den delen af
Chnsti besiär

l»n Christi lidande?
Den kallas Christi lidande tilfyllestgörel<

se: Christi lidande lydna: Christi blodiga
försoning: Christi försonings offer och m
ra sädant.

178. För hwem har Chn-stus Kdit?
För alla männiffor: for hela werl>

denes synder.
i?s>< Hade Chrisius jjelf nägott

Nej: Han war det rena GUDs Law,
stild isrän svndare.

lBa.Men
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182. Mcn war Christus ho»
GUD for en s^ndare?

Ia: ly GUD tilässnade Honom hela
werldenes synder, som Christus sielswilligt
sig pötayit hade.
izi.Hwad led Christus för detza

sig tilägnade, och sjelf pa-
tagne fpnder?

Det straff, som hela werldenes
synder förtjäna.
M. Men hwar och en ftnd: «ch ji

mer hela xverldenes l^ndee,
forrjana er oandeligr straff?

Et sädant har äfwen lEsus wär dyra-
ste Frälsare för wär stul utMtt.
18; XVar Christi lidande «andeligr i

anseende til riden och langden "

Nej: det war oandeligt, i anseende lil detzlfwerstora myckcnhet och bitterbet,dä Han
Zaf sicz til et stuldoffer för hela werlde-
nes synder.
184. Hwad har Christuo med alr del-

ta sir binra ocb Iwära lidande
osi forwarftvar?

Den salightten, at wi slippe sielf at
lida
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lida för wära synder/ dä wi Christum rä<-
teliZen anamme.
'8 s. Hwad salighet hafwee Chti«
sius an widare «ned fin fullkomli,

ga tilMestgörelse otz för,
warfwar^

Den, at Han upfyllt Lagen i war D
och stalle.
,86. Huru namnes eller kallas den««

Christi L.agjens fullbordan^
Den kallas Christi fullkomliga rättfäl<

dighet: Christi dyra offyldighets klädnad!
Christi görande lydna och mera sädant.
187. 2>unde der fördöma mänmstan',

ar hon ej fullbordadr L.alen^
Ia: Ty Skriften säger: Förbannad

U?are rhen, söm icte fullkomnar all
rhe,ma Z.aFjens ord, sä m han gor
cherefter: och alr folker stal jajaAmen.
5. Mos. B. 26.
188. Ho hafwer befrmr ofi ifran den<

naAaZsens förbannelse?
Christus lEsus med sin

lydna.
189. W
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izy. XVil IGsus alfrvarligett, ai wi
stote bliswa delakriZe af Aans, sä

wäl lidande, jom goran-
de lydna^

Ia: Han wil det sä mycket mera, som
Han äfwen beder för otz hos sin Himmel-
ste Fader.
190. Hwaruppä Zrundar lEsils sitt

krafriga
Pä sin egen fullkomliga Mfyllestgörelse

lch förtjcnst.
191. Npoffrar lEjus forboner

for alla männiffor?
Ia: för Ma sä Ml onda, som

lgoda.
For hwilka beder lEsusi synnerhet?

För deGudftuktiga; för sinä wan-
ner, somrättcligeu älssa Honom.

193. Beher lEsiwMndiFr for esi?
Ia: pa et högtoch Gudomeliqt sätt ut<

beder och tildelar Han otz all ewig och ti-
melig wälsignelse,
l?- N)il war IGsus, ar wi sä wal,
om d>?raxvälsittnelse,jom

C ock,
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ock, om asr annar, jom ar lalidande

til wär Saligher, stola underwi-
ste blifwa .

Ia: Han wil det <ä myckct krafti^are,som Han ftelf är wär Högsta Prophet.

Om LhrM Prophctista
Ämbete.

! 95.Hwarutt dcstar Chrisil pro-
phetiffa Ämbcte?

Darmi/ at Han hafwcr uppenba-
rat osi sin himmelsse Faders wilja,
om wär salighet.
196. Hwarföre kallas Christus e«

stor
Darlöre, at Han,pä det aldrafu!lkom<

ligastelärde, och pä det aldrasullkomligasie
lefde efter siu lardom.
197. Hlvad war der som Chrisius e^

gcnreligen
Hcm predikade om näden hosGUD föp

nämiigast: Han uttydde äfwen Lagen
deligen.
198. "jssenom hwilketts tjenst sorrat
rar Christlis derra ftr prophenM

och Prediko-Ambere?
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>Säsom Cbristus uti sinä köttsdagar, o-
medelbarligen sjclf förestod detta
lbetet; sä förrättar Han ock a» i de>g det
Menom sinä tjenares och wanmrs tjenst.
f 199 HERren lEsils dem

bej^nnerligen, hwilta anamma
-Hans saliZa l«ra^

Ia : OERren lEstis bcWdar dem
waldeligen, emedanHan är deras Alsmag-

Konung.

Om Nhristi Konungsliga
Ombete.

besiar ChrisiiR<>
mungsliga Ambete?

Däruti/ at Han äger det högsta
Henawäldet/ öswer alt det, som M»
pat är.

Huru mängahanda Riken
plaga Chvisto war Nonung

tilägnas s
Treggehanda: Et Mmagts'M-

des°och HärlighetsRike.
C 2. 2.02..
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aro understitaro uti

Christi AUmagts Rike?
Ma manmssor: aNa Kreatm: säwat ltfägande/ som lifiöse.

2-VZ. aro undcrsämre uti
. lEsu Nädes Rike?

De mamuffor pä jorden, som a-
uamma Hans saliga och nadiga lära.

aro
highcts Riket?

De, som i himelen se GUDs hä>lighets Ansikte, säsom Änglarna och
de saiigeu afsomnade mannissor.
eo?. 25,unng GUDs wanner äga dett
förmon / ar de fa ifrän der ena

Chrisii Rike,nl der andra?
„ Ia: ty uti GUDs Allmagts Rike aro

de Md, enar deanamma Christi Lara;
sä blifwa de afwen inwänare mi Nädes
Riket, och encr de snligen afsomna; sä
warda de saligt infiyttade uti Chrisii Här-
lighets Rike»
so6.)VarderChrisil Rike näg«tt gäng

en ande ragandes
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Nej:Christi Allmagts och HärlighcMßl-
ke warder aldrig nägon ande tagandes
men Hans Nädes Rike tager omsider en
ände/'i anseende til regenngssättet.i
207. ?Ilr Christus en andelig ell<r jor<

är en andeliZ cller bimmelffKo,
nung/ dock stä alla,'ordiffa Kenungarikcn
och Konunqar under Honom, som är alia
Hcrrars HERre, och alla KonunZarsKo,
nung.
208. Uröfwade HGRren lEsiw alrid
sinä och Glldome-

liZa n?nldigberer, medan
de har pa jorden?

Nej: utan Han förnedrade sig sielf, och
tog Wpä sig en Tjenmes stexelse.

Om Khristi Förnedring.
war Christi fornc'-

Det war det HErrans Christi til»
ständ, uti hwilket Han af°lade ful»
la bruket af Gudomeliga Nam»
rens höga egenssapcr.

C 3 210. I
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210. I anleende ril hwilkendera Nl>,

ruren är Christus worden for^nedrad
I anseende til dm Männiffliga, ly dm

Gudomeliga kan hwaiken förnedras elwuphözas, utan den är oförandelig.
211. Hwarföre Wille Christlts sä fop

nedra slg?:
Pädet'Hanffulle kunnagifwa sig M

du lidandet för wära siinder.-
N2. Led IGsus icke allena til krop!

pen, Man sek s anseende ril sjalen
för wara synder

Wsr dyrelMsled icse aNenaffutwäft
Ks til kroppen, utan ock inwättes, i anseen-
de til själcn för wä?a synder.-
113. Hurn kan alrss Christi

diga lidnnde fördelas
Uti et utwärtes och inwattes lidande.

214. -Hwad wnr Christi ucwarres li<

Dct,söm Han led i anseende til sinHy
liga Lekamen,.
215. Hwad war wä> Fralftres iw

wärres lidande:'
Dee, som Han led i anseende til sin ssäl.

216. Nar
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När Christus lida
for wara sxnder?

Nedan wid sin aftelse och födejse,
och detta warade under hela Hans
wandring/ in til och mcd Hans t öo.

217. -Huruwida led lEsusxvid sin
Sä wida Hun dä straxt wid assäggan-

det/ af sin undfän,qna Maicstäts fulla bruk.
wilie wara undcrgifwen
tilwmmande mänga
218. Hwad hande Gudomligr wid

Christi
.Dtt, at Hans Melse b!ef bebädadaf
OfwerängcknGabriel:atH nomdästraxt
blcf Zifwit det höga namnet lEsus, m. m.
«9., Huruwida war Christi scdelje

. ringa och förattad
Sa wida Han blef född af eu ringa och

föraktad luntzftu Maria: blef swcpter uti
ringa lindakläder: bleflagd i krubban/ tn. :n.
22a. GudomliZr

rildrog sig n?id Christi war Fral-
jares fodeije

Himmelffa Härffaran läsivade GUD
och sade: Ara ware GUD i högdeiie, ock

C 4 ftid
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fnd pä iordene I och manuiffomen en Zod
wilje: En himmcljk klarhet kringsten Hw
darna i Bctlehemitiffa engden. Och melg
sädan bärlighet.
221. Hrvadled HERrenlGlus un-

der sin <»st>ldiga wandel här
pä i«rden?

Hit böra de mängahauda stags srcsicl,
ftr> förakt och sörföljelstr, som lEsus ltd
af diefwulen och dch anhang,,den onda

L,vfie ock Gndomens sirälar as
wär lEsil under Hans Helga

Ia ymmgtt dä Hau gjorde manga häft
liga underwerk: dä Hau fh'.'lät synder: 2il
Han bewisie sig wara en Ofwer-HERtt,
midetta och det tilkommande lifwct.
2ez. l7?ar HERranslGftstora ocb dlodiga lidande^

När Han nti örtagärden, under en stor
Siälaöngest swtttades dlod, för wära st«-
ra och blodiga synder-
-2-24. Bewistc M äswett, lmd« dem
dMpa Christi lidande i orragärden,

näZHN Gttdoins kraft hos
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'la den, at Hans fiendcr, som kommo at
gripa Honom,'föllo til rygga, när 2c hör-
de Hans kraftiqa ord;
härHfwerste Prästens
2.25. rvar -HERranssu lidandc for der andeliga och

rverldstiga Räder?
Han blcf sarZad för wara nnfigar-

ninnar stlU/ och slaZen för voära ftm
der stul. Es.-55: 5. .

- 226. Hllru betcddi-'lGjus sig
harvoid?

Gansta täliat: tyrä Han napst och
plaFad wardr, lar -Han ict'e lip stn mun
Ni, m. K', s? : 7.
257. När war HERrans lEsu
lldande aZdrasmarrefnUasi och

förakreligast?
' När Han, til et Forsonings-offer

för hela werldenes chndcr, mcd en o»
ändclig stnärta hangde pä det förslnä»
dcliga korsict.
228. HVanned laflEsus sit swära

MMarres hdanderilkanna^
Med den.i sin swära klagan: Min GUD,

minGUD, bwi haftver Du öftverZisiwn mig.. MM. 27:47.
Cs Ä2Z.
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229. Hwaruti bestod denna Noär FrHsares Christi swära öfwergifwelle?

Daruti, at sä wäl Hans Himmelff<Fader, siijom ock Hans egen Gubom, un»
dandrog Honom den tröst och sötma, smHan elfest afGudomens inneboende bchnthossig...

Uröftvade Chrisills nägon lyjaw
Ve och sii>nliF Gudomelig magr liri st
harlighets Rike, ds Han jalundaösi

werZiftven hanZde pa korfier^
Ia: Dä Han til den botfardW

Röftvaren: Sanmrliga jäger jag ttz,
i dag stalc ru wara med mig i paw

Luc. 23:. 4;..
231. Dett ISsils, som forlanre rost
Ivaren, och fbrlanar alla fina i
Vanom afjomnade wanner paradiset^
i hwilkens hander befalre -Han D

egen SM, wid sin
Uti sin himmelffe Faders; ty s 5 sck

Han: Fader,jncf befaller mw Andai
Tina dander. Luc. 23:46^
232. Hwad hande beftnnerllZir Wil

Christidöd^
Förläten iTemplet remnade: en stor/o^
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bäsning upkom.- qrafwurna öpnades, och
mängaafdeHeliZcislekamcn npsiodo, m. m.
2Z3. Hrvad wäldsamhcr uröfwade

emor lEstnn, se-
dän Han war dod

De öpnade Hans slda med et
fpjur och straxr Zick därur blod «cd

loh. rZ'- 34-
234. -Hvoilken wardade slg om lE-su hederliFen och tarliZen efrer

Joseph af Arimathia och Nicodenms/
hwilka begrofivo Honom hcderligen och
ganffa wördftmeligen uti, den nya i ften
mhugna graswen.
23 5. Un-dergick ISsil le--

tamen nägon förrumelje i
grasrven?

Ne>: ty om Honom war sä prophtterat:
Tu stal icke riljKdja,arTin Heligejer
förgangelse.P5l6: 1,0.

236. Eftcr HLRrans lEju ssäl wär
i Hans Himmelste Faders händer,ocd
Hans L.er'amen llri Frafwen war fri
för allförFanFliFher, hurudanrHER»

rans lEji» rilständ alr,sa jedermera?
Hans Uphöjelses tilständ.

C 6 Om
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Om Khnsti Uphöjelse.

bestodChristt up^

Däruti, at Han ater antog fulla
bruket as Gudomeliga Naturens e>
genffaper.
238. Igettsm hwilkens krafr blefM«
.

Igenom den kmft/ somHan sielfgemeUsam hafwer med Fadrenom och den Heli-
se Anda.
239- -Hurudana egenstaper aZdeChn»

stus efrer uphöjelsen,» anscende ril
sin sjal och kropp

Sädane/ at Han war fti för alla swag«
Keter och altMande: Han äqde ock dä en
förklarad och AndeliZ Lekanien.
2,42. finne wi wara anreklMt

om demia Chrlsii AndetiZa
,

At den kunde lränga sig igenoni andra
kroppar: den gtck igenom stenen härd: den
Oick genom lyckta dömr; den w«r osi)nlig
vch mer sftdant.

24'.
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141. 2lgde Christi Majestärista L.eka'
men, efter uphöjeljen en männi-

Ia: en sadan, som en Andelig och
klarad Lckameu ltlkommer.
242. bandiizig ellcr hwilket

sicg kommer först at verrakras af
Christi uphöjelses rilständ?

Den, at Han.bleflcfwande Md.
24;. Hxvaruri bestär denna Christi

lesrvande gorelfe
Daruti, at Hans M blef äter förenad

medkroppen/samt begynte atlefwaoch wer'
ka tilsammatts.
244.Hw«d2''orde Chrisius, sedän Han

bleflcftvande X
Han nederst g ti! hclwetet.

245- nedersteg lEsns ril
mörksens

Darföre, at H.-n ffulle uppenbarligen
wisa sia hafwa öfwerwunnit mörksens och
djefwulens maut.
246. Hwad npböjelses

efrer derm
Det, at Hali oä et,Mijestät!iZt sätt

stec, jftän de döda, samt wiste sig syulig för
C? 247.
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247. Pä hwilken dag upstod lEsi>s

iftän de dödu?
P3 tredse daZen efter sin död / den wi

kalle Päffedag.
248. Huril

pa jorden efter stn upstandelse^>
- Uti fyratio dngar.
249.Fär l)N?ilka llppenbarade siss

i synnerher under destu dag^r?
Etffilliga gänaor för siim kara wänm,

och Läriungar, hwilka Hun utsande, ac lö
ra alt <Äk om sit Nikes salisshet.
250. Hwas giorde IDsu», sedanHait
sälllnda hadebefnlr sinä TarjunZar ot

Za ur i hela
Han for up til himla.
251. pä hwad jarrfor Chrisills ril!

himla
Pä et ganffa härligt sätt: först i jylch

mätto uti Hlinmelens ffy, och sedän pä lt
osynligt och obegripltgt sätt til harlighetts,
Himmel.
H52. Hwad görlSjus un sin harlig'

hers himmeli
, Han sitter pä fin Faders högm han>l«ch manar godt för oh
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r/z. bestär Christi slrrande
pä GUDs Faders hogra hand?
Däruti, at Han fulleligen ftmt ouphor,

ligen utöfwar sin- bekomna Gudomcliga
magt och härlighet^

kallas alr der, med er ord,
fomChristlls ofi ril riden och

harligheren Zor och Zjordr
haftver

Christi dyra föttjanst eller Christi dyrm
forssyllan^

Tolfte Lärostycket.
Om Ewangelium.

