dersprechen werbe. Deswegen ist uns diese
Tugend, wenn wir sie gleich selbst nicht besitzen, doch andern so werth, und so willkommcn, denn unscre Ehre ist gewisi bey demVescheidenen sicher, und die Ehre schätzen wir über
alles. Wir Hassen den, der Schuld daran ist,
dasi auf diese auch nur ein Fleck geworfen wird,
und um besto mehr lieben wir den, der nichts
sagt und thut, was unsern Chrgeitz krän«
ken könne, das heisit wir lieben den Ve«
scheidenen. Dieser lasit uns rein aussprechen,
er unserer Meiehe er uns ms
,X ist ers nicht: so
nung, so gestehei öiK
sagt er

nicht

geradezu: das

ise nicht wahr,

das

ist falsch; sondern er sagt: Über könnte dies
immer so vorauch nicht so seyu? Mir

gekommen; das und das licffe sich vielleicht
noch dabey erinnern u. d. gl. Diesem bescheidenen Zweifel gicbt man oft Veyfall, denn
er hat nichts Empörendes fur unsere Eigenliebe, er überfuhict uns nicht eines Irrthums,
welches sehr weuige Menschen leiden tönnen,

sondern er läsit uns schliessen, dasi er selbst
noch ungewisi sey, und von uns nochweiter belehret werden wolle. Diesi kitzelt den Ehrgeitz
und Eigenlicbe, und erweckt in uns Hochachtung und Zueignung zu dem, der uns eine Be-

schamung ersparse, uns nicht dem Gelächter
blosistcllte, uns die Ehre liesi, selbst unsern

)

Satz zu bericlitigen, besser auszudrucken. Wir
trettzn oft auf die Seite defsen, der uns so deschcidcn

De

a

Lhristeliga Larans

Ka techtsmus.

R e v a l.
Tryckt pa Bokhandlar?» P. G. Bornwassers Bckosinad-

I Gresstlsta

Tryckeriet<

1803.

Mit Gmehmigung der Kaiserl. Universitätscensur

zu

Dorpat.

Doctor Martin

Luthers

lilla Katechismus.
.f)wad är Katechismus?
Ett kort begrep om Guds och Hans wili.

jas kunskap, utur den heliga
2.

Hwem har författat

Skrift.

dcnne Katcchienms?

Doctor Martin Luther, nar han med
chnsieuga tyrd förbattrtng
5 for tidsn förderfwade
kans
war sytilolatt.
del;

z.

Utaf huru mönqa hufwudstycken bestär

Doctor Martin Luthers Katechismus?
Utaf fem, namligen om de tio buden,
den christeliga troils tre attiklar, Herrans
bon eller Fader war, den heliga dövelsens
och den heliga namvardens Sakrameia.
4. Hwad

I. De Tw Buden.

4
4.

Hwad

aro de tio buden?

hwilka uppä berget Sinai
utaf Moses ät Ilwista solket,
blefwo
nar det kom utur Aegypten. De innehnlla
plikter, som aro nodiga och nyttiga for
Tio laqar,
gifne

alla solkslag.

1.

De Tio Buden.
Det

första Budet.

lag är Herren, din Gud; Du stall

inga andra Gudar

hafwa för

mig.

Hwad är

det?
all ting ftukta

Wi stole öfwer
och alska
Gud och förtrösta pä honom.
Det andra Buder.
Du stall icke mitzbruka Herrens, din
Guds namn: ty Herren stall icke läta

honom bliftva ostrassad,
nalnn

miMrukar.

Hwad är

som

Hans

det?

Wt skole frukta och alska, Gud sä att
wi icke banile eller swarje wid Hans namn
icke bruke troUdom, ljuge eller bedrage,
utan

och
tacke och lofwe.
utcm

akalle

5

I< De Tio Buden.

tillbedje det i all nöd,

Det tredje Budet.
Tänk vä helgedagen, att du helgar

honom.

Hwad är det?

Wi siole ftukta och alska Gud, sä att
wi icke forakte predikan och Hans ord, ut.m
hälle det heligt, garna höre det och lare

derutaf.

Det fierde Budet.

Du stall hedra dm fqder och din moder,
pH det dig mä wal gä och du ma lange leftva pä jordcn.
Hwad är det?

Wi stole ftllkta och alska Gud,

s 5 att

wi icke fHrakte eller förtörne wäre föraldrar
och herrar, ulan hafwe wördnad för dem,
tjene. och lyde dem, alste, och hafwe oem

<
för ögonen.
Det ftnlte Budet.
Dll stall icke dräpa.

Hwad är
Wi

det?

stole ftukta och alska Gud, sä

wi

att

I. De Tio Buden.
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wi icke göre wär nasta nägon stada till
Hans lif, eller pä anilat satt förolampe
honom, utan hjelpe honom i alla faror och
timlneliga förlagenheter.

Det siette Budec.
Du stall icke göra hor.
nnstapct.)
Hwad är det?

(bryta M

Wi skole frnkta och alsta Gud, st att
ord och garningar, och att hwar en alstar
och hogaktar sin akta maka.
Det sjunde Budet.
Du stall icke stjala.

wi fore ett kystt och sedigt lefwerne med

Hwad är

det?

Wi stole frukla och alsta Gud, sä att

wi icke borttage wär nastas penningar och
egeiwom, eller med falsta waror och genom
bedragelig Händel tillwÄle os; bestttniilgen derutaf, utan winlagge oh derom,
att halls gods och naring mä warda foröe,»

kad

och beskyddad.

Det attonde Budet.
Du stall icke bara falstt wittnesbörd

emot dm

nasta.

Hwad

7

I. De Tio Bllden.

Hwad är det?
M stole frnkta och alsta Glld, ft att
wi icke falskeligen ljnge pä wär nasta, för»
räde och bccktale honom, eller utspride näqot
wanhederligt rykte om honom, utan stole
urstulda honom, tanka och tala wal om
honom och utlagga all ting till det basta.

Det monde Budet.
Du stall icke begara din nastas hus.
Hwad är det?
Wi skole ftllkta och alsta Gud, j 3 att

wi icke med list trakte efter wsr nastas
arfda Egendom eller hus, eller tillagne otz

detsamma

som

under

hwad

sten af rattwisa

halst; utan wi stole wara beredwillige, att bibelMa hollom wid bestttningen

deraf.

Det tionde Budet.
Du stall icke begära din nastas hustru, eller Hans tjenare, eller Hans ijenarinna, eller Hans oxc eller Hans
eller hwad som hälst honom cillhörer.
Hwad är det?
Wi stole frukta och alsta Glld, ss, att
wi icke förlede eller tubbe iftän wär nasta

asne

Hans

I. De Tio Buden.
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Hans hustrn eller tjenstefolk, uta!? haldre
uvmnntre dem alt blifwa qwar och redelb
gen upfylla sinä plikter.
Hwad

säger nu Gud om alla

dctza Buden?

Hau säqer sslunda: lag, Herrcndm
Gnd, är en stark hamnare, som strasi
far fädemes msigärmng vä bamm mtill tredje och ficrde led, dem som mig
ham-, men qör barncherriqhet pH mäng

tusende, som älsta miz och halla
minä bud.
Hwad är det?
Gnd hotar at straffq alla dem, som

8

öfwertrada deha bnd. Derföre stole wi
frukta för Hans wrede och icke bryta emot
Hans dnd. Men hait lofwar siild näd och
olt godt ät alla dem, som desza bilden HNa.
Derföre stolle wi alsta honom, förtrösta p
honom och gerna göra efter Hans bud.
ii.

Dcn chrlsteligcr Trons-

bekännelse

i trc artitlar.
Hwad äro

Ven christcliga trons tre aniklar?

Tre delar eller stycken maf dcn christe
llga

liga läran, eller christeliga Tron

kannelsen.

Hwad är det

att tro

9

11. Den christeliga Tros-

och bc-

pä Gud?

Det ar att ratteligen erkanna Gud och

forwanta fin lycksaligket af honom.
Den förste artikeln.
Om stapclsen.

tror pä Gud Fader,
jordens alsmagtige Stapare.

Jaa

och

Hwad är det?
Jag tror att Glld hafwer stapat

mig

och alla Kreatur gifwit mig kropp och sjal,
ögon, öroit och alla lemmar, förnuft och
alla smncn, och annu widmagthaller det;
dctzutom försörjer mig rikeligen och dageligcn mcd klader och uppehalle, hus och hcm,
hustru och barn, äker, boskap och bohag,
och alt hwad jag behöfwer till timmelig
naring', samt bestyddar och bewarar mig
for skada, farlighet och altondt; och det
alr af
blotta näd och faderliga qodhet
barmhertighet,
utan nägon nml föroch
tjenst eller wardighet, för hwilket alt jag
ar pliktig, att tacka och lofwa honom,
ra honom lydig och tjeim honom: det «r
wiherligen sant.

sm

Den

10

Bekannelsen.
Den mldre artikeln.
Om Äterlösnmgen.

Och vä lesiim Cbristum, Hans ende
son, wär Herre, hwilken afiad är af
den Helge ande, född af Innssfru Mapint

ria,
under Pontius Pilatlls, korsfäst, i"öd och beqraftven, ncderstiqen
till helftvetet; pä tredje daqen uvständen
igen ifrän de döda, llpstigen Ml himmeten, sitter vä Guds, dm alsmaaMe
Fadrens höqra hand, dädan han igen
stall kolnma, till att dömma leftvande

och döda.

Hwad är

det?

lag tror att lesus ChristnZ sann Gud,
född af Fadren i ewighet, och jamnwal
Maria,
sann männistä född af lungfru
ar min Herre, hwiken mig förtappada och
fördömda Mannista, hafwer förlosiat, förwarfwat och äterlöst ifrän alla jynder, ifrän
döden och djefwulens wäld, icke med guld
cller silfwer, utan med sitt heliga och dyra
blod, och med sitt ostyldiga lidande och
död; pä dct jag honom tillhörig, mätte
blifwa och lefwa nndcr honom i Hans rike
och tjena honom i ewig rattfardighet, ostuld
och salighet; likasom han sielf npstod iftan
döden,

11. Den christeliga Tros-Bekannelsen.
döden,

och lefwer och

det ar wHerligen

sant.

i;

regcrar i ewighet;

Dm tredje artikcln.
Om hclgclsen.

lag tror pä dm heliqe ande, en helig allmannelig kyrka, de heligas
fund, syndernäs fdrlätelse, kroppens uvständelse och ett ewmnerligt lif. Amm.
Hwad är det?

sam-

lag tror, att jag icke af mitt eget förnilft eller kraft, kan tro eller komma till
min Herre lesum Christum; utan den helige aude hafwer kallat mig genom Ewangelium, uplyst mig med stna gäfwor,
gat och behällit Mig i den ratta tron;

Helstsom
han kallar församlar, uplyser och hel>
gar hela Christenheten pä jorden, och bibehäller henne i Christo lesu, i den enda sanna tron. Nti hwilken Christenhet han dageligen förläter mig och alla trogna alla synder,
och siall upwacka mig och alla döda pä den
ytterste dagcn, och gifwa mig, samt alla,
tro pä Christum ett ewigt lif. Det ar
som
wcherligen sailt.
111.

Fa

111. Fader Wär.
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iii.

Fader Wär.

besiär Fader Wär?
Utaf lngnngen, de sju bönerne och b>

Utaf huru mänga

delar

fiutet.

Ingängen..

Fader wär,

som äst i himmeten.

Hwad är
Gud will härmed

det?

ost, att wi
Fader, och
stole tro, att han ar
wi Hans ratte barn; p 5 det wi trösteligen
och med all tillförsikt stole bedja honom,< säwm gode»barn sin alskelige Fader.
upmllntra
wär ratte

Den Första bönen.
Helgadt warde ditt namn.
Hwad är

det?

Ouds namn ar wal i och för sig sielft

heligt; men wi bcdje i denna bön, att det
ock hos ost mä heligt warda.

Huru ster

det?

D 5 Gllds

ord rent och tydeligt lares,
glldfruktigt
lefwe derefter, säsom
och wi
Ouds barn; det gis oh, kare himmelste

Fader! Men hwilken

som annorlunda

larer

och

Fader Wör.
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NI.

lefwer, an Guds ord larer, den
me ohelgar Guds nanm ibland ost; för
hwilket du wille bewara otz, kare huumel-

och

ste Fader!

Den andra bönen.
Tillkomme ditt rike.
Hwad är

dct?

Guds rike kommer wal af siq sjelft,
förutau wsr böu, meu wi bedje i denna
bön, att det ock ma komma till ötz.

Huru stcr

dct?

Nar den himmelste Fadren gifwer of; s,n

helige ande, att wi gcnom deh ~5d satte tro
til Hans heliga ord, och fore ett heligt
lefwerne, har timmeligen och der ewinnerligen.

Den tredje bönen.
Ske din wilje, säsom i hinunelen, sA
ock pH jorden.
Hwad är det?
Guds gode och nadige wilje ster jamn>wal fo,utan wär bön; men wi bevje i
denna bön, att den ock M ste hos oh.

H»ru

111. Fader
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Mr.

Huru ster det?
D 3 Gud förhindrar wär kottsliga wilia
och qor om imet alla onda rad, djefwulens

werldens anslag, jom lagga osi hinder
i wägen att
Guds llamn och att
'Hans rike mä konuna till osi; utan styrker
och belMer osi oryggeligell i sitt ord och i

och

non intill lifwets stut. Det ar halls nädige

och

gode wilje.

Den fjerde bönen.
Wärt dageliga bröd gif os i dag.
Hwad är det?
Utan wsr bön gifwer Gud dageligt bröd
3t alla, jamnwal elaka manniskor; men wi
bedje i denna bon derom; att wi mätte erkanna denna walgarnmgen och emottaga
med tackjagelse wärt dageliga bröd.

Hwad förstäs

bröd?
Alt hwad
hörer till lifwets uppehalle
nödtorft;
mat och dricka, klader,
säsom
och
boskap
hus och hem, äker,
och bohag, gods
och penningar, dygdig hustru, dygdiga bartl,
beskedligt tjenstcfolk, god och redelig öfwerhet, god regering, fruktbar wäderleck, fred,
helsa, anstandighct, heder, gode wanner,
»prikiige granmr och dnljkt.

som

med dageligt

Den

15

IH. Fader Mr.

Den femte bönen.
wära skulder< stsom
Och förlat
vck wi.förläte dem otz styldige äro.
Hwad är

det?
Wi bedje i deilna bön, att den himmelste Fadren icke mätte gral<ska wära synder
och förwagra otz wär bön för deras stuld;
emedcm wi icke are warde det, hwarom wi
bedje och hafwe sädant icke förtjent; utan
att hcm wille gifwa otz altsammcms utaf
sin godhet och näd; ty wi synde dageligen
pä mängfaldigt satt och förtjelie intct annat
an straff; sä wilje wi ock deremot forläta
utaf hjertat, och gerna göra dem godt,
bryta emot otz.

som

Dm siette bönm.
Och mled osi icke i ftestelft.
Hwad är
Gud frestar

det?
wal ingen; men dock bedje

wi i denna bön, att Gud wille bestydda
och bewara otz, pa det att djefwulen, werl«
den och wärt eget költ icke mätte förlcda
ost ifrän den saitna tron och störta otz t
wantro, förtwisiall och andra swära synder
samt om wi dermed skulle
och

för-
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IN. Fader Wär.

försökte warda, at wl dock pä sidstone mätte behälla segren.
Den sjunde bönen.
Vlmn ftäls osi ifrätt ondo.
Hwad är

det?

Ni dedje i denna bön, säsom uti ett kort
berepp, att wär himmelske Fader Wille fraisa
osi iftäli alt ondt, bäde till kropp och sial,
gods, hcder och ara, och pä sidstone, llär
dödostulweil komlncr, gifzvc» ost en salig
nädefulla godhet taga
hadanfard och
op af dcllne sorgedal till sig i himmelen.

as sm

Beslutet.
Ty riket är ditt, och magtm och här-

lighetcn i ewighet. Amen.

Hwad

är Amen?
Amen betyder det samma,
wisierliZen; att jag namligen mä wara wis; deruppä; att de!?a böner aro den himmelse Fadren behageliga och yörda af honom; ty
hcm har sjelf befallt oft/ bedja pä detta sattct och utlofwat att han will höra otz.
Amen, Amen, det ar: sailnerligen, wisterligcil, stall det ste altja/

som

IV. Den

IV. Om den heliga Döpelsen.
iv.
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Den heliga Döpelsens

Sakrament.
Till dct första.
Hwad ar döpelsen?
Döpelsen ar icke allenast blott wattn;
utan ar et i Guds bud innefattadt och
Med G:ws ord foldundet wattn.

Hwillet är dct samma Guds ord?
Wär Herre lesns Christus sager i Matthcu sidsta kapttcl: Mig ar all magt gifwen
i himmelen och pä jorden. Gär fordenstull
M, gorer alt folk till minä larjungar
döper oem i Fadrens, Sollens och den

lige Alldes namn!

och
he-

Till det andra.
Hwartill

nyttar

fralser isiän

dodeil

och tjenar döpelsen?
Döpelsen werkar si)ndernas förlätelse,

och

djefwulen

och

gifwer

som

den ewiga
ät alla dem,
tro
det, hwcw Guos ord och löften innehälla.

Hwilka äro de

sta

och löften?
Wär Herre Christus sager i Marci sid<
kapitel; den

Guds ord

som

tror

B

och blifwer

döpt,

han

i 8 IV. Om

den heliga Döpelsen.

han stall warda salig; mm

tror,

han

de,r

blifwa fordömd.
Till det tredje.

jkall

Huru kan

sonl icke

ästadkomma sädanc
store ting?
Wattnet gör det wal icke, utan Gnds
wnttn

som ar i och med wattnet, och tron,
som förläter sig p 5 Guds ord; ty wattnet
ord,

ar utan Gnds ord et blott wattn och ingen döpelse; men förbundet med Guds ord,
ar det en döpelse, et näderikt liffens wa tn,
och ett bad till en ny födelse i den helige
ande, ftsom dell helige Paulns sager till
Titlls i det tredje tapitlet:

sm

Af barmhenighet ftälste Gud ost
genom nya födelsens bad och den helige
andes förnyelft, del» han rikeligen öswer
osi utgjurit hafwer genom lestim Christum wär Frälsare, pä det wi< rättfiw
digade genom Hans
mäge redan i
hovpet wara arftvingar till ewinnerligt lif.
Till der fierde.
Hwad betyder en sädcm döpelse i wattl»?
Det betyder alt den gamle Adam, som
*

Den syndiga böjelsen.

i

otz

IV. Om den heliga Döpelsen.

19

i of; ar, stall genom dagelig änger och battlikasom fördränkas och dodas med alla
synder och elaka bcgarclser, och äter dagelige,l upstä en ny männistä,
som ewinnerligcl; lefwer for Gud i rattfardighet och

ring

'

renhet.

Hwarest stär det siriftvit?
Den helige

Paulus

i sjette kapitlet:
Wi äre attja

säger till de Romare

grnom den dövelse, wi
delaktighct
i Hans död, afundfätt till
wen begmfne med honom, att
Christus genont Fadrens härliga maqt
ar frän de döda uvwackc, wi ock med
honom stole wandra i ett nytt lesi

sasom

werne.

V. Altarets eller den heliga

Nattwardens Sakrament.
Hwad

är Altarets Sakrament?

Det ar wär Herres lesu Christi

lekamen
*

En

sanna

och blod unoer brod och win, af

människa

med

förbättradt sinnelag.

B

2

Christo

V. Om den heliga Nattwarden.
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Christo sjelf stiftadt och msatt för otz Christ<»
ne, tili att ata och dricka.
Hwar siär det strifwet?

S 5 strifwa

de helige Ewangelisterne Mat«
Mus, Marcus, Lucas och deu helige Apo-

stcln Paulus:

,

Herre lesns Christus, i den
natten da han förrädder wardt, tog han
brödet, mckade, bröc der och qaf sme
lärjungar och sade: Tager och ater: detWar

ta ar min lekamen, sonl för eder urgisi
wenwarder; dctta görer M min ämiw

nelft.

han
sade: Tager och dricker häräf alle; dem
ne kalken ar det nya Testamentet i
min blodv fom för eder och mänga
utgjutcn waroer M syndernas förlärelock kalken esi
Sammalunda tog
tcr nattwarden, tackade, gafdemoch
*

se:

dma görer, sä ofta i dricken, M
min äminnelje.
Hwad Nyta hafwcr sädant ätande och
drickaude

med

sig?

Det gifwa otz dctze orden till kannat

För
*

eder utgifwen

och

utgjuten

Det npa filbundet, eller -den npa Religion.

till

V. Om den heliga Nattwarden.
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till syndernas förlätelse: «unnligen
att syndernas forlätelse, lif och salighet giswes ät oh Lenoin deha ord i
Ty hwarß syndernas förlätelse ar, dar är
ock lif och salighet.

Huru kan lckamliqt atande och drickande,
äsiadkomma säoane siore ting?
Atandet och drickandet gör det wal icke,
utan de ord som har stä: För eder

och utgjnten till syndernas förl 5 telse; desiä ord, tillika m d
det lekamiiga atande och drickande, c-ro jäutgifwen

som

hnfwudstycken i detta Sakrament act
betrakta, och den som tror dcha orden, han
hafwer ock det, hwad de efter lydelsen
innelMa, nemligen: syndernas forlä-

telse.

Hwillcn annammar

detta

Sakramentti

wärdeligen?

Att mcd sastande och eljest p 5 kroppens
wagnar dereda sig hartill, ar wal en god
unoaries sed; me,: den ar ratt wardig och
w.ii beredd,
tror deha orden: For
utgifwen
eoer
och utgjuten till
syndernas forlätelse. Mm den
deM orden icke tror, utan drager dcm i

som

som

twif-

Förberedcmde
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Fragor.

twifwelsmäl,
ty dttta

han ar owärdig och oberedd;
ordet: For eder, fordrar for

all ting etr

troget hjerta.

Förberedande

Fragor.

Om Mennistan.
i.

Huru

kalle wi otz,

imellän

uar wi qöre

otz och

djuren?

stillnad

Menniskor.
Hwarförc kalle wi otz Mennijkor?
Emedan wi hafwe en kropp och en för2.

nuftig sjal.

Den

3. Hwad är kroppen?
synliqa delcn af mennistall.

Anmärkuing: Igenom desi bildninq och de:'
larms siapnad, lcmmarneS stickelighct och spra:
ket, har mennisians kropp ett siort söreträde för
djurens.

och

S 5 lange

kropp

och

sjal aro

förenade

werka gemensamt, lefwer mennistan;

men st snart sjalen jkiljer sig ifran kroppen,

och deras indördes

werkningar uphöra, sä
dor

Förbsredande

Frägor.
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dör hon. Sjalen ar odödelig; men kroppcn
öfwergar i forrutnelse och warder till stoft.
Pred.

Osom

12,

7. Stoftet kominer äter till jorden igen,
och anden till Gnd igen,

det wavit hafwer,

soin honom «ifwit.

Matth. ia, 28. Rädens icke för dem,
kroppen, men lunna icke dräpa sjalen.
4.

Hwarutaf wete

wi, att wi
förnuftig siäl?

hafwe

Daraf, att wi erkanne tingen,

som

me om det,

ar

ratt

och

som

dräpa

en

och döm-

godt.

Anmarkning: Själcn har mänga nyttiga
förmögeuheter, siisom: FattniugSgafwan genom
Sinnena, försiänd, förnuft eller gäfwan att
draga slutföljder, samt wilja
minne. Dcsta kraftcr böra öfwas till det
är godt; ty dcrtill har Gud gifwit os) dem.
Dercmot falla djuren pä tingen tantlöst

eftcrtänka och

Utan

eftcrtanka.
5. Hafwa menniskorxe
desta

och

sjelfwe gifwit sig

förmögenheter?

Nej! Sädant kau illgen gifwa sig
6.

och

som

slelf.

Hwem böra mennistorne dcrföre för all
ting

söka

erkänna?
alt detta harrörer,

att

Den, af hwilken
af ywilkm de ock altsamma>,s lmdfö.

och

Inled^
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Inledning
Om
Gnds kännedom i gemen och om den
heliga Vkrift.
i.

Nar wi betrakte

himmelm och

jorden

och

alt hwad om oh är, föranlätcö wi dä icke
att tän-a, att nägon är, som har gjort
alt

deua?
Ia; man nödgas tanka, att nagon ar,
har gjort det altsammans.
ltplosning: Ty ingen ting npkommer af
sig sielft. Desta ting mäste altsa wara gjorde af nagon,
sjelf icke ager sitt ursprunK
af nägon annan.

som

som

2.

Huru kallc wi den samme, som har gjort
hjmmel, jord och alt, hwad deruti är?

Gud.
Uplysning:

solens, mänans

och stjernornas storlek, och hnru starkt och
widt de lysa. De uptrada alttd pä sin
wisia tid. De tilisi'ynda jorden, des; wap
ter och djur en mängfaldig nytta. Darnll
hafwa de,
liftosa ting, icke sjelfwe
nyttig för oj; ar
kunnat inratta sig.
regllet
luften, malnen, wadren,
och Man.

som

Hnru
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25

Hllru mängfaldige aro icke watterile och
djuren! och huru förundranswardt aro de
alle efter sin an och till sine assikter illrattadc! lorden framstaffar ät menlttstan och
djuren sä mangahalwa nariugomeoel. la,
betrgktym os; sjelsive, hurll hwar och en del
af wär kropp, siisom ögon, oron, tunqan
och alla lemmar till wär nytta aro ordnade. Detta be visar nogsamt, att del mäue
wara en wis stapare, som har alt öfivcrlagt
och till wärt basta inrattat. Hwart och

som är wal inredt,

ett

hus,

sitt

yjcrta: het är ingen Gud till.

ar bygdt

af en

forständig byggmastare. Det mäste säledes'
wara en wis och magtig Herre som har
stapat werlden. Mennistohander kunna wal
nägot göra, nar de hafwa, hwad dcrtill
hörer; men de kunna ingen ting, icke ett
sandkorn göra af Ilttet.
Es. 40, 26. Lyfter edra ögon up till hijden och
ser: ho hafwer siapat alt detta?
1. Mos. 8, 22.
Ps. 14, 1. De därar tanka i

z. Hr

det

wäl ock nödiqt,
Guy?

att

lära känna

Ia wi böre kanna honom, som tilldclar
oh sä myckct godt, pa det wi ock mätte weta, huru wi, for att winna Hans behag,
jkole bewisa otz emot honom. ,
Mal.
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Mal. i, 6. Ar jag nn Fader hwar är min
der? Är jag Herre, hwar är dm fruttan, som man
för inig hafwa bör?
loh. 17, z. Men detta är ett ewigt lif, att kän?
na diq allcua, sannan Gud, och den du Ondt haft

wer, lesum Chrismm.

4. Böra wäl barn tidiqt lära sig
känna Gud?

att

Ia; barn böra ifran ungdomen kanna
Gud; ty de njuta godt af Gud, alt ifrän

födeiscn.
Pred.

