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Hwad <lr Mennistjan? Swae.'

af GUD ffapadt Creabcstäende af Kropp

tur,

Huru mänga Gudar har du? Srvar.
En GUD, som bestär af Tre

Personer.

Hwilten <lr den Fsrsta persojen i
GUD

Gudomen? Swar.

Fader.

Hwilken ckr den Andra? Swar.
GUDs Son. lEsus Christus.
Hwilten är den Lredie? Swar.

GUD, den He'igt Ande.
Hwad har GUD Fader gjort? Sw.
Han har otz, 06) all ting i himmelen
och pä jorden, stapat af intet.
Hurudan stapte GUD Mennissjan?S.
rattfärdig och vdödelig.
Agde
).(2
.

ÄZde
la.

Mennistjan derhos fiere f3rmoner? Swar.
i. Et uplvst förständ; Hwuige,

nom hon kände GUD och wiste Hans
Ixliga wilia. 2. En fti »vilja at fölia
GUDs wilja. 3. Nrmöge,chet i Sial
och Kropp at fficka sig efter GUDs
wilja.

Hstde w.N Mennistjan i tetta full,
tcmmelig!.)ctencs tilfttind tunnat
fört)ena Salighcten?
Swar.
Salighcten och det cwiga liswets sälla
iltnjmallde bade sä wal dä för menninu, för dc trogna
stiorna, sainfalt,
GUDs Barn enffylt, blifwit cu blott
rädcgäfwa/ i ansccnde til den mcnniffjore,
et stavadt GUDs Crealur,
Zlicgande styldighet at siicka sig cftcr
CkcMcns wilja.
GUDs
>Har Mcnnistjnn det
Beliite <knnu? Snar.
GUDi lK'9adt! ingen Mc>,nissia ha?

som

samma

det'samina

Lm mcm
GNDs Beläte af
natnrcn, litan dc gc»om trona pa nytt

södde GUDs Bar» af nädenc.

Hrrar-

Hwarlgensm firlsrades GUVs V
läte? Swar.

Oenom syndafallet, hwartil de förste
mennistior, Adam 06) Ewa, lato sig
ledde vlifwa af dfeftvulen.

Huru sfedde detta Hndafall) Swar^
Det stedde Medes, at Adam och Ewa mot GUDs förbud, uppH djeftvulens
intalan/ togo och äto ftukten af det förbudna äpleträdet i Paradis.
Hurudan blef Mennistjan gensm delta syndafall? Swar.
Hon blef syndafull, ohelig, orHttfär-

dig, ffyldig til GUDs wrede/ dm tim-

och ewiga döden.
swab sir ftcea P<lf3lgder af detta
syndafall tilstHtte Mwnistjan? Tw.
FörloraVe Mennifficm l>uigenom t
förständet GUDs och Hans willas kännedom och kundssap. a. Blef hennes
wilja aldeles aftvänv ifrän GUD til
henne sself och denna werlden. 3. Blef
hennes hiettä en käKa til alla syndlga lustar och begärelser. 4. Blcfwo sä kroppsens som gl>d<
Menes förmögenhetcrwanda itil det onda; lä at ingett
ftän det
):(s
men.
meliga

».

ÄMNifffa af sig sielf,hwar?en förstär, wil,
eller kan giöra det,
GUDi behagar.
mennistjor
syndare? S.
lÄro txlalla
la, i anseende ft wäl til arfsyndeN/
ock wärksynden.
f3rtjene wi genom ftnden af
GUD? Swar.
GUDs rättfärdiga wrede, straff, <,
wig död och fördömmelse.
Nlifwa d<i nu alla mennifkjor ewitt-

som

som

nerliga firdsmde? Swar.
Ehurmväl alla menniffior äro icke al-

umfnaturen wredenes barn; utan
anseende til deras syndiga wandel
sä mycket mera förtjena ewig fördömmelse sä warda dock alla mennistjor icke
«ck i
:

ewinnttlM fördömde.

HwUka blifwa Salige? Swar.
De so:n känncl/ bekämm och ängm
fma synder; bedja GND om syndernas
förlätelfe; och tto,at GUD af näde, för
FrälMns lEsu Christi dyra förtjenst
förläter dem deras synde»: samt si-'
dan fördattra sit jyndiga lefweme.
För hwems fZrtjenst stult lfsrUter
GUD otz wckrs svnder? Swar.

För

>

Föt sin Sons wär Frälfares lEsu
Christi dyra förtjenst stull.
Hwatxlr ISsus Christue f3r en? S»
lEsus Christus är den Tlndra Persopm i GudomeN/ GUDsSoN/ sanner
GUD och Mennistja, hela werldenes
Frälsare.
Hwarift<ln har han otz frälst och <lterlsst? Swar.
synden,
den ewiga döden och
Ifrän
fördömelsen, har han osi med sin dvra
blod, sm ostyldiga pina och död förlöst.
Hwad bewettehonomhärtil? Swar.