2ss. rvil <shristns, ar alla stola fä
kunstap om der goda, som Han ofi

förtjanr hafrver ?

Ia wlfferligen:- darföre sade Han wiv'
sin himmelsfäry til sinä Lärjunnar: Gär
ur i hela werlden, och prediker E-
wangelium aUom
i6: '5.

25^
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2-56. Hwad beeyder det GrekW
ordet ErvaMelmm?

Et ljufligt och gladt bodssap.
257. Hwad bebädar Ewangelium?

Ewängelium bebädar dcn hugilcliga !n«
ran, at wi unDfä GUDs näo, !yno.m§
förlätel<e och c«l! saliohet, endast M»

förCbristi ccl) förffylwn stul.
2,58. ar aleja Ewan-

ElvansitliMll ar lamn mn GUDs
näd och »culgbcuns wmmnde föl
Cdristi förstyllans ssnl.

2sl>. lärer SrvanZ?lmmfEw '.'!gr>ii<m o§ om GUZi
näd, och om det, ftm GUD och wile
Frälsare ojort och fulldo,d.,t, til wrs^

2.60. Men hwad larer Lagcn?
Lasien lärer om GUDs ra,ttu-ishct

ech st: änghet, samt hwad og äliggei
at göra och lata.
2,61. Huru fordelas all GUDs

ords lara l anledning häraf?
Uti Lagcu och Ewangäimll.

262.
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262. D.o,nma L.<men oH EwanFe-
lillm därurinnan"öfwercn»/ ar de

haswa en och sämma llp-
hofsman^

Ia: sä wal Lagen//om ock Ewangclimn
äga en och smnma Ofwcrste Uphofsman,
nämsigen den Treenige Guden.
26?. -Hwilker rvar der sorsia EnZan,
gelillm / som denTrecniFe Gllden pre-

dikade i parad:§er för wära fallnaFöräldrar^
Detta HHrliga spräkct: <N-winno«:es

sad sini lönderrrampa:c. 1.5)?os.;: ?s.
264. -Hwad ferstas bar med

nonco sad^
lEsus Chrisius wär Frälsare.

2,6 s HwMen har warir den aldrawals
digaste och lKlfsigasie Gwan-

Zelu predlkattt?
Cbristus 7 Mastaren nied dell lmda tull«

M, uti. sma töttsdagar.
266. Vesimies helaChristi jaliga läm,som ock i ftnnerher ljllfiiFa G,

wan^elinm, samr -Hans Hsi^ldiZaHändel wara bcsirisiVir^
Ia: i den Helga SkM.

267.
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267. Hwilke hafwa strifwir och i pe»,

nan farrar der ljufliga Gwai,,
Zelii order?

We fyra Ewaugelister: Mattheus,MVl
cus, Lucas och Johannes, samt Proph«»
terne och Apostlarne.
268. 3<smma j3walL.agen, som ock
iEWangelmm darurinnan öfwerens,

ar de bora predikas för alla?
Ia: sä wäl Lagen-, som ock EwalW

lium bör predikas för alt, folk.
2.69. För hwilba bör Tagen förnäw

lissast starpaL?
För de härdhjettade, som ej ärkänna si

na synoer.,
2.70. -Hrvilka bora för all ring rrostV

medGwangelii hugneliFa lara?
De bedröfwade och blödiM^smnen»,

271.kominaTagen och ,Ewa<lZelil>m
darunnnan ofrverens, ar de lofwa

ofi en erviF jaligher?
la-- LagenochEwangelium kommaN

wen darutinnan öfwerens.
272. tNen lmder l?wad wilkor lofrvor

Hfi K>alen en exviF jaligher?
Under de wilkor: om wi Lagen fulleliD

hälla kunna. .
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27;. Ran nagon blifwa salig af F.ag-sen s gärninZar?

Ncj: af Lagsens gärningar warder intet
kottsaligt.
274: For Hwilkcns still loftvar och

oH SwanFelmm, den ewi-
ga jaliZheren^

Cndastför Christi fött/enst och förssyllans
fful nädeligen».
275. «lannistan l sjelftvu werker

bliftva saligför Chrisii först^l-
lans stu!

Ia: af GUDs oändcliga nöd; tyCdri-
sius wär medlnre hnswer fullgwrdt hwad
stm fordws lii wär ftlighets ättrwinnanye.

276. Ran af sir naturli-
cz<r förnufr finna denna höga jalig^

hcrs läratt/jom GwanZelmm
förestaller?

Nei: LaZen är af nnmrcn nägor/unda
Ad; mcn Ewangelium ar en hcmlighet,
Wilkens kunstap bör inhamtas af GUDs
heliga uppcnbamde ord..

Tret-
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Trettonde 3ärostycket,
Om mänmstans ftia wM
277. Hafrver dä mannistan nagon w
turlig förmögenhet, ar komnm til Ft»

menstav af der goda, jc»m Chrisim
Hanne förwarftvar har^

Nej: hon har därtil ingen förmöscnW
emedan hon förlomt sin frta wilia, igelM
det bcllci.qeliga fyndafallet. v

278. Hrvad är. dcr söm eZeNteligen kÄ
las mnnniskanL ftia wilja lln Gl^

dalaran?
Krasterna eller förmögenhcten,atfntt!l!,

öfwa nsZot godt, kallis männistans fw
279. Hger manniskan fria krafrer atw

öfwa dec Zoda, efrer
Nej: Zansta litct och intet: w hon W

wer häruti ganssa mycket förhindrad.
280. -Hwad ar der, jom forhind«männistatt ar uröfwa der goda^

Det allmanna fördärswet.>
281. desiar derra fordcrfM

fornäMZast^
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Wfölständels swaghet,och wiljans ttög-

>« til det Zoda.
182. Uti hwilka jl>scke,i äga mMtti-
mffans salunda förftvagade krafrer
förmogcnher,at uroswadet godat
Uti lekdmliZa linys utöfning 06) sädana/

W angä dcn ulwartcs Gudstjenstcn.
:zZ. ?lner dcn nawrliga mallttistcltt
Mra krafrer etter fri wilja, wid

helr andeliga tinZs urofnittF?
Mj.- ty hon ar tral. Wi kun-

sse cj af egna krafter komma lil lEfum.
»84. Hwatigenom stola dcfia salig<t

och andeligakrafter
Af GUDs oandelM Bd.

Fmconde Läroftycket,
dm GUDs Nad ost i Lhri-sto gifwen.

Hwad förstas med SNDs
nad i allmänhet ar säga?

M det goda/ som ost wederfars.
286.
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286. Hwad kallas GUDs näd i beft«<nerliZare mätto^
GUDs oförtjenta kärlek och benagenW

til den fallna männiffans uprättelst.
287. Huru namnes dcnnabes^nnerW
GUDs näd l,ri GUDs ord och an-

dra Gudeliga böcker^
Den kallas GUDs näd oh i Christo B

wen, och mi denna näden ligger gwM
til wär ewiga lycksalighct.
288. Hwilken kallas wsr jalighw

Zrund uri den Helga Skrisc?
lEsusChrisiusmed all detz sörtienst:T,

en annan grund kan ingen laZga, an
den som lagder ar, hxvilten ar Chn<
sins lEsils. i. Cor. 3: >i.

289. Men c»si nässon be<O
nerlig näd af alla tre Gudomens

perjonert
All näd som o§ wederfars, ffer wäl A

mant af allaGudomensPersoner: docktil»
ägnas hwar och en Person nägon besynm
lig osi wederfaren näd.

off wederfaren näd
tilagnas Fadrens person: eB
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bwad hafwer GUDFader gjort
off til godos

Det, at Han haftver ssapat osi:
at Han uppehäller osi, och at Han
haswcr utgifwit sin Son för osi, til
enforsoning.
-yi. Hwllken näd hafwer Chri«
sius dell andra person t Gudo-
men osi bewist, cUer hwad haf-

wer Lhristus gjort ost
M godo?

Hau hafwer esi äterlöst.
:y2.Hwllken ost wederfaren näd
tilägnas den gelige Ande: eller
hwad hafwer denHellgeAnde

gjortositllgodo?
Han helgar oss.

293. Hrvaruti beter sig detta den
Helige Andes helgande?

Däruti, at Mu förer osi til ge>
lnmssapm och atnjutanvet as det go>
da, som Christus osi förwärfwat
hafwer.

294.



«A RN
2.94. Hmu kalias detta denHeliZe Att,

des helZande
Det kallas den Heli.qe Andes tilägnandi

nsd: det kallas näden otz i Christo gifwen:
det kallas GUDs fözbarmande näd.
295. ?lr denna GUDs forbarmande

nad allmänneliZ^
Ia: l» GUD wil, at den allom MW

nistom stal wederfaras.
296. Hr denna GUDs nädkrafrig?
Ia: ty GND befordrar igenom kraftiga,

aoda och ordeuteliga mcdcl männiffans ja<
lighet.
2,97. Men fast denna naden ar krasi
tig: »nsn den anda kan emorstas

af mannistHrna
Ia: med motwillig ondsta kan den st

emotstäs, at den ej Winner nsgon salig wtt<
kan hos manmfforna-
-2ZB. Aan GUds nad förloras, sedän

man dliftoit delakng af GUDs sil-
linä icvetkan^

Ia: den kan förloras, enar niänmW
igen begifwer sig til fin förm ondsta och
til uMcliga synder.



299. XVil GUD alftvarligett alcid, ar
mannistan stal blifwa delakrig af desi
förbarmande nad, och jäledes kom<

ma ril IGju Rikes saliga Ze-
menfkap

Ia: GUD, wär nädige GUD wil det
Wttligen och alfwarligt.
z.n.Efter GUD wils3alsivarligen,ar
M mannistor stola komma ril GUDs
Rikes Zemcnstap; jaftagao: hwadGUDgörharwid?
GUD Zör härwid ätffllligt: säsom försi

det/ at Han kallar aNa mannistor til Chri<
sti Nädcs och HärliZhets Rikes saliga ge<
Mliffap.

Femtonde Larostycket.
Om KaNlsen.

301. Hway är kallelstn?
Kallelsen ar etsadantGUDswerk,

hwarmedelst Han tilbjuder mcln-tt'
fforne alt det goda/ som Chnstusför-
wärftvat hafwer.
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322. Aallar GUD alla männistor til
der godas arnjurande, som Christus

förwarfwar hafrver?
Ia: GUD kallar hjarteligen och alfwar<

ligen alla werldenes andar til salighetcns
ätnjutande.
32;. Ixallar GUD männistan redan
förnr, innan hon siclf degynr ps/ m

söka naden och ftliZheren i
Lhrisio^

Ia: GUD kallar syndarenredanförut:
Hankallar siindaren / dä den wicer undanför
Honom.
ZQ4. -Hllru kallas den ttadett/lom svn»
daren wederfars, i anledmng af det,

ra GUDs förurgäende bestm och
nädiFa werkan?

Den kallas GUDs förmgäende näd.
Befinnes nagor hos den narurlb

Za och fallna manmskan, som kunde
beweka GUD, ar bere Hanne ensa <alig kallelje^
Nej: hos manniffan befinnes aldeles M

tet sädant, emedan hon är fördärfwad ochwederstyggelig gjord genom synden.
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;06. Hwad ar dä der, jom bewekc
GUD,ar kalla mannistan ril fin nä-

des gemenstap."
GUDs oändeliga näd, och wärs HEN-

las lEsu Christt dyra förtjanst.
)Q7. Henom hwad medel kallar
GUD ordenteligen mckinista»

itilsallghet?^
Igenom sit Helga och saliggöran-
ord.

;oB.RaUar GUD äfwen igenom L.a-
kgens ord?

Dä Lagen otz om GUDs
höghet och wärt synda-elände, sä drifwer
dm H wal til Cbristum; men alldenstund
Lagen ej wet af Christo, sä sages GUD,
st egenteligen ej kalia.otz igenom Lagen.
209. Hwarmed kallar ofi GUD dä e,

Zenreligen och silligt?
Igenom det ljufliga Ewangelii-ordet.

310. H»ru kallas denkallelle egenre-
liuen, som wederfars otz igenom

Gwangelii ord^
Den Mas Näde-kallelsm.
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3 ii. Är Näde-kttllelscn wederfaren

helalnännisro-siagccrpä en
ötmiilston? dctze trenn>: gällger: först

i Äds.ms tid, da GUD kullade wära för-
sta Föräldror i Paradilet. För det andra,
i nd, dl GUD de Ztta
Själar, som woro ftälste i Arken- För
det ttcd,e,iChrlstj tid,dä Christussändeut
sinä Apostlaroch land/arfö-
rkulinaomlEsu Nikes ftiliichet och förmon.
312. pästar den

börjades i Apostlarnas nd, an

Ia: dm warder pästäeM
alt"intil weridenes ända-
-313. Men är denna kattelee» lika

jande och lika krafrig i alla wcrl>
d,encs delar?

PH OUDs sld., är den wäl allidkwftig:
me» dell wardcr dxk mera eller mindre för-
hmdrad af ondsta och moft
willighet.' '

>'

3 14. Hwad saliZher later GUD dem
Lvederfaras, som ej förbindra tallel^sm, uran den jannuarvördjamr och

' emorraga?
GUD öfw.crtyo,ar dem om det qodcl/

som kallelsen med si v föm, jamt förläM
dem nplysningcnks näd. Sep
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Sextonde Arostycket.
<Om Uplysningen.

ckr uplysningen?'
Uplysmmen är et sadaut GUDs

nadc-wcrk, hwarmcd Han underrat»
Kir osi om Het, som är ländcmde ii!
wär salighct.
316. Hurudan armännistans kunstap,
hälst mi andeliga ting/innan hon dllft

wer llnderrärtad af uplysnmZc-
ms

Mannissan ärsiadd uti ganffa stott mör-
!er, »ch uti en djup olunni.qhet, ilman hon
undfär GUDs saiiga uplysning.
3>?. Hwad förrages alrsa hos

mstan genoin uplysningen/
Mörker och wilfarelse utnr siälen.

318. -Hwad uprändes och upkommer
ige<l uri sjalett/ da mörkrer förrales

och förjwmner?
GUDs härliga ljus och saiiga kunffap.

3>9. Bliftver lnannistans sjal
aUsnast ril förständer?

D 3 För-
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FörstZndet blifwer wäl först och förnam,

tigast uplyst; men sedän och efterhand,st
bekommer äfwen wiljan häraf en god och
gudelig böjelse.

Blifwer manmstans forständ och
N?ilia alr pä en gäng, eller

wederfars Hanne upl^sningen
efterhand?

Uplysningen wederfars männiffan, m««
m cfterhand, M et tilwäxande wis, W
der cilla nödens werkningar..
Z 21, Hwarmedelst werkar GUD

den sallM uplysningen hos
männiffan?

Igenom sit Helga och saliggöran-
Ve ord..
Z22, UOerkar GUD h«sHsi, jawal igenomL.aZens, ftm

Ia: GUD werkar hos oss-
ixenom sit ords krafti
32.Z. Hwad wcrkar dcn uplys>

nmgen hos ost, jom sker me-
dclst Lagen?

En anger och ructse öftver wämbe'gsngna synder,
Sjut>
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CjuttoM Lärostycket.
Om Syndwängren.

KVad ar en iann anger och
ruelse?

En sann änger och ruclse'/ ar ct sä>
dnnt GUDs werk, hwarmcdklst Hau
upwackcr hos osi sorg öfwer synden.
525. Ran man änlra ocb jörja oftver

uran ar kanna
Ni! :utan at man afLagen lärtkannasi-

nä si)llder/jäkan man dem ej eller rattt-
ligen Angra och begräta.
Z26. tNen ar der nogril

ar man allenasi nägorlunda kan-
ner dem?

Nej: M3N bör äfwen haswa leda och mH-
hag tll synden.
327: Hwarnl beweker «D widare er

sadanr mifihaZ fsr ftnden?
Tll owilja och hac emot den siimma.

Z>B: Hwarfore ssal man sä hogt
äligra och ham jyndcn?

D 4 Där-
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Därfore, at den Mljer ofi ifrön
GUD war högsta lyckmlighet, ochpädrager o§ darcmot GUDs wrede,
alltimmelig och ewig forbmmclse.
329.' Förrjanar mannistan näZor hosGUD, med en sZdan si>nda änger?