12,

för an
om hwilka

~

Tank pa din skapare i dm ungdom;

komma, och de är nalkas,
du warder sagande: de göra mig imet

de trumpne dagar

mer nöje.

Anwänduinq: Det är wäl billigt, att barn
Vittida. lära känna siu högsie Fad»r, att de wän?
jae till tärlek och höqakning för houoni, samt
tillhallas, att cfterleswa Hans bud. Derigenom
wala de bättre öfwer siu ostuld och göra ftörre
frawsteg i Gndsftuktan och dygd.

5. Huru kallgr man kuustapcn om Gud^
hqns, wilja och yyrkau?
Religion.
6.

Huru

bör dcima Guds och Hans wilja<s
kunstap wara besiaffad.

Riktig och fullstaildig.
Anwändning: Wi hafwe altsä

att

tacka Gud
der?

Inlednmg.
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derföre, att wi i sädane länder födde aro och
lefwe, hwarest wi kunne erhälla en riktiq och
fullständig kunstap om Gud. Barn! larer der.'

före, hwad Gud för edert wäl har gjort och
hwad I, för att behaqa honom, bören iakt
taga. Denna kunstap bör öfwer alt upmana
eder till gyda seder, ord och handlingar.
loh. 13, 17. Om I detta weten, ären I salige,
ym

I

det gören.

7. Hwarigenom kunne wi

kunst ap?

S 5 wal

som

erhälla

denna

genom ett fornllftig eftertanka,

igellom Bidcllls brllk.
las del» naturliga, och det
penbarade Rellgion.
8. Aro ock bägge

Det förra tal'
sedlmre den up-

detza sätt att känna Gud
enahanda?

egcnteligen

Ia; ty bagge hafwa sitt ursprung ifrän
Gud. Dock ersätter den uppenbarade Religion bristerne i den llaturliga förnuftreligion, och beframjar en renare kunstap och
utofning.
9.

I

wi en sadan uppmbarelse
eller underwisning om Gud?

Hwarest sinne

den boken,

som

kallas den heliga
Skrtft, eller bibeln. Denna bok innehäller:

histo-
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historier, bud, psalmer, tal och sedelaror,
hwilka Gud har lätit tid eftir annan genom ftomme Man llpstrifwa.
ic?.

Huru indclas

den heliga

Skrist?

och nya Testamentet.
n. Hwad innehäller gamla Testamentet?
Det innehaller stdan-: böcker af den heliqa Skrift, som blefwo strifne för lesn
Christi fodelse.

I

det gamla

Anmärkning: Det innehäller bistoriska larooch prophetist a-böcker. Historisfa böckerne äro: de
ftm Mosis böcker, losim bok, Domare boken, Ruth,
de twänneSamnels böcker, bäggekonnnga böckerne,
bägge Chröniko böckerne, Esra, Nehemia och
Esihers bok. Dcha böcker förtätja den sorsia
wcrldens händelser alt ifän stapelsen, och scdan
det ludisia foltctS ödcn.
Läroböcker aro: Hjobs bok, Osalmcrne, Salomos scdesprak, Predikaren och höga Wisan.
De prophetisla böcker iudelas i de siörre och
mindrc. Pe större äro: Esaias, Jeremias, Jeremia klagowisor, Hesckiel och Daniel. De
mindre äro:, Hofta, Joel. Amos, Obadja, Jonas, Micha, Nahum, Habdaluk, Zephanja, Hagi
gai, Zacharia och Maleachi.
Det gamla'TestamentctS lära kallas ock lagen
ellcr den ludisia Religion.
-

12.

Hwad

29

Inledning.

Hwad innehällcr nya Testamentet?
Det iiuiehaller de böcker utaf den heliga srrift,
12.

som

efter lesu Chrisii födelft aro skrifne.
De handla i synnerhet om lesu lefwerne
ock kallas Ewangelium, eller
och lara,

som

den christeliga Religioll.

Anmärkning: Nya Testamentet besiär af historisia och läroböcker. Historisla böckerne äro:
Malthäus, Markus, Lukas och Johannes Ewangelium, samt Apostlagärningarne.
Läroböckerne besiä af de bref,
Apostlarne
hafwa strifwit till de dä för tiden inrattade fön
samlingar, samt särstildta personcr; säsom Pauli
bref till de Romare, de twänne bref till de Ko:
rinther, till de Galather, Cpheser, Philippe,-, Kot
loster, detz bägge bref till de Thctzaloniker och
lita mänga till Timothens, brefwet till Tims,
till Philemon, till de Hebräer, twänne bref af
-

som

tre af Johannes, eu af lacobus och
ludas.
Hartill kommer ännu lohaunes uppenbarelst.
tz. Hwem war säledes lesus Christus?
Han war Guds son, och efter bibelns witt*
Ha,t sorratnesbord Gud ock menmffa.

Petrus,

"

Rom.

9,

5.

De

der

ock

hafwa sin härkomst

Föoer, af hwita Christus efter mandomen
är född, hwilken är Gud öfwer M ting, loftvav

fran

de

ewinnerliga, Amen-

tade

Znledmng.
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stora garningar i ludista landet, hwarest han för adertoll hlllldrade 5r sedän lefde,
och larde, hnru och p 5 hwad satt, mennissorne
kunde winna Gnds wälbehag och ynnest.
ädroq sig wal derigenom ett swärt lldande;
ty han blef korsfast; men han upstod ifrän
dödcn och upfor till himmele,:.
14. Hwanttaf wete wi tttt biblista böckcrne
tade

sann undcrwisning

Gud?
E<nedan wi igenyin desiä böcker erhälle
de>» basta kunstap om Gnd och Hans wiija>
och tröst och förbatiring för hjertat.

innehalla

en

on»

Tim. 3, 16. Hela sniften är af Gud ntgifwett
nyttig
till lardom, till willomcningars förlaggaw
och
de, fels rattelse, uuderw!s»<ing till rattfatdigtet.
loh. 7, 17. Om näaon ar willig, att fullgörH
Hans wilja, sä skall han luuna döma om min lna,
antingen den är af Gud, eller om jag talar af mig
sjelf. 2 Sam. 23, 2. ler. 1, 4.
2.

Huru kallaS ännu dett biblista
barelsen eller underwisniugen om Gud?
Guds ord.
16. Huru böre wi umgäs mcd Guds ord?
Wi böre fiitigt och med eftertanka lasct
15.

det, sä warde wi derigenom forstandlge>

fromme, och timmeligt och
salige.

lyck-

Ps.

31
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Ps. ny, 9. Huru skall eu yngling sin wäg osiraft
feligen gä, när, han häller sig efter ditt ord.
lag blyges icke wid Chrisii
Nom. 1,
gelium, emedan det ar en Guds traft, dem alla till
saligher, soin tro. Ps. 19, 9. Ps. 1, I^2.
Anmärkning: Förnämligast böre wi,

som

Christue lasa lesu lefwernes historia i Eroannelistcrne och Apostlarnes bref; utaf gamla Testastyckeu af Propheterne, nämentet kunna
gra Psalmer, Salomos scdespräk och Sirachs
hok oftare lasas, och för ösrigt sädant, som hwar
och cn bast förstär.
17.

Huru böre wi saleves

anse Religion?

ett medel, att göra mannistorna
lyckliga, d. a. säsom en anwlsning
till lycksalighet.

Säsom
och

goda

Första del en.
Trosläran.
1.

Om Gud till sin natur och sinä

egenskaper.

18. Ar det Mcr än en

Nej; det ar
5. Mos. 6, 4.
den end« Herren.

Gud?

endast en Gud.

Hör Israel, Herten wst Gud D
l

Kor.
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>

z.

Kor.

8, 6.

Sä hafwe wi allcnasi en Gud, Fa,

hwilken att tina aro, och wi till Hans tjersi;
en
och
Herre lestun Christum, genoin hwilken all
ting aro och wi genom honom.
dren, af

HwarissenoM har
den heliga sirift

19.

'

denne ende Gud enligt
uppenbarat sig?

Igenom
tre stora walgärnmgar t
Skapelscn, Aterlösningcn och Helgelsen.
2Q.

Hwad är

Det Guds

stapelsen?

nar kau stapade

ting.
21.

Hwad

clt

är ätcrlösningen?

Guds wcrk till manniskornas beftielss

isrän

syndell

och deh ftraff.

Hwad är helgelsen?
Alt hwad Gud gör till männistornas
'22.

fromhet och batmng.
23. Huru kallas Gud efter
Fadcr.

skapclsens we«k?

hwem har Gud ätcrlöst
mäunistorne?

24. Igenom

Igenom lesum ChristuM

Soin

sin alskeliM
lg«<

Om Troslarcm.
25. Igenom

hwem

33

hclgar eller baclrar Gud

mannistorne?
Igenom den helige Altde.

Gud Fadcr, Guds Son och den
Ande
betrclttas
sasou» tre persoiicr i Gudhclizc
d vuen. ""Denna lära, hwilken wi icke tillräckeli?
a/n förstä, kallas dcn heliga TreenisshetS hemlighctcn. A'Zr plickt är, alt sösa crhälla det, hwad
Paulus tillönstar dc lörinchcr i 2Kvr, 1?, iz.
Herraus Icsu Chnsii , rad och GudS lä'-l>'k,
samt den helige andes dclc.ktiqhet ware med cder
alle! d. ä.; att wi erhälle dcn l.äd och w'!g 'ru,lig,
som war Herre Icsus Mristus ost sirwärfwat,
ätujuce Guds Faders kärlck och warve oclallige
af den helige Andes traft.
, Anmark.:

Huru är Gud beslassad, cller hwad
hasw« han för egenstaper?
Hcm är icke kroppsig, utan eil ande, l'an
ar ewig, ullwetandc och aUwts,, allsmägtig
26.

och allestades

hcllg, ruttfardig, sannfardig och oftranderltg.
27. Hwad betydcr det: Gud är icke lropps?
narwarande, god,

en Änoe?
har illgen kropp och inga lcmmar,
lig,

utan

Han
Uoln e,: mannlsta.

Anmarlning: När det i den heliga ssrift
talas om Guds ögon, öron och „hä»der,
C
sasoln

Första delen.

34

3

säsom on» männistors; sä böre wi derwid förw
sialla otz Hans allwetenhet och magt. Gud är
osynliq och tail ickc afbildas.
Anwändmng: Efter Gud är en ande; s
böre wi ickc endast med krppen och pa utwärtes
sätt dyrka honom; man med sörsiänd och ett
,

uprikttgt hjerta.
loh. 4, 20. Gud är en ande, och de som wilia
tillbedja honom, böra tillbedja i andan och i sanniw»
gen.

2F.

Hwad

betyder det: Gud är ewig?

Han har icke haft nägon begynnelse och
uphör aldrig att wara till.
Es. 44, 6. lag är den strste/ jag är den
vch ulom mig är ingen Gud. 4 Tim. 6, 16.
Deraf följer: Gud ar ock wär Herre
efter doden.
.

Watt. 22, Z2. Gud är icke de dödas Gud, Man

deras,

29.

som

leswande aro.

Hwad

Han

betyder det: Gud är allwetande?

wetalt; det framfarna, det naroch det nllkommande. Ty han
gjort
ali tmg, och tanner alla omhafver
standigheter och alta warkniNgar.
Ps. 139, i- 4. Herre du utransakar mlg och lÄiv
mr mig. Ehwad jag gär cller ligger, är det dW helt
tväl bekant; du ser in i alla minä wägar. Intet ord
är pä min tunga, som icke du Herre alt wctst.
Ps. 94.

warände
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Ps. 94, 9. Sknlle han, som irat ssapat hafwer,
K°ke höra? Skulle han, som ogat gjon hafwer, ickese?
Wi böre derföre taga ost till wara, att tanka och
hcmdla illa. Ebr. 4, iz. Anmärkning: Gud
wct af ewiqhet redan, hwad som stall ste, derföre
kau han ock förut säga tillkommande ting.
Gud kanner och wära lidanden och wäljet
antinefter sin wishet och godhet de medel
gen lindva, eller ock till wärt
basta göra

slut

sanna

pä dem.

som

6, 8- Eder Fader wet wäl hwad I
»en, förr an I bed)en honom.

Marth.

Jo. Hwarigenom

har Gud

wiöhet?

behöf-

ädagalagt sin

Igenom werldens stickeliga och ordenteli-

Za inrattnmg.
Ps. 104, 24. O huru siore aro

dine werk, H?rrel
wishet hafwer du gjon dem alle>ammam lorden
är full af dina egodelar.
Anwandning: Gud wäljer altid de lampelie
Zaste medel till sinä qoda afsitter; derföre äro
ock Hans bud wisa ock goda; han styrer ock all«
lifwets händelser till wärt basta, ehuru wi icke
mcd

öfweralt

tunne utqruuda

Es. 28, 29. Herrans
Hans hjelp är sior.

Hans wishet.

md är outgrundeligt

och

zi. Hwad betyder det: Gud är aNsmägtig?
Han kan Zöra alt, hwad hoiwm bcbageilgt ar.
C 2
Ps.

Forsia de!en.
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X

Ps.

115,

alt, swad

3. Wär Gud är i himmclen,

honom

behaqar.

gör

ha»

Luc. 1, z?. För Gud ar iugeu ting omöjeligt.
'a ar
Auwäuduiug: Efter Gud är
dct war plikt, att lyda Hans. befallniugar, frutta
honom och förtrösta pä honom.
Mos. ,7/ 1. Herren sade till Abraham: lag ar
Gud allsmagtig, wandra för mig och Hall dig i alt
,

till mig.

Hurn kan Gud kallas allcstädcs uärwarande?
Eftcr han kanner all ting pa aua orter
och, kan öfwemlt werka.
32.

Ps. 139, 7<io. Hwart stulle jaa ga, der din ande
icke wore nar mig? Och hwart stnlle /ag fly, lttan
»p i hinnueatt wara iufir ditt ansigte?
len, sä äst d» der; baddaoe jag at mig »»der jordl,'i>, sä finnes du ock der. Toge jng
wingar och yäfwe mig att bo yttcrst i hafwet; sknlle
ock der din hand sora mig och di» högra hand halla
mig.

Anwandninss-: Emedan Gud är allestädes

nar?

warcmde, sä är han ofweralt c»m ost, och bemari
ker oji, nar wi nrc allena. Wi böre dersöre ta?
dere?
c,a otz till wara för Hans misihag, men
mot aldrig bcfara, an han nägonsin öfwergifwer
oi).
1. Petr. 3, 12. Herrans ögon aro fäsiade pä de
rättfaroige, och Hans öron aro upmartsama pa deras
bön; me» mcd wrede ser Herren pa dem, fon» o»dt
göra. ler. 2),
Cs. 41. iv.

33

Hurn

zz. Huru ädagaläMr Gud

det, att

är god ?

>

Han har inrattat all
nistans basta.

ting till

37
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han
man<

loh. 4, 16. Gud är kärleken.
145, y. Herren chafwer aodhet för alla och
förbarmar sig öfwer alla sinä werk.
Anmärkn. och Anwanduing: Gud är mild
emot de elende och kallas dcrföre barmhertig;
l

Ps.

längmodig emot syndarc, i det han upstjuter med
straffet, pä det de mäga battra sig, och uädig
emot dem, när de omwända siq, i det han förläier dem deras syndcr. Wi lunne derföre göra
ost rafinug pä uäd, godhet och förbarmande af
Gud, när wi winlagge otz om det, fom godt är.
Men wi böre ock som taclsamme barn, älsta honom tillbacka och bewisa war nasta, en hjertelig
och wcrkelig kärlck.
1. loh. 4, ia« ii. Alstom honom (Gud); ty han
Hafwer först alstat osi. Hafwer nn Gud sa alstat
osi; !ä böre wi alsia hwaranuan.
Roni. 2, 4. Föraktar du Guds godhets, chlsamhecs och langmodighets rikedom, utan att besinna,
huru Guds godhet lockar dig till bäming.
34.

Hwad

Han alstar

betyder det: Gud är helig?
det goda och hatar det onda.

Ps- 5, .?. Gud hafwer icke behag till orättfardighet; den der oud ar, finner iittet stydd hos dig.

Auwänduing:

Ester Gud

ar helig, alstar
det
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det goda

sa

och hatar bct
och hata

dct goda

behaga

honom.

Petr. i, 16.
ty j.ig ar helig l
i.

35.

onda, sä böre wi ock ab
det onda, oul wi wilje

Hwad

Det siar skriswit: Warer

betyder det: Gud ar rättwis?

Han gifwer hwar och en männistä efter
betz förtjeilst; han belönar det goda och

sirassar

det onda.
Ps. ii, 7. Herren är rattwis; han älstar räw

färdighet.
Rom. 2, 6? 11. Gud fkall gifwa hwar och en
efter Hans garningar. Ty nar Gud ar intet anseen<
der till persönen.
Anwändninq: Detta bör sä myckct nier för?

mä ost,
goda.

att

underläta det onda

och utöfwa

Z6. Huru wisar Gud,

att han är sanfär?
och trosast? ,
Ha>l upfyller och gör, hwad han har

dig

tillsagt och lofwat. Ingen mä derföre twifla
deruppä, hwad Gtw har tillsagt och lätit
upstrifwa.
4. Herrcns ord är sannfärdigt och hwad
Ps.
han lofwar det häller han wi>zerligen.
Hebr. 6, 18. Det ar omöjligt, att Gud skulle
rygga sin ed.
37.

Huru

37.

Huru

Hans
famma.
är

Ps.

Gud kallas oföränderlig?
natur och tankar blifwa altid de
kau

Dll blifwer saftm du äsi, och dina
ände.
16. Hos Gud äf ingen förändring.

ic>2, 28.

taga ingen

Inc.

2.

39

Om Troslaran.

1,

Om Guds Wärk och Wälgärnmgar.
Om werldens stavelse och i synnerhet
de formlfciqa kreatliren, de fbrsta man-

nistor och

änglame.

18. Hwilket är

det försia wärk, hwarigenom
Gud uppeubarat sig for o§ ?

Werldenes

stapelse.

förstäs här med werlden?
Himmel och joro, och alt hwad ventti ar.
Anm.: Man kallar derföre de ting, hwilka
Zy.Hwad

Gud stapade, krecuur eller wärk.
40.

HuruledcS har Gud stapat werlden?

Igenom

sm

Uvpb. 4, n.
vch aro stapade.

alsmagtiga wilja;
Genom di» wilja hafwa

af intet.
de

besiänd

som

Ebr. n, z. Det är genom tron,
wi wete,
<ttt werlden är stapad genom Gnds ord, sä att det
ses, är ilte frambragt Utur nagot synligt ting.

sem

41. Vka^

Forsia delen.
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41. Stapade Gud werldcn i ett ögnablick?

Den heliga Skrift bestnfwcr stapelftn,
jasom ett wark af
dagar. i.Mos. 1.

ser

42.

Utaf hurn mängahanda

art, äro de

siapade wark?

twaggehanda art, lifiöse och lefwande; och de ie,waltd? aro fonmftige och

Af

oförinlfti^c.
43.

Pä

Hwartill

stapade Gud altsammcms?
det 03 fonutftige kreatnre,; mätte

wa.a lyckcnge och erkamm honom.

44. Hwilka äro de förnuftige krcaturen?
De
l>afwa förnuft eller formogenhet
att anstalla benakteiser öfwer tingen, och
om oet,
ratt ar.

som

som

Hwad för
Menniskorne.

45.

sörlmstige kreatur lanne wi?

46. Hnru kallas

de

heliga

Adam och

sorsia manniskor i

den

Sttlst?

Ewa.,

Aam.: Gud wille, att hela männistoslägiet
sict ursprung af detta enda par, och
mer alsta hwarannan inbördes. Igc/

f nlle leda
sä mycket

nom
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härstamme wi ock flän detmännistopar.
första
Apost. 17, 26. Han hafwer gjort hela männistä
flagtet af ett blod) till att bo pä hela jorden.
nom wara söraldrar,

tq

47. Huru woro de första männistor besiaffadc?
offyldiga och utali syild.
Anm.: Den helinä strift förinäiar: Dc woro
siapade till Guds belate;nemliqen: männistorna
hade en tilhet med Gud Mi själen, de hade försiänd och woro utan synd, och borde straswa dercftcr, att blifwa Gud like och tilliaqa dcruti.
1. Mos. i, 26.
Och G»d sade: Lätom osi göra
manmsian efter wart beläte,,del> osi litna mä. v. 31.
Och Gud sag pn alt der hai, Hjort hade, och se, det
war aansta godt.
Coll. z, 10. Ikläder eder den r.ya
förnyas till Hans kunsiap och bela'te,
pat hafwer.

manniskan> som
som henne sta?

48. I hwilket tillständ lefde de första männistor ?
I ett lyckligt tillställd.
Uplysning: Det war ett nog lyckligt tillständ,

ostyldiga och hade icke af nöden,
Dc§utom war
fox Gud
ock den ängd, i hwilken Gud dem satte, angenam och bchaglig. Deras plikt war dcrföre, att
erkanna Gud för sin Herrc och wara. honon»

att de woro
att frukta sia,

hvrsamma.

49. För-
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49.
de

Förblefwo männistorna
liga

och osiyldiga

i detta

sitt

lyck-

tiilstälid?
och öfwerträd-

Nej; de woro ohörsamme,

Guds

wiija.
Enligt den hcliqa Skrift äto de af ett trads
frugt, af hwilken de efter sin stapares wilja, icke
suulle äta.
1. Mos. 2, 17. Pa hwad dag du deraf äter, stall du
wijzerligen dö.
50.

Hwad

söljde pa denna deras olydnad?

Förlust af

deras ostuld, de sinnliga be-

garens tilltagaiwe herrawalde, samwets oro,

ftuktall for straff och döden.

51. Snäckte sia. följdcrne af denna ohörsamhet ock till deras efterkommande?
Ia; mcmmstorna fortforo att synda, och
synden tog ofwerhand.
i. Mos. 8,
Männistohjertats npsät, är ondt
alt iftäu barndomen.
Rom. 5, 12. Som nemligen synden är genom
en männistä kommen i werlden, sä är ock diden tommen genom synden. Dödeu är altsä kommen öfwer
alla manniftor äfwen genom en, i hwilten alla syn?
dat

sa

hafwa.

Auw.: Säsom de fö-.st,a männistorna syndade,
si)»da ock deras c'tev'o mande. Alla mänl

soin qodt syncs för sinnena, man
werteligm wara det; de dfwMägga icke nogl

nistor
Mt

följa det,

samt

43
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samt med förnnftet och göra icke det, som eftcr
Guds ord är rätt och godt. Ifrän föraldrarnc
fortplantar sig pä barnen cn olust ti!l det qoda
och en böjelse till det onda, som iallas arfsynd
(cller det naturliga fördernvct); denna böjelse uv
weklar sig och tilltagcr genom wävdslösad upfosiran, elala cftcrdömen och förförista sällstaper.
52.

Gift

det ock, utom

manmsiorna

andra

förnuftiga lreatur?
la, den heliga Skrift talar ock om auglar.
Anm.: Att ännu mänga artcr och stag af
sörnuftiqa kreatur, som bebo andra werldskrop?
par, blifwit af Gud stapade, syues cj wara umn

sannolithet. loh/
53,

14,

Huru bestrifwcr

Säsom

andar,

54. Onl

huru

2.

den heliga

hwilka öfwcrlraffa nzcln'

nistorna i förständ och
Om
55.

gode

Skrift änglar»le?

magt.

mangahanda änglar talar den

heliga

och

Skrift?

onde.

Huru besirifwer

den heliga
gode änglar?

Skrift

dc

Sasom förstandige, helige och willige, att
utratta Gudö wilja och befordra Hans
päde wcrks vasta.
Ebr. z, 14. Äro icke änglarne alle tjensie
ntsande dem till tjenst, som saliglMn ärftpa siM.

Forssa delen.

44

Altsis sä',?r,

jaa eder, alädia sig Guds
öftr
soin ouuvänder sig.
Amv.: Wi böre derföre strafwa derefter, att
likna denl i heliqhet, hörsamhet emot Gud och
tärlek, pä det wi ock efter döden mätte komma
i deraS sällstap.

Luk.

1-5, 10.

en enda syudare,

anglar

56. Hwilka aro
De

som

bafwa

de onde änglar?

försyndat sig,

och aro

derföre dömde till straff. De kallas
wul och Satan.
Pctr,

Djef-

4. Gud stonade icke anglarne, som
störtade, dein ned till afgrunoen, och
bandt dem med mörtftils ted)or, att förwaras till
2.

fhndade,

2,
ntan

domen.

57. Kunnq de oude änqlar göra

ost

nägon

>
ftada och försöra otz?
Nej; ty de aro redail dömde.
58. Hwilken warning qifwes of) derföre

Att

bibcln?
icke genom begäende

denl.
i> loh'

af

i

ondt likna

3, 8>
Den som gör synd, han är af
djefwnlen; ty djefwulen, han ar en syndare af be«
gynnelsen; men till den andan uppenbarades Gnds
Son, att han sknlle förjiöra djefwillens werb.

59. Är Gud ock wär siapare?
Ia; han har igeitom wara föraldrav

qifwit osi lifwet.

Hiob.

45
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Hiob. 10, 12. Lif hafwer du gifwit mig och bewisat walqärnillg, och ditt upseende hafwer bewarat
min ande.

il) Om uppehällelscn
rcgering.
60. Bekymrar siq

och Werldens

Gud annu om

werlden?

Ia wiherligen; ty han nppeMer
hwad han har stapat, igenom sin forsyn
ler guddomiiga sorsorg.
Apost. 1?, 2z.

och

nre till.

Igenom

cl-

honom lefwe wi, röres

Sä hafwer nu ingen bekymI saaen: hwad slote wi äta,
ellrr hwad stok> wi dricka, eller Kwad stole wi klada
osi med? Ty alt detta sola hedningarne. Eder hnm
melste Fader wet wäl, att alt detia görs eder behof.
Mau. 6,
merfam

61.

Han
bestär.

Hwad

sä

atc

betydcr det: Gud uppchäller
werlden?

gör, att werldcn med

sinä krafter

i. Mos. 8, 22.
Sä länge lorden är till, stal!
säning och slörd, lö!d och Heta, sommar och winter,

dag

och

natt aldrig uphöra.

uppchäller Gud de lefwande Kreatur?
Han läter dem fodas och giswer dein
lif, han sörjer for deraö llppeyalle och
hofwer och bestyodar deln, efter sin wiljas
deyag.

62.

Huru

Ps.

Första
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velen.

145, 15. Mas ögon wänta efter dig, och du
Zifwer dem deras föda i rattan tid.
Matt. ,10, 29. Och en af dem (sparfwarne) faller dock icke pä jordcn, utan eder Faders wilja.

Ps.