Hans karlek och wärt elände.
Hwarfsre giorde han det? Swar.
At frälsa otz arma mennisiior iftän
wärt synda elande, och försätcia otz utur
GUDs wrcde nti Hans näd, tilat kunna här lefwa efter Hans heliga wilja,

och sedän i alla ewighet salige warda.
Huru tan och ssal d<l en syndare
tomma til <itnjutande häraf? Swar.
Genom en sann och rättstaffens bot och

battring.
Huru mänga

höra ti! en san
bot och beittrincl? Swar.
TMM; stemligen/först syndakaostcm
):(4

och

och Ingrels- Fsr det andra,
lEsum Christum.

lrotl pH

Monne e» mennistia af sig sielf kun,
na gjsra
bot och
S«
Nej, ty hon har dertil hwarcfen för,
ständ, wilja, kraft eller förmägaHwab <lr mera henne hckrutinnan til

sann

hindcr? Swar.
Djeswulens listig<? ftestel?er> werlde.
Ms gudlösa fömrgelser, och mennistjans
egna siandiga lustcw och begärelser til
GUDs heliZa

wiljas

öfwerträdelss.

dck bot och bHttring
Hwilten wckekar
mennlstjan?

hos
Swar.
GUD, den Helige Aude>
<lr den Helige 2lnde fsr en? S.
Han är den Tredie Perftnen i Gu,
GUD, utgäende af Fadomen,
drenvm och Sonenom.
Hwad har Gud den H. Ande giort? E^

sanner

Han hafwer off Helgat.
helgar denH.Ande men»stian?S.
Ak han uti henne wärckar san bot och
bättriNF.
Hwarigenom wärckar den H. Ande en
Uti men!,iskjan?S'
san bot och bckttrinluppenbamde
Igenom GUDs
ord.
Hu,

Huru mänclahanda <lr detta GUDs
ivrd? Swar.
och Ewangelii Ord.
Hwad <lr 2.agen? Swar.
Lagcn är GUDs heliga och rättftrLagscns

diga wiljas uppenbarelsc,

hillu wi ffole fficka ost

wsr nästa.

larer otz/
somGUD

emot

och

Hwad

Kwangelium? Swar.
Ewangelium ar GUDs nädicza wiljas
uppcnbarelse oin wsr siilighets uprättelse
igcnom
gladt

lEsum Christum. El!<r ock: Et
som förkunnar o§ GUDs

och syndcrnas förlälelse, för Frälsarens lEss Christi dyra förtjeust, til cr,
hällande af den ewiga salighcten.
denHel. 2lnde i menniHwad wärckar s.ags»ns
näd

st/an genom
Syndikänst.m

ord? Sw.

och äugrcn, som ärdct
siyckct
af cn sinm bot och bättr^ug.
försia
Hrrad wärkar den H. 2lnl»e i mennistjan genom Ewangelii ord? S.
Trona pä lEsum Chriftlim, som är det
andra
bot och battring.
af en

san»

Hwad

Hwad <lr den raita SaligZjsrande
Tron?

Swar.

Den är en botfärdig och dcrhos barns-

lig förtröM pä GUDs näd on, jyndeo
nas sökra föllätelfe, för Christi fört/enst.
Hwad har w<ll bot och battrmgenes

wärckan uti en syndig sial för cn
egentelig päfölgi> ? Swar.
Den syndiga mennistjan warder efter
sin hjerteliga langtau beftiad iftän sin
sundastnld, och af GUD uptagen utur
wredencs til nädenes ständ; hwarwid
hon af GUDs Anda födes pä n»tt, at,
under agandet af et uplyst förständ och
til GUD äterw.wd tvilia, nyttia flna ut,

wärtes och inwärtes förmöaenheter och
sinnen, til den nya mennistjans tilwatt

sor GUDi uti lEsu Chriit».
Huru kan en pä nytt fsdd Christen

wäxa til uti näden? Swar.
När han, utan at gjöra GUDs Zodc»
Anda nägot upsäteligit nwtständ/ lemnar
sig sä til kropp
ssal under Hans öinma och nädiga ledande, til at sa wal

som

dageligen förq'väsia de uti des hierta upstigande syndiga lnstar och bcgärelscr, nti ywilkas utöfwande han tilförene ge-

tiem

wanan

wunnit

en förssräckelig fcw

dighct at förtörna GUD/ och ewinnerligen döda sig sielfwan;
ock efter all
nyttia
yttcrsta
undfängförmäga
den
fin
sig
GUDs
«a näden at Ocka
heli<efter
ga och nädiga wilja, uti det gvdas
rande och det ondas lätande.
Huru och pa hwad ftltt wckrckar den
Helige 2lnoe genom Gl.IDs ord alt
detta i menniskjan? Swar.
Genom Predikv Embetets tjenst, i s,M
nerhct Md Skriftermäl och HERrans

som

sedän en syndare
geuom det predikade ordets wärckan bl,ft
n»t bewckt, at hos GUD söka sin bcfriclse iftän syndencs förderf och waldom.
Hwarfsre g<l wi ttl Skr ft? Sw.
At wi där stola in för GUD mcd
botfardiga hjertau fänna, bckäima och
ängra wära synder i och med hjertelig
bön, under längtan efter GUDs förlorade näd, anhHlla om wära synders förlä,
lelse, samt derpä af Gudi genom Skrift
tefadren, för Frälsarens lEsu Chris» dy,
ra förtjenst stul, fä wäm suliders förläNattwards begäende,

telse.

Hwar-

HwarfZre g<l n>l til H<3Rrans Heliga r?attwari>? Swar.
At siorka wär swaga tro om syndernas förlätelse med Frälsarens lEsu Chri,
sti sauna Lekamm och blod, under och
mcd Bröd och Win.
Huru osta bsr detta afotz ste? S.
Sä osta wi känne en qwaljande oro i
tvära samweten, och andelig hunger och
törst elier iunerlig langtan i sialarne efter den

lEsu

för GUDi

förtjenst.

rattfardigande

.«

Huru stal och bsr e» trogen Siäl
sig sedermera f3rh<llla? Swar.
Hon bör, under hjertelig bön och äkali
lan om den Heliga Andas yttcrllgare
näd, dageligen och stundeligen winlägga sig om sit lefwernes förbättting,
til lESU
efterfölgd.

sanna