Ncj: aldeles inm föttjänar hon nsgvl
därn;ed hos sin GUD.
3ZQ. Hwarnl gagnar ocb tjanar dä

fsnda
At darmed förödmjuka wära bärda hjäl<

tan för wär GUD, och bereda dem til nö
dms emottaaande i Christo.
331. Hwilka aro de mxvartes reckett/af hwilka sllnas kan, ar

änZern ar ödmjuk och bor,
fardigi'

Ibkand de utwärtes tecken kan nämnas
tärars ymniga utaiutande, stsom ock s»w
da-bckanneljen med ord och ödmjuka Hlhäf-wor.
ZZ2. För hwem stal man da bekämw

sinasimder?Bäde för GUD cch männissor.
?)3- alinne wi waraisiänd, arforWsrGUD bekanna eller upraftna alla

wsrasMder?
M-
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Ne,': GUD wet med o§ längt fiere syn,
der, cm wi sielfwe se och wera kunna.
z;4. Huru stal man dä for GUD be-

banna jma sMdcr?
För GUD.stal man gifwa sig stuldig til

Mi s!)Uder,sä wäl arfsi)ndcn,som ock werk,
synden, me?e!st wi ftm lidast, om
eisä eaenteligenaf npsät, dock likwal af
swaghtt och i tankarna, hafwa syndat wär
gode GUD emot.
z!s. Hwissa ffnder ffole wibekantta

f?r nlannlskorna?
Wi ffole ! synnerhet för wara

och GUDs eroani wän-
liir, de »yndrr, lom an-atta wärt vmma
och dlöoigll samwe'e. '

3z6. stole U>i tznnn i
nerher dckäima de jynder, med hMll-

ka wi näZonförargar
För dem, wi förargat/ 06) D.da

zZ7° 'Nen ar der n«F, at mau allenast
bee>;!Nler ssnden för d n / hwilken

man giorr stada^
Nei: man rätta dcngiorda

lkÄm:, sä myckei man nägonsin Ziltt? och
Ds ' 338.
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338. afdetze utwärteZ rec<
ten ril fullo stuca, ar ftndmänFten^
Nei: härtil foieras annu inwattestecken

och kännemarken: hwilka GUD allcnafA
leligen känner.
339- -Hwilka ar« dä de inwarreK ftw

dä<ängerns tannemarken
Ibländ si)nda ä!'gerns inwams k'lme<

är det, at hafwer ct al wM
liat upf3t, at därcf er och i ftamtiden aM
«'>ed syiden.
Z 40.. Hwnrtil bcredlcr GUD H
dä/lgenolnEwntigellluplysnllig
nar wi sinne wckra syndaftir el-

nar st'nda-angrcn hos
är rätrffftffens?

GUD bre « G, :ä wul
lbndackngem, stm ock i jmoluEwan>
gelu uplysnllig/ at läugta ef e:dcn
himnitlffa lattdomm- i lEsu wck
Frätiare.
341. Hlltu kallas dett ttädett,som mä«'
nissatt' wederfars i upl> sninFen sch
synda<snttesn, i attledning nl detm'
GUDs bered<;nde nl ialiZheiett?Den
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Tw kallas GUDs tilberedcnde näd.

Hwad GOdr wederfars lilänltt-
stan, eftcr denna GUDs nlbere-

dandc nad^
Twncsochnya födcffensnäd,hwarmed

OUD alt wtdare bäde tilbereder och wcr-
W-alt gsdt hos ch.

MrtmdeLarostyckct.
Sm Twn.

n?, swnd av' ell sann tro
Den snligqörande tron ar en för-ttöstning Nl GUDs.lläd> för Chnstichssyllnns Mi.'

Aan ttägon äga- förtrostning ril
GUD, ucan ar lamna fft bifall nl det

<hm läres omGUDs nsd och Chn-
sti foriMan 5

Mj: utan at lamna bifallct bch samtyc-
set til det, som lmes om GUDs näd och
ochChristi förffyllan; sä tan ingen äga för-

GUD.
D 6 345'
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345 3.an ttägon lamna sirblfall til det,
lomlares om GUDo näd i Lhristo,

ran ar hafwa klmstap om GUD
och Lhrisio?

Ne>: utan at hafwa lunffap om MD
vch Ebristo; sä kun ej eller nägon lumU
sitt bifall til det,som läres om GUDs M
i ClM<'.
34i>. Efter altsa uti en si;nn trs
beter sig kunffap, blfall och för-
tröstan; sä fragas chwllkastycken

äro landande til en simn tro?
Dche nämde trenne:kunssupm,bi'

fallet och förtröstan.
347. HWarom bör den haftva kunstap
hwilke»l stal wara ägare af d«n sa»p

na och saliggoranderron
Den bör wäl aga kunikap om dch

ft>m GUD i sit ord til saligheten uppenba<
r,'t Kafwer; mm förnämlissast om c»et, stm
EwMgelium lärer om GUDs nädelöften
i Cbr sto.
34ii. Förstär wid eron en jada,, klltt^
Mp, jom ei bexveker wilian, ac lang^

ta och efterstraftva der Man
kanner?

Nej:
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Ncj: wid tron fordras en sädan kunffap,

<om stal bewekz otz, at hjartcligen längta
efter wär GUD och 'lEsum: hwaruppH
ock sjelfwa ttones förlröstning sig stderme-
m grundar.
34'). Om rrones lara stulle förestalla
«§ nägoe jadanr, som öftverZinge

wärr sivaqa förnuft, stole wi
ändä lanma darril wärt

Ia: dä stole wi taga alt förnuft til
fänga under trsnes lydno-
Zso.Hwarföre stole wi <a raga wart

fornufr til fänga
För wördnads fful för wör GUD och

Hans ewigg sanning. ,

Zsi. 3>an man sakert och
alrid i rrone förrrosta GUDs jan-

mngar och lofren?
Ici: meo ss stor säkerhet fömöstar sig en

sann tro pä GUDs sanniugar och löf-
tcn, jom GUD sielf är oen oändeliga san-
nmgcn.

UpMna nagra GUDs näde-löft
teit/ jom lamnas ost mirrones^och

D? Ett
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Cn iblanddeförnämsta Ewcingeliinädi'

löftcn, kcm man säga,, at dennaförsakranär, at GUW blott och endast för Christi
förstyllans fful, förlätw wära synder,,
ft.mt gör off saliga.'
35Z. -Hwad llprander eller werkät
GUD uri borfardiga hjan

ran, »Zenom sadana Srvnngelu
näde lofren?

Cn sann tw förtröstning lil GUDs
nädför Christi förffyWns fful..

-Huru kallaa der GUDs werk,,
hrvarmedelst Han meddelar

otz rrona?
Mlta' GUDS näKe.wers kaltW NWFödelsen».

Mtronde AroMckct>
Om Nya Fodelstn^

3 55. Hwnd är altjft nya Fo-
delstn?

NyaMlstuärdetGUDs näde-
weß
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werk> hwnrmedelstc Han meddelar
;s6. Hwad förmyes i «'sa Födeljen,

utur wär <jal och hjärra?
Okunnlgbetm, fördomar och bristen i

mdeliga och öswernaturliga krafter.
357. I l)wad märr, eller til hllltt sisr
del fördrifrves denna «kunnlFheren

«rl? bristen un andeliga brafter
» »'fa Födcljen?

Iu kraftigare och mera leswnnde,
tton är; ju mera fördrifwes afwen
nighct och lmst i detzci andeliga kraftcr, ut--

och ctla begären..
3sB - Hwad l,prandes oct) werkas ige-'
nom Födelfen hos manniskan^
Ws i lEsu Chnsto samt andeliga oG

öfwernatur!iga kmfter) hälla sig tilsm, och hafwn delaktightt iHonom, sä-<som grunden til det andeliga lijwet.
3D Cil h>l»r»ldAnr lif födes männistäni

igenom derra andeliga ljujer och^
dctzaandeliZa krafrer

Tit et nytt, andeligt «ller nones lift
Möj Hxvad ar rrones lif, etter liftver

iChristo?
Tro-
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Trones lif, är en af GUDs Ande wep

kad förmögenhet til det goda.

36i.Hnrlt kallae detra rrones lifmed
andra namn i den Helga Skriftr
Dct kallas et nytt kreatur.

362.Hwarmi stZ foi si och Mr,
mast rrones kraft ocb !if?

Däruti, at, tron tröstefullt tiläMar si!!Christi fört/änst.
Z6z.Enär en rrogen »nännissä medelsi
tron wil tilaZna sig Chrisii förejanst,
eller den sämma nnammar, rilägnar

GUD dä i dcc samnm
männistan Cbristi d^rg

förlissnsir
Ha: GUD tilägnar dä werkcliacn och

sannfud>.'l!gen en tro.yen männistä Chn,
sii föttjänst och all.i Hans Bde-wä!M'>
NMZar.
364. det GUDs goromal,
hWarmedelst Han rilagnar en rrsgen

M Christi förrjanst och rärr,
färdigher?

Det kallis Nättfaroigaörelstn: eller ell'
SyNdgns mtAttNösclse tör GUD.

Tju<
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TjugundeLärostyckets
Om RatGrdiggörelsen.

365. Zwad är altsä rättsardig-
gorelsin?

RatMrdAgörellen är et sadant
GUDs'werk, hwarmedelst GUD,
för Chrifll förssyllgn lued twll an»
mmmad/ förlätcr sylwarm dch syn-
der/ och tilagnar bonom Christi siw
tMst och rättfardighet.
366. bör fordenstul den agN/

hwilken stal wara rärrfärdil ,

Tron. Den saligZörande och lefwatt-
detron.
367. Hwad tilagnar fiss i

rarrfardiZForcljett med trona?
Christi föttjäust och rättfirdigbet. .

268. Hwad Zor GUD äc dä
Han förrröstliFel, nlägnar sig

Cdristi förrjänsi?
Förläler honom Hans syndfr, och tilag-

«« Christi fört/änst och rättfardighet til e-
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Zen, lika som syndaren jMbah?
fyllcst för sinä syndcr.

Forlater GUD'i RättfähdlMorelstl! alla simdcr?
Ia: lEsu. Chrisit GUDs

Sons blod renar offafalla
der. lloh-.i:?.',

Befriar oZ i<
ftän

Ia: ty rtzer ar. ingen fordomelje i
cheln / söm aro? i ILju> Chrisie.
R.-m- B:'..
3? l. Förrages aftvenined

meljen,
Ia: GUD ffe läf sä wift.' Ty nap-

sien liZFeruppa Honom, pä rher/«
rvistulle frid hafwa) och igenomHam
lär äre wi helade.. Es. s 3: s>
372. Dä HERren M
rarrfardigForelsen förlarer jynderna,
jamrtilraknarofi Christi
!wade rartfardlFhet, har Han därwid
naFor afseende pä wär eZen hel:'ZH«

och fromhet/ sajdm nagor
de HM. GUD?,
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Nei: wi xvarde ranfardlFe uran
af Hans näd, igenom rhcn

Msstning, jomi Chrisio lEsu ffedd
är>- Roniv;:24..

Efter n)är egen förrjanst ej nä-
ForFaller, sa fragas: hwad som be>

wekev' war GUD / ar göra osi
rarrfärdiZa^

Hans oandcliga nBd och barmöartighet,
lamt wär Frälsares dyra förtjunst.
3f4i. Huru kan rron ansis i ränfär-»

diFZorelsttt^
Allenast' säfom et mcdcl pä war sida,

hwarmcd wi anamme. Chrlstiförstyllan
och rättfärdighet/ som HERren GUD ch
tilraknar.

Z77. Är rrones rarrfardighet silll-"
Ia: den ar.ftll!köm!lg'och' öfwerswwne-

liZ/,cmedanwiuti rättfärdi.qZöreW unofä
wZrs H^ERras^lEluligaste förwärfwadehelighet.
376. XVarditaltfä ällärrogna fttUeliZen

rarrfardiggjorde^
.Ia:alla tropnawardaejtilendel/ utanfMeligenrättfärd!ZgjordL°.

3??-
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377.N)ardOM wi icl?e «sZlenast iZeion,
en stark> u,an aftven medelst en jwaZ

' ero rarciardiggjordc
I >: ic,enom den smaga tron warda wiäswcn snllcliaen rmtfärdiggjorde, aNenastd-en är

3?B.Hwad ar orjakcn dartil, ar afvM
en jwag :ro kan göra rattfärdig?
OrsnkenTdärttl är den, at tron ei gör ch,

rätifä'diaa, for'dc§ egit warde siul, uta»
föe som den omfamuar, nam-
ien Edusti förtjaust.
379. Gfter en jwagrro tilkoinmer äft
xven de>l hoga förmon, ar wi iZenom
denbliftva ranfardiga; mon der dä ej
ar en storre förnwn, ar aga en stark,

an ettjwag
Jo: det är en mycket störrs och saliMt

förmon, at ägaen starh än en swag tro.

zBo. hwaruri bestar dennaförmon^
Däruti, at den swaga tron kan sniiriswigta, sä at en igenom upläteliq jynd el,

ler orklöshet föi lorar sin lEliun och Hiins
rättfärdiqhet; men den starka tron omfam-
nar lEsum och Hl,uls rättfardigbet, med
fasiare tilförsigt, och fonfar altsä medc«
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större rattfärdighct, Mi Christi sörsiyllans
s,Z tilägnande.
zz s. Emedan wi igensm en siarkare
t« wisiare och förnöjjamare bibe-
hallas i Christi rarrfördighers arnjll-
mnde; hwarom bör fördenstul den
narlnast och fornämligasi wara ange-
lägen, hwiltzen rvil bllfwa standigr
didehallen uri txer saliga rarrfärdiZ-

Zorelstnsnlstsnd?
Dcn som wil blifwa bibchZllen uti det

rättfärdiggörelfens tilständ, bör, un-
der GUDs Andas nädiga hjälp och bi-
sländ, winlagqa sig om troncs 'siyrka, til-
wärt och bibehällande, alt in til lefnads-
andan.
382. Rättfardiggörclsen, som Mmda
bör forrjarras "under rrones gemen-

stap med IGsu, sser den pa en
gänF,eller efterhand?

Mtfärdicigörelsen sier p 3 en Mng och
icke efterhand eller und« näM brögsmäl.

manmhämta,ar rarr-
fardiggörelsen ster pa en lang^
Daraf, at i samma ögnobllct ftm tron

«pländes i wära hjmtani sä tilaZnar o§
GUÄ
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GUD nädeligen rch pä en gäng hela Chri<sti förtjänst och rältfardigher.
?84- Aan en rattfardiZgjorder mam
niska n?ara forwisiad.därom, ar han

werkeligen star i rarrfardiZgörel,sen» tilständ
Ia: en sädan förwitzning förer tronei

tilförsigt med sig. GUDs Ande wirnar
med war anda ar wi areGUDs barn.
Nom. 8:16.
385- Huoilka andamäl och späfölgdtt
hafwer rarrfardilForelsen med siF?Rättfärdiggörelsen hafwer med sig i föl<

je mängahanda andamäl och päfölgder,
sä wal i tiden, som ock i ewigheten. Hitdörer GUDs barmhertighets och rättfäftdighets fömaffeliaa förklarande: wär san<stylliga samwetsfrid: wärt barnastap ochewiga arftlott hos GUD> m. m.
)86. Bor GUD pä er beftnnerligM
«cb narmare sarr, hos en Man pi

född och rarrfardiZqjord manni^
sta, an Han eljest medelst sin allesta,
des narwarelje wistas nar alla, och
dem/ jom synden undergifne aro/jamr ej emorraga den rilbud-

na nsden?
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Ia:, GUD bor pä et besynnerligt och
wrmare sätt,hos en pä nytt född och rält<
!fäch>ggjordmännMa.

Tjugufdrsta Lärostyckct.
Dm GUDs inneboende i

Sjalen.
387. Hwaruti bestar detta
GUDs bejynnerliga innebocnde
hos en trogen själ och männistä?Detta GUDs nädiga innebocnde
bcstär däruti, at GUD den Helga
Trefaldighet, pä et besyncrligt och
gansta nara satt/är sörenter med den
trogna själen.
;88. Med hwllka namn plagar dcttH
GUDsmneboende, ellerdenna ande«
liga föreninZen an rvidare bereknas

i den HelZa Skrift?Denna föreningen beteknas med mänga
behnnerliga och harliga namn: nu kallasdet cn »mpning uti det andeliga winlrädetlEsu Cbristo: nu en andelig ttolofning

med
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med Chrisio: nu et GUDs blifwande hoi
de trogna: nu äfwen et GUDs wandran<
de uti dcm, m.m.
389. Bor GUD Hos de trogttit, icke
allenast ril deft werkan, man afwen

werkeliZen och i anfeende til sir
wasende^

Ia: GUD bor icke allenast hos de trog<
nä i anfeende til Dch heliga och ftliga wer-
kan; utan afwen werkeligen och i anseende
til sit wäsende.
390. Suru kallas den trogna
männlffan/ i ansiende til dem

GUDs kraftlga och n^diga
mncboende?