?l»im.: Djurcn sinua sitt uppelMe, men män«
»uslorne mäste genom cftertanka och krafternas
bruk, förwärfwa sig dctsamma»

63. Hl,ru sirjer Gud i synnerhet för män-

nistorna?
Han bestamwer för mclnnistan, hennes

lifs begynnelse, fortgäng och ande, giftver
henne krafter och tillfalle att fdrwarfwa
sig uppehalle, och styrer Ma stickelser till
hcnnes och andras basia.
l6. Mitt wasendes försia ämne saa,»
Ps.
dina ögon, och de da<»ar, som tillreddes woro atte
sirefne uti din bok,

da den

tommen war.
Matt. 10, 39. Edra
nade.

förste af

hufwndhär

dem

ännu icte

aro ock alla räk-

64. Hwad betyder det: Gud regerar wcrldcn?
Han gör, att alt nti werlden sker efter

Hans

heliga wilja.

65. Styrer ock Gud männistornas

yand<

lingar?
Ia; han lankar dein efter sin altid go-da wilja; det goda befordrar och belonar
han, det onda straffar han, föchindrar det

ock
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ock ofta, och har, nar han tilläter det; altid heliga afsikter derwid.
Sal. Sedespr. 16, 9. Männisians hjerta föresätter sig sinä wägar; men Hcrren styrer desi sieg.
lak. 1, 17. Oswan ifran nedkommer all aod

gafwa

och alt sanstyldigt

sens fader.
66.

godt, nemligen

istän

ljw

Hwilka kunna

förnamligast ftöjda sig
öfwer denna Guds försorg?
De fromme. Han hjelper dem och tröstar dem.
2.

lloin

Tim.

2,

tillhöra.

19.

Herren skaN

kungöra,

hwilka Ho-

Nom 8, 2Z. Wi wete, att alt bidrager till deras
basta, fon, ölsia Gud.

Anw.: Wi böre derföre wara fromme och
llkta osi för synd, winlagssa otz om ett förnuftigt
upförande, om ,drift och arbctsamhet, anropa Gud
om walsignelse i wärt arbete, och hemstalla tw
yänge» deraf i Hans wiljas behag; pä sädant
sätt bibchälle wi frid i hjermt och ett wälgrundadt hopp, att altsammans stall landa till wärt

sanna basta.

P,s. 37, 5.

,

Hsfwerlämna

dig p» honom,

din wag

<

Herrans

behag

warder der görande.
dn leder mig
gör,
säga:
Den det
han kan
ditt räd, och till slut tager du Mig mcd ära
5'U dig. Pf. 73, 24,

vch strlita

han

64 Meri
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67. Meu
ondt

Det

mcd alt dctta;

och

som

stadeligt wara

syncs dock

synes wara

här
ondt

ar godt och bör,tjena osi till

sa

mycket

i wcrldcu?

och stadeligt,

nytta.
säg
pa
Gud
det han gjort
alt,
1. Mos.
hade, och si, det war gansta godt. 5. Mos. 32, 4.
Anni.: Till och mcd det ouda stär nuder
1, 31.

Stuudoin söchindrar hau det,
GudS
stundom sätter han det gransor förc, cllcr lankar
det cfter sinä afsikter. Haruppä lamnar ost
sephs historia i.Mos. ;c>, 22. och Icsn lcfwer?
nc cxcmpcl. De lidanden, soin cfter Guds tilb
siädjelse komma/fiola dels bcfovdra meunistaus

«twartcs

lycksalighet, dels bidraga till henncs iu>

rc förädliNg.

Hwad

ar

dcrföre hwar och en
plitt cmd't st)ud?

Att alsta, tacka

och

mennistas

lofwa, hena, lyda

och förtrösta p 5 honom.
L.

Ich.

4, 19.

69. Hurn

Ps.

50, 14.

ticne, tacke, lofwe
Gud rättcligen?

och

lyde

wi

Nar wi öfwe wara kropps och sjals
ler i det goda, och nyttje oem tiss
Guds ara, wart och wära Medmallniskor
gagn.
1. Kor. 6, 20.
Prifer da Gud i eder kropp och
bwilka Gud lillhöra.

l
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Anwander till inbördes nytta de

som hwar och en undfatt hanver, säsom
lättsiaffens hushallarf öfwer Gnds margfalliga näd.
gäfwor,

wi förtjent det goda, hwilket
Gud bcwisar of; ?
Nej; hcm gor der alt af faderlig gods>et
och barmycrtighet, utan all war förtjeilst
och wardighet.
i Mos. 32, »o. Matt. 8, 8.

70.

Hafwe

Hwarföre »vaste wi bckanna detta?
Emedan wi äre syndare.
72. Hwilken är en syndare?
Den som friwilligt gor, hwad Gud bonom forblldit och underläter, hwad Gud
71.

holiom bcfallt hafwcr.

7Z. Hwad är derföre synd?
Olydnad emot det,
Gud

som

befallt.
1.

loh.

lagen;

3, 4.
ly synd är

ost har

Den so>N glr synd, han gör emot
icke annat än lagens öfwerträdelst.

74. Huru upkommer derföre syndett hos mem

nistorna?

Derigenom, alt de

mera följa sinä

sm-

nen an fornuftet och Gnds bud; följakteligen, sä wal nar man underläter det goD

da,
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da, hwillet Gi>d befallcr och hwarttll förnllftet räder, som nar man begur det som
ondt ar.

Ps. 51, 6. Emot dlg allena hafwer jag syndat
och illa gjort inför dig.
loh. 4, 17. Den som wet och tan gira det som
godt är, och dock icke gör det, hau Zör synd.
75. HuruledeS kunna siidana s«)nder föröfwas?
Icke allenast utwartes med äthafwor,
ord och garnwMr, utail ock inwartes med
tankar begar och upsät.
Matt. 15, 19. Af hjertat utgä onda tankar, mord,
hor, otukt, tjufnad, falstt wittne, förstuädelse.

76. Af hwilken

ytterligare bestaffenhet äro
ännu synderua?
Upjateliga och wetterliga, cller oupstteli-ga och owetterliga. Upstteliga synder begas med öfwerlaggmng, ehuru man wet,
att det ar oran; och oupsäteliga af ofwerillung eller owetenhet.

Luk. 12, 47. Den tjenaren, som wet siu herres
wi!,a och dock icke haller sig redo eller efterkommer

Hans wilja, siall blifwa Hart straffad.
Ps. 19, >z. Ho kan m«rta, huru ofta han felar?

Rena mig
wer.

iftän

de

brister,

som

jag icke

warse blift

Anm.: öfwerilningssynder äro ock icke, att
atlas för ringa, ulan man bör beftita sig,
att
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bättrc lära känna Gnds wilja, samt under
uödig öfwerläggning underlaia alt sädaftt,
,
är orött och stadeligt.
att

som

77. Men om männistan detta onktadt fort?

sar
Hon

hwad hander dcrigenom?
bekommer en större böjelft till syn-

i syndcn,

och el»
blifwer henne till
swärare.
dcn

78.

att synda. Sylwen
walla och >egren deröswer

Huru kallas cn sadan wana eller böi
jclse till synd?

Ell last, eller ett lastfullt sinnelag.
79. Huru längt kan det ändteliqen komma
med en lastfull männistä?

hon blir starkt och förhärdad i synoch föraktar alla medel, till siimes for-

Att

dcn
andring.

80. Kan man ock göra sig styldig till am

mannistors synder?
Ia; nar man larer, tillstyrker och tilldra

häller

andra till det,,

dem dertill, eller icke

ondt
som
war,:ar

ar, retar

och straffar

dem derföre.
Matt. 18, 6. Hwilken som förleder en af desiä
sinä, som no pä miq, honom wore nyttigt, att en
qwarnsten hängdes pa Hans hals, och han nedsänktes
i

haffens dj>!p<

D

2

8i

Hwad
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81.

Hwad

ädrager

sici männistan

genom

synden?

Elt mängfaldig olycksalighet.
Sal. Sedespr. 14, 34. Ilättfärdighet uphöjer ett
so!k, synd är folks förderf.

Hurnlunda

yttrar sig denna syndens
olycksalighet?

82.

Sjalen förderfwas; ty hon fär en böjelse till
halwlingar och en afwoghet emot Gud, dygden och det goda.
Eph. 4.

22.

Bortlägger den gamla männistan,

hwnrmed I tillförene
sig

s/elf

umgingen,

genom bedrageliga

lustar.

hwilten förderswar

83. Hwilka ytterligare följdcr har synden
med sig?

Samwets oro, blygstl, misinöje

och

önger.
Uplysning: När förltuftet dömer öfwer wara
hcindlingar, sä söljer deraf en känsiä antinqen af
glädje och tröst, eller ock af oro och bckymmer.
Denna tänslighet heter samwete. Det gifwes
derföre ett godt, men ock ett ondt samwete. Sä
snart Kain hade siagit sin brodcr Abel ihjäl, sä
hade han ingen ro, utan sade:
1. Mos. 4, 13.
Min misigäming är siörre, an
att hou mig siuUe luuna förlätas.
Es. ,48, 22. De ogndaktige, säger Herren, hasi

wa

ingen

frio.

84
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andra wcder?

wardigheter?

Ia; sjukdom, fattigdom, skam, den
werldsligi öfwerhetens hämnd och siere olageilheter, hwar.vid mmniskan fär tillstrifwa
sig sjelf sinlden, jamt widga, att hon igesynd, ädragit sig sädana plägor.
nom

ler.

sm

2, 19.

85. Och hwad har qndtcliqen människan, när

hon ftamhardar

uti synden, att

eftcr döden?

förwänta

Likalcdes olycksalighet.
Rom. 2, 9. Bedröfw?lse och ängest skall komma
öfwer hwar och en mnnuiska, som illa gör.
86. Hafwa icke männistorna derföre siörsta
orsak, att akta sig

Ia

för

syndcn?

wisierligen! Man gifwe derföre akt
pn sinä böjeljer, handle ick'e efter
drift, Ulldwike alla tillfällen till synd, gore
sig mera och baltre bekant mcd Gllds wllja, och tage sin lillflygt till Gnd genom
bönen.
Joseph sade: Hun» siulle
1. Mos. zy, 9.
be<

sumenns

gä en stl siandeliggärning och tillita synda emot

G^ld.
Matt. 2ss, 47. Water och beoer, att I icke fallen
i ftesieise.
1. Kor. IQ, 12. Om nägon tycker, att han siär,
han se till, att han icke faller.

87. Men

Första
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delen.

<n srom männistä beqatt nägon
synd, huru förhällcr hon sig dcrwid?
Hon b!ir deröfwer bedröswad, beder Gnd
om förMelse, och anwander större

87. Men om

lighet, att icke mer sylwa.
Nom. 5, 14. lesns sade till dm Mannen, hwil,
ken han hade helo.eqda gjort; synda nu icke hädaneftcr, att icke nägot wclrre mä hända.

Om männistanns Äurlösning ge-

nom lesnm Christllln.

88< Huru och pä hwad sttt, föranstaltade Gnd
wär äterlösiung och frälsning isrän synden?
Ha» sande lesmn Christum i werlden,
ti!l en larare och aterlöjare.
loh. 3, ,6. Sä älstade Gud werlden, att han
utqaf sin ensödde son, pa det att hwar och en som
tror pä honom, icke siall förgas, »uan fä ewinnerligt lif.

89. Hwad war lesns Christus för en Person?
Han war i utwartes matto en männistä;
men Gud war forenad med honom.

Icsus
Christus?
lesus betyder en fra!sare, d. a. förlosiare och saliMrare; Cyristus, en Konllng
90.

Hwad

betyda de namnen:

och Herre.

.

91.

Hwad
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att

märkä?
af den

Han ar född i stadcn
fromma Illnqfrun Maria.
Gllds och Hans andes kraft öfwerstygde
henne. Luk.

i, 35. Gud gjorde ock männiupmarksama pä lesu sodel c,
utomordeitteliga omstandigheter. Luk. 2.

storna

Hwarutaf

92.

wete wi,

an IcsuS war en

sann männistä?

Hau hade

ochLuk.

fjal.

2, 25.

som

andra

lesiis

tilltog i wisdom,

mannistor

vch war behaglig för Gud och mannistor.

kropp

wäxte till

yz. Men war lesus en wanliq männistä?
Nej; den heliga Skrift kallar honom
Guds ellfodde son, och prisar honom

sa-

somloh.Gud.

1, 1. I beaynnelsen war Ordet, och Ordet
war hos Gud, ja Ordet war Gud. v. 14. Ordet
wardt fött och bodde ibland osi, fultt af nad och san«
ning och wi sago desi harlighet, nemligen den härligl

sonen haftver utaf Fadren.
l<i«i7. Eor. 1, 3.
Aum.: Man betraktar honom säsom den
dra personen i Guddomen.

het, hwilken enfödde
1,

y4>

Hwad

Det

betyder det:

anl

lesnS Chrisius war

Gnds enfödde So» ?
ar icke mclllskligt att förstäs, utan
gifwer
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gifwer tillkanna det företrade, som ha» hade för andra maninstor; ati nemigen Glld

war mcd honom förenad. Joy. 10, z6.
Apostl. 50,
95. Hwaraf säg man, att Gud war före?
uad med

lesus
och guddomlig

lesus?

guddomeliga eg?llskaper
magt.

96. PH hwad sätt
Genom

ädagalade hau desiä guddomeliga cgensiaper? ,
kunstap, ge>.wm nnder och

sm

förntsagandet af tillkommande tjng.
Nikodemus sade till lesr.s: loh. 3, 2. VNsiare,
wi wete, att du äst lommon ifta» Gud, sasoul en
larare; ty inge» lan göm de underwärt, >om du gör,
om icke Gud är med honom.
Matt. n, 5. Blinoe fa sin syn, halte blifwa
gäende; spetälste reuas, döftve fä sm hörjel, döde
upwactas och
sörlunnas för faltige.
Hau har sagt söruc sict lidaude, siu dhd och
Upständelse, sinut lerusalcms ftrftörclse.
97.

Hwartill bhra Hans guddomeliga
siaper och magt upmuutra osi?

Att tro pä Icsum
följa Hans lm a.

dyrka

egew

honom och be-

Pa det alle maga hedra fonen, sähedra fadren: den som icke hedrar sdnen,
hedrar icke eller Fadren, soul hafwer sändl honom.
loh.

som

de

5, 2Z.

98. Hwarl
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Hwarlned syhelsatte
het här pä

sig
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Icsus i synner-

jorden?

och »lplyste mannistorna öfwer
de wigtigaste och trösteftlllaste sannmgar,
säsom om Guds sanna kannedom och den

Han

larde

rättskassel?het, hwangenom de knnde winna
Guds behag. Iol). i, 18. i Kor. i, 30.
yy.

Huru war Hans wandel bcstaffad?

Heiig och

ioc>

Petr,

ntan synd.

Chrisins hafwer lidit för osi,
och lämnat ost ett efcerdöme, att wi siole följa Hans
fo l?m. Han som ingen synd gjoide, och i hwilrens
mund imet swek fanns.
Uplysning: Han ärade sin Fadcr, war mild
och öfwade manuistolarlek. Matt. il, 2y.
i.

2. 21 -22.

Hwad

nytta

Det bör tjena
ster af all dygd.
lvi.

af Hans efterdömc?
oh till ett lefwande mon-

hafwe

wi

i.Petr.

2, 21.

Hwilka öden hade han?

'

Han

war fattig och foraktad, förfolideö
siurade
sin lefnad nnder swura
och
2. Kor. 8, 9. Phil. 2, 6-7.
102. Huru war Icsu lidande beslaffadt?
Han led willigt och ostyldigt plagor, som
woro nesliga och imarlfulla tlll kropp uch
sjal och ucharoade dem, med siorsta Mamod.

loh-
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<B. Ingcu fan taga mit lif isrän !l!lg,
det af mig sielf.
Matt. 26, g 8 - 39. lesus sade: Min själ är bedröfwad intill oöden. Min Fader, om det är möieligt,'sä gänge denna lalten iftän mig; dock icke soin
du will.
)ag, ntan

Iol).

10,

Utau jag

lätcr

,

Man.

hafwer

som

27,

46. Min Gud, niin Gud, hwarföre

du öfwergifwit mig.

hwad sätt dog lesus?
korset. Gal. 3, 13.
104. Hwad nytta hafwe wi af Hans lidan-

103. Pä
Han dog pä

och död ?
Det försakrar otz om syndernas
och npmanar otz till helgelse.
de

förlätelse

2. K0r.,5, 19-21. Gud försonade werlden med
sig sielf genom Christum, och tillräknade icke maunil
storna deras öfwerlradelser. Ty honom, som icke
wiste af Mgon synd, hafwer Gud gjort till syndaoffer för ost, pä det wi stulle blifwa rattfärdigade inför Gud gcnom honom.
1. Kor. 6, 22.
I ären dyrt köpte; sH prisier da
Gud i eder tropp och i eder anda, hwilka Gud tilb

höra.

Huru försäkrar oh lefu död om syndcri
nas förlätelse och huru upmanar dcn oh

105.

till helgelse?
Emedan sä WÄ Gllds kärlek,
Hans
heligdet ftamlyser i lesu dod.
Ty efter Gud har lätit lesilm dö för
oh, pä det wi mätte warda frie iftän synden

som
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och dest straff; sä mäste ock Gud ha-

dm

ta synde».
R V!. 5, 8. Fördenstull bestyrker G'ld dermed sin
kärk," lill osi,, att Chrisius lidit döden för ost, emei
dan wi annu wore syndare. i. Petr. 2, 24.
lesu död föreställes i den heliga Slrift, säsom
ett offer för syndcn, emeda!» alla djurs offcr,

som förut

woro öfiige, stulle genom honom

loh

1,

att

zöra, pä

Si Guds lamm,

29.

denes synder.

Hwad hafwa
d?t

som

up?

borttager werb

mä>inifforna sielfwa
för Icsu död ffull, mätt

hoppas syndcrnas förlätelse?
Dc böra nnderlata alla synder, beflita
sig om m upriktig ratlskassenhet, och
tc tumia

fardigt

tro

och forrrösta

sann-

pä Guds näd.

Han haftver lidit döden för alla,
pa det de som lefwa, icke stola widare lefwa efter
eget behag, utan efter Hans wilja som för oem ar
2.

Kor.

5, 15.

och upsiänden.
Tit. 2, 14. Christns hafwer gifwit sig sjelf för
osi, pä det han stulle l?sa ost iftän all ogndattighet,

död

och rena osi, sig sjelf till et egendon»s folk, del om
goda garningar sig beftilar.
107.

Hwad

tilldrog sig med
Hans död?

lesus efter

wardt begrafwen och stod p 5 tredje
dagen äter up, tiU ett harligt lif.
108. 2lr

Han
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Är IcsnS sanufardigt upständen iftan

ic>B.

dödcn?

Ia; Hans larjungar och

som

manga andra,

noqa kande honom, hafwa sctt honom,
och hela 40 dagar efter npstalldelsen plagat
umgailge »md honom och sedän, undcr förföijelser och i sjelfwa döden, betygat och
försakrat det. i.Kor. 15/3'4. Apost. 1,3.
109.

Hwarom

wittnar

lesu

upsiandclse?

Att lesns sannfardeliqen war sand af
Gnd och, at Gud sielf harigenom bekraftat
lestl lara och tillsagclfer.
Nom 4, 25. lesns >iv ntMven för wqra synders
skuld, och för wär rattfardighets stull upwackt. ,

Hwad sicddc pä fnrationde dagen esi
tcr Hans upsiandclse?
lesns llptogs dä i flere männistors 3syn
110.

till

1, y

hiuvnelen. Lnk.
-

Apostl.

24, 50-51.

11.

Apostlar och lär<
Hwad bekommo
jungar, efter Hans hinnnelssacd?
Större insitter och dcn heliqe andes ntom-

m.

ordenlcuga gäf.vor,

eller

lesu

112.

Han

till Christendomens
laras ntbredande.

Hwad förrättar lesns i himmelen?
sörjer

för fin kyrka och sinä

bekannare,

61
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ar ock der wsr Herre. Den KeSkrift uttrycker det salunda: Han sitter pä Guds hogra hand.^
Matt. 28, 2a. Si jag är när eder olla daqar
näre,

liga

och

intil! werldens ända.
Rom. 8, 34- Hwilken will fördLma? Christlls är
är o.t
oöden: ja
den, som lidil
som
pä Gudli högra hc.»o och
upwackc «r, den ock
manar godt ftr ost.

succr

nz. Hwad förstäs med den christeliga kyrkan?
Ett sallskap af sadana manniskor, som
dyrka Gud enligt lesu lara.
114.

Huru kan lesus i anstende till sitt
herradöme med all rätt tallas?

War Herre och Konung.
115. Hivarigenom är Icsus wär
och Konung?

Herre

Emedan han förlosiat ost ifrän alla

der,

ifrän döden

och

djefwulen.

syn-

Pa hwad sätt har lesus förlostat ost
iftän syndcu?
DeriHenom, att han gifwit os; en battre
116.

kunstap
synden,

och siörre upmuntran
och gora det goda.

att

sta

11?.

emot

Pä
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117.

för

Pä hwad sätt har lesus
ifrän döden?

Dengenom, att
doden,

han

betagit

ost fruktan

nar wi lefwe efter hallS lara.

1. Kor. 15, 55-57. Du död, hwar är din udd?
Du graf hwar är din seqer? Dödens udd är synden.
Gud ware tack, som ofi stger gifwer, genom

wär Herre lesum Christum.

>

Pä hwad sätt har han förlostat oh
iftän djcswulen?

ii 8.

Derigenom, att

han beftiat ost ifrän

syndeit och fordömelsen.
3, 8» Till den andan uppenbarades Guds
So», att han stulle förjtöra djefwulens werk.

Hwad för siatter har Herren lesus
fötnärfwat osi?
Det, att wi kunne hafwa ett barnsligt
ny.

fortroenoe till Gud och hoppas

den ewiga

salightten. Rom. 8, 34.

För hwilka har lesus förwarfwat
dcha stattcr?
För alla männiffor. loh. 3, 16. 1 Tim.
120.

2, 6.

1.

loh.

2, 2.

männistor delaktiga
af desta statter?
Nej; emedan de icke tro pä Herren le121.

Warda ock alla

sum,
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snm, och lefwa efter Hans
loh.
122.

36.
Hwad är

63

laras

förestrift.

3,

det, att tro pö

Herren lesum?

Det ar, att wara honom lydig, hafwa
honom till efterdomc, och säledes af och
genom honom förwanta saligheten.
I2Z. Huru kan med rätta den kalla?,,
i lara, lydnad och. wandel eftersöljer

som

Herren lesum?

En Christen.
124. Skall lesus annu framdeles bewisa
sig säsom wär Herre och Konuug?
Ia; han skall dömma oh efter wart smm och wandel.
Gud hafwer gifwit honom magt, att
loh. 5,
halla dom, sa wida han ar mannisioson.
v) Om

Männiftans helgelse.

125. Kan

Nej;

beilägen.
126.

mannistan af egna krafter
pä lesum?

mannistan

ar

tro

swag och till synd

HwarS bisiänd hclr derföre männisian
härnll af nöden?

Den helige Andes, söm skall leda otz i
all sanning. loh. 15, 20.
727.

Hwil:
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127. Hwilken är den helige Ande?
Han ar ingen stapad ande; (ty honom
tillagges i bweln gnddomliga egenMper,

susom

allwetenhet och allmagt,)
och kallas ock Gud.
i.Kor. 2,
d/liphet.

Ester

tredje
att

10.

Anden

mänstligt

utransakar alt,

talcsätt kalle

wi

utcm

Gud

ja ock Guds

honom

dell

person i Guddomen, och bibeln säger osi,
han warkar pä männistans förständ och

hjerta.

128.

Huru kallas det wcrk, som den helige
Ande till männistans fromhet och
bättring gör?

Hesgelsen.
I2Y.

Att

Hwad är helgelsens

andamäl?

mannistan mätte erkanna och alska

det goda, och erkanna och hata det onda.
Es. 1, 17. Wänoer igen af det onda och lnrer
göra det godt är.
Noin. 12, 9.
wid det godt är.

IZQ.

Hwad

Hater

det onda

och haller

eder

fast

gör den helige Ande till mätit
nijkans helgelse?

Den helige Ande kallar och nplyser manwerkar uti henne en riktig kun-

nistan ock

stap, om Glid och Hans wilja, samt förtrö-

sian
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stMl till Hans faderliga karlek och böjer derigenom wiljan,

ifräil

det onda till det goda.

izi. Hmad sqgcr den heliga Sknft om Nana
soui göra det goda och afiHgga,
det onda

?

Att de aro helgade, nya,

och

fornyade

Nom. 6,

22.

mannistor.
N» dä

I

p 3 nytt födda

aren ftie wordne

syni>?ns tjenst och olefne Guds tjenare,
frugt deraf att I helige warden, och

lif.

frZn

haftoen I den
slutet blifwer

Sannerliga sager jag dig: om man
ick? warder född af wattn och andex, kan man icke
ingä i Guds rike.

loh.

3,

5.

132. Stadgar o§ ye,n helige Ande ock i denna
goda sinncs ftrfatming?
Ia; ty det ar Gud,
efter sitt ndiga behag wcrkar i o§ bäde Miljan och
formugan. Phil. 2, 13. Phil. 1, 6. Rom.

som

8/ n.

izz. Igenom hwitka ckedct äsiadkonimer d?«
helige Ande detta?
Igenom Gllds ord och de heliga Sakramenter, ytcre tiilfalllgheter och skickelunder lefnaden traffa otz.
ser,
28. Salige aro de, som IM, Guds ord,
ii,
Luk.
och leswa derefter. i Petr. 1, 21.

som
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Hwilka personer aro Utaf Gud förordnade,
att sörkunna ordet och förwalta de heliga

,IZ4.

Satramenter?

>

Larare
ic>,

och

predikare. Eph. 4, n< Rom.

14.

IZS.

Hwad bör nianniskan

göra ä

sin sida?

Hon

bör gifwa akt pä Guds ords lara,
bedja
om dm helige Alldes uplysning,
och
att ratteligen forstä det och lefwa derefter.
Phil. 2, 12. Arbeten med ftuktan och yttersta

sorafallighet pä eder salighet.
Ps. 51, 12 14. Skopa i mig Gud ett rent hjerta
och förnya i n»ig ett fast och oryggeligt upsät.
kasia mig icke iftäu ditt ansigte och tag icke din Heli?
ge Ande iftän mig. Fröjda mig igen med din hjelp
och e» friwillig ande undersiödje mig.
<

136. Hwilka förändringar föreqä i
sinne,

som

stall

Battrmg och

Marf.
linl».

1, 15.

warda helgad

den

och

männisianss

bättrad?

'

tro.

Görer battring och ttor Ewange<

Hwad är bättring?
Siltnetö och lefnadens förbättring och
137.

föradlillg.

138.

Huru

gör man bättring?