Hon kallas GUDs Tempel och
den Andes Tempel.

iC0r.3.16. Cap.6:l9.
Zyl. Bliftva icke allenast de rrogttae
sMar/ uran ock deras kroppar delO
5M af GUDs' nädlga inneboende

och förenmg
Icke allenast de trognas jjälar, utan ock

deras kroppar ärö GUDs, lEsu Cbristi
och den HeligeAndesboninaarochTempel,
Z92. frukrer och salina pafölg'

derförer denna andeliga förenin>Fttk'
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Frukterne aro mängahanda och högstsa-
liga: hit höra alla Andans frukter, som ar
ftid, ftögd, glädje i GUdi, gladje i lE-su, gladje iden Helige Ande: de trognas
närmare förening och tarlek sin imellän,
och mem sädant.
;Z;.Hwad ar der som kan jondraden
stliga föreninF, som ar mellan GUD

och de rroZna^
Otron och synden stiljer os och wärOUD iftän hwarandm.

M. Men, a«n sldan ositlig stilnad
och jöndring ej ma fle, hwad alig-

Zer ofi/ ar Zöra^
Mwaka öfwer wärt tilständ: at igenom

GUDs Andas näd strida emot det onda,
echwäxa tili det goda.
;9s. Hur,l kallas der mannistans til'

' Wnd, un hwilter hon daleliZen af,
dör der onda, och nl

« der Zodar
,i Det kallas fötnyelfens tilst^nd.

E TM
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Tjuguandra Mostycket.
OM Förnyclscn.

Zy6. Hwäd ar fodnyelstn?
Förnmlstn ar et sädant GUDs

werk, lnedclst hwilket GUD sörlänar
dm af GNDs inncboende dclaktiga
blcfm mmmijkan, näd och krasttt,
at oageligen aftagga det onda och M
xa til i det gooa.
397. Fmnes anmt nögor ondr hosen

Mannista, ocb de«,
som blifwir delakriF af GUDs iw

neboende näd"
det sinnes annu ondt,m afwen swO

hcts synder, hos de pä nytt födde och ralt<
Miggiorde.
398. tNcn harejderra onda jMda,för<
darfwerblifwic forstvagac och däm<

par, under ftnda-angren och nya
födelsen

la:uti synda-ängern brytes synda-mck
tet"; i nya födelsen förtages syndens M
wudkraft/ som ar otron; och uti rältf^
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chiggörelsenOttages äfwen syndastraffet och
synda-fördömelsen.
;99. Hwqd ondr blisiyer dä qwarl?os

de rrogna och
Hrfsyndens wt, eller benägcnhet til äter-

W i det mda.
,420. Hwilket ondr bor altjä afkladas

under den daZeliga förnyelfen^
Arssyndens ondä retelser och syndens här-

Fande, som äter.wil infinna sig hos mälp
liiffan och wil dragachätlne til äterfall.
401. -Hllru Mllas derra ondas aftla-

dande i den Helga Skrifr?
Den gamla imännistans afiäggande:

lemmarnas Hödande: .köttets kofWstande
med detz lustar och begärelser. m. m.

Hwad oNdc aflaZges i jynnerher
urur jjalen under den daZeliga

sörnvelsen^
Den widlädande swaghcten och okunnia-

heten utur förstöndet, samt til
det goda, utur wiltan och begären.

Bliftver aficven kroppen delaktigasen <alig förandring, under den da-
Zeliga fornyelsen

Ia: de sinliga oordentliga beqären däm-pas och syndackroppm bIM intetgjord.
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424, Uti hwad godr nlWaree Matt,ti«
stan lmder den dacteliga förn^elsen,

i anseende rilWrjtändet^
Hon tilwaxer dngcliaen uti mera och lcf<

wande god kunffap: utilrones saliqa ljw
och uti difnllct til dcl, som GUD hälm
larer och föresialler.
40 s. Uti hwad Fodt nlwaxcr mnmw

sian «nder fornveisens näd i an«
seettde ril

Hon bekommcr dagcligen en större benä<
Zenhet til det goda, samt befimier hos sig
alt.mer vch.mcr osmak för det onda.
426. Hunt har der W med kärleken

och beZaren under denna dage-
liga "

Källeken til GUD och alt det, somW
deligt och dygdigt nr, tiltager dagcltgen;

siälcns krafter och begär bltfwa äfwen
nnder cn Kanssa stvr förnöjlighet, Andan
vcy GUDs Helga wilja uildergifna.

27. Bliftver aftven broppen och de
fiiiliZa beFaren helgade, under

näd
Ia: M sumens och kropp<:ns led«'

Nlötil
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mötcr blifwa trones och rattfärdighetenes
wapen..
408. -Hllrn kttlläs ammM denna maN-

nistans saliga rilwaxr i der c^cda,
jom ster mi

Den kallas egenttligcn helaclsc: den kal<
las dm nya munnlstaus, >f>ädands.- den
Was GUDs Bclätes ä ny» uprättand3
HB o§: fomtan ficra härttcm och högst<
belydande nmnn, hwiika GUD
wär förnyelft och btlgelje.
429. werwr männiffan nagor n:ed

GUD'/ under sin fattga fornyeije
ach hclZclje?

Wid börian af föruyelseu och wiv
Mas undfäenve dänil, wcrk.zr männlffan
«Ideles tntet; mm stdermem wcrkar hm
äfwcnnöyotssods, mcd de af GUD
fäuZne kmfterne.
4w. lnänmffan hi:ma nl nä«

Zor helgelsims märr af eZna
Nef: GUD är dm, som wcrkar hosUmie bäde wiijan, förmägan och full-bttdan.

4l'. Fllllboröas manmMns helgelse
och siztteligen har i riden?

E 3 Nej-
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Ne»'.- den begynnes här i tiden, sä snarl

man af trone blifwit delaktig: den bät?e
bör och kan ständigt'tilwäxa: den blism
fullkomlignft, utl densaligaewigheten^
412,. Msä ärerftallcs ej eller GUD«

Belare fnllelinen bar i
ärfä; GUDs' belate NerlW,

les där i lifwet, aMnast til'en dcl, och st.som börjande'wis.
411. A:mna rvi ständlgr blifwa för»

warade under näd
I.i: GUD siytker, stödjer.och stadD

steeoDmedfit ord Mandra- säliLhets«!««
Lel i trone, sä at wi ständigt kunna fivwarnve blifwa under fornyelsins och helß
jens näd.
414. Mett kan det tianda, at
mänmstan bllfwer forforder til

assaU iftan trsnes och nya fö-delsclwnads
Ia: det kan, bättre GUD! lM

da, igenom otto och sy»
der.
415. <l)m nckgon mannlska wo«
stt ol^ckellg, ftt hon pck et fadanc

fätd
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satt, ffulle gora assall och afwi-
kclfe lfrän GUD, trone och for-
liycisin: hwad star for Hanne

stdan nora?
Honbörgöracn sann botoch bät<

trmg,, siimt atcr tgenoill dm kraft/,
som GUD sörlmwr / omwänw
M - Ab av ck,gm, rch b:.'
MMM synrer/ och tro pä HERrIM
lEsunl Ehrismm.
416. Hwllka äro de sanna Ochjynltga trones och ew stmW

omWandelsis DukteVt
Eu nyhörsamhst och lydna, ljwA

kw yttmr sig i goda werk och gäv
nmgar.

Tmgutredje Larofiycket.'
Om goda werk och gar-

ningar.
4'7. Hwad aro goda werk och

gammgar?
E. 4. Goda
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Goda werk äro sädnne de pä nytl

föddas handlingar, hwilka de förrat-
ta efter GUDs Lags föreffrift, w
wekte af Christi tro sch Mrlek.
418. -Hwilka kunna alrsä förraera Zc»,

da n?erst och gärnmgar?
Allenast de trogna och pä nytt födda.

419. Än de och dlsn
narurliga mannistor forrarra nägc»r ch

ter l!.ag<cns förestrift; bör e)
danr hera en god ZarnmZ

Icke egenteligen efter den Helga Skrisls
talesätt: ?y alr rl?er icke gsr as crone,

Rom. 14: 23.
Hllrlt kallas de

larningar, fom ste efter L.a-
förestrift e

De kallas blvtt Lagens gärningar eller
de opänyttföddas, efter utwattes anseendet
Lag likmätign gärningnr.
421. Hwad beweker de

ar Fora Dagens garninFar?
Mcrenoels deras egen förmon och «M

422. -Hwad beweker de pZ,Mrfodde,
ar göra dera«a goda MrninZars

CV
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En sann tro, och den Helge Andes wer-
fanutidem.
423- Förtjanar männiftän llägor hos

GUD, med eller goda

M: inrer korr warder rärrfardigc
igenom Aal jcnL gärnmgar Gal. 2: 16,.
M wär föitjanstärutelyckt.

Förwarus rr«n hos de a föd-
ofninZ 5

Mb detta eller sä/, matr qoda gär,
ningar äro fast mera Audaus och trones
fMer.,
425. ?NWa aliid goda gärninZar e«

Ia: Helt ouplostigen orh i sselswa döds>
stunden, ätminstone i cmseende til upsätct.
M. Gfrermed goda gärningar imer
förrianao ajs.GUD/"arc> de dä no-

diZe och
Ia: de aro nödige:>ty GUD hafwer

iiin defaltt De aw nyttige, ty GUDdaf-
wer lofwat beiöna dem, fast ej afförtjänst/.
Wafn^ochbarmlmtiähet..

C 5 457-
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427. Hro de rrognas flllle»

ligen gsda for HGRren, som all
ringser och rver^

Nej r HERrans altseenw öga ser myr,
kew felakttglM och bristMighet» utj> wär«!
menlösnste gärningar:
428. För hwilkens stul blifwa desie,
med selatrigherer bejwarnde garnin»

gav anjedde for behaZelige
hos

För Christi förstyllans fful,, hwilken ösi
wersiyler all wär felaklighet..

aUW god<t Zarnmgar <es
«f manmstorna^Nej:' de som ste allrnast ssälens

'inre drisi, och sielfwa Helga upsätet, sei
allena af GUDi, som mnsassar hjnrtnt och
pröfwar njurarna; m?n dM utwärtes gäft
ningen kan allenast ses af manniffornn.
430. Hurw fördelar man i aMhmng

harafgodn
Mr inwärttö' och govm M

43 l. Hwilka aro de inwarres' gosck
De> som« allmast lk< meV' sMensiM

Wifti.
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432 V Hwilkä aro de urwärtes goda
garninZar^

De, ste,, icke allenast medclst siä'
lms, utnu ock kroppens drist.
N5. Efrer bwilken förestrift eller re,
gcl, bora alla-, ss wäl inrvarrco, som

urmärres ZVda ZörnillZar ste
Cfter GUDs. Helga Lags och wiljas

forcstrist.
Ar ej GwanFellllM en re-"

gcl, effer hrVilken Foda garningar
börn rverbMllas?

Ester Gvangeliunl werkar tron, sä ar
EMUZelimn- m«ra et medel,
!,LM wi,, lmder GUDs. Aodus drtft> de-
kmma krafter och förmögenhet, at werk-
Wa goda gärniuZar.
W. Mon er godr ftmwcre, eller wärr
cZit goda omdölne om wara garnin^

rvid Foda ZärninZftwuröfning
Et af GUDs Ande uplyst ftmwcte styr

°5 lil en Zod warftmhet. och försigtighct,
!vid Mi wäw ganungars utöfning; men
tte m samw<tet egenttliZen rättesnö«t,

E 6 hwar-
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hwmefttr gärninqarne ffola siällns, uton
det ör fast mer och werklligen GUDs Lag.
436.. Hr der «'stttgr at fe pä andm
Zoda exempel eller esierdöme > wld

Z«da garmnZars idkande?
Ia: GUDs H'laa mäns och wannViefterdöml! lämnar oh en behagelig upmu»,

tting til Gndeliqa ock dygdi,qa gärniNM,
efterdome bora

wi fornamligast och for all tinZnkm pä wid aU dxgds ochGudakttghers ursfnlng?
War dyraste FrälKres lEsuCPstialdrasal gaste och fuUkomlMste esterdöme.

438. war boFsifortjänreMsare fjelf läöanr befalr?
Ia: ty Hm, sayw: larep af mig:sag är mild och ödmjuk as hjärtat,

Matth: IuF haftver Zifwileder efrerdömelse, ar jAsom jag gjop
de sä stolett j ock göra. IOHI3N,',
43 y Emot hwllka bära wi ut>

"

MM
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GUDsLag och wilja famt war
Frälsares Maa efterdsme af

ost krafwer?
Elnot GUV, osi fjelftvaoch war

440. hwad beter sitt förnam-
ligast war hogstförpliktade

styldighet emot war
GUD;

M Hans innerliga Mf, pris och
tacksajelse; uti en andaktig bön.

Tjugufjerde LärostyM.
Om Bömm

44'. Hwftd ar Bonen.
Vönm ör et trogit famtal med

w6r GUB.
Ran er dMt fameal med wär

GUD yrrra sIF, icke allenasi medelst
«rd och kroppens andakriga ätbörder,
«MN äfwm nllika medelst mn^ar-

ne i Men?
E? Za:
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Ia: en sannstyllig bön ffer, sä wa! mck

tankarne i siälen, sonr ocs med ord ochpens ätbörder tlllika.
443., Hurm fordelas Bonen: ansifn^de hneaf^'

Den fördelas uti Vm inwartes Menes,
och uti den utwnttes eller mmisens bön.
444. Hwaruti bestar den

tes sjalcnes bon.
Dm inwärt-s bönen bestar uti et

trogit begärens wckwinwe til GUD.^
445' swllken kallar mnn muil-sens bon 5

Den, söm Mr, ickc attenast medclst
tzeliga begär uti sjalen / utnn äswm
tilllka mcdeist ord och wöchsimmm
kroppens atböroer.-

Om NttgHli skulle bedja med mun»
ncn allenn och icke hafwa dnrmcdalsi
ware och ensqnn Zrra i jjalen; hmukallas en jädan bön^
En sadan bön kallns och äc en strpmtak-

M böm.
447.
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447. Hafrver den helige GUden
haZ ril en jadan dön
Nej: en ftdnn bön styggls' Hans aldra-

rennfte lMigl>et wid^
448. Men hafwer HGRren wälbe-
hag rit en sannftvldig bön/ dä bade

jialensoch munscns dön, kolnnm
öswerens mcd hwarannan?
: til! en sädan sannstyldig bö»' hnfwer

HERren et nädigt walbehrzg.

449. For hwilkens M aro wa-
ra boneo GUDI racke ocH

bchaMllge?
För ChrW förGnst, och Hans

aldrasullkomlWste sörböns fful.
I hwilkens namn ffole wi

altsa bedja?
I lEsu wälsignade Mmm

451. HnMen beweker off öch
wära hjärtan, tll sadazm fann-

ssMM boners utyju-
tnnde?

GUD den Helge Trefaldighet och
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i synnerftet dcn HeligeAnde, hwilkeilkauas Bönenrs Anoe.
452. är jom osi wi-

dare til donen forma ffäl?
GUDs befallning / Hans Helga

wilja, och war egen nödtorft.
45 3. Hr der nödiZr, at Uti bönen an»
Vraga stna rorfter fpp GUD, efterGUD dock xver dem alla?

Ia: det m nödigt; ty GUD Har siMBederoch j ffolen fä. 16:24. H
kalla mig i nodene. M. so:
454. Efter mannistan besiär, s 3 wal
aj et andeligr wnsende, som ock
af en jvnlig tropp; Nti burn mänM

delar fordelas Hannes nödwrfrer,,
i anlednwF häraf^

Uti andesiqa och lekamlign nödtorster.'
455. aro de andeliMnödrorfter?
De, som an a andeliga sch

Mdeliga själ, saint war ewiga. wäl'
särd; ftsom tron: rMardighetcn l
lEsu Christo: GUDs innchoende
och num siidmu. 4565
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456. Hwilw äro lekamliga nod-
torsier?