Nar man ttllstär och erkanner sinä syn-

der i deras stadelighet

och

oratt,

hjerta

ligen
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liqen ängrar och aifwarligen öflvergifwer
dem.
Erkänn allenasi din syndastulo, att
Il>r. z,
dn iftän Herreit din Gud affallit hafwer.
Mannistan koMmer till änger öfwer sinä synder, när hon idkellgcn öfwerwägar, huru olydig
hon waritemot Gud och tillfogat sig siclf och

Hon kau da ej annat önsta,
syndcr
aldrig mättc hafwa blifwit
henneS
gjorde, och alt hon hädanefter kUnde förbättra
sl!;a tzandlingar. Alfwarligen bbr hsN da sätta
sig före, att aldrig mer begä dHa synder, fram?
härda mcd ständaktighet i dctta upsat, och sola,
wida det ar möjeligt, att «zodtgöra och upfylla,
sin nästa stada.

an att

sa

hwad hon

yittils felat och

försummat.

Hwad är tron?
Ei, fast förtröstan p°< Gllds nad för
leiu Christi stull, itiwer eftcrlefnaden af
IZ9.

Hans lara.
Ebr.

det

11, I.

Tron ar' en witz förtröstan,
och en öfwertygelse om

man hoppas,

att erna
det man

icte str.
Gal. 2, 16. Emedan wi wete> att ingen männi?
ska jan rättsardigas genom lagens garningar, utan
allenast genom tron pä lesnm Christnm, sä hafwe
vck wi antagit tron pä lesnm Christnm.

Hwad hörer till denna tron?
Att man med wisthet och förtröstan
14c).

E

2

ka>p
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delen.

kanuer Ouds nadelöften
mcd

och
astundan och tillförsikt.
ett

aittager dem,

i. Tim. i, 15. Det är
fast ord och i alla
matto wä! wardt, att man det cmnammar, a?t Christns
Icsns är lomme» i werlden till att ftälsa syndarc,
ibland hwilka jag ar den förnamligasie.

Hwad

wcrkar

3, 8>

Bärer derföre sädana ftugt,

och äsiad kommer den
och lefwandc tron?
Flit i goda werk. Dä heter hon en
ratt och sann, en fu!lkom!ig och lefwandc
141.

tro.
Matt.

sauna

med oättring

öfwerensstännnande är.

som

Hwad kau männistan hoppas, när hon
säledes bättrat sig?
Sina synders förlätelst.

142.

Hss. 18, 21. Om syndaren omwänder sig fran
na synder, som han begätt; om han derefter ialttager
alla minä befallnmgar och gör, hwad ratt och billigt
är, siall han blifwa wid lif och icke dö.
14).

Huru kallas försäkran om syndernas
förlätelst i den heliga Skrift?

Rattfardiggörelse.
Nom.

3,

24. Wi warda utan förstyllan

af Hans nad, genom den äterlösning, som i
Christo les» siedd är.
Dä först kunne wi trösta otz dermcd, att Gud
icke siraffar otz för wära fdrra synders stull,
en qod Fader.
lltan bewisar sig emot otz,
dige

som
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Säll ar d?n, hwilkens öfwertradelse
den, hwilkens öfwertradelse blifwit
öfuersky'!?. Säll är den männistä, som Herren icke

Ps.

i

-

2.

firläten är, och

tillräknar misigärning,
falsthet är.

och i hwilkens

144. När bör man börja, att

Redan
145.

ande ingen

bestita sig

om

fromhet och dygd?
i ungdomen. Pred. 12, 1.

Hwarföre bör man redan ifrän
men beftira siq harom?

ungdo?

stulle eljest beröfwa otz, den siorsta sallhet och renaste gladje och göra battTy wi

rinqen med äldren swärare, om ej aldeles
onwjlig.
Sir. 18, 22. Förödmjuka dig innan du krank
warder, och omwäno dig medan du annu synda kan.

146. Gör dä fromhet och en dyqig wandel ost
redan har pä jorden lycklige?
Ia; Gndaktighet ar nyttig till alt, och
hasiver löfte, som angär detta och det tillkommande lifwet. i.Tim. 4, 8.
147.

Hwad

lycka äqa dä dygdiga
här pä jorden?

männistor

De aga wischet om Guds nsd, kmma
hoppas alt godt ncaf Hans fadcrliga karlek,

och hafwa
mannistör.

ett godt

samwete för Gud och
Nom.
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»

Noin. 8, i. Sä hafwer nu ingen fördöinelse rnm
sir dem, som äro i Chrisio lesu, de der wandra icke
efter töttet, utan efter andan, V. 32. Hwilken will
aklaga dein,

som

som

Gud

rättfardigcir»

hafwer utkorat? G»d ar

den

Och hwad hafwa fromma och dyqdiga

mälnustor att forwänm efter döden?
Ett ewiqt llf.
10.
Uppenb.
2,

jag gifwa dig
149.

War trofast intils döden, sä skall
lifsens krona.

Gifwes

dct ock ett

lif efter

döden?
ett lif

Ia; att hoppas och förwänta
efter döden, dartill haftve wi mänga anledningar. Wär sjal har förmöge>u)eter tlll
ett langre cm jordistt lif; Gud ar god
och rättwis, han mäste derföre belöna dygden och
ej alcid

straffa lasten. Hwad här pq jorden
efter förtjcnst afwages, l'an ock ste

efter Kor.
doden.

5, 10. Wi mäsie alle upvenbaras för
2.
Christi domstol, pä del hwar och en siall sä weder<
gallmng för det han gwst/ M?dqn han warit förenad
med troppeu, hwad det warit, godt eller ondt.

Ebr.

9,

27. Det ar mannlstornq förelagdt, att
domen följer. Luk. 16, 25.

en gäng dö, hwarefter
150, Dör

sialen säledes icke tillika

med

kroppen?

samma

Nej; hon ar icke .af
bestaffenhet,
kroppen; hon uphor aldrig att wara

som

till.

71
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till, eller förlorar nägonsm hugkomsten
det,

V

hwad hoil

gjort

hafwer.

af

Luf. 23, 43. Sannerliga siger M dig: i dag ssall.
du wara med mig i paradis.

151.

Huru mängfaldigt blifwer wäl de assedna
s/älars tillstaud i ewigheten?

Twäfaldigt; ett saligt
fruktiga, och ett osaligt
152.

tillstand för

för

de gudde ogudaktiga.

Huru beskrifwcs

de qudftuktigas
i den heliqa Skrift?

tillstäud

Säsom

hägst angenamt; de stola derstades icke weta af nägon synd eller wederwardighet, tillwaxa i kunskap och dygd, och
smaka glaoje och fröjd hos Gud och alla
saliga i himmelen.
Uppenb. 14, iz. Salige äro de dide, soin i Her«
ranom'dö härefter; ja, säger anden, de skola hwila
ifran sitt arbete och deras gärningar följa dciu efter.
2. Tim. 4, 18. Herren skall fralsa mig ifran alt
ondt,

och sorsatta

153.

mig till

Hwad hafwa

sitt himmelsta

ricke.

de ogudaktige att

för?

wanta?
De skola ej njnta nägon sallftet, ntan
förenas i helfwecet, med de onde ällglar

lastfnlla människor.
ochMatt,
25, 41. Gär bort ifräu mig I förbanna»
de, till ewinnerlig eld, som ojeswulm och Hans- ang<
lar tillredd

ar. Luk. 16, 23.

154.
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154. Men blifwe wi wäl i ewigycten man
lroppar?

Nej; wi stole i upstandelsen erhälla en
fropp, som ar ododelig och stickelig for wart
tillkommanoe tillst^id.
Kor. IF, 44. En naturlig lekamen msas; men
~

en andelig upsiär.

Phil.

3, 20-21. Men
wi wante

hwa«ftän

wärt

burskap ar i himmelen,

Frälsaren Herren lesnm Chru

stum, hwilken siaU sa förwandla wär ströpliaa
men, att den warder lik Hans förhärliqade lekamen,
efter den krgft, hwarmed han förmar sig alt
lägga.

Hwad tro eller sörwante wi derföre?
Köttets, eller kroppcns upstandelse.
155.

156» Hwad följer pä upstälwclstn?
Den tillkommande werldsdomen, eller det
godas och det ondas wedergällmngs dag.
is7<

Hwilken stall halla domcn öswer alla
männistor?

War Herre lesils Christus.

Den tid tommer, pa hwilken al«
äro uti grafwarne siola höra Hans rost, och
denttur: de som hafwa wäl g/ort stola upstä till
lifwet, och de som hafwa gjort ondt, siola uvsia till

loh.

som
gä

le,

5,

firdömmelje.

158.

Hwarefter stall Herren lesus ChrisiuS
dömma männistorna?

Hl<ar och en stall fa

wedcrgallning för
det
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det han gjort, medan hau war förenad med
kropven, hwad det warit, godt eller ondt.
2.

Kor.

5/

ic».

48. Af honom, ät hwilken mycket ar
gifwet, siall mycket fordmZ.
Sä stall jordcn icke allenast uphöra att wara
till för dem,
här leswat, utan wi sinne ock
anledningar i den heliga Skrist, att hon en gäng
s)elf siall undergä. förandring.
Ps. IQ2, 27. Du hafwer fordom grundat iorden,
och himmeten är dina händers werk; de sirgäs, men
du biifwer, de föräldras allesamman, sasom en ttäd<
nad, likasom en klädning oinbyter du dem, och de
Luk.

12,

som

warda ombytte.

izc>.

Huru

länge stall detta de saligas
tillständ pästä?

dc osaligas

och

De ogudaktige stola gä bort till ewigt
straff; men de rattftndige till ewigt lif.
Matt. 25. 46.
Sä ewiq och' ouphörlig som de gudfruktiaas
salighet stall blifwa; sä ewiqt och ouphörligl stoz
la ock de gudlöse och lastfulle förebrä siq, a:t de
icke bättre anwandt tiden, utan lefwat i synder
och derigenom beröfwat sig den salighet, hwilken
de eljest hade kunnat äga och besitta.
360,

Hwartill bör läran om tillständet eftcr
dddcn upwacka oh?

Att wi för all ting sörje derföre, att
M mätte waroa lalig.

wsr

"I.att.
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Matt. ,6, 26.

Hwad hjelper

männistä,

det en

«m hon wnnn» hela werldcn, och blefwe doct siadad
tiN sin siäl; eller hwad kan en männistä gifwa lill
utbyce för sitt lif.
161.

Pä hwad sätt

sörje wi

bast dcrföre?

otz i akt för alla

synder,
genom
tron, tanke
trakie efter Guds näd
redligt och fore en dygdiq lefuad.
Pred. 12, iz>i4< Frukta Gud och Hall Hans bud.

Nar wi

taqe

Denna är alla männistors
dra alla gärningar framför
da,

ehwad

plikt.

Ty Gud stall for-

domen, ja
de aro goda eller onda.

ock

de

fördok

162. Är kännedomen af wära plikter derforc nödig för oh?
Ia; wi böre weta, hwad ost äligger att

göra och läta.

163. Huru kallas

dcn kunskap,

hwad wi böre
Sedelaran.
om det

göra

som

och

handlar

läta?

A ndra d e l e n.
Sedeläran.
Huru warde wi bekame med Sedelaran?
Nar wi sorgfalligt eftertanke handlingar

l.

neö följder, omstandigheter,

aMer och

jkassen-

be
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skaffenhet, och tillika nyttje den heliga

Skrifts
Rom.

underwisinng.
Sasom de der wisa lagens innehäll
wara ins.rifwit i deras hjertan.
Mich. 6, 8. Han hafwer sagt dig männistä, hwad
godt är; och hwad astar Herren af dig annat, än
au göra det soin mtt ar, att öfwa barmherliah'toch
att wandra med samwetsgrann sorgfällighet inför din
2, 15

Gnd.

Anmarkninq: Gamla Testamentet innelMcr
och förestrifter, uddiga 06)
fbr alla foltsiag, säsom de tio buden, dels
förordliingar, rörande det judista folketS quds?
tjenst och borgcrliga inrattuingar, hwika säledeS
icke höra för Christne.
dels allmanna lagar

Huru kallar

2.

mau en

föresirift.

som

älägger

otz, att göra cller läta nägot?

En lag, och lagen inneMer cmtingen
hlw eller förbud.
Z.

Och huru kallas

En plikt.

det,

hwad

lagen

sordrar?

När wi willigt, siändaktigt och med glädje upfylle wara pliktcr,
ar det dystd; och christelig
dygd; uar sadant sier efter Icsu läras sörcsirift; nemligen: af en tacksam kärlet emot Gud
och wär äterlösare.

sa

4. Hwaruppä grunda sig alla pliktcr enligt.
den heliga Skrift?

Pä kärleken M Gud, till 06 sjelfwe och

till nastan.

5. Huru
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5. Huru lyder den grundlaq, som lesus
siiftat till rättesnörc för utöfningen af
wär dygd?

Dll stall alska Herren din Gud af bela
ditt !)jerta, af hela din sjal och af hela

Detta ar det första och stora
Det andra ar det sörra likt: Du
aista di,l nasta, säsom dig stelf. Matt.

dm hog.

bndet.

stall

22, 37-3?.

Plikter emor Glld.

I.

6.

Hwad är

dct att

älska Gud?

Det ar att hafwa gladje och wälbehag
till Gud, sm Skapare och hogsta Walgörare.
Ps. 37, 4- Haf ditt nöje i Herreu, sä
han dig gifwande, hwad ditt hjerta önsiar.

warder

7. Hwarföre är det billigt att alsta Gud?
Emedan han ager de fullkomligaste e-

genstaper, och staose
godt.

Ps.

min

i.

18,

2.

siarkhet.
loh. 4,

bewisar oh

Hjertcligen tär

hafwer

sa

mycket

jag dig,

Herre

hafwer Gnd adagalagt sin
sände
han
sin enfödde Son i werl<
wi stulle lefwa (salige warda) genom
9. Därmed

tnrlektill ofi, att
den, pa det

lwnom.

z.

Men
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dertill, att ratteligen
Gud?

hwad fordras
kunnaälsta

Wi böre förut ratteligen kanna Gud M

Hans
Ps.

egenskaper, werk

ivo,

z. Ertänner,

och

att

lagar. >
Herren allena är Gud.

9. Hwarigenom kunne wi lara kanna Gud?
Igenom werldens betraktelse och Guds
ord. Rom. 1,19-20. Ps. 19, 8- 9.
10.

Hwad

deraf, när mau icke rättel
ligen kanner Gud?

följer

Kallsinnighet och förakt emot Gud,
otto.

och

Mm hwad följer ä andrc» sidan, af en
rätt Guds kännedom?
Wördnad, högaktning, karlek och tacksamhet emot Gud. bör
Mal. 1, 6. En son
hedra sin fader; och en
tjenare sin. herre. Ar jag n» Fader, hwar är min
heder? Är jag herre, hwar är den ftuttan, >som
man för mig hafwa bör?
12. Hwarigenom kan mau bewisa sin kärlek
och högaktning för Gud?
Igenom en willig horsamhet och lydnad
11.

för1. Hans F,bud.

loh.
4. Deruti
att wi hälle Hans bud, och
Io>). 14, 23. Nen
mitt ord.

besiär

kärlcken till Gnd,

Hans bud ära icke swära.
som älsiar mig, han haller
iz.

HwaV
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IZ. Hwad bör dä upmana ost till en sadan

hörsanchet och lydnad?
Mankan pä den allestädcs narwarande
och helige Gllden, bör erinra och npmana osi
dertill, att icke öfwertrada ucan HNa Hans
bud.
i.Mos.

39, 9. Huru stulle jag begä en sä skaw
delig gärnig och tillita synda ettwt Gud.
Tob. 4, 6. Min
cank uppa Herren wär Gud
i alla dina lifsdagar,
alt dn aldiig mcd u' >u
syndar och öftverträder Hans bud; gör det
ra t
länge d» leswer, och wandra icke pä or>u.,ar<
ar,

son

sa

sa

dighetens wäg.

.Pred.

Thenna

l3.

är alla

Fyikta Gud vch
plilt.

männistors

som

Hall Hans

bud.

Skall man halla alla, eller näqra bud?
Den
alskar Gnd, han hacar alt,
ondt
ar
och befiitar sig derom, att
hwad
icke öfwertrada nägot bud.
lat. 2, ia. Den som öfwerträder ett b'd, ha«
är, om han an hötte alla de öfriaa, styldig till siraff,
lika som han siulle hafwa brutit hela lagen.
14.

som

Huru bör en sadan'hörsanchet wara b«
stassad som födes af karlek och högatming?

15.

Icke

sa

att
tralaktig, utan barnslig;
göre
det
ar
gerna
goda,
Wi
det
Gud
efter
behagligt och underläte det onda, emedan del ar hollom misthagligt. Rom. 8/
54-15.
16. Hurn
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Huru böre wi wara sinnade emot Gud
stiften och.förändringar, som wi
lifwet are ullderkastade, och i

under dc
här i

anseende M framtiden?
Wi böre öfwerlamna osi i Gllds wilja

och
V

behag,

och förtrösta

Hwad är

pa

honom.

öfwcrlälnna

sig i GudS
behag?
och
Det ar, att wara förnöjd med Guds
skickelser, med tacksamhet erkanna Guds
godhct Ullder gladjen; men ock bara torset och lidandet med talmnod.
1. Pen-, 5, 7.
Kasier all eder omsarg pä honom;
ty hcm drager försorg för eder.
Anmarkning: Till en sadan öfwerlätenhet i
Gnds wilja och behag, kunna Gnds lärleks
bewisningar, och Ven belöning han utlofwat,

17.

upmuotra

det, att
wilja

otz.

35-36. Ofwergifwer derfsre icke denna
frimodighet, jom medförer en sa stor
lön. Ty ständattighet ar eder af nöden, pä det I,
sedän I hafwen gjort hwad G>,,ds wilja fordrar,
mägew erhäUa det han lofwat hafwer.
2. Kor. 4, 17. Wär bedröfwelse, som är timmelig
och lätt, förwärfwar ost en ewig och öfwer alla malto
Ebr.

in,

förtröstansfulla

wigtig härlighet.

Wär.Herre lesuS har ock gifwit otz efterdö.'
me af största tälamod, undergifwenhel och tillgift
wenhet. Matt. 26, 39.
N.

Hwad
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18.

Hwad är

det, att

förtrösta

pä Gud?

Det ar, förlita sig deruppa, att Gud
gifwer of; alt, hwad till wur
nytta
lauder, och bistär otz i all nöd, när wi pä
wär sida icke försunnne att göra, hwad otz
äligger.
Ps- 37, 5- Ofwerlämna din wäg i Herrans behag
ych förlita dig pä honom, han nxnder det görande.

sanna

ly.

Hwad hafwe

trösta

wi för orsaker, att
pä Gud?

Gud ar alsmagtig,

god

har lofwat hjelpa osi och
rigt, sä mycket godt.

och

gjort

för?

wis;

han

ost för öft

Matt. 6, 32. Eder himmelffe Fader wet wal,
att alt detta görs eder behof.
Eph. z, 20. Gud är magtig att göra längt mer,
sn wi timne begara och tnnka efter den kraft,
Hr
werkande i osi. 1. Petr. 5, 7. Ps. F», 15.

som

Hwaruppä förfalla männistorna, när de
icke hafwa förtröstan till Gud?
De klaqa och knorra emot Gud, och
la i förtwiflan,
att de upgifwa hela sitt
hopp till Gud. S 5 förtwifiade konung
22.

sa

Saul,

och ludas

som förrädde

lefum.

Aunlärkning: För detza synder kan man tagt»
sig till wara, nar man förer ett ordemelig wandel och gör rätt, lästr Guds ord, och icke fon
bönen.

summar

21.

Hwad
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Hwad bör man likwäl

jeutte för?
pä
eller
Gud, icke
tröstan
sörsuuima?
Man bor ttyttjc, losiiga medel och tillbörligen anwanda kroppens och sjalens krafter och förmögcnhcttr, säsom eftettanka, forsiktigket och klokhet.
Matt. 4, 7. Herren din Gud stall du icke ftesta.
21.

Töra'wi säledcs icke sätta r.ägot sardeles
förcroeuve pä männistoe eller jordista ting?
Nej; ty mannistor och alla jordiskcl ti::g
aro forgangeliga och förattderliga.
Sal. d?edefpr. z,
Förtrösta af alt ditt hjertH
p 5 Herran, men lita5.ej pä
egen klokhet.
Ps.
männistor, i hwilkas magt det icke siär. alt hjelpa.
22.

Deras andedrägt förloras, de warda «ter till jord.
Da bliftva alla deras anslag öm intet.

i. Tim. 6, ,7. Firmana Ve rike i dennä werlden,
att de icke höginobas, eller satta sitt hopp pä de osäkra rikedomar, ulan pä lefwande Gud,
"giftver
osi alt rikeligen till ati tiyttja.

som

2z.

Hwad

äre wi Gub styldige

för

alt det gö-

da, som han öst hittils bcwisat, och wi a»nu
framdcles haswe att hoppas af honom?

Tacksanlhtt, hivilkett wi böre ädägalaggä

och garnmgar, llnder en ödnyust
erkansla af wär ringhet tacksägelse
och owardighet.
bewla d>n
med ord
Ps.

50, ,7.

och

Högsie dina löften. Malla mig i nödcn
hjelpa dia, och d«? sssll prisa nug.

stt

will jaA

t.

Mos<

Andra delen.

82

Mos.

18, 2?. Abraham sade: Si jaa haflver
före att tala med Herren, fastän jag är
stoft och asta.
Lut. 17, in. Sedän I hafwen gjort alt, som är
eder befalt, bören I säga: wi äre onyttige tjenare;
ty wi hafwe gjott, hwad wi wore sipldige att gira.
I.

tagit mig

24.

Huru och pa hwad sätt, kunne wi ada?
galäqga wär wdrdnad och ödmjukhct
för Gud?

Genom bekannelse, bön och offentelig

dyrkan.

cidagalägge wi wördnad str Gud
genom wär bekännelse?
Nar wi icke blygas att tala om Gud
och Hans walgarnmgar samt afwen upmuntre andre dertlll.

25.

Hmu

/

26.

Hwad är bönm?

Hjertats förtroliga samtal med Gud,
hwaruti wi antingen tacke och lofwe Glld,
eller ock utbedje otz nugot af honom.
I.

dig,

för

osi

Tim.

att dn

alla

2, I.

läter

Aldraförst förmanar

halla

jag NN

derflr?

böner, ätallan och tacksagelft

männistvr.
27. Men hwarföre böre wi bedja?

Emedan tacksamhet och erkallsla drifwa

dertill, wära behofwer fordra det,
billigheten bjuder oh, att bedja den,

hwil-

och
af
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hwilkczl

wi förwaute hjelp. Vtterligere war<de wi ock genom bönen dragne till Gud,
och stärkte i det goda. Luk. 21, 36.
28. Kunne wi ock hoppas

bönhörelse af Gud?

Ia; Gud har lofwat höra otz, nar wi
efter Hans wilja och om slwant, som

bedje

är ofi
~

nonl,

nyttigt.

Ps.

5, 14. Wi

Joh.
an om wi

rer han osi.

50, 1;.
hafwe den

bedje nägot efter

förtrisian till h«
Hans wil/a, ,ä hö<

Huruledes kan man offenteliqen ädaga?
lagga sin wördnad för Gud?
Nar mau talar om Gud med wördnad,

29.

anstaudighet och uudergifweichet, dyrkar
Gud gemeusamt med audre och tager s,g
till wara, att wanhederligt och till sylldiga

afsiktcr bruka Guds uamn.
zo. Huru kan Guds namn wanhederligt och
till syndiga

afsikter brukao?

I banuaude, swarjaude, widstepelse> spott
och skrymteri.
31. Huru kan Guds namn mitzbrukaS till
bannande?
Nar Man titlönstar sig sielf eller audre
alt öndt.
Rom. !2, 14. Wälsigner dem, som eder strfölja;
och önster dem ineet ondt»

F

2

32.

Nar
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12.-När
Nar wi
en ed.

böre wi i synncrhet betyga
och wördnad för Gud?

ftukta»

inför öfwerheten skole

afiagga

ZI. Hwad «r det att swärja cller asiägga ened?
Det ar en högtidelig försakran, att man
will tala sanning och halla hwad man loflvar; hwarwid man beropar sig p 3 den allwetande Suden, till wittne och hamnare;
i fall man med llpsät sknlle tala osanning
eller icke wilja HNa, hwad man lofwat.
Z4« Tör man säledes icke lättsinnigt swärja
eller astägga en cd?
Nej; utan endast, nar öfwerheten till

nmgcns

updagande,

befaller sädcmt.

salcdes en stor
sivaria falstt?

Z5» Wore bet

san

synd, att

Ia; och denna synden kallas mcned.
Mos. 19, 12. I siolen icke swärja falstt wid
mitt namn. Din Guds nmnn siall du icke wanära.
Jaa är Herren.
I.

som

Bedyrelser,
wäl egenteliqen icke äro eder,
bör en ärlig man i onödiga mäl icke göra; ty
just igenon, lättsinniqa eder och swordomar, göc
man sig mitztänkt, för falleichet act ljuqa.
Matt. 5, 3/. Edert tal stall wara ja, ja, nej,
nej.

36. Huru

Z6. Huru

lan

Guds namu
widstepelse?

85
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miMrukas

till

Nar man will förratta dermed nägot,
ar öfwernaturligt, hwartiU man dock
icke har nägon tillsagelse.

som

Huru misibrukas Guds

namn till spott
strymmi?
och
Nar nägon tadlar Guds ord och regerinq, och tillmaler honom ofnllkomligheter,
sä kallas det Guds fdrsmadelse eller bespottclse; melt strymteri; nar nägon igenom

37.

bruket af Gnds namn, will
fronnnare, an han det ar.

synas

»vara

Matt. 15, 8. Detta follet nalkas mig med sitt
mu», och hedrar mig med sinä lappar; men derai
hjena är fjerran ifrän mig.

38. ?lr

det ock billigt att dyrka
samt med andre?

Ia; wi

Gud gemen-

oh och andre dfrigenom, till fromhet och vygd och wära
ters npfyllalwe, och desiutom läse wi i biM
beln, att offenteliga, glldstjensteliga forsamlillgar blifwit häUne, sä wal i det gam-

som

upmuntre

nya testamentet. Pf. 22, 26.
Coll. 3, 16. Läter Christi ord rikeligen bo ibland
«der och npfylla «der med all wishet; lärer och upmunrrer hwarannon med Psalmcr och lofsanyer och
andeliga wisor, sä att I sjungen taclsammeligen Hcr/
wns pris uti edra hjertan.
En

!a,
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En sädan Gudsdyrscm lallas Gudsyenst.

M<itt. >B, 20. Hwar twä eller tre -äro församwde
i micl namn, der är jag midt ibland dem.

Hwilka

dagar äro i

Christenheten de«
till förordnade?
Söndagen ocb näqva högtidsdagar, till
äminnelse af markwardiga handelser och
Gllds walgarningar.
Annlärkuing: Pä sätr, som i qamla teNamem
Z9.