Alt det som länder til wär kropp
och wärt utwärtes tilständ/som krop.
pens nöring, ftmdhet och lycka / samt
jlera sädana sörnwmr.
457. Pft hwad fatt ffole wi be-

dja war GUD om dcsta le-
tamliga förmoncr?

Med wilkor: om GUD finner dem
wma ojj nytttga och gagneltga.
458,Huru ffole GUD

om andeliga förmoner?
Utan wilkor; ty de aro osi altid

Mgncliga.
459- Giftver GUD ak der, wi Ho-nsm smbedje i lEju!7lamn^

Ia: Mr sin wishct och godlm, pä dm
tid och stund,ssm Hansinn^detotzwara
gcigneligast.
460. Böre xvi ej allenast bedja GUD

för H§ jjelftva, uran afwm för
andra r

Ia:



la.- wi böre offra warom- GUDi bö<ner, äkullan och förböner för alla-manni-
.ffor, ali Oswechet si)nmrhct f«lvär Cdristeliga och goda Ofwerhet.
461. der sig äfwen, ar bedja

for sinä owänner?
,Iä Ebnstus saaer:. Vcdrr fcr shcm,

lon'. göra cder stada och förfoljn edel-
Mauh. 5:44.
462, liti hwad macro yrrrar sig wlt
bön, i GllDs undfäiiW

> «narZfaMM walZärninlar
Uti GUDs mmrlissa läf och tacksagcllc,

46;. Hr dcn bön, som ster allenasii
jjälen, litza kunniF for GUD, j«n, de,is

hwilkcn ster mcd munnen
wnrree ärbaftoor^

Ia: alt wärt begar är standigt kunniz!
förHononn
464. Gfrer den inwärres Sialenel
bön ör HGRran«m sä kltnnig, me»

der dä av nödigr, ar bruka den lw
Lvarres bönens

Ia: bönens natur' och bcssaffenhct ft
drar det; hwarest den inwättcs bönen!
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lefwandeocy brinnande, sä drifwer den o§
aswcn ti! den utwärtcs: Tv rher l)jarrar
med fnttr är, thcraf talar numne»».
MMth'i2:34-

465.. Hnru osia stal man bedja?
Med den inre Sialens bön ffal man be-«

dja stätldigt, och den utwörtts bönen idkar
mau sä ofta,sVM tiliälle gifwes, santt
lipbyggclft och en goö oldniilg oet sordrnr.
46««, Wid hwilka tilfallcn, och pä.

hwad rt>m stal,' nmtt i
her bedja^

Man katt upoGa lnnerliga ochsattnffyl--
liga döner i all rum: i synnerhrt stal mon
bedja med
GUDs manner: tillika med sit husfolk:
jg' ock i löndom , hwilket HCNren sir
allena-
467. Aan mnn wid bedjander afroen
verjänn sig afandras gova sr.mlnan-

farrade
la:man urmuntrar sm egen echandras

Makt mcd Gudeliga sammanfcmade bö-
ner, lafsänger och andeliaa wisor.
468. Ho hafwer lämnat ost det

aldrftsnllkomllgaste bone-
Mttct?

IE-
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lEius Chrisms wär Fralsare lneV
den dyrabönen - Fader wär-,
469, Innestntes mi dcnna b<s

nenällä wäranodtovfter?
Ia: si wäl sMl ld

kamliga.
470. Nti hwilken nfFader warsböncrne, lärer oA ronr lEsus^ar Bedja om lckamlMförmoner?

Uti den Fjerde Bönen.
471. Mi hwilka bonrr läras

wi at bedja om andcliga
bchof?

, Mi alla Ve öftiga Sex Vönerlm.
472. VviV hwilker tilfalle bepröswar

GUD i ftnnertzer, on, de rrsZne
aro ssitiZe i bölien^

CMknss och anfäkming är ä särde-

TM
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Tjugllftmte Lärostycket.
Om Koch och Anfaktning.

47Z. Hwad förstss med a«ifakcnittZ/
Anfnktnmgar aro sädana beswärliAe-

m, hwilkn GUD läter ä--
komma, at darmed winna et godt och sa'
ligt Mdamäl.
474. L.ärer GUD jädana
Mr päkoinma sinä rrogna wanner

Vch barn"
Ia: GUD bepröfwar osta deras tro

och tälamod i antättningenes uZn och
hetta° '

475. kallas de anfakcttmgar «ch
beftvarligheree i j^nnerher,Hwil-

ka de rroczne
De kallas GUDs darns kortz: de kallas

ock GUDs FaderiiZa och nädiga tuktan
«ch aga.
4?6.Hwad är altsaGuds barns

koH?
GUDs Varus korsi 6ro sädana
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beswcklighcr, som <GUD iäter:dem
trognom akomlna,
477. Sayas ei de ollldäkrine lidako^

sir, ttnder.sin aäkomna bejwar,
liZherer^

Icke och egenteligen, utall
dcras lidande ar mem en päfölgd af deras
onda wästndc. Den kallas mem GUDs
wredes hämd och en ond pädragen lw
stelsi.

4?8- 6.ida öftven GUDs Bam
frestellert

Ia: dem äkommcr i detta usta lifwet
mänga flags srestelse och bepröfning.

479. Hwilben lärer GUDs bam äksw
ma frestel<er och bepröfweljer^

GUD Af ftestar och bepröfwar sim
bavn til godo; men deras andeliga fiender,
djefwulen, worlden och deras egit ondalöll
och b!od, frestar dem tilondo-
-480. GUD desiä onda fresteljet

nl Zodo wända?
Ia: GUD förlänar dem lroanom B

och kraft at vfwerwinna sinä ftestelser.
481.
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1. BlefHftven warFräljare
ftestad i sinä

Ia: Han dlef swära fresrad och förfölgd
afdleswulen och wcrldcn.
48:. H.ed aftoen lEsits fre-

stelser afkorret och naruren?
Nej: HERren Issus war helig, ren

och obesmittad; darföre kunde Hari ei lida
»ägou fädan.ftestelse,som,af,en fördärfwad
imtur upkommer.

483- .Hwarmmttan afgä Chrisii fee-
lstelser iftän de rrognas^

Cbristi oättdeliqa frestelser afgä i dy mät-
toförnämiigast iftän de trognas, at Chri-
sti utständna frestelser och sörfölielser förtjä-
na otz saligheten; men wi förtjäne imet na>
M med wärt lidande och frestelser.
484. Hwad formon hafwa da
de trogna af det lidande, korsi

och frestelser, som dem
s°öomma?

Deras sördärfwgdeNawr blifwer
alt mera och mera undettryckt/ <amt
under hopp och toiamod bekomma de

stör-
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ttörre kmfter, at wäxa til uti heWsen och sörnyelfen.
4,85. -Haftver GUD än förordnar an<
dra hoga himmelsru medel, hrvariZe»

nom rvi bekomme krafrer och for-möZetcheri ar wäxa ril i
der godar

Ia: de Högwärdige Sacramenterne.

Tjugusiette MMM
Om Sacramenterne?

M. Hwad är Sacrament?
Sacrament är et heligt werk, uti

hwicket GUD under synliga ting ut>
delar andeUga och himmelffa gäftvor.
487. Hllrudana andeliga och hinnneb

sta rinZ rilbjlldes och meddelas ost
uri Sacramenrerne^

Sädana, som Ewangeli nädelöften
försäkra om: ftm är Cdristus med ali M
rättfärdighet och falighet: en nädig synw
ms fövlättlst ych mera sädant.

48^
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488. warde wi afwen försatrade c>m
Ewangclii'ttäds bibckällande/

medelst Sacramenrer?
Ia: wi stadfästade och beseglade

M dcn EwanZeliffa näden, medelst Sa-
Mnenlets wärdiga bnik.
489. -Hafrva de Sacramemerne
wanr i bruk, <a wal: gamla, jom

nya Cesiamcnrjens
Ia: HENren har nädtgt instiktat dem,

sä wäl i det gamla, som nya
jenitider.
490. Hwilken tid eller cklder kal-
las ganila Testamentsins tid?
M den tjd, som war förfiuten,

lnnan HENren lEsus lat sig födas
hitiwerlden.
491. Hwilket tide-hwarf kallas

nya Testamelltsens ttd?
M den tw, som är ftamffriden,

sedän HENrans lEftt malldoms
mmmelst.

Hwilka wow Sacramctt'
teme i yamla Testamentcr?
Omssärelsen och PäMlaMtt.

3 495-
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493. Hwtlka Sacramcntcr haf-wor war Frälsare lEsus instib

tatidctnya Tsstan;cntet?
Dopelseu ochAltanns Sacralnent.

Tjlzgusjunde Lärostysct.
Om Dspelfcn.

4Y4. ar Dopclsim?
Döpclstn är Nya TOamWtscns

förra Sacmmcnt, uti hwilket Nlän>
uiffan twss mcd watten/ uicd hwil>
ket Den HcNgc Trcsaldighet, pä ct
bögt och bcsynncrligt satt, igenom
GUDs Ord är förent.
495. Hrvaraf tan man sinna,ar GUD
Den Helisse Trefaldigher,pä et destw

NerliZr sarr är förenr med Dö,
pelsens roarren?

Af sielfwa de dvra. instiktclse-orden,!
hwilka det Kcter: Gär ur och larer air
folk och doper rhem i namn Faders,
och Sons och rhens Helge Andes,
Match. 28:18.

4Z°»
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är altsa det jynllga
cUcr jordiffa tinget i Do-

pelstn?
Rent och obemangt watten.

497. Hwllket är det
sch osynliga uti Döpelsen?
GUD Den Hcljge Trcfaldighet

ech i synnerhct Dm Helige Anda,
hwilken H nyofödclstnswcrr ttlägnas.
498. -Hwarmedelsi bliftva dcsie fvnllge

och oftnliZe rmgen förenade med
Hxvarannan?

Medelst ordet och böuen, i synnerhet me<-
lelst de dyra mstiktclse-orden.
499. Hwad Mighet i synnerhet

wedcrfars ost i det Aliga
Dopets

Osi förlanas tron, och hos osi staw
fästes: Syndcma warda osi föriälm:
Christifönjanstsch rättfardigdet til-
agnad: Wi blifwe uptagne i GUDs
näde - förbund. Kärtcligen sagt: Wi
blifwe a nvo föddo / rättfärdiggjorde
ech Helgade.

F 2. 590.
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500. hafwc wi lofwat uti

dcrra nädc - förbundet?
Wi haftvc loswat/ at djcs-

wuliN och alla Hans wcrk och garick-
Zar,. sauit at tto pä GUD Fadn,
GUD Son cch GUD Dell HciW
Ande.
501. wl alt detta troli-

gm hallit/ ttl hwiikcr wi ostmfasi i Dspclstn?
Nej: bZltrc GUD! wi hafwe det

litet och ganssa oftilltonlligm Hällit.
;«2. -Hwad hadc GUD rarr ar göm

med ost jajom förbln;dL,'dr^rare^
At bältkusta vh l,rän sm näd och sin ft<

ligcl gmm'ska!,'.
sO<. Hwad KlWer osi altsa, at
qora/dä rvi wkjc undgä domen
öG ratteligcll trada tiivaka til

'wartDopelstsfördund? ,
Ojj älmgcr, at göm en sann bot

och bättriug: dct ar ärkannä, ängl<l
och begrata wara chnder, sinnt M
pä Cbristun?.
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sO4. -Har GUd förordnar nngor cke<
dcl/ hwarmed war rro knn bliftva

sivrkr och
la,: HENrans Högwä', Nattward.

Zjuguattonde Arostycket.
Om HERrans Nattward.

505. ar Narv
ward ollcr 'Altarclw Ga-

crament?
Altarcns Sacrautent ar nya Te°

stMlcntscnsjcnark Sacraznmt/ hwar->
G HENrn; Edustus, tillika ?ncd
det wWgnade brödet gifwcr osi sin
saima Lckaznen til at ata, och tulika
mcd dct wäisignadc wiret/ siu jamm
B!od til at dricta.
506. Hwilka aro nu aitsii de si'w

liZa tingeil wid
ga Nattwardcn?

Btödet och wmet.
F;

. 50?.
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527. Hwilka aro de oj^nlM
tingen?

HERrans lEsu sanna lekamm
och blod.
fc>B. Bliftva dcfie och oft>nliZe

tingen med hwarunnan förenade
un den Heliga

Ia: de blifwa pä l,t höctt och öfwerna-
turligt ftitt förenade med hwarannan.
509, Blifwer broder och winer, pH
der sarcer förenade mcd Chnsti leka-
men och blod, ar broder forwandlaö

ril Christi lekamen, och winer
nlCbristiblod?

Nej r om en sadan förwandling lörmä,
ler ej GUDs ord: OchAvostelen PanluS
kallm blödes,fedandet wälsianadt är,bröd,
Vch winet, sedän det wäWnadt ar, mn.
f 12. Mon en sädan forenincx ffcrVid
Alcarens Sacramenr, ar brödcr alle^
nast ber>'der HERrans lekamen, och

winer allenast HER-
rans blod^

Zcke detta eller; ty dK ssulle wi, uti dell
Heliga Naltwarden / huswa ci!
blott ffu.;ga och belydclft af de Himmck
sta, höga och Gudomeliga tingen, hmiikani
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wi dock d.ir welkcliZen och wä''c:!tellgen, i
kraft uf ir.stikttlje-orden äcnju:a.

sn. -Aurttdan förening ster dä / uri
dcn imellän,

de ock oftnKZe ringctt^
En Sacrameitterlig och före,

ning: stoan,at wi tillika och mcd
ttt w lsiqnndc , al«am!na
mns IC'sa sanna lckulr.cn, s.:mt tiW,) och
med det wälsiZuade winet/ an«mnz« Ehn-
sti janna b!od. _

512.. 2lnannnau?illtiden )7? :^r-
warden, icke allenast incd rrone cller
Gialcns onifamnandc, Thristi leka<

men och b!od, uran -iftven med

Ia: wi anamme uti den Hcliga Natl-
wardcn Christi sc?a!Nt,i och dlod, tcke a!le-
nast mcd trone, utan af.ven med nnm>'.cn.
51;. 2lnamntas och osvnllF

Za pä lika jäni den Hc-"liga l.^atrwardcn?
Nej:det osynllga anammas pä et öfwer<

namrligt och ontralisakeligt, jämwäl ock
andcligt sätt; mcn det lckamliga, nämliocn
brödtt och winet, anammes, atcs och duc-
kes pä et lekaltlligt sitt.

F 4. s'4.
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-Huru mängatzanda siags ätande«ch drickande foregär alrft wid den
-Heliga

Et treagchanda stags: nämligen et le<
kamligt, AndeliZt och SacramenterliZt.
5> s. Hxvaruri destär der lekamliZa a<

candeoch drickande>
Däruti, at brödet och winet, pä et oft

d ntcliat sätt anammes och förtäres.
sl6. Hwarurinnan berersig

liFa ärander och
Därittinnan, at man icke allenast mld

munncu,utan ock mcd tron anammar Chci>
sii lckamcn och blod tilllka och med brödel
vch winet, samt i synnerhet och för sin eZen
del, ttlägnor siq Chriswm, samt all Hans
förwärswade rattfärdiohct och helichtt.
5<7. -Hwad ar da der Sacramenrerlu

ga arander och drickander?
Det SacramenterliM ätandet och dnc-

kandet är dct, at uli Nattwarden tillika
med brödet och winet, md munncn anam-
mas HERmns lEsu siuma lekamen och
blod.
s 18. Aan der Andeliga ärander och
drickander stc sZ wöl i, fom urom lTlarr?

wardett/ afGUDs rrogne w«n^
ner och barnr

Ia:



Ia: det ätandet och drickandct
hädc kau och bör idkasstätzdigt tr^zne.
;iy. Huru ofta börder S^cn'.',l:cnrer^
liga ocb drickander/ jom skcr

alienast i idkas
och

Flitigt och Miska wördsameligcn - Sä
osta, som samwctct krafwer, icke allenast
en, gängcr om äret-
s!s. När i och for

ali ring begä HERrans -Hög-
' wardiZa ,

När wi bcfinuc ch wara afsynden sw^-
le och bcttmgade: när wi märke wär ttos

3li!de!iga kampcn, emot syndcu/ dj>fwu!en
och werlden: när lvi röne, at wär leMds
chon nalkae, dä ffole wi lxncmna otz i
Andanom, mcdelst denna Hunmclffa Möi-
lidens wardiga ätnjut..nldf. v
l!i. Be<?'annas roi 2lndeligt!tt, eller
stvrkcs rvar r>'o/ igenom HERrans

lTlattwardo wardiZa brllt^
Ia wisiecligen; ly dcu Heiis,e Naltwar-w är et as Chlisto förocdnadt medel til

syndernas föristtlsc och bafwer cn beseZlan-
de och wimande kraft/ samt är en Testa«
>ne»teU!Z at HENren lEfts

F s l>3fwel
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hafwer instikmt den samma, til sin ege«
saliga sminnelft.
52.!. Hwad äminnelse om wär IGsilförekommer osi l?alst i den He,

liZa Narrwarden?
At Han instlklat denna Helma

warden i dcn natten, dä Han förräddttwar, dä Han stulle Zä til su bittra l>dand«
at Han meddelar-vst här famma sin leka<
m n, som Han för otz i döden Ntgifwit chsamma sit blvd, som Han til wöra syndcri
förlötelse uegutit: at Hays blod rcntwör
v§ iftän wära synder: at Han förenar siz
med otz: at Han tilliä mcd Fadrenom ch
Den Hclige Ande ar krafttg, lcfwandeoch
werkande hos sss.
523. -Hurn kan fädanr son, »lpwäcket

hos ost Chrisii ämmnelse, sierra
war rrs?