<et den siunde dagen ifrän de första liderna blef
anordnad till Guds offenteliqa dprfan;
Kar t
nna testamentet söndaqen, till äminnelse af Christi

sa

upftändclse pä

samma

dag, dertill blifwit

utstdd.

Hwartill

äre wi Christne ä sädane dcv
gar förpliktade?
Att biwista de»l offenteliga församlingen
och läta ost gemensamt med andre, under4<?.

wilas och formanas, samt tacka Gud för
Hans walgarningar. Pä sädant satt helgas

son

-

och hogndsyagHrne.

Huru ohelgar man dctza dagar?
Nar man utan orsak och hinder, ftrsnm41.

M.ir den gndstjenMga församlnlgm, foretager sig onödigt arbete, bortsiösar tiden i
lattja oa) ypplghet, eller giftver ingeit akt
pa ordet.
42. Bör
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sadane

dagar

som

ar onöNej; ätminstone intet sädant,
digt och utan fara och stada kan upstjutas.

Goda och

nyttiga handlingar, kunna dock

efter Gudstjensten förrattas.

43. Aro ock sadane dagar och församlingar
nödige och uyttigc?
Ia; p 5 det att Guds och Hans wiljas
kannedom och dygdiga uosät ibland otz, mätte
förökas och stadgas.

44. Men Aör det tillfyllest, att endasi i utt
wärtes matto dyrka Gud?
Nej; wi böre ock under Gnds ords hörailde, upwacka och uomana otz till goda
rörelser och handlingar.
lac. 1, 22. Lefwer efter ordet och hörer det icke
blott; ty dä bedrager I eder sjelfwe.
Luk. n/28. Salige aro de, som höra Guds ord
och lefwa derefter. Luk. 8, 15.
Anmark.: Man bör dcrföre innan man gär till
kyrkan betänka, i hwilket upsät det sker, med up«
marksamhet höra och med sorgMiqhet fatta orl
det, samt

och starka
sig.

sedän

i

stillhet

sig i det goda.

Sal. Pr.

öfwerwäga det samma
Detta heter upbygga

4, 17.

45. Bör
>
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Bör man endast offentcligen och i fön
samlingen dyrta Gnd?
Nej; man bör ock dyrka Gud allena för
sig, hemma och i huset.
46. Hwad är siledes en ren och cgentclig
45.

Gudstjenst?

Ett stadig win aggniug derom, att wal
och vygdigt wara sinnad och att allestades

och

trohet, upfyllalina p'!iklesussager: Icke warder hwnr och
ei, kcmmanve ill i himmelriket,
ä^r
gor
till mig: Hette, Herre; utan
min Faders wilja,
ar j himnlesrn.
med redlighet

ter. Ty

som

som

47. Mcn hwad belydcr det, att alsta Gud
af hela hjertat?
Det ar att alsta, wördg och förtrösia
pä iltgen ting i wcrldefl sä mycket
Gud.
Det heter ock, att bfwer all ting alsta,
ara och förtrösia va Gud, da wi af karlek
och högaktning för honom, are beredwillige
att upoffra ych öfwngiftyg alt, hwad otz
har i werldcu a!', kärt.
1. Joi). 2, 15.
älstcr icke werlden, ick« eller de
tiw,;, som i werldcn avo. O<N nagon älstar werlden,
sä ar kärlcken lill Fadren ic:e uii hono
48. Huru kallas det, när man mer alstar, arar
och förccösiar pa' «ägot annat an Gud?

som

Afguderi.
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Anm.: Hedninqarne hade fiere Glldar; de
tillbävo Solen, Mänen, Stjernorne, Djur, Wäxter och gjorda Beläten. Vien det nr ock el» art
af afgudcri, när mau fmktar sig för männistor,
höqrc alstar och starkare förtröstar pa dcm, an
pä

Gud.

49. Hwaruppä sorsalla männistorna, nnr de
icke älska Guö öfwer allting?
böjelser och handlingar.
5 widskeveliga
PAnmärtning:
De sätta förtroende till tina.,

hwanm

gcr ; de

inqen

»viha

orsak

till ett dylikt förtroenve lig?
till och med genom djefwulens till.'

hjelp, förrätta öfwcrnaturliga garningar; men b«
draga dcrigenom sig sielsive och audra.

Skulle wära plikters upfyllande emot Gud,
oksa befordra wärt eget sanna wäl och bästa?
Ia; ty alla Guds bud tjena till wurt

50.

basta.

n. Plitter emot os sielftve.
51. Bör en

ock älska sig sielf?
illlagt driften dertill uti

Chrisien

Ia; Gud har
wur själ och lesus befaller: Du
dig sjelf.
din uasta

som

Anm.: Kärletcu till
icfe hindra och förswaga

otz

stall alsta

sjelfwe, bör dersöre
till nastan.
52. Hwad
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52.

Hwad är

det, att älska sig

sielf?

Det ar, att icke allenast öilsta, utan ock
i sielfwa werket befordra sin wälgäng.
Epl). 5, 29. Nu hatar ju aldrig nägon sitt eget
kött (sig sielf,) men llärer och sköter det snarare, sä>

som

ock Herren gör med församlingen.
del böre wi förnämligast förja?
53. För

För wär

ododeliqa sjal.

Matt. 16, 26. Hwad hjelper det en Mannista, om
hon wunne hela werlden, och blefwe dock stadad till
s)äl? Eller hwad tan en männistä gifwa, till uv
byte för sitt lif.

An

Huru böre wi sörja för wär sM?
Wi böre beflita otz, att rikta wärt för54.

med llyttiga kunskaper och sedän wal
anwanda dem.
Anm.: l) Wärt försiänd bör förwärfwa sig
nyttiga tunstaper om Gud och Hans wilja och om
wärt sinnee beskaffenhet, samt andteligen sädane,
hwarigenom wi med tiden kunne un wär kallelse och
ständ, beftämja wär egen och andra männistorS
lycka. Ar tunfkapen om Gud och Hans wilja
sullständig, sä äge wi ock slickelighet, att fälla
ett riktigt omdöme om handlillgarne.
loh. 17, z. Men detta är ewigt lif, att känna
dia, allena sannan Gud, och den du sandt hafwer,

ständ

Icsnm

Chrijium.

io, 1. En wis son gör sin fader
gladje; en galen, sin moder sorg.
Luk. 2, 52. lesus tilllog i wisdom, warte till och
war behaglig för Gud och männistor.
An,n,

Sal. Sedes.

>
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Anm.: 2) Förständet bör ock lära sig döma
om det som är rätt, pä det, det icke mä falla

pH widssepeliga handlingar, säsom: gitza till,
uptäcka, säga förut, bom siusdomar eller afwanda olyckor genom medel,
dertill äga iugen

som

kraft.

55. Huru bör man äunu ytterligare sorja
för själen?
Man bör ock förbattra sin wilja, qifwa
akt uppa den inre driften, och leda den till
godt ar.
det,
Nom. »6, 19. lag önskar, ott i mägen wara wist
pä det goda, men enfaldige pä det onda.

som

56. För hwad bör man derföre bewara sin M?

Fär

1.

iftän

oiwa

lustar och begarelser.

lag strmanar eder, att I «fsiän
köttsliga begärelser, hwilka strida emot själen.,

Petr.

2, 11.

57. Hwilka aro i synnerhet detza lustar?
Omätteliqhet i mat och dryck, okysthet,
högmod, falfthet, afwund och t)amlldgirigl)et.
Gal.

5, 19-21.

Det är nppenbart,

hwilta aw

köttstns gärningar, nemligen: hor, boleri, oreulighet,
lättfärdighel, afgndadyrkan, tnMdom, fiendstap, strid,
oenighel, wrede, niuor, twedlagt, pattier, afwund,
mord, dryckenstap,, ftäijeri och mera dylitt. Angäetu
de sädant säger jag eder, säsom jag ock tillförene sagt,
«tl de
det göra, stola icke ärfwa Guds rite.

som

58.

Hwa^

Andra delen.

92

58» Hwarföre böra dctza lustar och bcgärelser
undertryckas?

Emedan de icke sticka sig för Christne,

utan beröfwa
saligheten.

oh sjalens

och

ro

den ewiga

Ephes. 5, 3< 5. Horeri och all slags orenlighet
eller gtrighet, läter icke ens nämnas ibland eder.
Afhaller eder isiän ssamligt tal, det man kallar ar,
tigt skäml, sälom warande öanständigt och befiiter
fder öaldre om l>ehag!!>'>s)et i uingänge. Ty det bören
I wela, att ingen bolare, eller oren, eller girig,

hwilken är en afaudadyrkare, hafwer nägon arfwedel i Chrisii och Guds rike.
1. Thesi. 4, Z«7. Detta är Guds wilja,' det ock

hidrager till eder helgelst, att I afhällen eder iftätt
vtukt, sä att hwar och en wet, alt halla sin kropp

pti helgelse

och heder.

Böre «vi

begärelftr

haswa efter

ära och gods?
Wi böre icke hafwa omätteliga eller
diga begärelser efter ma och gods.
Gal.

5, 24. 3)e

fött samt

med

som

lustar och

tillhöw,

begarelser.

syn-

korsfäsia sitt

Huru bör man förefomma okystheten?
Ge»lom undertryckande af alla oheliga

60.

och
ömhet och

tankar

begar, genom

ohöfwiska

ords

och okysta gamingars underlätande, samt
Matt,

tillgifwenhtt

5, 28.

för hlygsamheten.
6i,

Genom
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hwilka medel bewarar man sig
för olysthet?
Man beflite sig om blyqsamhet, tanke pH
G'.td och Hans bnd, öfwerwage följderne,
61. Genom

säsom halsans förstöring, stam och straff;
man ware mättelig i mat och dryck, undwike lattja och alt som kan reta och upelda
sinnet till sädana synder; säsom elakt siillskap och yppiga böckers lasning.
Joseph
Potiphars
i.

Mof.

sade, dä

39, 9.

hustru

Wille firföra honom: Huru stulle iag da begä en sä
ständelig garning och tillita spnda emot Gud.
i. Cor. 15, 33.
Läter icke förföra eder! Ondt
snack förkränter goda stder. Syracl> 33, 4^6.
Anm.: Okyslheten förstörer kroppens och siälens hälsa och krafter, hindrar tillwäxten i det
<<oda, förwirrar siuncts ro och förnöjsamhet och
störtar i mangfaldig olycksalighet. O! sä fiy dersöre, fiy kara ungdom, alt hwad okystt ar.

62. Hwad
af,

nytta

som tagc,

hafwa

Ve

människor derutför sädana

sig till wara

Utswäfniilgar?

De behNa hälsa, siluiets ro och ett
namn och njltta Gnds walbebag.
Matt.

siola

se

5,

8<

Gud.

Salige aro de renhjenade; ly de

93. Är dä sinneslugn nägot,

kosteligi?

Aldeles;

godt

ty nar wi

matt

som

ar

sä

fsrebräelft
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kunne granska wära anslag och handlingar,
<5 kllnne wi ock, under alla omstandigheter
wärt förtroende till Gud.
hafwa
Aposi. 24, 16. lag bessitar mig om, alt hafwa
ett oförkräntt samwete, inför Gud och människor al>'
tid.

3»l). 3, 21. Om wärt samwete icke fördömer
osi, sä tunne wi med ftimodighet framkomma till
Gud.
»>

64. Bdr man ock sörja för kroppen?
Ia; ty kroppen ar noga förbunden med
sialen och en förnuftig omsorg för kroppen,
befordrar ock sjalens wal.
65. Huru bör man sörja för kroppen?
Man bör söka, sä lange möjeligt ar, att

bibehälla honom
ZO,

66.

wid

15-16.
Skulle wäl nsgon,

sinnenas

halsa och lif.

som

sullkomliga bruk,

Syr.

äger förnuftetS och
sielf beröfwa sig

lifwet?
Nej: ly Glld allena ar Herre öfwer
lifwet, och karleken till lifwet ar naturlig.
Rom. 14, 7-8.
Anm.: Höre wi dock stundom, att nagon i
swärmodighet och raseri, fört wäld pä sitt eget
lif, sä böre wi icke kärlekslöst döma en sädan
vlycklig; man fast mer beklaqa bonom och bed<
ja Gud, att wi icke siclfwe mäge falla i e» dy«
lik
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En sädan förwirriug, kan leda
sitt ursprung ifrän nägon sjukdom, formattuhet,
omsttelighet i mat och drick, okyslhet; litaledcs
af grämelse öfwer oordentelig hushällning, och af
bristande strtroende till Gud.

lik förwirring.

67. Huruledcs

sorje wi

för wär hälsa?

Nar wi njute en sund spis och drick,
före en mättelig och sedig lefnad, are arbetsamme, ftrsiktige och renlige och undwigram och
ke haftiga sinnesrörelser,

sssom

wrede.

Syr. z6, 20. Luk.
3«, 25,26.

21,

27.

34. Eph. 5, 15. Syr. 3,

Amn.: Säledes kan kroppens hälsa förstöras
och liswet förkortas, qeuom omättelighet, lattja,
oförsiktighet och hästiga sinnesrörelser, dfwerdrift
wit och onödigt arbcte, cller ock försummad

stötsel.

68. Huru bör en Christen förhälla sig under

sin

sjukdom?

Han bör

ftgga förständiga mannistor om
nyttja
lofliga medel, till halsans
rad och
noga
pröfwa sin sjals tillständ,
aterfäende,
puminna sig sin dödelighet och undergifwa
sig Guds wilja.
Es. 38, 1. Bestält om >itt hus; ty du mäste dö
uch fan icke wederfäs.

69. Huru

Andra Velen.

96

en Christen, wid
annalkande ändalykt?

69. Huru förlMer sig

Hmt

sin

sorsina wcWrnmgar,
förmanar och tröstar sinä anhönga och ofsig Gud, för lesu Christi stull.
werlamnaf
mig
Tim.
2.

a>l ondt

tackar Gud

4, 18. Herren stall oct ftälsa
isrän
och försatta Mig till sttt hinnuelsta rike; ho?

nom ware «ra i ewightl.

Anm.: De qwarblifwande bdra ock mcd
lamov unverkasta sig GudS wilja, och wisligcn
bctänka sin egen förestäcnde ändalykt.
äro de Medch som bidraga till
wärt lifs och hälsas uppchällande?
SkickeliOet, arbsliamtztt och en förnnsi
tig sparsamhet, hwarwid wi kunne hoppas
pä Gitds walsignelse och mägtiga biständ.
1. Mos. 3, ,9. I dii: anletes swett siall du NM
ta födan.
tröge
70.

Hwilka

Rom.
2.

till inbördes tjensi.
12, l>. Waren icke
3, 11 12. Wi höre, att idland eder fin<

Thesi.

sädane, som lef-ba oordenteligen, arbeta icke,
drifwa fäfa:lga. 'Dem> som sädane äro, biude
och förmane wi aenom wär Herra lesnm Chrijium
alt de arbeta i stilihtt och äta sitt eget bröd. Sedesp.
,0, 4. 2«> »9- Syr. 18, 25. Ps. 127, I.
'loh. 6, !2. Samler ihop siycken, som aro blefne
öswer, fa a« intet uki förfaras.
Anm.: Gcncm ardetsamhet, sparsamhet och

«es

«tan

<zsd

kan matt icke alleuast afwända
torftighet> utan ock winna- Medel, atl
«-!!dr>... godt<

hrist och

tzöl»

,

71< 2lr
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71. M attsä lättja, siösicri och oordeneelig
HusiMiwg synd?

Ia witzerligen; t:> drinckare och
ntannas; nqgare palwr kl.lder
het. Sal. Sedes. iz, n.
72.

frä'are

För hwad bör man

w!d dtt jordistct
goda taqa sig till wcua?

För

qirighet och det ofwerdrifna begnet
gods
och jordlsta rikcdomar, ntan att
efter
anwända dem till annat, an häldhet och
oramvisa; ty Migheten ar roten till alt
ondt. 1. Tim. 6, 10.
Luk. »2, ,5. Ser till, att I akten eder för girighei; ly icke lefwer man af det man hafwer till öf<
«versiöd, af sinä ägodclar.
~

Tim. 6, 6. Glidatcighettn med ett förnöjdt

ne, är en stor Hinning.

siw

7z. Hwarom bör mimnistan, näst lifwet och
desi stötsel, l synnerher wara cmgelägm?
Om ett godt namn och ryckte.
Sal. Sedesp.

Z2, i.

Kosteligare <»r godt namtt

och ryckte, än sior rikedbM z
än silfwer och guld.

alt tvara

Hlsiad bättre,

74. Hwatigenom sörwärfwar tnän s>g, ett godt
namn och ryckte?
Genom en san.i Glldsftllktan, skickelighet, reoliOet, bestcdlighet och wanlighet.

G

Dcha
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Desiä

christcliga dygder,
och wanner.

gynilme

förstaffa osi

ock

Phil. 4, 8. För öfrigt, hwad sannt
hwad är>
bart, hwad ratt, hwad tysit, hwad aiftanswardt,
hwad wal läter, är nägot dyqdiqt, ar nägol lofwnrdigt, det bören

I

Sal. Sedesp. 18, 2^.

Huru kallas det öfwerdrifna sikandet
efter männistoqunst, am ock beröm?
Äregirighet och högmod.
75.

Gal.

5, 26.

ära, sä

Lätom ost icke siräfwa efter fäfang

att wi tafie om företrädet och aftumas den
<ne pä den andre.
1 Petr. 5, 5. Gl,d siär emot de högfardige, men
gifwer de ödmjuke >md.

76. Winner man dctza dygder pä en gang?
Nej; men wi böre följa Pauli räd i 1.
Tim.
7. öfwa dig till Gudaktighet.
Sal. <?cdesp. 22. 6. Säsom man i början wän<
jer

ett

b.irn,

warder.

sa

läter

det icke af,

dä

det gammalt

Annl.: Man bör dcrföre aflngga elaka wanor
och plägseder.

in.

Plikter emor Nästan.

77. Skole wi ock älska wär nästa?
Ia; ty Christus siger: Du ssall alska
di>, nasta,
dig sjelf. Matt. 22, 39.

som

78.

Och
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Och huru förklarar Christas detta bud?
Hcm sager: Alt det I wiljen, att andra
stola göra eder, det gbren I ock dem.
Matt. 17, 12.
78.

Hwad är

79.

det

som

altsä: Asta
dig sjcls?

din

nästa, s3i

Det ar; unna, önska och gör honom sH
som dig sjclf. War emot honom sa smnad, och hanoia st emot honom,
mycket godt,

som

du fömuftigtwis bor önska, att han
wara
ma
sinllad och handla emot dig.
Bc>. Hwilken är wär nasta?
aro narmast med otz foreFörst de,
nade och ofwerhnfwud alla mmnnskor, af
wilkor och Region de ock aro.
hwad ständ,
Gal. 6, 10. Medan wi nu derföre hafwe tillfälle,
sä lätom osi göra godt emot alla; men. i jpnnerhet
emot wära nosförwandter.

som

kallas alla mannistor wär nasta?
Emedalt de alla hafwa med otz cnahanda llrsprung, natur och bestammelse. Ma-

81.

Hwarsöre

leachi
82.

2, io.

Hwad ädaqaläqqev

man igenom ett

sinnesförfctttmng emot

nastan?

sädan

En allman minniskokarlek. Motsatsett
haraf, ar karleksloshet och manmskohat.
G 2
83.
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BZ. Hwad bör upmumra och bewcka otz till en
allman männisso karlck?
Wsrt behvf, Guds och wsr Fralsares

förebild och

dell belömng, han lofwat.
Förklaring: Wi haswe hwarandrae bistand och
tjerA af udden. Wi äre liksom lcmuiar af en
kropp, och befordra war egcn lycka, nnr wi bii
drugc till andras wälfärd.
i Cor. 12, 26. Om en lemm lider, lida alla le,w
marne tillika.
l

Pctr.

gnswvr,

4, 10.

som hwar

Allwander till inbördes uytta de

och en undfätt hafwer, säsom rättsiaffms huslMare öfwer Guds margfaldiga näd.
Gud gör alla männistor godt; de onde sä wal
som de gode och wi blifwe honom like genom
«töfning af männistofärlck. Wär ftälsare lesuS
har af karlck till »nänniskorna icke undaudragit
sig möda och beswär, och undcrgätt till och med,
den snmrtosammaste död. När wi i sadan karlck,
Hans
sötc an likna honom, sä bewise wi oi),
räm lärjungar.
i Joi). 4, 20-21.
Om nägon säger: lag älskar
;
Gud, och hatar doct sin broder, han ar en
ty hnni fiall den, som icke a!s?ar sin broder, den han
ser, knnna älsta Gnd, soin han icke ser.
Delta är säledes det budet, som wi haswe fätt
will alsta Gnd mastc ock
af honom. . Den

som

som

älsta sin näfta.
loh. 13, 35. Om I hafwen inbördes karlek, sä
skola alle derutaf strsta, att I ären mine lärjungar.

i<2. Warer nu derfire Guds efterföljare,
älskelige barn, och wandrer i kärleten, sasvm
ock Christus hafwer niskat osi, och utgifwit sig sjelf
Gudi sir osi, tiu en angenäm gäfwa och offer.

Eph. 5,

säsom

Gud

X

10
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Glld will ock belöna war mänuissokarlel'.
Gal. 6, 9. Lätom osi icke wara tröge till att göra
godt; ry oin wi icke uptröttne derwid, skole lvi isu
noin tid ssörda frugt deraf.

84.

Huru bör kärlekcn till nastan wara
bcstaffad?

Hjertelig, upriktiq och werksam.

Nom.

12, 9.

Karlefen ware utan stryMtan.

Ab

kärlek.
1. Joy. 3, nz. Latom osi icke älssa blott med or«
den och tungan, utan med gärningar och af uprib

fkens inbördes

med broderlig

tigt hjerta.

85. Huru kallas den lasien, dä man med fön
trytsamhet bcmarker nästanS walgang, och
det goda man hos honom sinuer?
Asimd och misigunst.
lac. 3, 16. Hwaresi afund och trator aro, der är
en vrolig tefnad och alt ondt. Gal. Sed. 21, io.

lac.

3, 14-15.

Anm.: En männistä, som afundas pä sin
nästa, alskar honom icke sZsom hon boi-de, utan
knorrar emot' Gud, af hwilken nästan har erhäb
lit det goda.

85. Huru kallas

den

öfwer sin näsias

lasten, dä man fäanar sig
motgäng och clände?

Skadefaglmd.

,

I. Cor. 13,
Kärleken söker icke sitt, han för,'
bitiras icke, han mencn iiiret ondt. Han gläds icke
öfwer oratnvisa, men fagnar sig ät redellghet. Sai.
Sed. 24, 17.

87. Huru
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8?<

Huru

yttrar

Igenom hat
3,
,

loh.

sig

kärlekslösheten ännu

ytterligare?

och nastans förakt. lac.
Oin nägon säger, att

4, 2c>.

Gud, m. m.
D t wore en oförnuftiq stolthet,

fin nasta för dest

fattiqdom och

han älstar

att

brist va

förakta

de qaft

wor, som wi age. Man bör twärtom ickc tör?
qä:a ödmjukheten, det är: icke yfwaS öfwcrsitt

företräde, utan !äta det ss»da< som hos nastan
sinncs, rätnvisa wedcrfaras; ty Gud star emot
men de ödmjuta gifwer

de

Mom.

12,
4,7.

88>

Huru

han

nad.

i
Ho gör dig battre än andra? och hwad
hafwer du. om du icke »ndsätt hafwer? >nen hafwer
du ocl undfätt det samma, hwi förhäfwer dn dizj, lita
som du dec icke undfätt hafwer.

Nar

likn,

betyqar man sin ddmjuhet emot
hwar man?
sine
man med beskedlighet
lmdevglfwenyei
oem,
och med

fomämare

som

aro.

Görer intet af tif och fäfäng ara;
och ratner den ena dm audra
högre än sig,,jelf.
Rom. 12, 10. Den eue förekomme den andre med

Phll.

2,

z.

utan warer ödmjute

inbordes heder.
Ann».: Den
har mer gods, gafwor
ansiende, bör ock desto mer auwanoa sinä

som

lar, M

nästaus bästa.

och

89. Hwad
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89 Hwad bör man i sitt tal iakttaga

cmot

nastan?

och

Upriktighet

Hwad

90.

bestedlighet.

'

ar det, att wara upriktig?

Det ar att sä tala, och ft hcmdla med
nastan, som man det .werkeligeii' menar.

Ps.Man
is/
9r.

2-3.

kallar

det ock sannfärdighet och redlighet.

Hwad bör

man

säledeS

undwika i tal?

Falskhet, lögn, bedraqeri och trolöshet.

Eph. 4, 25. Lagger bort lögnen
nasta; ty
Zen, hwar och en med
medlemlnar.

sm

och mler sanninwi
inböroes

Huru talar man med beskedlighet?
Nar man gör sig det till plikt> att al92.

drig tala karlekslöst, groft och formatet.
Evh. 4, zi. All bitterhet och hitsighet och wrede
och haftighet och hädelse, ja all slags ondsca ware
fjerran iftnn eoer.
eder nn, säsom Guds lttfo,'
älsielige en innorlig barmherlighet,
godhet, ödmjuthet, sattmodighet längmodiahet.
Sal. Sed. 12, 25. Ett godt ord upmluinar.

Coll.

3, !2.

rade helige

och

Illäder

93. Tör man

saga

alt ut,

ter

och wet?

hwad man tän-

sm

Nej; man bör kunna styra
tnnga,
pa det man icke mä förblllra eller staoa

sin nasta.

lac.
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lac.

iy.

~

sen

och

att tala

och

sen

?n

ware fnar till att hlra,

till wrede.

Men h >ru böke wi förhälla o§, när n>ar
nafta förolstmpar otz?
Wi bvre ädagalagga saktmodighet och

för.a.a<

'

Hurn bewisar man saktmodigbet?
Nar man tillbakabällcr sm illwilja och
Wrede och handlar linn,-igt^
y5.

till Wrede, sä syNl
svh. 4, 2,1. Walden I
der icke der;v>d; läter icke soleu M ner öfwl» eder Wre-

lac.

de.

i,

19-20,

96. Men huru förläter man sin wcdcrsakare?
Nar man icke hamnas p 5 den, af hwilken man blifwit forolampad, icke wedergailer ondt med ondt; utan
owan karlek,

bewisar sin

Nom, 12, ,9. Hamnens eder icke sjelfwe. V. 17.
Wedergaller ingen ondt för ondt.
Matt. 5, 44. Hlsier edre owänner, wälssgner dem,
godt, fon> eder
insta ondt öfwer eder, görer
hata och beder för dem, soin illa utfira och strstlia
eder pä det I mägen
eder Faders barn, soul

som
Hr

i l>>!mneleni

1,

slr
het

Petr,

3, 9.

med

Vetaler icke

strsmädelse,

att <>der

I

maget,

arswa

ondt mcd ondt, icke
twärton» wälsiguer,

utan

lalOlse sörbindcr eder dernll,

wizlslgnelse.

97.

pä
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97. Tir dZ den förolämpade aldeles icke
sig och sola bestydd?

swara

för«

la, han kan söka beskydd hoö öfwnhe-

ten, men dock ulan

hatsthet, p 5 det han

billigheten för nara.
icke mstte
Anm.: Ofta är det rädligare, att tala en oför?
rätt, än att mläta sig i procch och ränegälg.
trada,

98.

Hwad nytta bar man deraf, när man
sHdant sält förhäller sig emot sin >'äfta?

pä

Man leftver med sin nasta i fred och
wanskap, och Gnd.belon.ir d?m, som aro
fredsamme
och fbrlata sin nasia.
2. Cor. 13, «i. Warer glade, npmnntrer den ene
der. andre, warer förenade lill sinne och
leswer
med hwarannan i ftid; sa staU karletens och ftidscns
Gnd wara med

eder.

Man. 5, 9. Smige äro de fridfamme; tydestola

kallus Gno 6 bani.
Lnl. 6, z6. Förläter,

s 5 warder eder förlacel.

Man. 6, 14. Om I förläien. Malinisi orna oeras
brou, sa will ock eder himmetste saoer sörlaca eder^

Huru lan man lcswa i frid?
Nar man flyr och nildwlker alla Nllfallen
M tracor och kif, ar aMto bereooNiig ull
y<).

forliklnng och forson.ligM,
alt

pä

samma

danc nnneiag

forwarfwe

op

salt

sann räoer

warda

anvra,

sndei!. Ell H-

fttdfäryigyet,

0.) wt

wa<mer<
Ron».
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Rom. 12, 18. Hafwer om möjeligt är, och
ulycket hos eder siär, ftid med alla manniskor.

Är
Ia; en
iQQ.

sä

hafwa wänner?
wan ar en stor skatt.

dct cn lycka «t

trogen
Sal. Sedesp. 18, 24.
gifnare an cn broder.

Osta

glfwes en wän, tilli

M?n är det nog, att endast önstasin nasta
och bemöta honom mcd beftcdlighct?
Nej; man bör ock bewisa honom en werkelig kärlek. 1. loh. 3, 18.
101.

alt godt

122.

Pä hwad sätt, bewisar man en wer«
kelig tarlek

När man sä

emot

nästan?

och sä wida krafterbefordrar Hans walgang och mildlängt,

na tilläta,
rar Hans nöd.
Wi stole dcrföre draga omsorg för wär nasias
själ, kropp, lif, godö och heder.
103. Huru kan man draga omsorg sör sin

nästaS jiäi?

Nar man ar honom behjelpelig till Hans
kullstapers tillwaxt, till dygd och sinilesro.
llpmuntrer hwarannan inbövdes
1. Tyesi. F, li.
den andre.
updygger
ene,
den
vch
104. Men hwad gör dcn, som förleder en
annan till wtllfarelse och synd?
Han gifwer honom forargelse och begär
herigel,om, en stor <ynd.
Matt.

107
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7. Olycklig är den männistan, genom
till synd upkomma.
retelstr,
hwilken
Anm.: Man bdr fast mcr afleda den andre

Matt. 18,

ifrän willfarelsen,

honom och

upratta

gifwa

«om ett qodt efterdöme.
Gal. t», 1. Mine bröder om nägon af öfwerilning
räkar att falla, sä uprätten I, som aren andelige,
sattmodighet. lac. F, 19-20.
honom mcd ,6.
Matt. 5,
Eden ljus bör lysa för männistö,',
mstga se edra goda garningar, och prisa eder
att
fader, som är i himmelen.

Hwilla böra

i synnerhtt

befiita sig dcrom,
icke gifwa ftrarqclse?
Föraldrar, herrar, hnsbönder och mat«
mödrar, predikare, larare, förman och alt
fornamt folk; ty mä,ga andra manniskor
rätta sig gerna efter derao efterdome, och
urjäkla sig dermed.
105.

106.

att

Hurn bör man
nastas

draqa

tropp

omsorg, för sin

och lis?

Att man pä iittet satt,

stadar Hans halsa

och derigenom fortortar yano lif, an milldre
draper honom pä stallcc; man afwander
dylikt ifrM honom ocy hjelper holiom.

Hmu kan man förtorta nästans lif?
Nar man kranker sin nasta med ord och
gärning, fororsakar hoiwm dekymmel, sorleder honom ttll
och skadellga
tropp,
luflar, suvar Hans
palagger hoi^om
107.

aa
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för swärt arbete, eller nekar honom hjclp

alt

och stotsel, dä ma,l dock hade,
och formogcnhct dertill.

tillille

Dock har öfwerheten rätt, att till döstraffa uststdadarc, som förwerkat lifwet.
Nom. iz, 4. I kriq, dä det ena folket, för?
sa'a>ar sig mot det andra, knnna soldaterne pä
deras förznäns befallning döda sicndcn; dock den
«'.'.oamagen, som ickc mer kan göra stada. Luk.
,ll!.:

den

3, 14.

?lro wara styldigheter emot näsiän dermed
fullgjorda, att wi i siclfwa werket, hwarken
säre eller drapc honom?
Nej; det ar icke nog; ty Icsu lara m-

ioy.

nehsUer

tigt

yuerligare, act man icke orattmci-

s all pawredgas p 5 nastan,

icke hata och
honom, icke wara hamndgirig,

afnndas
icke hada och forsmada honom af hat och
bilteryet, samt icke wara oforsvlllig.
Man. F, 22. Men jag säger eder: att hwilken,
som fönörnas pa sin brod:r, hanftgerstall dimas wid
mwerdolnilolcu, och hwllben som
Racha till sin
jiora räder; och
broder, ha» stall oömas af
tm so« sager du dare, han ar skyldig lill belftveces
elo.

Hwad är det att wara hämndging
och oförsonlig?
Det ar att wedergalla oltdt med olwt
och skada med stada, samt wara obenagen
109.

att
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5,

att

förlika

Mats. 6,
deras brolt;
edra brott.

sig med

sin nasta. Rom.

109
12,

Om I icke strlaten mannissorna,
sii will iile eller eder fader fölläta eder

!.<?.

desin böjclscr, nemliqen hat,
hämndairighet och osörsonlighet siadliga?
Emedan de kulina förleda till mord.
lac. 1. 20. Den soul wred ar, kan icke gira det,

110.

Hwarföre

nro

som ratt

är instr Guo.
Kain lemnar ost häruppä
pel. 1. Mos. 4.
Anm.: Man bör säledeS
ja ock

sine

fiender,

sridfärdiq, göra sine
dem. Matt. 5, 24.

önsta

et

bedrösiigt excm?

älsta hwar och

en,

dem alt godt, wara
owänner godt och bcdja för

5

m. Huru bör man förhalla sig emot nästau
när hcm besinner sig i nöd och liföfara?
Hjelpa och bistä honom, sö längt matt
kan och förmar; och det utan afseende p
egen nytta, belöning och erkansta, endast

och allenast af en
förLuk.Gnds stlill.
Om

sann

ntannistol'arlek och

6, Z2.
I ässken allmast dem, soin alsf.l
hwad tack hafiven I derföre att wanta? Sjels>
we de siörsie syndare bemöta kärlek med genkärlet.

eder,

ti 2.

Huru

bar man oinsorg

för nastans gods?

Man bör icke afhända och borttaZa iftäu
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honom

nägot,
tillhörigt ar.
Noin.

I ären

som

hoilom tillstandigt och

7-8. Sä gifwer nu hwar och en, hwal»
plittige, den siatt, som statt bör, den tull, som

rädsel som räose! tilltommer, den
som heder tillhör.
I öfrigt ären I ingen
nägot förbundne, utan til! inbördes tärlet; den

t:i!l bör, den

der,

he«
till

som

den andre, han upfyller lagen.
Ailm.: Rätträdigheten fordrar, att man gisi
wer ät hwar ock en det, hwad man är styldig,
att gifwa honom och göra för honom. Utan en
sädan rättwisa kan samhället icke äga bcjländ;
och till och med den dygd, som wi kallc wälgörelihet, höede up att warä dygd, om hon kränlle
rätträdigheten.

Mar

113.

Hwad är

det,

som tillhörer näsiän?

hwad han sig förwarfwat, eller arft,
ratt kan fordra.
meo
eller
Alt

Huru kallas det brott, ds man borttager
ifrän den andre, hwad honom tillhörer?

114.

Oratträdighet

och

tjufnad.

Pä huru mänga sätt kan
i

tjufnad

söröfwas?

Tjufnad kan uppenbarligen och lönligen,
stort och i smatt, med tal och garningar

föröfwas.

Pä ett lönligt satt förfordelar man sm nasta, om man bedrager honom med falsta och
forskamda waror, falskt mätt, wtgt och mynt.

1
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När undcrsatare icke erlägga sinä afgisier;
När tjenstesolket borttager nagot ifrän herrsiapet
eller arbeta otroget;
När arbemre icke göra, hwad dem äligger; eller
ock taga för stor lön;
När herrffapet afdrager tjenstrfolket och den idoga
arbetaren, den benngade och förtjenta lönen.
När männisor genom eläk hushällning,
ning och spel förslösa sin egendom och fördjupa
sig i stuldcr, hwilka de hwarken kunna, eller be«
flita sig om, att betala..
När mannisior tigga af länja, fördölja sin
nästas egcndom, ombyta, eller icke älcrgifwa den

samma.

När den ene pä ett sielfswäldigt sätt, förorsa?
kar den andrc stada och omlostnad. LikaledcS
när nägön med bedrägcliga och lögnaktiga ord

beftviker

den andrc.
19, 35. Görer ingcn orätt i dom, imätt,
i wigt, i delning.
1. Thesi. 4, 6.
Att icke förtrycka eller beswika sin
broder i nägot mä!; emedan Herren är hamnare öft

Z.Mos.

wer alt

Ps.

>

»

sädant.

37, 21.

Rom. 13, 7Den ogudaktige borgar

intet.

och

betalar

2lr wät tjufnad i smätt tillätelig;
Nej; all försnilllling, sä obetydlig den
il 6,

,

yck

wore, är oloflig.

Luk. :6,

ia.

Den

som

är orätträdig uti det Miw

sia, är ock orätträdig uti det

större.

il^<
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117. Mcn när nägon bestulit den andra, och är
honom styldig; hwad är i sadan handelst

5

Hans plitt?
gifwa
bör
tillbaka eller ersättä det,
Han
möjcligt.
st wida zz,det ar honom
Hesek.
14.15. Säger jag ock till syndaren: dn
staU dö; och han omwänder sig ifrän sin <ynd, gir
hwad rätt och billigt är. ätersläller qwarhällen pant,
»'.talar, hwad han iftan andra bontagi?, och wandrar efter de lagar, som lif medftra, ulan att b?
gä nntzgärninss, sa, skall han blifwa wid lif, och icke dk.
Anni. Wore nägon utnr ständ satt, att ersättä den tillfogade siadan, sä ware han doch sä
y
som möjeligt är, ock bedje för öftigt
C>' -, att han iqenom sin godhet Wille ersättä
:

det,

hwad Hans

cgen oformögeuhet nekar att göra.

118» Hwarigenom kan man bewara sig för
bedrägeöi och tjusnad?
När man ar ftilig i silt arbete, eftertank»
och oroentelig t sinä sysilor, mattelig,
sparsam och förnsjd med sin lott. Gnds
walsignelse och !ön uteblifwer da wisit icke.

sam
i.

4, ii.

lefwa si>Ua, stöta
edra

händer.

Winläggcr eder med all flit att
edra göcomal, samt arbeta med

Sal. Sedesp. 24, 4. Genom försiktig hnshällning
warda öoningsrummen, med alt hwad kostdart och
wackert är, upfyllde.
i. Tim. 6, 6zZ. Gudaktigheten med ett fornöjdt
sinne, är dock en sior winning, wi hafwe icke fört nägot
med oZ iu i werlden; det är ock klart, att wi icke
kunne föra nägot ut; när wi derföre hafwe söda och
ilä.>er, ch
osi dcrmed noja.

H9<

119

Fordras

13

Om Sedelaran.

det imet mer utaf osi, an under?
af den werteliga stölden?

lätandet

hwmken hysa olofliga belist och oratt, sika efter
sin nastas eqendom.
Hab. 2, 6. We honom, som samlade, hwad honom
Man bör ock

garelser eller med

icke tillhörde; huru lange siall det racka.
I2Q.

Huru bör man da förhälla sig
till nasicms egendom?

i

anseende

Man bör söka att afwanda all stada
ifrän sin nasta, och wara hoiloin behjelpelig till Hans egendoms förmering och bibe-

hällande.
Phil.

2,

pä andras.

2 Mos.
4-5.
4. Sen icke pä edert eget Utan

äfwen

Huru kan man bidraga dertill, att nästan
förökar sin egendom?
Genom nyttiga rad och wcrkcligt bitrade.
Ebr. 13, ,6. Förgäler icke, att göra godt och uw
derstöo/a de fattige; ty sädane offer behaga Gud.
121.

Nar bör man i synncrhct bewisa sin
nasta denna hjelp?
Nar han ar i nöd och behöfwer hjelp,
till lindring i sin nöd.
1 loh. 3, 17. Den som är ägare af denna werle
dens goda och tillslnter sitt hjerta för sin bwder, dK
han ser honom wara bchöfwande, huru tan han sa>
«a, alt tärleten till Gud bo< uti honom.
122.

H

Detto
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-Della kallas wälqörenhet, mildhet och barlw
hertiqhet, och detza dyqdcr böra ivara godwillige,
om de sicla wara Gyd behaqelige.
2

Cor. 8,

man

12.

hafwer en

god

wi!?a,

man wäl amÄd, dK man gifwev
ftlmaga; men icke äsias, att man gär öfwer

blifwer

wilwr.

'm

sinä

som

anropar andra
123. Handlar den wäl ratt,
ou« hjelp, dä han dock si.lf kunde hiclpci sig?
Nej; han begär otrohet emot Ven> hwars
hjr p han päkallar och emot dcm,
werkeliqen hafwa hjelp af nvden.

som

4l, 29

>Z2.

Min

siafwtn.
124. Hurn äliqqer det
wär

nästas

son

nkta dig

för

oi) att draga omsorg
qoda namn och rykte?

för

Att icke updikta och utsprida nägot ondt
om wär nasta; utan lala wal om honom.
,

125.

Huru

kallas det, ncu nczgon updiktar
sel pä sin

Baktala och forsmada.

Mos. 19, i<s. Gä icke omkring att belacka nä>
gon ibland diit folk,.
Syr. 5, ,7. Nesa och blygd kommer öfwer en
tjuf; men firdömelst drabbar e» lwetallg.
g

126.

Huru sorsalla mcumisiorna
förbrytelser?

Genom mängcaughec och ett

i

sädana

förhastadt
om-
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omdömc sfwer nastan, af bitterhet och hatsk-

het och ofta af brist v 3 bättre samtal.
Gud,
lac. 1. 26. Är nagon, som tror sig
han icke

Va

styrer

sin

tunga, utan bevrager

ta,: Hans Gudstjenst är fäfäng.

sitt

hjer-

som genom strsmä,
goda
nästaS
namn?
delse.sarat sin
Han bör ej spara nägon möda, att npratta sin nastaö heder, den han krankt och
127.

Hwad är

dens vlikt,

siirat.
128.

Hwad bör

man sälcdcs icke förgäta, dä
talet är om näjian?

Eftertanksamhct, tystlätenhet, sanning
karies

och

som

iQ. Den
will hakwa gladi? af lif<
goda dagar, han Hall? sin tuNga iftän d?t,
ondt är och sinä lappar, att de icke tala bedrägeri. Ephef. 4, 25.

l

wet

som

Petr.
och se

129.

3,

Man i sitt tal,
emot sin nasta?

Hnruledcs katt
kärlek

bewisa

tlrsaktar sin nasta, talar godt
a!l ting till det basta,
omhonom oh
är;
det
dä man fallcr ett mildt omdöme om
honom, mitztankcr honom -icke utan M, be«
rommer Hans ostllld och gdda handlingar
och ofwerstyler Hans fel och swagheter, sä
Nar

Man

lange det ar<mojeligt.

H

2

t

Petr.
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Kärleken öfwerstyler mänga fel.
Anm.: Man bör tro sin nasta om cn god
menlng och afsikt; ty Gud allena kan döma öft
wcr männistornas förborgade afsitter och hemliga tänkesätt.
Luc. 6. 37. Dömer icke, sä warden I icke dömi

Petr.

4, 8.

de. V. 41'42.

Hdrer

icke

tro

nmn näqot ondt om andre, sä bör man
och msprioa det, man hopxas det bästa.

Syr. 19, 15. Tilltala din wän: Osanning utspw
des osta; tro derföre icke alt, som säges.

lzc>. Tor man icke erinra

och bestraffa

nagon

för sinä fel?
la, det ar plikt; men det bör ste utan

bitterhet, med saktmodighet, stonsamhet och

mildhtt. Gal. 6,72. lac. 5, 19^20.
Hwilken nytta har man dermaf, att man
alsiar sanningen?
Man förwarfwar sig mailniskors karlek
och förtroende, och tillika Guds walbehag.

Ps. 15, >z. Herre ho far inkomma i din hydda?
l>o fär bo pa ditt heliga berg? Den som wandrar
u»an want och gör, hwad rätt är och talar sanningen
af hjertat. Den som med sm tunga icke förtalar och
icke gör sin näsiä nägot ondt, eller nagot hänligt ho,
,

nom päbördar

132.

Sal. Sed.

12,

22.

Hwad är för öfrigt att märkä om falffa
männistor?

De wisa

ett

kärlekslöst

hjerta

och ästad.'
kom-
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komma ej sallan största skada och komma en
gm,g att göra inför Gud rakenstap, för
onyttigt, stadelsqt och bittert ord.
15, 19. Af hjertat utga onda tankav, mord,
hor, otukt, tjufnad, falsit wittne försmädelse.

hwart

Malt.

iZZ Bör man ock bewisa godhct, mildhet och

ssonsamhet emot de ofönmftiga djuren?
djuren aro ock Gllds jkapade
Ia;
E,l
rattsilmig läter sig afwen wärwerk.
da om sitt ok; hos de wrängsmte arsiclsi
wa barmhertigheten grym. Sal. Sed. 12,10.
IV.

Plitter i

atstilliga Ständ.

134. Om wi böre alsta alla männistor, böre wi
myckct mer älsta wara föräldrar, samt
icke
upfostra, lara, och hafwa omsorg
dem

sa

sou»

för otz?

Ia wi böre <a mycket mer Wa wara
föraldrar, samt dem som upfostra, lara och
hafwa omsorg för oft, som den möda, hwll«
keu de hafwa för otz, ar stor och beswarlig.
135.

Hwilka

aro att bctrakta

som föraldrar?

naturliga föraldrar,
utan ock fosterföraldrar, förmyndare, larave

Icke alleuast wära

och larherrar.

136.
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iz6. Pa hwad sätt stola barn betyga sin
kärlek emot sine föräldrar?
De stola hedra och med höaMninq lyda

alsta dem och i alla sinä
wara tacksamme emot dem, och i

lFsdagar
synnerhet
under deras älderdom, sjnkdom eller fattigdom
sin barnsliga tillgifwenhet
genom
en ömsint jkotsel.
forColl.dem, 20. barn
lyder edra föräldrar «ti alt;
5,
I
dem,

ty det är behagligt
pch

i

Tim.

,5, 4.

Otlyd din fader, som dig födt,
icke
din
moder,
»oratta
om hon ock gammal
Sid.

.

23, 22.

waider.

137.

Hwad hafwa a.oda och fromma barn för
<n

Msäqclse?

Det stal! g 5 dem wäl och de stola ofta
hinna lill en beftagelig älder; elaka barn
Gllds strass att förwanta.
hafwa
Epl).
lyder edra

6, KZ. I barn,
föräldrar för
Herrans stull, ty det är rättwist. Hedra din fader
vch n-oder, hwillet «r det första bud, som är förbundel iied detta löftet: pä det dig ma wäl
och du
länge lefwa pa jorden.
Syr. z,7> n. Hedra din fader och din moder bäde
med gärning och ord, pH det deras wälsignelst mit
'koiwua öfwer dig; ty fadrens wälsigneise gör bar»
nens hus fast; me» inodreus förbaunelse rifwer det
md i grund. Sal. Sed, zu, 17.
IZB. Men hwilka plikter hafwa dä föräldar, att
upfylla einot sinä barn?
Föräldrarne stola wal upfostra sinä bar,,/

wär-

19
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wärda deras balsa och lif, tidigt
dcin om Guds och Hans wiljas knilstap,
hanva dc>n linder upsikt, stadse förm>.ma dem
till det,, goda, och ti igt halla dem till det
n ar nyttigs; hwarigenom de sjelfwe en
B„q, kunna siima sin framtioa barqning,
och blifwa sinä medmanniskor gagneltgci.
I lltöfninq.'n af Vetza wiss Plikm-, bö>-a
aldrarne hwarke'! wara för flate och eftcrläme;
eller l?ärdc och bittre emot sinä barn.

sa

so

Abrahams

exempel.

i

Efthes. 6, 4. I föräldrar

Mos.

retcr

18,
icke edra barn till

wrede; utan npföder dem i tnll och Herrans

nianing.

för<

Coll. 3,21. I föräldrar sticker eder icke för simngt
emot eder barn, att de icke ma warda försagda.

139.

Huru böra

syston

och ssägtingar bemöta

hwarannan?

s

Dem aligger, att 5 m»cket ömmare alhwarannim,
naturen sä nara före-

som

ska

nat dem.

Ps.
bröder

l.

O

hurn

bo endrägteligen

godt och ljufiigt det ar, när
tillsammau. i Mos. 13, 18.

Hwilkcn plikt aliggcr lärarc och predikarc?
Att ja wäl offenteligen som enstildt, med
dela bäde linga och ganfia
nn140.

derwisning, och igenom sttc goda efterdöme,
up nllntra dem M all christcng dygd,, och
M sinä pMers nogajte bsterlefnad.
1

Thesi.
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i Thesi. 2, 12. Wi hafwe förmanat hwar och en
af eder, säfom en fader sinä barn, upmuntrat «ch be.'
tygat, att I siolen wandra, fäsom sig ägnar inför
Gud.

Ahörare bora

derföre wara läraktige

tacksamme

och

emot sine larare.
Ebr. ,z, 17, Lyoer edre lärare och hafwer aktning
för dem, pa det de soin waka öfwer edra själar, sä<
de der räkensiav göra stola,maqa göra det >yed qlädi
je, och icke med snckan; ty det är eder icke nyltigt.

som

,

Cor.

att de,

9, ,4.

Sa hafwer ock Herren föroronat,
Avaugeliilm, slola af Ewange«

som förtunna

lii förkunnande

hafwa sitt

uppehalle.

Hvru bora undersatare förhälla fig emot
sin öfwcrhet?
Undersatare stola hedra sin öfwerhet, efterlefwa dch lagar, troligeil erlagga de ps141.

bndna afgifter, bedja for oswerheten
genom ett fredligt npsörcmde latta desi
ra ambete.

och

sw«-

Deremot bar öfwertzeten omsorg om landets
bäsia, genom wisa lagar, stipar lag och ratt, straft
far waldswcrkare och bcsiyddar undersäta.re.
Rom. ,z, 12. Hwar och en ware öfwerheten, som
högsta wäldet hafwer, underdanig; ty ingen öfwerhet
är, ulan af Gud: den öfwerhet sou» är, är förordi
nad af G,,5. Sä att den s,q satter emot öfwerhecen,
han sätter sig emot Guds förordnande, och de, som
sätta sig dereinot, de draga sjelfwa en dom öfwer sig.
i Petr. 2, 17. Frutter Gud, hedrer tonungen.
142.

12

Om Sedelaran.

142. Bör mau ock älsta det land, hwantti mau är
född och upfostrad, och hwarest man sinner sin
barguing?
Witzerligen; ty wi hafwe derstädes fätt
lif och upfosircm, och njltte i det
st mycket godt.
143.. Hwarigenom stole wi betyga war kärlck
till faderueslandet?
Igenom deltaga,lde qladje öfwer faderneslandets walgäng. Wi böre derföre bidraga till desi wäl och befordra desi walgäng,
genom fromhet och dygd, genom lagarnes
nogaste efcerlefnad, ge>»om et arligt lltgörande af de utstylder,
till landets eller
erforderlige.
stadens basta aro
ler. 29, 7. Söter stadens bästa; ty när honom
wäl g3r, dä gär ock eder wäl.
Non:. 13,
Af de»na grnnd skolen I ock be<
tala statt; ty de som sädant hafwa att siöta aro ock
Guds tjenare. Sä gifwer nu hwar och en, hwad
I ären pliktige, den statt, som statt bör, den tull,
soul tull bör.

samma

som

144.

Hwad haswa personcr, som igenom aktenwilja förena sig, att i akt taga?

stapetS

De bora forut moget öfwerlagga sin afsikt och lcke förhastadt och oförsiktigt, träl
da i äktenstapsställdet.
145. Ihwilken afsikt stiftade Gud aktenskapsständet?

För

att tämja

och

wisligen

inskrcmka
den

Andra

122

delen.

den haftigaste driften hos människan, förordnade och walstg!'.adc Guo szelfaktenskapsstölwet, till mcmniskoslagtets ordenteliga fortplantninq och npfosträn, saml till baqge kö-

nens ömma och wisia inbordes bittade.
Cor, 7, 2.
»ndsty

störlefuad, hafwe hwar
Fir att
sin hnsiru, och hwar qwinna stn man.
146. Hwarlill förbinda sig de personer, som

man

ingä äktenstap?

De lofwa, att inbördes

lvara

hwarannan

behjelpelige, dela sorg och qladje med hwar»
annan, och att hela lifstiden iqcnom, med

trohet och tillgifwenhct,

handa.
147.

Hwilka

gä ywaralnian till-

plikter äliqa/a

soncr

cmot

sälcdes ätta

per?

hwarannan?

Karlek, höaaktninq, förtroende, hjelp och
trohet. Mannen bör hafwa omsorg för hu-

struns anstandiga Ulwerhäll, sakerhe: och hjelp;
och hnstrnn deremot befltta sig om f^glighef,
wanlighet och fiit i huswasendet.
wara npmärksamme pä
Ebr. 10, 24. Latom
huxvlaiuian, sa ali wi npwacte den ene den andne,
till tärlet och goda garningar.

148. Hwilket ar wal det basta medel, att winna och bibehalla ett lyckligt ättenskap?
Att matarne hedrq hwarannan; nemligen,
att

Om Sedelaran.
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allenast i

hjertat hysa hogaktning
för hwarannan; utan i Umgangei stadse ädagalagga den samma, genom beskedlighet
och foglighet.
att de icke

149. Ar dä ett lyckligt äktenstap, en sH
angenäm förhindelse?
Ia; det är den största lycka pä jorden.
150.

tigf

För hwad böra gifta personer, soin
hwarannan, hafwa största afsiy?