Ia: Chlistus och Hans fvrtjänst ar,'il
det, bwitkel wi förnämiMst med nonom,
famner Darföre kan ej annars wara, än
at det, som psminner otz wär lEsum, ät-
wcn stprckcr/ stödjer och staoföster wär tro.
f24.MfterHEßrans Nanward siyr»
ker wär ero / hrvad jaliga törmoner och

haswer den annu flere^
De»
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Den Hc'ige Natttvardens wärdigi bruk
Ztfölja a!!a de nyttor ochförmoner, hwiika
en ftnn och tro tned slg förer:
ftm aro nyi svnderilas iöriättl-»
se, rätlfäidigqörclsen, GUDs inmboend?,
förnyclsen och hclgelsm, kärlek til GUD
och flera Mana Himmeistä
ssltttcr.
525. ,Zurlt kan den Nartwar--
dm /«n widare LaZlas, i anjeendedär--
til/ ar den wcrkar hos ost cn sa in-

nerlig karlck, ril ril
' wär nästar

Den kallas HERrans' Nades - bord:
den kallas delaktightt: dcn
kan ock kallas en Kärleks-MZliid.
526, pa hwad Zarr wc:bar den
Nacrwarden l?cs oH k.nlcLcil nl (ZUD

ocb den inbördcs kärlcken lT^arr,
Noards. Fasicrne uncllan?

Enär wi igenom trone och dcn Heliga
Nlittwardcn warda föreittemed wär GUD
och lEsum; ft?an det ei annars wara,an
at wi hiärtcligen clsse wär GUD och lE-sum: Hsse äfweu hwarandra,-sä!om An,
delige wnmar och lcdamöterilEiu Christo.

F 6 527.
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527. Blifwa alla
delakrige af sädane harliZe förmoner,

hrvilra nu omförmalre
Af den Heliga Mmwardens saliga sör«

moner, blifwa allenast de wardiga Gäster
delaktigs.
52,8. Hwilka aro de wärdige

Nattwards- gästcr?
De, som sig ratteligen beprcfwa

och bereda til den Heliga Nattwardcn.
529. Hwaruri bejtär bepröfningen,

1«mbör Za föruc, för den Heliga
Nartwarden^

Man bör förnämligast bcpröfwa sig/.om
man Zngrar sinä synder: om ttor pä
Christum: om man hafwer ct fullt upsät,
m battm sit lefwerne.
IZo. -Hrvarunnnan sig bercdel-fen ril den -Heliga )7lattwarden?

Til den HeligavNattwarden gifwes en
«twättes och inwärtes bercdelse.

531. Hwarmi wisar stg den mwär--
" res bercdeljen?

At man hörer och läser GUDs ord: at
man fastar eller är mättclig och renlig ulisitlefwerne: at man beter sin nasta kärleks<
wett och MM- 532»
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fzz. -Hwaruti bewijar sig den mwar,
res beredeljen^

At man wördsammtli.gcn belraktar
GUDs Old : ot man är stitig i böN/ ä-
Wan och tacksäjclse, samt uprittig i bc-
pröfningcn.
s3). -Hwarom stal man de-

dja, nar man gar ril dcn Heliga

At MM! mä rättcligen kunncl begräta si-
nä syndcr: at min mä winna lroncs för-
ikelse, och an widaretrones Heliga ftub-
tcr. Kärteligcn at saaa: At man mä war-
dclig?n ötliiutaHEßrans lEsuNattward.
534 Men hwllka aro nu öwär-

dige Gäster wid den HeZlgft
Nattwarden?

De, som sig icke rättcligen bepröft
wa, eller bmra til den Heliga Nntt»
warden, Man Menast iet strymt-
cktigt sinne ga til denna HelMMältiden.
f?s. Hrnjma detze owardige Gasteröfrven HERran? lEsu janna leta-

men ock blod, i den Helila
Narrwarden?

F 7 Ia:
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Ia: de atnjuta äswen dctza Himmelssa

häswor.
556. Men hafwa de nagon för-

molt däraf?
Mj: de äta och dricka sig sjclfwom

domen och blifwa sakrepä HERrans
lckamen och blod.
53?. -Hwartil bor osi beweka de owär<
diga Gasternas sn)apa dom och de

Xvardigas jaliga förmoner wid
dcn -HeliFa"l77artN?arden^

At igenom GUDsSndos näd wärdeli,
Zen och flitiZt bereda otz til lElu
mältios ättiMnde.

-Kwar urdelar HERren (ZUD
alr der Zoda, lom iZcnom d? Helige

Gacramenrerne esi männisiom
tilfallcr^

HERren utdcl,'r sinä nsdes ffattcr, i
sin Kprka och dywöM Wrsnnlms.

Tju-
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Tjugumonde Lärostyckct.
Om Församlingen.

539. Hwad forstas med order Försäm-
tmZi allmanber, ar sagä^

Et samfundaf eller föruuftiga Krccv
lur, lmulka uti sättct, at dyrka OUD,
komma öfwerens u,ed tzwarannan.

542. Hwad kattas ReliZion eller

Et faststäldt sätt at tjana GUD,kallas
Migion.
s4i. -Huru kallas den lära elter deboc,
ter igcnom dwilka järrer, ar rjäna
GUD faststallcs un Föxzamlmgen?
Dekallas Symbolista bocker eller tro,

ncs dekännelft. '

542. Hwilka aro de allmmcheren mäsi
bekanra irones larans bekannelje-

l bocker, «rt rvar Auchersta
FörftmllNg?

En ibland de mast bekanta och uti hwi>
kens laiande och öfwerwägande, hwar och
en bor siq fiittliZen idka, är wsr dysr Lu-
ther» Calechcs. Hit böm afwcn de Hälli,

ftones bekännelsesPMm, som p 5 alla
Faste-
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FastedaM', med andacktl!unges,afGud<l
äWnde Chrisineun wär FörsamlinZ: den
Ausburglssa dekäilntlstn, samt de öftige
Symbolissa böcrcrue läsas lilalcdcs gävna
af!-cm, som aro mone cm, at weta / ywadsom Gudeligcn och ninsst är faststäldt, om
wär ftlightts Lära.
543. 3iga alla en ja«m bekännelsi ocb
Religion, cttcr komma alr folkstag of-pa er rarc och sanst^lllgr

jarr, ardsrtzaNe,: manaa görasig en falss Gudstjänst,som cj kommcr ölmcrens/ med GUDs he,
liga bud och wilja.
544. Hurlldan bcsinneo ForjamlmFcn

eller ReliZionen, i anledning hör,
uraf, ar rvara?

Ender' jsnn eUer ock falff.
545- Hwllken är dcn simna For-

jamlmgen och Religioncn?
Uti hwiittl! är eu salul Gurstjänst

och läm.
546. Hwilkcn är den falssa?
Uti hwilkcn ör cn salff Lära och

ogrnndad Gudstjänst.
54?. Hwaruppä Zrundar sig den <aw

Nss FörsamlinZens lgra^
PK
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PJ GUDs heliga och saliZgöwnde ord.

z4B. -Huru kallao den fanna, Försam-
linr>eti an mera?

Den kallas egenteligcn och cndost För-
ftmling: Den kallas Christi och GNDs
l»rka: Christi Andeliqa kropp: GUDs
Stud:Christi Brud- GUDs Rike: Guds
hus: De förMddas Försumiing: dc»
Himmeissä Smden. m. m.

Hger Församlmlcn cller Cbrisii
lcdamörer, icke allenast har pä

iordcn, uran äfcoen i-Himmclen?
Ia: GUDs FörsamijuZ äger ickc al!e«

nast ledamötcr har pä jordcn / ulan ästvm
j Himmelcn hos GUD-

s 50. ?lrnj«ra Christi Församlums le^
damorer har pa jordcn, er c»m be-

st>'dd afsin GUD?
Ia: GUD bar om dem dm

Wste och besynnerligaste omwärdnaden.
Behöftva andä GUDs Försam-

>inZs L.edamörer/ arstrida emor stna
Andelina F'endcr, sast GUD hasiwer om dem st bejynneriiZ om-

xvardnad?
Ia: debeböfwa och böra,iaenom GUDs
'ch stnda cmot sinä VlndeliHa Ficnder,

djef.
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dieswulen/ werlden och deras eZit Mkött och b!od.

-Hurl, kallas GUDs jannK W.jamlmg/ i anstende darril/ at desi le«
damorcr mider Christi korsifana bc,

höftva, ar strida emor sinä 2lm ,
deliga Fiendcr k

dcn stridande Förftmlingcn,
5sZ. -Hwad ar ,u! altst den MdandcFörjamlinFen?

Den stridande Försumlmgen är den,
Hwiikens Ledamöler bchöfwa, nt strida st
mot sinä Andeliqa Fiendcr.
564. BehofWa,den FönsamlmZe»is K.edamötcr, ar sirida/

emor nagra Fiendcr^Mj: de bchöfwa det ick«: De aro bll
ftiade isrän a!t ondt: De triumphv
ra och reqnera med Christo.
555. -Hlnu kallas den Himmelsta Föp

janilingen i anlcdmng af derra
sir ermmpherande?

Dcn kallas: Dm triumphcrande Fil»
samlmcien.
556. Hve.-id är nu alr<ä den rriumphft

rande FörjamlinZen?
Den triumphcrande Förftlmlingcn «r

den, hwilkenslemmar och ledamöterM
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ssa saligt triumphera och regnera med
Christo,
fs7. Hga den stridandeFörsamlmFcns
Kedamörer / redan l)är pä jorden/
nsgon del af de fsrmoner, som den

rriumpherande Förfamlinlen är->
niurerieiWiFhct^"

Ia; ty den stridande Förjamllnxens le,
yamöter triumphera, afwcn här i i,dcn/ i
trone och hoppct, de öswerwmnu ö.fwen si-
nä Llndeliga Fiender och segra öswer dem.
ssB. Rampa alla den siridandeFörsamlinFcns mcd l ka
storc alftvnr och wakjamKtr, cmor

stna Andcliga Flender^
Nej: dättre MD.'de rälte lroglie kw-

pa redeligen, dock ester storre och mindre
ttones mätt; mcn en stor del mämnffor
kampa nlsinlet, cllcr icke rättcliZen emot
det ouda och ä sido sätta den Audeliga
lvaksamhtten.
559. Hwilka aro de fornamsia medel>

hwarmed man kämpar, emor der
Andeliga onda^

GUDs md, Tron, en inncrlig bön och
hwlw mera, fom en Andelig wuksamhtt
nnder sig futtar.

s6c?.
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560. Aan der tilfcllcst af manmfkorne<es, hwilka rarrcligin i dcn stridandlFörsamlingen, idka tron cck den

Andcliga waksi,ml'3teil^
Ncj: sadant sis afGUD nllcna, l wi'«

kiN Utt sin Mvctetchet lättcligcn deplöfwal
bwar och ens rcdeliZhes.
561. tNcn kan sädanr scsoch fornime
mas af lnannistorne, ur cn urrvarrcs
bekanncr sig ril din allmanr anragna

rron och läran i FöiIa: fädant k.in ses och fönnmmas cftwcn af niännizkonie.
562. Finncs der männistori,och
den itridande ForsalnlinZen, hvoilkabekanna sig n'l den sanna L.aran: mcn
idka doce e) rron och en Andeligwad

samhet efcer Thristi
Ia: jädane filmes mäng.i, som bcknn

na Cbristum mcd munnen och förftka Ho-
nom i sit hsärta.
563. Hnru kallasjadanr foWag
ka wiha fynas helige och Glldfrukru

Ie: mcn aro der icke?
.' De kalsäs strymtare c!!er ffzndeliae.
564. Kfter hos den siridande
lingens Aedamoter, de!s befinnes sa-
danr, som kan ses och fitmas: Nam,

ligett
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lHcn den mwarres dekannclfen, dels
eck jädant/ fom ickc kun ses: NämW
gm rron; hurll haftvcr man i anled-

nittZ häraf sig tilfalle, ar
attse Församlmgcn ?

M.in har härutlif taait siq lilfa!le,at an--
se För'amliu.qcll< dels säzom Wlig/ deis
ock 'Mm osynlig.

ln- denftnliga For-
sumli^.Fcn^

synliga Församlingen är den, hwil-
fcns ledamötcr bckänna sig lil den.antina
Uran, samt ämjuta synllga
förmoner.

566. Hwilken ör den osynlige För-
jamlinZez;^

DenosynlisaFörfamlmgcuärdeN/hwil-
kens ledamöter lcke oiicnast bekänna sig til
den l'.N'tagna sauna Larun, utan äswen
Meliyen tto-
sk>7. Hllru tzallas denna För-

sa,mling<n for öfrigt,?.
Denkallas för <M ttng den fanna GUDs

Förftmling: den kMas Christi kyrka:
de« Was de trognas gcmenffap: de»
Was hcliga Manna samftmd:. m. m.

563.
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s6F. 3lro alla de, <om aro ledamoeer,
i den osynlige , afwentillika ledamocer i den

Ia: faft den fynlissa Församlingen ka»
ibland wara mera lNcraellcrnnndrelysande.

aro rwarrom, alla
liZa FörjamlinZens Icdamorer mcd,-

lcmmar i den
Dc bordewäl sä wara: Ncn de äro det

icke; ty strymtme och vlmdattige, hwilka
lefwa innom den synliqa Församlingcns ge<
mcnffap, höra aldelcs icke til Christi jän-
nä och osonliga Församling, bwaräst eu
smm tlo och et Christeligt lefwernefordras.
570. Hwarwid hafwer xvar -HERre
lEsils behagar förlirna den
Forsamlingen, i anjcende darnl, at

akrige sinnesun den sammal
W3r HERre lEms hafwer behagat fw

liknu den synliga Församlingen, nu wid
en äker, som bär bäde aod säd och ogras M
lika: nu wid en not, som samlar bäde god
och ond M: un wid en wingärd, nti hwil'
km aro förnögde och oförnögde Arbetan
och mera sädant.

571>
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?'. äro de utwärtcs
eckcn, ti! rcnhct,
cllcr at den är ilistinad, efterGUDs iZcliga wilja?
OmOUDsord därrcnt och klart

Udt wmdcr och Sacrallientcrnewar«
rötteligm urdcltt efter Chrisit in>

Mclst.
5?2., Hwarföre fallas den sanna kar-

tan icller Församlmgen
Därföre, at dec sanna tatiet, at dyrka

GND/ar waseuteligcnet och det samma, i
M werldcnes tider och delar- -

57?. Hwilka boga formoncr aga för-
nämliZasi <;Ua den janna Forjamliw

Zens »ncdlemmar Zemcnsiimr?
De ä,tm och Zanffa bögeligcn wörda ge-

mensamt en GUD, en Uttrlösare/ en Helig-
görare, cn tro,etoop, et hufwud och sör-
swar,samt ficra sädana oändcliga förmoner.
574. Hwilken är Förjamllngcns

Andeliga hufwud?
Heladen Heliqa Trcfaldighet; men

i besymmlig matto lEsus wär Fräl°sare.
575»
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575. Hrvarföre ärChxistlls i besyiinel
lig inätco Förjamlingcns hllftvnd?