För otrohet. Med tälamod fördraga de dä
hwarandras swagheter, afwanda alla mihhalligheter, plaga intet oanstandigt umga>?ge
med nsa.on annan, och wilja för ingen del
stilja sig ifran hwarandra.
Matt. 19, 6>9. I Cor. 7, icxn.
151. Mm om man och hustru icke hälla det löstt,
hwilket de hafwa gjort hwaranna'.», eller aro,
hwarannan otrogne: hurn kallar man det?

Hor, eller arcenstaps brott.
,

edra

Petr. z,

7.

Wiser

I man

bören umgäs förnuftigt med

sasom de der nro
;<llbörlig attning,

husirnr,

af swagare natur.

säsom
afwen sä

de der aro arft
wingar M Ussens nad,
I, pä
wal
det edra böner icke maaa warda förhindrade.
Coll. 3, 18 «19. I qwimlor, warer edre man nm
dergifne, sasdul tillbörligc ar inför Herran, I män
älsier deremot edra husirur och handterer dem icke
«,ed

dem

bitterhet.

Ebr. iZ, 4.

Hällsr

aliid aktenstapet i

som

heder och
be-

Andra delen.
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befiäcker icke eder agta sinig; men otuktiga
kavlar skall Gud döiua.
132.

Huru böra

sig emot
De böra med flit

sitt

och hor-

tjenstcfolk upsöra
herrslap?

och trohet utralta herrsiapets befallningar, icke forsnilla det minsia, bara omsorg för herrstapets nytta och
heder, 5 mycket de kunna, och alldrig ssidosätta beskedlighettn.

s

Coll. 3,

husbönder.

22.

I

tjenare lyder nti alt edra lekamllga
de der söka att

icke med ögnayenst

behaga människor; ulan

sasom

af upriktigt hjerta och af

ftuktan för Gud. Tit. 2, 9-10.
Herrstapet kan fordra af tjenstcfolket all tjenst,
icke är för swär och ssär öfwer billighcten;
men bör ock hafwa tälamod med des) sel, förma?
na det till dygd och icke förhälla dcn bctingade
lönen och underlMet.
Coll. 4, 1. I husbönder görer ock p 3, lila satt
det, som rätt är emot edre tjenare, wetande, att ock
I hafwen en Herre i himmelen.
Luk. 10, 7. En arbetare är wärd fin lön.

som

15Z.

Huru siola

de rika

efter bibelns före-

strift förhälla sig?
De stola icke förhafwa sig, utaN fast
mer anwcmda sin förmögenhet till, eget och
andras bafta. i Tim. 6, 17.19.
154. Hwad siola de fattiqe göra?
De stola wara fiitige och arbetsamme

och fortrosta

pä

Gud.

Tob.

Om Scdelaran.
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Tob. 4, 22. Min son! ftukta icke att wi äre fat>
tige; ty du hafwer mycket, om du fruttar Herren,
»ch afscär ffrän all synd, och gör det, ftm yonom behageligt är.
Ps. 9, io. Herren är de förtrycktas besiärm, ett
fast bestnrm i nödens tid.

«55» Huru stola enkor, fader/ och moderlösa
barn förhälla sig?
I Tim. 5, 5'6. En ratt enkä, jagmenar
en,
är warnlös, satter sitt hopp pä Gud
och framhardar i böner och äkallall natt och

som

dag.

Ps. 27, in. Fader och moder öfwergifwa
Herren tager mig till sig.

mig;

men

156. Huru stola arbetsfolk förhälla sig?
Rom. 12, n. Warer icke tröge.

Syr.

l6.

Ledsna icke wid ditt arbete och 3ker>

brut, om det blifwer dig mödosamt; ty den högste

hafwer det'sä inrättat.
157.

Huru stola

de unge förhälla sig emot
de gamle?

De stola hedra dem som aro gamle, hafwa tälamod mcd dem och försörja dem.
3 Mos. 19,
st» och ära de

22.

För e« grätt hufwud siall

du

up?

gamle.

158. Huru siola gamle sörhslla sig?
De böra med Gudöfrnktan och dygd pry
da sin ulderdom.
Tit.

126

Tredje delen.

Om Andakts.

Tit.2, 2. Förnlana de äldevsieyne, att de nro waf!sanime, alfwarsannne, wettige, hafwa rättffaffens tro,
kärlet och talamod.
S.U. Sed. 16. zi. Grä här ino en hederstrona»
dtn pä dygdens wäg siinne» warder.

Tredie d c l e n.
Om Andaktsöfninqar och ds
liga Sakramenterne.

Hwilka äro
christeliH

i.

ali
>

he-

de l)jelpen«edtl, ftwarigenom wi till
dyqd kunne upwäckas 06) derMi stadfästas?

alt Guds ords flitiga bctraktelatt man nemligen under tiliänipui.-g vä

Framför

se;

sig sjelf, gerna

hörer och laser

det i den hegndeliga
andra
Skrift och
böcker.
Coll. 3, 16. Läter Chrisii ord rikeligen bo ibland
eder och npfylla eder lned a!l wishet, lärer och npmnntrer hwarannan med Psaimer och lofsanger och ande«
liga

liga wisor, sa att I sjungen tacksammeligen
pris uti edra hjertan.
2.

Hwad gifwes

det ännu för hjelpemedel

Henans

härtill?

Mail bör lara kanna sitt eget hjertas
böjelser och gifwa akt uppä dem> pä det
man icke mäm wika af ifrän det goda,

och

göra det,

som

ondt ar.

Mcn. 26, 41. Water och beder, att I icke fallen
i fteji-lse, a«den är wäl willig, mcn töltet av swagt.
1 Cor.

öfmngar och Sakramenterne.
Cor. 10. «2-. Om nägon tycker,
lil!, alt han icke faller.

,

han se
3.
'

4.

Hwad är

det,

bör

som

alt

127

han star,

ännu ytterligare icke

försummas?

Bon till Gud.
Hwad har lesus ännu förordnat, säsom be?
fordringsmedel till fromhet och dygd?
De helige Sakramenterne.

Hwcm skall man tillbcdja?
Mena Gud; Fadren, Sonm och den
5.

heliqe Ande.
Matt. 4, I«. Herren din Gnd skall du tillbedja
och houom allena, skall du tjena.
Uplyenmg: Gud är wär stapare och wär för<
sörjave, han wet wära behofwcr, förnimmer wä«
ra böuer, och han kan och will hjelpa oh:
lar och helqon böra sälcdcS icke nllbedjas.
19,

io.

65, 16»

Es.

Hwarom skole wi bedja Gud?
Om alt hwad otz nödigt ar; det war«
6.

sig lekamligt eller andeligt godt.

Hwad ar andeliat godt?
soul landcr tlll sjalens nytta,
san;,
Guds kannedom och Gud<
säsom en
7.
Alt det

aktiqhet.

3Patt.

6,

22.

Söker försi «fter Ouds rike och

Hans

Tredje delen.
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sä skall
falla
Alun.: lesuS will ock,
Hans

rattfardighet,

derjäntte alt detta till:

eder.

Hans

namu, det är:

äras befordran.

att wi

stole bedja i

för Hans stull och till Hans

loh. ,6, 23. Sannerligen, sannerligen säger jag
eder, hwad I bedjen Fadren i mitt namn, det siall
han gifwa eder.
8. Hwad är lekamligt godt?
angär.det timmeliga lifwet.
Alt det,
9, Huru bör man bedja om det timmeliga goda?
Med det wilkor, om Glld finner det wara for otz och wära medmanniskor llyttigt.
Matt. 2a, 39. Ehristus föll ned pä sitt anMe,
bad och sade: Min Fader, är det möjeligt, sä gänge
denna kalkeu ifrän mig; docl icke som jag, utan som

som

du will.
10.

Är

det nog, att endast uprepa
med mnnnen?

en bön

Nej; det bör ock ste med förständ och
«nder hjertats ratta bestasscnhet.
11. Huru bcder man mcd förstand och af hjertat?
Nar man betanker, hwarom man beder och
hwem man i bonen tilltalar, samt ar af hertat ödmjnk, alfwarsam, fortröstansfull, ullderkastar sig Guds wilja och omfattar fin nasta
med karlek och ömhet; detta kallas ock, att
bedja andaktigt.
Amos.

öfmngar

och Sakramenterne.
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3lmos. F, 2Z. Haf bort iftan Mig dina smigers
jaa icke hyra.
butler; dina Karpors lj»d
Annu: En andäktiq bedjare har altid nntta
af si» bön. Gifwcr Gud just icke det
han
önsiar
sä gifwcr han honom dock altid det,
som är det bäsia. Hjertat warder ockgenom bö?
nen ftommme, gladare och starkare.'

som

Skolc wi bedja för oh allena?
Wi stole ock bedja för wär nasta och
derigenom
alt wi alste honow/
soin otz sjelfwe.
1 Tim. 2,
Aldraförst förmauar jag dig, att
du lätcr halla böner, ä tallan förböner och taclsägelse
för alla mannisror.
Matt.' 5, 44. Veder för dem/som illa msira och
12.

».

fölsölja

iZ.

eder/

Hwad har Herren lesus qifwit ost för
mönster ock böne-Formulär?

ett

Böneit Fader wär; hwaruti wär Herre
lesus gifwer otz ett efteroome, hwarom och
huru wi stole bcdja Gud.
14. Hwarutaf besiar Fader wär?
Ntaf företalet, de sju boncrna och be-

slttM.

,5.

Huru kallas Gud i företalet?

En fader;

tala mcd Gud,

stole deM'e ft förtroligt
som barn meo ,ut fader.

wi

lzo
,6.

Tredje delen.
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Om Alldakts-

Fader wär, cller wär
Fader?'
wi:

Emedait wi tillika bedje för andra
Gud, är allas wsr Fader.

och

Hwad är

Gud för en Fader?
Ingen jordist och wanmagtig, utan en
ar i himmelen.
ewig och alsmägtig Fader,
17

som

Huru

sörsia bönen?
Helgadt warde ditt namn.
19. Hwad betyder det?
Wi bedje, att Gud med sinä egenskaper,
ord och
af alla mannistor mätte wor18.

das

och

lyder den

högaktas.

Huru lyder den andra
Tlllkomme ditt rike.
20.

bönen?

Hwad betydet det?
Wi bedje, att Guds rike eller Christendomen mer och mer mätte utbreda sig, och
21.

förhälla otz, som sanne Christne
och Ehristendomens wardige bekälmare.

wi sjelfwe
22.

Huru

lyder den tredje bönen?

Ske din wilje,
pä jorden.

säsom

i himmelen,

st ock
23'

öfningar
23.

och Sakramenterne.
Hwad

izi

bttyder det?

Wi bedje, att Gnd wille hjclpa otz, att
M'd 'villig >ydnad efterlefwa Hans bild och
wira ttllftcds med Hans rädstm, säsom de

saugc

anoa;-

i himmeten; pä

det

ock wi mätte

warda skickelige rill den ewiga salighete".
loh <;, 40. Delta ar Hans wilje, soin hafwer
sändt mia, att hwar och en, som ser Sonen och tror
pä honom, stall hafwa ewinnerligt lif, och att jag
siall upwacka honon, vä yctersta dagen.
24.

Huru

tyder den

sierde bönen?

Wärt dageliga bröd gif

ost

i dag?
det?

25. Hwad betyver
bedje, att Gnd för hwarje dag wille

Wi
gifwa osz, hwad till lifwets nödtorft fordras.
26. Hurn kallas i denna bönen, det, som ost
till lifwets Nbdtorft nödtgt är?
Wsrt dageliga bröd; icke öfwerstöd lltan wart
eget; icke frammande och orattriwigt bröd.
27. Uppehäller Gud ock de onda männistor?
Ia; för att upwäcka vem till battring.
28. Hwarföre siole wi dä bedja Gud derom
ock tacka honom derföre?
Det ar icke allenast w3r plikt att bedja Gud
om bröd och uppelMelse, samt tacka honom

I

2

när

Tredje delen.

iz2

Om Andaktöi

nm- ban faderligen gifwer osi det samma; ntan
wt njme ock nied större ftöjd Gnos gäsipor,
när wi tacksamt enme o§, att de aro en stanL
af den gode Gudens hand. i Co»-. 10, zl.

Hum

2y.

wsra

Förlät otz

förläte

otz

dem

fentte hönen?
stnlder, säsom ock wi
styldige aro.
lyder den

Hwad betydcr här skuld?
Hwar och en synd; emedan wi derige30.

no n warde Gud misihagelige och göre otz
skyl.nge, till Hans straff.
Zi. Hwarom bcdje wi säledes i denna bönen ?
Att Gud Wille frckanna osi ifrän wara

synoers straff.

Hwilken

Z2.

tit

plikt böre wi pmninna

wid denna bönen

?

otz

Att wi ock förlute nastan, nar han brw
of;.
emot

E»h.

annan,

4,

sa

brytelser,

?.>.

att

Warer ftomme och

I förlaten

säsom

Gud för

ömsinte

emod hway

den ene den andre

Christi stnll förlater

des för?
eder.

HZ. Huru lyder den siotte bönen?
Och mled ost icke i frestelse.

Hwad försiäs med frestelse?
Alla nllfallen och omstandigheter, hwari?
genom wi kunde forledas nll synd.
.

,

Z4.

25.

öfnmgar

och Sakramenterne.

'33

Hwarom bedje wi säledes i dmna bön?
Att Gud wilte bewara os; ifrän alla fre«
stelftr M synd och swqra lidandcn, och
racka op sin hjelpsamma hand i noden.
z6. Meu hwad är war egen plikt denvid?
Wi böre icke sjelfwe soka utan llndfly alla
tillfallen till synd, wara upmärksainme pä ost
sjelfwe och göra frssteisen inoiscänd, pä det
wi m3tte ofwerwinna henne. Hnril angelagne
och iorgfallige wi bore wara harom, forestaller
wär Herre lejus Christllb i Mait. 18,8-9.
Zz.

,

Cor.

ta eder

han
att

10,

Gud ar nofast,

ftesias öfwer eder

cder frestas, göra en
uchärda tunnen.

<««!>

I

37»

Huru

lydcr den

Frals otz iftän

s«n

förmäga,

sadan

icke stall la«

jäin»- det
utgang derpä,

utan

siunde bönen?

ondo.

38. Hwad betyder dct?
Att Gud wille bistä otz i hwarje weder-

wardighet,. och anoieiigen sidst forlosta otz
ait ondt.
ifrän
2 Tim. 4, 18. Herren skäll fralsa mig iftan alt
sndt och försätta mig, iiii silt himmeistä ricte.

>

zy. Huru lyder besiutet af Fader wär?
Rltet ar ditt, och magten och harligheten i Ewighet, Amen.
40.

iZ4

Tredje delen.
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Om Andakts-

betyda

detza

orden

?

Du ar wär Herre, du ar alsmagtig och

bessttcr alla fullkomligheter, och dig tillhörer
delfore ara och pris.
Wi beprise säl>des Gnds herrawalde, betyge
wär förtrostan och lofwe wär ewiga erkänsia.

Hwad

bttyder Amen?
Wi betyge dermed wär trangtan och wart
hopp, alt det mätte ske,hwarom wi bedit hafwe.
41.

42.

Huru bör Fader
utan till,

n ar, som hwar och en kan
rämliqen bcdjas?

Il"e för hastigt, man med andakt och efter-

tänk.amhet,

pä Glld, pä

sa att wi llnder bedjaudet tanke

otz sjclfwe och nastan.

43. Itland hjelpemedlcn till upmnntran och bcfäi
standc i det goda, äroSatramenterne redan förut
nämde: hwad aro Satrauienm?

Dct aro hogtideliga

förbundne

ingar,

af

som

med syniige ting

domeliga tlllsägelser.

Gnd forordnade
i nyttjandtt aro

och/ hafwa guo-

44. Hwilka äro dctza hcliga Nelissionshandi
lingar i Christendomcn?
Deu hchga dopelftll och dm heiiga natt-

Varden.

45.

öfningar och Sakramenterne.
45.

Hwad

135

ar döpelsen?

Döpelsen ar en Handling, hwilken Herren
lesus Christlls har förordnat, att wi under
begjlltning med wattn, stole nptagas till medlemmar af den christeliga församlingeil och till
ätnjutande af Christendomens walgarningar.
Döpelsen förrättas derföre endast en gäng.

46. Hwilken har aldraförst döpt pä Guds befallning?
Johannes döparen; hwaruppä war Herre

lesns förordnade döpelsen, till
sesmedel i Christendomen.
47.

Hurn

lydcr

ett uptagel-

Christi befallning dertill?

ar
sade han till sinä Apostlar
all magt gifwel, i himmelen och pä jorden; qsr
fördenffllll ut, görcr alt folk till millä larjnngar och döper dem i Fadrens, Sonens och
Mig

den helige Andes namn. Matt. 28,19.
48. Huru lydcr tillsagclscn wid döpelsen?
Den
tror och blifwer döpt, han skall
salig;
warda
men den
icke tror, han
skall blifwa fördömd. Marc. 16, 16.

som

som

Huru skall döpelsen enligt Guds befallning
förrättas?
Genom begjutning med rent wattn eller
indoppning i det samma, i Fadrenö, Sonens och den helige Alwes namn.
49.

50.

Tredje delen.

536

Om Andakts-

Hwilken siall förrätta döpelsen?
För bättre ordnings skull, Gllds ords larare och vredikare; mm i nodfall hwar och en
annan Christen.
si. Hwilken siall döpas?
Alle, som wilza warda Christne och jamwK
barn; ty Christus sager i Marc. tQ, 14. Lä50.

ter barnen komma till mig och förmener dem
icke, ty stdane horer Puds rike till. (Det ar:
detza siola ock i dm christeliga forsamlingen

uptagas.)
loh. 3, .5. Om
höra

man icke warder född af wattn
och Guds ande förändrad)
icke ingä Guds rite. (d.a. etjesi tan man
tiu Chrisiendomen.)

52.

Hwad

andan (igenom döpelsen

och
tan

nlali

icke

>

af döpelsen?
derigenom dm försakran, att

nytta

Wi erhälle
Gud will wara osi

barn,

och

hafwe

wi

anse

nädig,
ost for sinä
gifwa osi dm ewiga salighecm.

Men lida wal de barn nägon stada till sin
salighet, som dö, innan de blifwa döpte?
Nej; de aro jn ostyldige denill, att de
blefvo ntan dopelse.
Ai!M.: Geuom olosci»zt upskofböru dock föraldrarne
icke wisa wanwörduad för denna lesn bcfallning.
§z.
,

54. Hwartill fhrpliktar oh döpelsen?
Tck tro och fortröstan pa Gud/ stsom war

staM-

ofningar

och Sakramenterne.

iz?

stapare, äterlösare ochledare, och for öfrigt
bilda wärt sinne och inratta wär wandel efter lesu lara.
Matt. 28, 20. Lärer dem halla alt, hwad jag
hafwer eder befallt.
Nom. 6, z. 4. Weten I icke, att wi alle, som
döpte are till
Chrisii betännelse are oct dö»te
till delattighet i Hans död. Wi are altsä genom den
dipelse wi »udfält till delattighet i Hans död, äftvett
begrafne med honom, att säsoin Christns genom F<r-

att

drens harliga magt, ar ifran de döda upwäckt, wi
oct med honom skole wandra i ett m>tt lefwerne.
Gal. z, 27. Ty I, sn mange, som ären döpte till
Chrisii delattighet, hafwen itladt eder Chriftnm (antagit Chrisii lara och sinne.)

55. Hwarnll bör erinran af desi döpelse
tra

hwar och

en

Chrisien?

Till tacksamhet emot Gud, att wi bittida i Ctzristendomen bllfwit uptagne och M
en chrisieltg walldel.
Dopet förpliktar osi, att bewara
1 Petr. 3, 21.
ett rent

saunvete inför Gnd.

Z6. Kunne

wi ock förlora det goda,
döpelse fdrsakrar osi oin?

Ia; när wi synde med tbpstt och

som

wär

sorsalle

i laster.
57. Huru kallas den handlingen, da barn wid
mognare ar, högtidcligen förnya nunnet af sin
döpelse, förr än de begsi den heliga nattwarden?
Confinnation eller siadfastelse i Christendomen.
58.

i3B

Tredje velen.

58. Huru heter

Om Andakts-

christeliga Rel,-gionsi
ha',dlingen?
heliga nattwarden.
den andra

Den
59. Hwilken har förordnat den heliga nattwarden?
lesus Christus om aftone,» för sitt sidsia lidande.
60 Huru bestrifwa Mattheus, Marcus, Lucas
och Paulus deuna instiftelsen?
Msr Herre lesus Christus, i den natten, d
han forrädder wardt, tog han brödet, tackade,
brötdet och gafsine larjnngaroch sade: Tager
och ater,detta ar min lekamen som för eder ntgif-

5

.

-

äminnelse.
hai: ock kaiken efter nattwarden, tackade, gaf dem och sade: Tager och
dricker haraf alle, denna kalken ar det nva Testamentet i min b!od, söm för eder och för mango utgjuten warder ttll syndernas förlätelse:
drlta görer, sä ofta I dricken, ttll min äminnelse.
lven warder; detta görer till min

Sammalunda tog

61.

Hwad

Han

gjorde

lesus

wid denna handlingen?

om aftonen för sitt lidande bröd
win, och fö.ordnade det, under en anbön, tili ett heligt bruk.
62. Huru befallte lesus sine lärjmigar, att nyttt
ja brödet och winet?
De stulls ala brödet och dricka winet
tog

och

och

öfningar

och

och Sakramenterne.

derwid, högtideligell päminna sig

död och bekanna Hans lara.
63. Hwad är altsä ändamälet af
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Hans

den heliga
nattwarden?
Att wi wid ätnjutandet af brödet och winet/
stole pä ett lifligt satt erinra otz wär Herre
lesus
och böqcideligen, bekanna Kans död.
Ty Icsus befallte: detta görer till min ämin:
nelse och Paulus larer.
1 Cor. 26.
I ssolen förkunna (det är: bekäima)
Hcrrans död, till desi han tominer. lesu döds betäm
nelse sier i tankar, med ord och igenom hela wär lefnad.

64. Hwad är ännu

Wi stole

ytterligare ändamälet af den
heliga nattwarden?
under njutningen af brödet och

wtnet, med full fortröstan, tillegna oh nyttan
af lesu lidande och dod; nemligen synder-

nas zörlatelse.
Ty
Icsus

lekamen,

säger: Tagcr och äter; detta är min

som för

eder utgjutet warder.
Hans lidande och

ost

till

warder; och dricTestamentets blod, soin för

eder utgifwe»

ter; detta är dec nya
nytta.

död har stedt för osi, cllcr

65. Huru förklarar siss Paulus häröfwer?
Han sager: Det brödet, som wi walsigne,

är det icke Cyristt lekamcns
wälsigllade kalk,

som

wi walsigne, ar den

icke Christi bwds delaktighet?

66.

Oilr Andakts-

Tredja delen.
66.

Hwad we:e

wi med fullkomlig wjsthet om
heliga
den
nattwarden ?
Att wi ge»wm desi wardiga ätnjutallde,

stole hafwa

lesu

äterlöälnng.

ätnjutcmdet

af den heliga

andel i

67. Hwartil bdr

warden upwacka oj;

natt-

?

Till tacksamhet och hors.imhet emot war
och Hans lara.
Matt. 7, 21. Icke warder hwar och e» kommande
i himmelen, som saqer till mig: Herre, Hene; ittan
den, som gör min Faoers wilja, som är i himmelen.
68. Hwilken nytta hafwa de Chrisine derntaf,
när de pä sadant säti b.-gä den heliga nattwarden?
De förnya pä ett högtideligr satt lesu
«millnelse;
De sörsakrq sig om sylwernas förlätelse;
De starka sitt sinne i det goda efter sin

Fralsares

lara.

Den heliqa nattwardens beqaendestarkerosi,
i tron pä lesum och den genom honom stiftade
försoningell med Gild,
osi i karlck
wara
till honom och
medäterlosta och beseglar
hoppet
uti osi,
om ett ewigt lif.
69. Hafwa alle,

som

begä den heliga nattwarl

den denna nyttan

som

derutaf?/

Nej; bloct de,
wardigt, nemliczen
enligt jWelsenö andamäl begä den heliga
nalt-

öfningar och Sakramentcrne.
nattwarden, kmma

nas forlittelse.

försakra
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sig om synder-

u gar man wärdigt till den Helissä nattwarden?
Nm- man förutpröfwar sig sjelf; det a.:
undersoker, om mal, lefwer efter lesu lara,
till hwilken man bekanner sig; hatar ialedes
det onda, men höqaktar Gud och lesilM och
fonfac att tillwäxa i dygd och un kmlek
till nastan.
1 Cor. 1,, 28.
Manniffan pröfwe sig sjelf.
71. Mcd hwilken sinnesförfattning böre wi säledcs gä till den heliqa nactwardcu?
Med högakc>u>g och karlek till Gud och lesus, med wresats, att mer och mer hata syltmen ttlltaga i alla christcliga dygdcr samt
med en oryggelig till fors,tt till Guds näd.,
Ann,.: An i utwärteö motto bercda sig bärtill
genom en snygq och renlig tladnad, fordrar aw
stä-.ldissheten; men Gud ser endast till hjertat.
.

,

Chrön.

lvar

72.

hjertat

Hans

29,

och

17. lag wet, min Gud, att
att redlighec ar oig täck.

Huru förhäller sig

den rcdcligc,
wid
bekännare,
lärae
de brister,

dn pröf-

lesu och

som

han

ännu uptäcker hos sic; ?
Han erkanner dcm t barnslig ödmjnkhet
för Gud, fortrostar pä sizi areelosare och sattcr
sig alfwarligen fore, att hadanefter waka ö5
wer sig och med storre jorgfallighet, wandr»
pä dygdens och Cyrtstelldomells wag.
7Z.
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Tredje delen. Om Andakts-

7Z. När gä männistorna owardigt till den Heliga nattwarden?
Nar de utan sjelfpröfning och utan ett
godt llpftt g 5 dertill?
i Cor. n, 29.
Den som owardeligen äter och
dlicker, han äter och dticker sa, att han dermed adva.
ger sig sjelf fördömelse, i lhy
Mar Herrans lekamen.

han

icke nog,amt hög'

74. Men hwartill bör det upwäcka ost, nar wi
under en sädan pröfning sinne, att wj icke wär:
digt kunne gä till den heliga nattwarden?
Till bot, ellersiimesforandring; nemligen
att mai: erkanner och ängrar sinä brlster
och sylider. anropar Gud om Hans näd, och
factar det goda upsät att battra sig.
75. Hwad för en handling bör likasom förbered«
of), till ett wärdigt ätnjntande af den heliga
nattwarden?
Skriftermalshandlingen.