' Därföre, at Han med sit blod, med si
dym förtjqnst, den siunma sig förwärfwci
haswer: Aiwcn därföre, atHan pä et be
sunnctligt satt infiyttr uti sinä Undeligalem
mar,de trogna, samt uplifwardemi de
goda krafteligen.
576. -Hwarfore kallas den sanna kfd

kan l?cl:Z?Hon kallas heiiH därföre
athonägerChristi aldrafullkömligaste för,
warfwade hclighet: Hon kalias därföre
ligh?t: Hon knllas ock därföre helig, at
hon idkar sig i lefwerues heliZhet fiitigt och
alfwarligen.
577- kallas den sanna k>'r>

öan allmanneM?
Dels därföre, attrones lara är allman

och allom tilduden: dels ock därföre, at densanna kyrkan är icke bunden wid nägon witz
ort ellcr ställe,. utan. pä alla orter vch alla
stallen i werlden, bä-de kunna och böm up-
lyflas heliga händer-
-578. den jannakyrkan förgäs el-

ler nägon gäng Kel och hallen
Christi
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Christi Kyrka och Församlln,g förföljes

«ch förtryckes wäi ofta;mcnden undertrpc<
kes ändock aldrig, sä at den
ty wi hafwom GUDs fasta löfte darpä.
s?9. Betianar öett Allwisi GUDett
sigz medel,wid lltt dyrrköp-

ra Forjamlings förstvar^
Ia: fast GUDs Allmagt kan uträtta/

utan medel,dock betianar GUD sig orden-
teliZen afmedtl, wid fin Förftmlings häg-
nande och förswar.
sBo. Hwad medel berjätt<ir HERee»^
GUD fig ordenreligen af, wid stftk^rkas^förswar^Den werldstiga Ofwerhstetts och troglm

Lärares goda ätgärd.

Trettionde Larostycket.
Om werldflig Hfwechct.

sBi. Hwad ar werldflig
Werldflig ösroechet ar et Ämbete, Kwib

ket efter goda la.qms förestrift, bcsordrar
den allmanna wäifarden.

G 582.
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582.. hasiVerinsiiktatoch forordnat Cifwerheten?
GUD sjelf: ty ther ar ingen Gft

wcrhct/man afGUDi. Roiu.

Hwad är underfätarcnas
ffyldighet enwt Dfrverheten;
Al bcdja CMD för den: at wara

den saluma lydig:atgodwMlgt MMwa den ssatt/ som ö>fwechcten M>
koulmer.
s 84. Säjom GUD / iFenom werldstlg
Öfwcrhcr befordrarden allmännaoch
borgerliga wälfarden; jä fragas: i,
genoln tiansi., GUD för-
namliZasi befordrar den Andeliga ro-

liZheren och laran isin Försam-
l,NF

GUD bcfordrar den Andeliga rolighe-
ten och Chrtstclsqa laran, uu sm dynköp-
tc, förftmling igenom Prediko,eNer Läro-
Ambctets trogna tjänst.

Trct-
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Trett:deförstaLarostycket.
Om Prediko-Hmbetet.

585. Hwad ar predikO-Hmbetet?
är et Ämbete, anför-

witzli därtil förordnadcPerfoKer, hwil-
ka äligger, at allmänneliZen lam, utdela
Gacramenterne och handhafwa en god ord--
Aing i Församlingen.

586. Ho HafwerUistikcadt prediko,
Hmbeter^

GUD sielf, hwilken kallar och förordnar
Kogna Herdar och larare i sin församling.
587- Hwilken är Ofwerherdett,l)wil-
tens jallFasie laraoch lesiwerne/jawal
Underherdarne, lom ock alla andrs

ForsamlinZens ledamörer böra pä
det nogaste efterfölja^

Kfwerhcrden, den Gode Herden är
HERren lEsus felf, hwilken pä det öm-
maste saltet wakar öfwer sin H»ord.
sBB. Hwad är nu alrst LHrärenasfor-

namsta st^ldigher^
At Mi lära och Kfwerne rätteligen föregH

sine Ayccare.
G 2, 585.
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58H. Hwad «r Hliörarenas styldiZhet,

etnor deras s!.är^re^
At Wa dem och hääa dew i wördning,

somsigbör.
ss>c>. Hwarigenom bcfordrar GUD
den inbördes hjelpen och tilwöxcen :>

bland inaumstortia, i alla staud ochialllefnad.
Igenom Äkta-stsndet.
591. Hwad är 3lkta-stZntzet eller

Akrenstapf
Menffap är en ouplöflig förbindelst, i-

mellan en Man och en Qwinna, pä det
riänniffo, flägtet mä wid magt hällas och
mbördes hjelp wmnas.

592. Hwilken haftver mMmdt
' HENren den ANwise och Helige GUde»

sielf.
593.Mcd hwilkenstal mangä til räds,

om er hckttZr och Zodr
Man stal, sä wal s alt detta, som ock

andra göromäl, medelst en inmrlig bön/
siä til räds mcd sin GUD: och därjämte
bör man hnom inhämta sinä Föräldrars,
eller deras, som i deras ställeäro, trogna
rsd och bisall.

594
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594. Hrond ar Foraldrarnas ft^ldig,
het, i barnen, hwarmed

GUD deras Atrenstap wälsignar^'
At dcni til Helige, Clxisti För-smnlmgs, och nyttige allmänna samhallcts

Mdlemmar-
-59- ar barnens ffyldighet

emot Foraldrarne?
At älssa, KM och wörda dcm,

K>m HENren Mi dct fjewe butet als°
wmMm befallcr.

2lro liri HushallsWnöer aÄ.-m
flere Persol-ler än Fömwr.u: och ,

Ia: äfwen tjänstc''o!k och legMom
597. -Hwatz ar Herrstapets etter-hus,

b«udens i anftende ul
M gifwa den, cm lilbörliga bettngade

lönen, samt at dcmöda sig om, at wimm
sä wäl deffas, sorn darncns Sjalar med sig
ti! GUDsRikes sanna och saliga gemenffap.
598. Hv?ad är TjänsiefMers
hec, i ansiende ul HusbHndesolker"Flit, gvd redligdet och ali waiönffan.

599. Hwad öndafär andcelilen,faVal
Herrcn, s«m rjanaren,esier omss^rc-

G 3 nm-
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Mttgen i derm förgsngeliFa «cd ust<r

lifwet?
Der nr der Famla förbunder: Man,

mstadnmästedö. Syr» 14: i^>

Tret:deandm Lärostycktt.
Om Döden.

620. Swad ar Doden?
Dödm i allmänhtt, at stga; är

lisivet eller rörelstns fulla jörtust.
601. Om buru mangfaldiFt m3nnvi den HellM

Skrift?Om treggchanda: nämligen detAndeli-
za, timmeli.qa och ewiga lifwet.

602. Hwad ar derAndeliga lisiwet?
Det lifwet ar delaktighctcn i

Chrisio och de helige rörelser,hwilka GUT>
DenHelige Ande upwackerhosdeTrogne,
60;. Hwad «r der nmmetiga lifwer'

Det timmlliga lifwet aro rörelfer, soni
upkomma af kroppens och SMens» inböo
des KemenffapsmslmeUan.,

604
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604., Hwäd ar der erviga lifwcr^
Dct M'iga liswet aro'dc

lörelier, som upkomma af Männissans o-
uphörliga och omcdcloara gemcnffap mcd
GUD i cwiqhettn^
6os. Gfter liftVer Zr

ru mänFahanda är dä döden^
Döden ar aftvcn tre,tzcha>!da:nämlig.'n

dcn Audcljcm, tuunicliga och cwiqc!.
606. Zrvad är bcn Andeiiga

doden?
Den Andeliga döden är en

at trones sömnng,t'.mUattGU'D
männiffan.
6c>?. -Hwllker ar der, jom fcrorjakar

denna hoZsissadeliZe
S»ndcn och i synnerhct upsäteliaa syn<

dcr, Kwarigcnom M.wnissorn: battfoln<la
vch falla i d n Mdeiiga döden.
608. Swad axdlm timmcllga

dodcn?
Den timmeliga dödm är cnforwst,.

afdct nara forcninDbandct, imclkm
Sja! och kropp.
609, N)arda Själ och kropp dclc ochHällit stilde ifrän hwarannani döden:'

G 4 Ia:
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Ia: kroppen kastas under törrutnelscnech blifwer til jord; men Siälen kommer

dä straxt, antingen til den lycksalige eller
olycksalige ort, hwar den stal förbliswa i
alla
6io. är den ewiga dsden.

Den ewiga döden ar sörlusten afGUDs sällagemenffap iatla ewighet.
61 l. kallas den ewlM döden
Den kallas en ewig fördömmelse: en e>

Wig bcirtkastelse iftän GUD, M m-
Hwad ar orsaken ril den ewiMdöden, fördommetsen och bän-

kastellen^
GUDs nZdes fömkt l nädcnes tid, sylt"

dm och otron intil andan.
613. Hwart komma de olyckja-
IM Manmffors Sjalar,
ka dn de dooen timmeliM döden,

do tilllka de»i ewiga?
Deras Själar koinma dä straxt,

efter en sa olycksaltg ffilsmäM ifran
kroppen til helswetet och pinormmmt.

614. -Hrvadar
Helfwetet är det olyekftttga och ganffa

fafeliga tilständ, uti h,vilker de, intil äw
dan
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Van oWda?ttZe, tillika med tzs orcm andar
ffola blifwa i ewighet.

6r/. Hr isrän för-
Skriften säger:rheras mmk stal

4cke dö sch rhsl-as- eld stal ickc llcsiock-
na. 24.
6.6. Hwadärorsakencilde ogudakti-

Zas sandeliga
De haswa syildat en oändeltg GUD e-

mot: de hafwa fömktadt en oändelig äter--
lösning, mDe de ock llda cb oanv-
tigt sir.-ff.
617. Stola alla fördömda lidn er Kka

storr
De ssola wai alia ttda et oändligt straff,

i nl dock stola de, soM
mcd milidre upsät syndat hafwa, lida nä,
Zot siraff.Sfter de sZttdatriFe>firaxr efter
den lekamllge doden, ä Gjaleiies wäSnar faila lmder M jwarrstrnff, bllNlbaK

den lckamllFa döden anst»fördem?Som et sivärl straff: ftm deraskörsiräc'kelles kMunq.
6'». Arejdöden näZor ssrass, i anse»

ende ril de rrogna^
G s' GIW
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Syndenes lön är nml döden; men lE-

fus hafwer med siu död sä förwandlat de
trognas död /-at han icke lan wara dem
ffadetig.
s2Q. Hmtt kun alrsa döden anses,i an,

seende ritde Trc>MH>
Som en faderliga aga: som e»r

sörlotzning af a!t e>ände.
621. Afhwad ondr warda de Trogne

forlosiade, un en salin dödsstund?
Af all denna wedermöda: af alla

sinä ardeliqa fiendors onda an/al?
6n. Swad fonnon och Mighet
wedcrfars de wid en

jaltg hädanfärd?
Deras samre del kroppm kommer

at ujuta en rolig hwila i jordenes
ssöte; men deras odödelige Själ ftyt-
ter dä straxt til GUDs ewtga frids»
boningar.

en dettttwF/
nom i dödssiunden, ör der

dä enom nttäretigr, ar önsta siczdöden
Icke: nar dee ffer afnsgon oMghet,

utan dä det ffer af en helig länotan, at fä
siiljas häd«n vch warst när HENranom.'

624.
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6:4. Nar stola de Trognas ärcrigen
tilsammano sörcnade ocb
par ril sullo och ouphörligen fä «oara

Eftcr cn glad sch frögdelull upstänoclse
iftän de döda.

Trett-detrcdje LaroDckcc.
Om de Dödas
6'.5. är de Dodas Np-

De dödas upstäudclse är et Majc-
stätnzt OUDs wnk, hwarmedelstGUD Ml upwäcka och ater lcfwan»
de göm de dödas kroppar, samc chre»
na dem lned deras Själar.
626, Gkola de dode izpsiä med jamma
kreppar, icm de yar i forganZliZhe^

ren omfördr
Ia : med ftmma kroppars wäftttdteliga

och blifwande delar, som de har i tiden
haft hafwcl»
627. Hwad gemenstmma eZenstapcr
Warda alla lfrän de doda upwackcas

kroppar hafroande?
G 6 De
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De warda alla oförgangelige och ewigt

bltfwande.
62,8. Hwad befMnerliga bärliga egett-«staper de broppar,

wid upständcljen^
De bekommahöga Andelige egenlkapcr,

wmda like Ehnsti härlige och förklamdeletamen.
Hn de / jomlefwawid den allmäw

na «pfiandelftn ifran de döda, hwadförwandling wmda de
gangandet .

De wardss alle i en punkt och et ögna>
blick underZäende en förwandling, som lik-
nar döden ceh upständelftn: namligen de
blifwa osörgängelige til at mgä, antlngen
«ti en lasia, rllrr ock osalig ewlgbet.

o. förestär en Mm e^
wighet efter llpstandelsmI

De Tromm, hwilka Wsta i och til
härlighet/ l kmft afChrlsti förtjänst
ech segerfulla upständrNs kraft.

forestar en olaug
och hedrofwellg ewighet wid

upsiMyeistnö
De
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Degudlösa och otrogM/lMilka sso-
la upstä ikraft afGUDsrättwisa be-
siut/ hamd och dom.
632. Nar stal GUDs Allmänna räw

wisa dom, Fä ofrver alla leftva,^
de och doda

Pä lxn högtberammatze upständelses da-
§en,som ock kalias denycterste damn. Wid
den ylterste domen.

Trttt:deljerde LarostyM.
Om yttersta Domem

655. Hwad är den ytterste
domcn?

Den ytterste domen Zrmhögtidelig
och Majestätiss GUDs
hwarmedelst Han pä den ytterste da-
gm, ffal tildölnum de trogna en e-
wig siUighet; mm de otrogna en e-
wig olyctsalightt.
654. Swllren Gudomsins per»son ffal i tznllg matto förrätta

dmng hygtldeligft domen?
O 7 JS
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lEsus Christus sann GUD ochMan.-
6 <s. LVarder HERren lEsus wid
denna ankomst boznmande,
uri er <ä ringa anfcende, som Han for"

domkomi korrer?
Nei: Han ffal komma isin Faders ha>

liohtt: i sit Majcffät och sitta pä sin
lighets stol.
,636. Hwilka stola wara l folje mcd
IGl», ?wid Hans tNajestatiste am _

kcenst ril domen
MaheliZe Zjelftver

len stal ftlga ned.af-Hlnunclcn med
halskri och öftver-HnFels röst och med
GUDs Bafun. 1. Thetz. 4:16.
637. Hwad blifrver?wglarnas Joro-

mal wid dsnlen "

At med GUDs basun eller en klar rösi
Zifwn domedagens bögtidelighet tilkänmi:
at samla alt fotk för Christi domstol: at ffib

d.'m i lwaime delar och Mia de lrogne
pä Christi hogra, men de otrogne pä Hans
wänsira sida.

bZB. Hurn kallas de Httogne wid
domen^

HER-
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HENrm lEsus dem Zettcr, för
tzerc.s onda och ftäcka kynne, som de här i
tiden hyst h,fwa.

6Z9. Huru nälnnes de Trognc och
Glldfrilknqe?

De kallas Fär cllcr Lamb: dels därföre,
at de aro rentwagm ifcän deras synder,
med lEsu det rena GUDs Lambs blod;
dels ock darföre/ at de uti menlöshct och
hclighct hafwa här i tiden efterföigt lEsum
deras Frälsare.
640. -Hwad formon och
«ra stal rvid domen wederfaras de sto-
re GUDs wanner, hrvilka här i nden
hafwa nröfwar en bög heligher/ samr

«rrarrar nl Chnsri
«ra?

De ffola sitta med Chrifto lil doms och
domma werldena.

641. pä bwad jätr stola de
dön»ma werldena?

Medelst witnande och HER-rans lEiudomaräro sanna ochrältfardige,
642, Hwarafskab saken bliftva bekanr,

wid den allmanna domen?
Saken stal blifwa bekant af GUDs ass-

wetenhtt/ af den Heliga Sttift och af
hwms och ens ftmwtt.

643.
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64?. Gäller xvid denna dsmen nätton
»«säör: eller tzan nalot jarr

och siF.
Nej:Domaren är allwemnde / darfore

behöfwer Han ej nägon wtdlöftig undersöb
ning: de ogudMige ffola ock dä, pä en
ZänZ/ fast emot deras wilja definna deras
ftmwets auklagande för dcras otto ochGudlöshet.
644. Men stola dc Trogne, afwettsinna hos slg, er sädanr
anMgande / oro och ängest för de,
ras I«?agl)erselter upsarelila f^w

der/ hwiika de, innan deras
omwändelse/ har i tiden de--

garrhafwa^
Ne>: de warda ftändandc med frimodig-

het för lEsU/dcms Wäns.Meddrodelsoch
Blodsförwandts domstol, en d«ftat
la dewssynder-bak o"> sin sänkt dew
Ned i bafsensdjup, f in Hin s alla ewig?
het ick? mcr w , t . > ä dcm: w!l ej-
eller ännnnelse B
de ftimw^^
645. 25.11nde de TrsZne siä, med ew
sä stor Christi dom»
stol/ om Ville domma dem efter

dsn strattga och härda wgeni>msago M'.
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Vlej: de trogne hafwa i nsdenes tid tagit
stn tilflygt til Christum, lagens fullbor,
dan, därföre undaä de nädeligen, at blifwa
domde efter den ftranga och härda lagen.
646. Efter de TroFtteundga, ar blif-
wa domde efter lagen, hwarefrerblift

Lva de dä domde?
De blifwa dömde efter det liufliga och

nödiaa Ewangelmnl.
647. Man ma nämna nägon af deljusi
liZeEwangelu nrsagor, bwarefterde Trozne dömmas?
Hwilken, som rror pä GUD Fader,

GUD Son och GUDrhen Helisse 2ln/
de, han hafWex ewinnerliFit lif och
kommer icke i domen. loh. s 5 24.
648.1 hwadmacro komma ejde Trol-ne och GudfrnknZe i domen?

De komma wal tillika mcd alla cmdra til
mMnings domen; men de komma ej til
fördömmelses domen.

Hwitka komma dä til fördönnne!^sens och förkastclsens dom?
De oMdaktige och alla onda änglar,

hwilka afwen pä den ytterflavagenssolaall,
manneliaen domde warda>
ö/o. Efter hwilker ord wardä da de

oZndaktiZe domde?
Efter
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Ester laqcns stmnga ord/ föm prcdilM
förbannelse öfwer al! orältfärdighci och o,
gudaktighet..
<yi. -Hwad ar der, som ecfenreligen

fordömmes hos de oMdaktiZa?
Dcras otw och bmrtans onda tankar,

alla oilda ord och Wltnuyar.
652. Hrvad ar det/ som for godr ar-

kannes hos de Crogira /

Twn och de darafföljande troues fnckttr.
pä sin domcdaZ, sä allmänttelltten up,
rakna de CroFnas rros-frukter, la-

<on'» oc? dc ogndakn>aö cnve och
odarmharnge lärmngal:?

Darföre, cfttr domeu ör Mmnmelig,s 5 wil ock lEstis ansöra allmanne och syn-
lige bewis/ som aro gärningarne, afhwil-
ka alla mä firma, hwilken agt tron eller icke
i tid.
654. SedänHERren lEsus na-
digtbeprlHt deTrognas lesivall-
dc tro famr dcras mcnlösit och i
GUDigjorde garninc:ar; hwad
nädlgr domstut fällcr Han da

oswerdem?
Det-
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Vetta nädiga och ganssa saliga be'

siuttt: Kommerl nuns Faders
wälsignade och besitter thet ri-
ket / som Eder är tilrcdt ifrä
werldenes begynnelse, Matth.

..,....,.,
'

-

555. Hwad forssräckeligt och fa-
sillgt doms bcstut, maste de

ogudaktige afyorg?
Denna föl ssräcMi> adozncnrGar

bart ifrän mig j förbannade, mi
ewmncrlig eld, som dicflcno;n
och Hans änglom tilrcdv är.
Matth.2,s: 41.
656. Hwad ynteliZr slm dlifwer der,
med defie onudabtiFe, sedän de salun-
da GUDs 2lnstkre och,Hans r^ä-

des gemenskap aftviste bliftvir?De ffola tlllika med de orene andar gä
Mi cn ewig plna och lörbannclse.
6sy. tNcn bl'.rn jaliFr och gladeligen
slures de Trognas doms handling?
Sedän de blifivit uptagnei styN/ emot

HERranom i wadret, sä ssola de inqä i et
ewigt lif och blifwa ewiHt MliZe gjorde.

Tret-
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Trett:defemte Lsrostycket.
Om det ewiga lifwet.

658. Hwad ar harliWsreljen eb
ler det ewigK tlftvet?

Härliggörelstn arttsädant GUDs
göromäl, hwarllledelst Han oändeli'
gennädigtflyttarde Mazdan trogua/
ntur nädenes i harlighetenes rike.
659. Mcd hwilka harliga och

namn bereknashärliZhesenesrike, ellei der jaligarilstander,uri hwib
ter de rrsZzle, efter derra lifwet

skola desimm s?Z?Det beteknas med akusta msnga och
högst fagnesamma namn: det kalKis det e,
wiga lifwet: lMmelnktt: dcn tredje hini<
mekn: en ny himm^l: Paradiset:hams fföte: det nya Jerusalem/0. f. w.
660. För hwilkenF förrjänsi stttl, wiw
iier männistä» den höga saligherett/Or
hon blifwer fl^rrad, ifrän nädencs ril
härligherenes riee, samr fälnnda nnH-

fär der ewiga lifwet
Denna höasta salighcten wederfars lnälft

uistan af GUWs näd, cndast och alleniför
Ehristi förffyllans och dM förböns stul.

66r.
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e6i. WN GUD/ ae alla männistä

ssola blifwa delabtiZe af denna
högstajaliZheren?. ,

'la: GUD wil det Hjärteligen och alf-
warligen: h,iswer öpnat allom
wäg«n til liswet - GUD den Helige Ande
wil leda alla dcmm sittmingenes och sa-
lighelenes wäg.
662. Men bliftva aUa i fjelftva U?er-
ket delaktige af denna höZr forwarsi

Nej: de som förakta Christum samt sa-
KZHetenes medcl och ordnmg, blifwa ej deft
attige af det ewiga lifwet.
66?. Hwilka blifwa dä i sselfwa
tverket delaktiqe af det ewtga

lisivst och"härllghetm?
De utwalde GUDswänuer,hwil-

ka i trone alt in M ändan WständaN'
de blifwit.
664. Förrjätta de rroMa och urwaldit

pa nnZor Art der ewiga lifwer^
Nej: aldeles icte: GUDs gäfwa ar

ther ew>iFa lifwer. Rom« 6: 2.3.
66 s. Fäfwor och saligher undfä
GUDs wönner i d« ewiZa liftver^

De
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De undfä en osäieliq och ftsighet,
they inrer öZa sedr hafxoer «ch o-
ra hördt och uri ingen mannlstas Hjär-
ra zzpstigir hafroer. i. Cor. 2: 9.
6b6. Iftan hrvad ondr stola GUD»

wanner befrias, i denna ofajeliZa
laligl)eren?

Iftän alla, sä wäl Sjalenes, som vck
kroppens felaktigheter / Hländigheter -och
bräckligheter.
667. saligher baremor weder-

fars demrroZnom uri den falla
enugheren

Deras saliglxt ar stor; ly de ssola <e
GUD Ansigte emot Ansigte och ätnjma
Honom i alla ewighet.

668. HanGUDjesmedlekamlila
ögon^

Ester GUD ar en Ande: silkan Hannses med lekgmliga ögon; mm wi wete dock
ej i denna dödliabettn sä witzt, hwad en
Andelig lekamens ögon kunna se och finna,
mi det andra lifwet.
669. Hwaruri stal dä derra GUDs

falla seende bejvnnerliFen bete sig?
Daruti, at wi dä stole rätttligen och

fulleliqen känna GUD, samt den höghet
och Mujestät, som ar i Honsm.

670.
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670. manmstan iandra llfwecalr
bcFrllnda, hwad jeni ar i<VUDi?
Mj: GUDboru'i et lms,dit ingenkom,

M wn : GUD är et oindelsgt wäsende;
länöre kan H.urc> til allo utgrundas af et
ändeligt wäsende<

Fast de hinlmelste Inwänare rar-
teliFen och futleliFcttbänna fin GUD,
Kmna de andockrilraZa i GUDs o-

andeliga tunstap
Ia: de se, uplyste afhärlighelenes ljus/

altid en större och stöne härlighet, i HEN-
ranomsinom GUD.
672.. XVurda wi urihärligherenes lius,
äfwen med desie wsre lekamliFe oczonseende lEsum war Fralsare?Ia: wi warda öfwen, med detze wäre
lekamlige ögon seende Honomwär Förlotza-

re och blodsförwandt: laZwer,armm
Forlofiare lefwer; och Han stal pä si-
sione uprvacka mm af jordene: Och
jag stal sedän medthesto minehudom-
Mdd warda; och stal i mic törr fä se
GUD- Honom stal jag miF se; och
min ogon ftola ffada Honom och in-
ssen annan. lobs 19: 2.5,26, 27.
67?. Finna de himmelste Inwanare,
ar all den harligher och Majestät/ jom

de
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de se «ch känna i fln GUD/ befoedmttzllerurZör deras oändelila stora

saliuher^
Ia: de finna med sit oandellga stora nö/e,

at GUDs allmagt uppehäller dem: at
GUDs wishet regerar dem: arafGUDs
godhet tilfiyter dem alt Zsdt i denna salia
ewiaheten. De warda afetsädant GUDs
äffädande och ätnjutande bäde Zlade och
mätte, i den himmelffa roligheten.
674: Hwaruri destär eZenteligen Guds

Hrnjmande i harligheren?
GUDs ätnjumnde i härligheten bestsr

daruti, at GUDs Barn ffola ouphörliqen
och oförryckt ätnjuta och nvttja GUDs
harliga Majesiät, sig til en oandelig salig-
het och förmon. GUDs Majestäts glants
och werkan stal säsom genonmänga ock ge<
nomsträla de mwaldas bäde Sjalar och
kroppar.
675. Skola de <aligas begar och hjän
ran blifrva bogderil en innerliF deras
GUDs tärlek,af er stdanr <aligr Guds

astädande och ärnjurande^
Ia: hela deras hjärta och allabegar sso<

la behageliqen och friwilliyt blifwa bogde,
til deras GUDs saliga Gen-kärlek. De
stola wara lika som brinnande i och a!
GUDs kärlek. 676
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676. Gfter de jälla Själar sitllelicren
kanna GUD och alssa GUD; stosa de

aftven gäxna Zöra GUDs wilja?
la.- gansta garna och obehindrade ffo-

la de dä göra GNDs wilja; ty synden, stal
dä metz allone blifwa bärta: de stola
winna en full lefwernes helighet och rätt-
färdighet.
677. alrsä GUDtz belate hss
de TroZnai den salla ewigheten, esi»
ter de dar winna en jann GUDs «ch
alt Fodas tllnftap, en jannlefrveMps

heliZher och äfwen troppens 0^
-

Ia: de warda i sin saliga ewigbtt bäde
förnyade och instltte tiloch i GUDs härli-
Za deläte.
678. Runna GUDs Barn,redan har
i nden/under der defornMsril Gl»ds
belare, kanna hc»s sig naZon förjmak

af der ewiga liswers goda?
Ia: när de uti besynnerligare och högrs

matt smaka och se huru IjuMHERM är;
sä ftnna de hos sig en behagelig försmak af
det tilkommande lifwets goda-
-679. XVid hwilka rilfallenlärer GUD
fina wanner, i den stridande försam,

H ,
,

«n.
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lingett/ Zanna Tenne behaZelign for-
.ln,aken af der ewiZa lifw«s göda

ti!fä!!en ej utnämnas; ty
Menastnar GUD behngar/K gifwer HM
dnnia befyimerliga-gsfwan. Dock plaZar
dm mmndels infiuna sig, Art förr, eller
ch!xt eftecetswärc klßlj och lidaudc och swä--
rirnttdcliga anMningnr: nu wid en trogen
böns idkaude: nu i dm, Hcliga Nattwar«'
dvns Mirdiga ätnjutandemu widet upbyg-
geltgt omgänge med ttogne GUDs l^nner:
im äfwen wid utgängen Atur
tK«n, nti enfalig ewiKhet, dÄ Koppens.
och Siälens kwftw aftyng.
68°. Finna alla GUDs wanner, er
Mastorrmärr hos st§, afder eMMförjmakt

Nej -' somliZe ärfara i större, somllge i min-
dlemKtt/dtttilkonitMNde lifwets härlighcs.
681. 'warda alla mwalde, förnyade

ti! lika sior härlighrr, i GUDs n^a
lerusi^cmT'

De ätnjuta nxU alla en gansta stor och
osäjclig härlighet, dock likwal 3e, hwilka
här i udm hafwa lyst af större ostyldighet
och hwilka har i lifwet warit mone, ar icke

i,, allenast wmna deras eZen, utan äfwen
andms Sjalar til salighetm/ de siola l^
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sa mch- störrs Mns/ i de ewlga ftidsby-
nmgar.

er sterre marr
Ne»' s 5 wäl dcn wajcndteiiga

stm saliZhelencs grader harstamnaaf gifNMens nä<s, hwilkcn Äf näd/ och cj,
af förtjänst/loftvatbslöna tto ochall
ninq i de upstäudclst.
68z LDarda alla mkdrade itssnkamitttt^

och der eWiZa lisroer
Ia: dewardaickeMenaftigenkatMaiids

dsm deMförr hariMn,man äfwellal-
la GUDs fo?Na stom wä!lckr/m?d'öwzl-
M alia/ de hafwa en ganssa falig och M
dscM aemeiiffllss.
684'. Skola äfwm dg jaltgaSinlnr haf-
wa gcmenffap- ocb la»nrnl, mdd l?e.

helige Hng!ap,i den
froZde-ialett?'

efter de"där ffola prifa GUD zArd
ZnZw tunZor; sästutcrman daraf, at de
kunng' hafwa en heliZ omgängclft/ med he-
la den salige äugla«ffarsu<
685. -Hwad blifmer männistornus gs--
mensannna goreMal med AnZlartta, i
- 3en FörfamlinZen?-H 2 At
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At gladeligsn och wötdsammelUn ptiia

GUDs bärlighet' och ara.
686. War N?arda de trogne sorfatdeH
3er «l denne ommlre stom

harligheren ocb aran?
I anseende til Smlen, siraxt efttr ett

falig död: och i anseende ti! kroppen, efter
sn glad och ftögdefull upständelie ifrsn dt
boda» .

,
.

687- mcd
denna simliga sMn
H>en allmanna upständelstnifrsnoe do«

da och'dm vttersta domengarr'

Hela wsrldsn sial förgäs och nndergä.

Trett:Wette Mostycket^
Dm werlWes unberMg. ,
68 8> Hwad är werDems un-

dergftna?
Werldenes undergang är et stdant

GUDs werk/ hwarmedelst HalUhi?
lademm synlMWerlden, he förnuss
ttge Kreatuml undantagande, ssal

l. göra tll intet
. 689.
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68Z. Nnr Ml werldenes Mldcw
gttng sse?

Pä den yttersm dMN/ scdau dm >
Mmckllla domen bliswtt hallen siinu
de Trogne WM i en mm
de otrogne t en olyckftlig ewighet.
69c». Hr det ost mämnskor' kunnigr
pa hWiiken rid och dng, den

daZen Varder
Fast deunn daZens ankomst ar wist, s 5

är dock.tiden och stundenoh alrelcs cbekanft.
691. we»
wt fördolja för osi ttden,nl den stcee-

sta dagens ankoniff?
P 5 det wi altid beredde tik

GUDs Sons ankomsi«waranvakne>.l!yk-
tre och bedjande.
692.. Mclwm hwad medel ffak
rperlden undergä wid Christiyttersta ankomst?
Igenmn eld: himlarne ffolcr

med enstorhastlghct och
elenn men ssola fo"rsmalta af her°
ta och jorden mcd the werF, fdm
therpa aro, ffola aMannas. 2..

» HZ 6,YZ,
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,693- M hwäd anda.stal MID Am
.

denna werlden lmderZ»
Til stn AlimWs och rättwifasäm>samttil de trognas ftllla förzohnin^

6urudan tidslangd dlifwev
dev, eftep werldenes unde^

En sändelig och ewig ewighet.
Utt hwilken och i alla tider, GUM

Aader, GUD Son och GUD Dm
HeliZe Ande,ware öfwer ali ting hdgstc

läfwad och prisiw.
Awen°