76. 2lr dä striftermälshandlingen till en wär?

dig förberedelje tjenlig och nyttig?
Ia; ty wi warde i skriftermälet
nave för det owardiga ätnjutandet, for

löshet och

samt upnmntrade
och beslut, och den bemed Ewangelii tröst.

lattsinnighet,

till christeliga tankar

wartank-

uprattas
De
Anm.:
som i striftermälet stola tumia
sig
tillsagelser, böra derföre
Ewangelii
trösta
af
sanning,
wara
botsärdige
i
och trogne och wM
läM sig om helgelse.

dröfwade

77.

öfningar och Sakramenterne.
77. Hwad böra

Christue för

den

143

heliga natk

wardeus ätujucande öfwerwäga?

Sitt siimes tillstimd, samt lesn lefwer-

nes och

laras

iilnehäll.

78. Hwilka taukar böra

under

sielfwa

njutniw

gen sytzelsätta dem?

Äminnelsen af lesu lidattde och Guds
karlek och näd, som derigenom bliswit for
ost forwarfwad.
79. Hwad är deras plikt efter den heliga
nattwardens begäende?

deha betraktelser, tacka Gud
och lesum för Hans malqarningar, samt
under hela sitt lefnadslopp, pämillna sig
fullgörandet af sinä löften och beslut.
80. Hwad för en waljignelse har en Chrisien,
Att fortsatta

soin sälunda bcgar den heliga nactwarden,
af sin nattwardsgäng?
Han tillwarer i Gndsfrnktan, raltskasi

fenhet och

dygd, och stadfaster sitt hopp
ewiga
saligheten.
om den
i.Cor. i, 6>7. Wittnesbördet om Christo är wordet siadfäst i eder, sä att ingen nädegäfwa eder fat?
tas, under det I wänten wär Herres lesu Ehlistl
uppenbarelse.

81.

Har dä

la, för

den heliga nattwarden

otz, blifwande nytta?
bade tid och ewighet.

en altid

för

!44

)

I, nnge Christne! det ar eder nytta och
updyggelft som jag fornämligast genom öf-

wersaltningen af dellim Rcligionsunderwiöning päsyftar. Eder karaste plikc bör det derfore blifwa, att gcnom fortfatt läslNW och
efterianka, behalla och mopoa dcn Religionökunjkap, hwilken I sanat, och taga eder lill
wma for llngdoms synder och utswafningar;
derigenom lagga en oswikelig gr>uw till
en blifwallde dygd och en
GndoMlktan.
Uprepen derföre
denna
oftast
Cathechismusllllderwisning, och stadgen genom desi ofpä det I stadse mätare lasning eder
gen deruti M,vara och gclwm den förokade
knnstapen wuum styrka, att öfwerwinna alla
ans.nl pä eder dygd och tro, och alla retelser
tiä synd; ja; pä det I under alla lifwets stiften mägen försiä, att altid walja det fanini,
goda och nyttiga, och aldrig sakna tröst uiwer

sanu

sann

som

bedröfwelsen.

M. Reinhold Johann Böning,
Kyrkoherde wid Swenska och
Firsamlinsame, samt Consistoriai-Assessor i dttval.
«

Vö,
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B ö n e r.
Morgon B ö n.
Fader i himmeten! dig hembar jagpa deilna
-

morgonstnlld pris

och alt godt, som
fätt hafwer. Lat

och tacksagelse for lif, halsa
jag lltaf din fadershand und-

mig ailwanda alla dilla walefter din heliga och goda wilja.
Mätte jag i daq, wara ratt flitig och ordentelig
i alla minä systlor och med upmarksambet, fullgöra minä styldigheter. Gif, att jag i all ting
hafwer dig och min fralsares lejn Christi efterdöme för ögonen, och säledes aldrig gör nägot, fom ar dig emot. Lat mig dageligen tillwara i wishet och dygd. Walsigna du mig min
Gnd, sä ar jag walsignad. Bewara mig ifrun
alt ondt och afwand alla faror ifrän mig; wal«
sigila och wär kara öfwerhet, föralorar, s!agt
och wanner. Tag dem och alla minä medmannifkor i din faderliga wärd och karleksrika omgarningar

sorg. Hör min bön, för lesu Christi mi,; äterlosares lkull. Amen.

Afton-Bön.
Jag fröjdar mig, o Gnd! öfwer din godhet
och tackar dig med hjerta och mnnd för ditt btstand, hwarmed dll i dag su faderligen besk»)d»
dat och bewaral mig. Mit arbete ar nu slutadt

K

och

)

o

(

ochmina si)tzlorfnllandade. Förlät, karleksrike
Fader! hwad jag har ftlat, förlät mig altsammans och haf cmnn för Christi min Fralsares
stull tälamod med min swaghet. Jag söker int
mmwedergweckclse isömnen. Tagmig uti ditt
hagn och bestydd, och lat mig i morgoil med
gladje och munterhet äter upwakna. Dig, dig,
o Fader! öfwerlämnar jag mig med alt, hwad'
jag hafwer och ager. Bewara och wälslgna
nch), minä
och wanner, ofwerhet
och alla manilistor. Afwand all fara och
da och förbarma dig öfwer alla, som aro i nöd
och elande. Hör mig, mii; Gud, för din ewiga Godhets stull. Amen.

En ung Christens Bön,

som första gän-

gen will begä dm heliga nattwarden.
S 5 stur jag nu i begrep, att förnya det förblmd, hwilket jag redan bittida med dig min
Gud och Fader i döpelsen ingick. Högst wigtigt ar detta företagande, wigtigt för bäde tid
och ewighet. Stor, oandeligen stor, war r>n
godhet, o Glld! att du revan i spadastc ungdomen, genom döpelsen lat uptaga mig till
ätnjutande af Christendomens walgarningat;
ty derigeiwm har jag haft tillfalle, att lara
kanlia dig, min stapare, och din Son leChristum min äterlösare, igenom hwil»
kms

sum

o

)

(
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kens
och förtjenst Min timmeliga och ewiga lycka grlindlagd ar. Fodd och npfosuad
iblaild Cyristne, har jag tivigt inhämtat, hwad
jag borde göra, för att behaga dtg och bliiwa
forwitzad om din faderliga hnldhet och nsd.
Pris och tack ware dig dnfore, ott jag nu
sjelf kan pamiilna mig och fm nya min dopelselofte, samt lofwa dig en ny hörsambet. Ach!
att jag endast hade warit en fiitig och laraktig
larjllnge i minlesu Schola. Gnd, du ollwetonde, dll wet hlirll mycket Mig annn felar.
Förlät mig Milla förborgade brister. Förlät>
barmhertige Fader! att jag hittils af barnslig
darstap och oforständ, sä mycket fö-smmlat
och mango goda lörelser i Mitt yjcrta förq'.vaft hofwer. Jag angrar det hjertcligen, att
jag icke battre anwandt min Nllgdoms tid,
icke sorgfolligare förkoftat mig t det go-

sa

jag icke allenast sckl»mmat, tltail ock genom ondras sö, solise, lattsinlligt begätt det onda. lilför dig, Allheliqe!
blyges jag för alla dcho minä syndcr ocl> deder
dia om tillgift, ;ued rorclse och tärar. Herre l
da.

Det

goda

har

tank icke p 5 minä llngdoms synder och tag icke
din förbarmanoe karlek tfräil mig. llpwg mig
wlllfaranve ä nyo, tiU ditt baril. Jag lofwar
och will halla delt, ott äterhaMta det försnmmade och dageligen tilltaga i horsamhct
lydnod emot dig. Med denna olfwarliga

K

2

och

sato,

iz»

)

"

c>

(

sats, will jag i dag högtideligen förnya förblindet mcd dig och affaga mig sylwens tjenst.
Med min äterlösare will jag, und«r en hjerte-

förtröstan pä Hans fortjenst, förena mig.
Han ar forjöningell för hela werldens synder.
la, dyrt ar jag genom dig min fralsare «terlöst, kopt till din egendom. Tacksamt will jag
tanka derllppä, nar jag kommer till umilinelsemältiden af din försonande kariek. Det ftall
starka mig i tron pa dig, p 5 din lara och försonings död och nplifwa hos mig det hoppet,
att jag igeuom dig, hafwer syndernas forlutelfe,
salighet. Lifligen will jag derföre päminna mig din karlek och alt, hwad du uft
statt, lidit och fnllkomnat hafwer, p 5 det du
stlllie förwarfwa mig nuo hos Gud och intrycka llti mig, asiky för synden. la, min fralsare, med tacksamhet öfwerlämnar jag mig
dig. Din lara och ditt eftcrdome, will jag hadallefter stadse hafwa för ögonen och bnfwa
dig trogen, in i döden. Gif mig hartill din aw
de, sanningens ande, som ledcr och regerar,
helgar, starker och fullbordar det goda werket
i mig. Lat mig öfwerwinna alla retelser till
synd och dageligen tillwaxa i dygd och fullkomligbet, till desi du, efter fllllandad kamp,
fdrsatter mig till ett ewigt ästädande af din
lig

harlighet.

Amen.

Kort

)

Kort

"

(
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Underrättelse
om

Religionens begynnelse och fortgäng.
Gud, som har stapat himmel och jord, och alt

deruti är, stapade ock de första männistöt?
na, Adan» och Ewa, och utrnsiade dcm med stora
förmäner, frainför alla de öfriga stapade warel?
ser. Mcnnistans kropp, utwärtes bildning, styrka
ech behändighet förkuunade redan henucs höga
ursprung, och sörmögenheten, att tanka, dfwerlag?
Za och sritt fatta sinä bcslut, uphöjde henne längt
öfwer alla sinä medwarelser pä jorden och gaf
tillkanna, att hennes bestämmelse war, att herr?
fta öfwer dem alla. Detta war ock Guds wilja.

hwad

Männistan stulle wara honom lik och lilasom
företräda Hans sialle pä jorden; hon stulle wara

werksam, god och lyckelig, tilltaga i fullkomlighct
och ändteligcn ewigt blifwa salig. Till
dan gaf han henne en föruustig själ, utrustad
mcd den förmägau, att ätstilja det goda fran
det onda, leda sin drift och bdjelse till det erkan?
da goda, älsta detsamma och i dctz utöfning we?

ta

sig wara lycklig. Skapad med ett sädant
och lallad till inbyggare af en wcrld, som

tynue,

öfweralt wittnade o>n fin mästares allmagt, wis?
het och godhct, mäste hon genast fästa sin up?
märksamhet wid denne mastaren, genom ansialda
betraktelser öfwer Hans afsitter och wilja. För??
ställningar om Gud, Hans afsittcr och lagar
go pä detta sätt twifwelsutan sin början
danade männistan till Religion.

lo-

och

2.

;6O
2.

)

o

(

Att männistan borde anst och

säsom sin öswcrherre och beherrstare,

dyrka Gud,
denill sick

hon en tidiss och kraftiq anleduinq. Gud qaf
hcnnc i sadan afsitt en laq, hwarefter hon borde öfwa sitt förnuft, att hcrrsta öfwer de sinnlu
ga bcgären och intryckcn. Af en trädfruqt, lika
retande för öqat, som stadeliq för männistan sjelf,

stulle hon

pä Guds uttryckeliqa befallninss icke
äta; pä det hon wid alla sinä sinnenS rctelsev
wätte lära siq, att med lydnad efterlomnm Guds
bud, samt anse dcsamma, som det basta, om hon
ock icke altid genast ixser detz orsak. Härigenom
stulle qruxden lätMs till en barnöliq och förtrö-

siaiiöfull lydnad emot Gud, henncö godc och wise
Fader. Men sinnlisihetcn seqrade. Adam och

Ewa äto af dcn förbudua fructten, förloradc sin
och ersoro genast hedröfweliqa söljder af
de sinnliga begärens herrawalde öfwer förnuftet,
och sin ualurs förwirrinci. Gud lillsiöt för dcm
den paradisisla ängd, i hwilleu de huuto upptt
hello sig, och med sivaghecer, mödor och aroete

os

de >u kampa, dclo tiu företomwaude af
de sinnliga begärcns ut!wäj»i»gar, delo ocr, att

mäste

>ued storre
ihogkomma Guds hä>so,salu>ua
Upmärtsamhet och ly,- ad<
z. Helt natmligi war det, att de redan pH
och !ör<
sadan: satt tiUfredSstä!»oe degärelstr
N'ani>!aoeS till lldelser, som förorsalade mäluuftan
myckeu ofärd och elaude, Hos Kain, Aoams
fhrstsödde fou, yttrade sig redan asund och broderyat i m ft försiräckelig hö)d, an hau mdrda?
de Pn frommare
Adcl» Vltttdig och ftyg.

)
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sökte wäl brodermördarcn,

att dölja

sig; men
anklagade
wäckta
dock för
samwete
honom
Hans
fin o>!da qärning; Ett bewis, att innehället af
Guds lag war honom bckant, att han stiljdc
rätt iftän orätt, och sälcdcS redan kändc Reli?
gion. Hos Henoch, en af Adams närmasie eftcr«
konnnande yttrade ock Rcliqion i fynnerlfet sin
kraft; ty han förde en Gud bchagelig wandel;
«ien hos den större hopen syntes GndKsnitlan
och dygd daqeligen mer och mer förlora siss, och
tic>,

laster deremot taga öfwerhand och blifwa herrsiande. Detta förmädde Gud, att läm en förstörande wattnfiod komma öfwer jorden och dengenom qifwa dem, en ny paminnelse af sm sruktanswärda magt. Noach och Hans jöner, Sem,
Ham och laphct >ned deras hustrur, bleswo ge,nom Gnds besynnerliga förcmstaltande räddade
och fortplantade feder>uera männiffoslagtet. Mäw
mstorisoblcfwo nu icke mer sä gamle fom förnt,
och sattade större hog för famsundslefnaden.
4. Familjernas antal och förökning gjorde det
dock noigt till en nödwändighet, att ftilja sig
iftan' hwaraudra. Flere jordens dclar blefwo

deckgenoiu bcfoltads och ätstilliga lefnadssätt, sö>
som bostapsstötsel, jagt och akerbrut walde, byar
och stader bygdes och konster upfmmos. Men
jn mer mamnstorna utspridde sig, desto läuare förloradcö de sörsta entla begreppcn oin Gud och
Hans wilja. De spridde folthoparne konstlade, för:
smnlK)aoe och sörduntlade ju laugre jn uier dcha
begrep. Föreställningen om GudS warelse och
den dyrtan ma>l war honom jtyldig, ou> st aff

och
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och belöning- och om siälens odödlighet, sbrloradesig dock ingeustädes helt och hället; men man
sm-siälde sig Gud pä ett sinnligare satt, ocd wab
de sig guddomcliga sinnebilder, hwilta mau dyrkade, och ändtcligen mcd tidcn ansag och tillbad
sasom Guddolnetv sielf. Pä sädant satt uplom
soleus, manaus, sijeruornas och mängahanda bile
derS dyrkan, och i sammanhang härmed mäug:

Läran om sjaleus odödligl
het wausägtades sä aldeles, att dygdiga maunisi,,rs själar ansägos och dyrkades lik Guddomligl
heien. Igenom egennyttiqa och arelystna mänui:
s or, son» tallade sig Gudarnes
blef dem
na msngfaldiga widstepelse widn'agtha!len, för?
nuftct till blygd, och mäunistau till olycka.
5. Dock war de», sauna och reuare Guds kän«
guderi ock afgllderi.

nedom icke aldeles uisiocknad. Abraham, Israel
literuas Stammfader, öswade med standaktighet en
reu Gudsfruttan och förwävfwade sig derlgcliom

Guds walbchag. Han läiuilade sitt asgudlstn fadernesland och undgick med detsamma saran, att
blifwa förförd; ty eu sast förtröstan pä Gud, rättt
staffenyet och dygd prydde hela Hans
Fadrens tunsap och öfwerlygelse cirfde so»cn Isaac
och isrän deuncs son Jacob, sortplantadcs dcu up«
pä hela Hans talrika efterkommandftap; ivlaud
hwilta lo>eph, martwardiggeuom siue öden och
uphöjelse till undertonung i Agypten, sörmädde allc»
siua anhöriga wid en stor hungeronöd, att begis-

samma

wa sig till
Land, hwarest de starkt förotade sig, och, oaktadt alla förföljelser,
de scderl
mera utstodo i Agypten, alud blefwo trogne och

tillgisne sine

Fäders

som

Religion.

6»
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6. Men saran, att blifwa förförde war dock
altid lika hotande för dem och med Isteliterne,
syntes hela mänstligheten komma i sara, att förlora

sanna kannedom.

Guds försyn träffade derföre den austalt, att Moses, en i det kcngliga
upfosirad och med ett oförsträckt
hofwet i
mod och stora qafwor utrustad Israelit, ätog siss,
att söra sinä medbröder ifrän Agypten till deras
Guds

fädernesland, Canaan,

förfaders Religion

/

samt

alt liprättbälla deras

igcnom en höqtidelig LaqNiftning

och qndStjclisteliq inrättninq. Alt delta utförde han
under Guds synbara biständ. Han försivaqade deras
beuagenhetlill afguderi, och wande dcm till en noqa
emot Gnd och mannisior
efterlefnad af siua
och uplifwade
hoS dcm,Nelim'onens adlare
samina
drifter. Hans efteriradare losua
arbete, sa mycket ifriqare, so»n deras nya hemwist
blottstälde dem ännu förnyafarorafdc angrcmscmde
afgudista folksiagen. Han band dem ä nyo wid den
as Mose efterlämnadc lagen, som
sick an?

seende af Guds första ftrifteliqa nppenbarclse, ywil?
ken, enligt Mosis försätran, en tilllommande sior Lä:

rare ytterligare stullc förllara och utw.dga.
7. Sa suart de oroliga tidcr under Domarena
woro framfiutna gas Gud Isra.ls folk tonnngar
till Regeuter, ibland hwilta Dawid och Salomo i
synuerhet, upmuiltrade del till den mmm Guds dyr?
kan. Bäg.zc morde de sig förtjente om dcn offcntcliga
GudStjensten; tillhwilket bel)os ock Salomo, updygde och inrättade ilerusalcniclc för dc» tweupräk::gl

Tempel. Dawids och siereo Skaldecjwadcn
gions-siulgev ellcr Psalnier, SalomosSeoesprär cller
Wis-
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Wishets lära samt hansPredikare höra till desiä tidcr
och bära wittne öm beftaffenheten, af de tiders np-

lyäning i Rcligionen och Sedeläran. Dehc, jainte
nagra andra historista böcker ladcs till MosiS strift
tcr, och tillika med dcm nyttjades och förwarades saen czrundlaqqninq till den upvcnbaradeße.lissioncil. Igcilom Rehabcams okloka rcgerinq, söndrade
sig foltet efter Salomos död i twänneRiken och förföll i afguderi och n»lda seder, Gud upwackte der-

som

före

utomordenteliqa lärare. Propheterne,

som stulle

göra folfet upmarksamtpä afcn,da tjenstens styqqelse,
förfadernas Religion och sedcnias förfall. Naqregode
Konungarmordeockdetsanuna; menfolkctwarredan
iqenom claka Regemer förderfwadt och fbrwilladt,
Bässsse dcha riken, soni kallades Samana och leru?
salelu, lät Gud verföre igcnomAhyricrna och Baby?

lonierna förstöras och folket bortföraö utnr siu faderneolcmd.
8> I denna aftässsenhet iftän sitt fädernesland,
kände mänssc sin begangna därstap och wande si.z ater
till deras Fadere Gnd. Med trängtau och älrä onstade de, att komina tillbala till Icrnsalem och äier
uprätta sin fordna Gudstjenst. Den PersisteKonun?
gel» Cyrus, lämnade dcm andteligen, tiilstand ocrcill

och sieremsende

b.egäfwo sig pä aterwagen. Efta och

Ncyemias unättaoe
ä nyo; och ifrält
d«.-n ilden,dyrtadc Iftaeliterne med ifwcr och staudattighet den ende fanne Gnoen, och blygdes för M

«'gudaycnst. Alla deras heli>;a ftrifcer blefwo uu
saniladc, för att lasas och förllaras iberasSynagogor
ellcr Schulor, päSabbachLucllcr lördagcn i ywarje
roecka. Hangenom utbreyoe sig Guds tänncdoin alt
mc?

)

mer
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och mer, och erhöllstörre tydllqhet och lif. De i

ficre lander trinqspridde Ijraelitcr eller ludar, som
de nu kalladcs, morde sin Relimon för andre bciaut;
hwarigenom oförmärkt grunden lades till en allnmn
fortplantning, af en ren och äkta Religionstunstap.
Deras hcliga slrifterS öfwersiittning i främmande
tungomäl, i synmrhet det da för tidensa allmänt be?
kant 1 Grelisl a spraket, bidroq ejKtet tjll sainma ändal
mäl.ludarne tN)ckteS wäl annu myckct afde utländsie
foltslag, som tid efter annan herrstade öfwer dein.
Maccabäernefralstedem dock ifrändettaok,ockdcvaS
nya beherrsiare, Romarena, qäfwo dem igcn egne

utaf Herodista slägten, nnder det mildare
Romersta öfwerwaldet. Endast af nsgra particr, i

tonuligar,

synnerhet af Pharisäerna och Saducäerna, som i
Religions nieningar hyste olila begrep, wardt

»nänheten mitzledd.
9. Imedmnd hadc walkonster och alla siags wcd

hos dc sidrrc utl<mdsia fottftagen, i sym
Greter och Romare mbreoi, sig och wunmt
en ftnare förädling; lueil med alt decca hade de lärde
ibland dem ltten eller alsingcn NmftapomGud eller
guddomeliga ting, och ywad de z ,l>.an afsitl laroc,
war utau nunfta inftytelse pa allluanhetcu,
war
uedm>l,ten i la>ler och manggnoencl tUlgiswe.i. GndSi
frultan syiues sä aloeles wara sörsivnimen och sedcr?
»ms förders sa ston, au till och mcd lärde heoumgar
cch alldre, som brunno af
och fofterlauds
tärlek, yrla.de pa
tenftaper
neryet

som

forctommande af

man «äl
unocrgang. Wld lagjnsnungcn
ocr alleyanoa lucdel yariill; men merandels ulan iu?
dftlncil och mM»
ic>.
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Men Gud, sor.« vedan länqe förut hade ge?
Mosen ochProphttcrnelöfwat, utafAbrabams
pä detwishet
efterfommande sända en stor
kunsiap
förnuftiq
Gndsdyrkan mätoch dyqd,
och en
te öfwer altlttbreda siss och männistorna igenom honoin blifwa försonta ined Gud; Gnd upfyllde nu
detta sitt löfte. lesus Christus upträdde säsom Lärarc och »uännistovsFralsare. Han föddes som männiM af en fattig ludist moder; men Gnd war före.'
nad med honom och hela Guddomens fullhet bodde
uti honom. Johannes döparen, som kort fövnt till:
tradde sitt ambete, utmarkte wäl honom redan; men
hausegen lara,hausundcrwark och ostraffeligawaw
i

c><

nom

del wackte dock en ännu större upmärlsamhet. Han
mwalde siq nägra förtroqna lärjunqar, och lcirde i
deras närwaro ibland ludarne med den tydlighet
ingen för honom kunnat de?
och öfwertygelse,
römma siq utaf. Siu lära bekräftade han med wäl«
görande »uider, hwilka öfwerstego all mänstlig wishet och kraft. Just pä den tiden wäntade ludarne

som

sin, iqenom Propheterna utlofwade, Metzia«; nien
de troddc af nustfdrständ, att han till dcras beftielse
ifrän främmande öfwerwalde stulle uptrada som en
hjelte, och n,ed wapnc magt göra andra soltslag
dem underdänigc. Af deuna orsak betom ock lesus
flcre anhangare. Men da han inga anstalter
till sitt wcr'dbliqaressementes al,tt'äde och solistagens
nuderknfwailde; utan förklarade sig cudast i den afsikt wara kommen, att bidragk till en fnllkomligare
tnustap om Gud, san,t att stifta ett rike, hwarest en
ren GudSdyrkan, sannig och dygd stulle blomstra;
da hau ntomdetz idteligen ifrade emot deras willfa-,;

relser

°
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-relser och laster och öfwerljudt tadlade deras lärares
meningar, smnt osta m?d eftcrtryck lade de förnäm?
ste och förcständarena ibland folkct scumingen för
dgonen,

vch

sä ädrog hcm

sörföljelse.
i l.

Den

mänheten

sig härigenom snart illwilja

tacksamhet och det bifall, hwarmed alb
Hans lärdomar, beredde honom

emottog

genast de förnämares afund och hat.Uppenbarlisien
wöaade man wal ännu icke företaga sig nägot; mcn
hemligen tänrte man pä niedel, att slaffa honou» utur
wägen. Hans lärjunqe ludas förrädde den ort,
hwarcst han tillbragte natten, och fanqelse mcd den
qrufweligaste mitzhandling följde pä nidiugswerket.
la° Pilatus, som da warßomerstSläthällare i lan?
det och öfwecryaad on: Hans ostuld, dönide honom
icke dcstominore till den ncSligaste och cpvalfuilaste
död pä korpct. Pä sadant sa« qick Guds räos bcslut i fullbordan, att lesus siulle blifwa männisior.'
nas äterlösare, och igenom sin osyldiga död försona
dem mcd Gud, i det han icke ailencist igenom sin
förträffeliga lära och det fullkomligaste mönster af
dygd, utan ock som försonare och medlare imellän
Gud och männistor wardt wära synders förlätare.
la, just pä detta sattet siulle männistön äterigcn
försäkras om Guds faderliga kärlek, upeldas tili en
alfwarlig afsky för synden och sinna trösi i sin äter:
läsares lära, när swaghct och wanmagt synteS neka
hennes redliga ifwer en lyckelig framgäng.

Medlesu wäldsamma dud trodde Hans sicm
saken wara wunnen. Men Gud smojfästade Hans
guddomeliga sandiling och lära igenoin Hans upwäckelst iftän döden. Segersam stod Jeesus äter up
och
12.

der
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och tillbraqte ännu syratio dagar i sinä swaga lär?
junqars sällstap, till ytterllqare styrka och närmare
upinluuran för dcm, stm nn mera pci egen hand
stullc utbreda Hans Reliqion ibland Invar och hed:
ninqar. As samma orsak pämiute hati dem ä ny»
sitt förut gifna löfte orn. GudS andes och sarstildta
gäfwors meddclcmde; hwaruppä han i deras äsyn
wardt uptaqen ifrän jorden, och icke mcin<za daqar
gäfworS nlcddel<
dercfter, qick ock löftet
ninq i fullbordan. Mcd owanliga insikter, mod och
synbar frimodighet utrnstade, förkunnade de nu I«
su lära, —om hwars mlddomliga ursprunq d inne«
woro öfwcrtygave— fördcouplystasie folkslag
och förattade under sin ämbetesstrwaltning bade

förföljelse och döden.
iz. De§e lesu lärjungar, som ock kalladeS Hans
Apostlar och sandcbud, tillit a mcd nägre andre, som
ökade deras antal, ibland hwilka Gud i synnerher
utmärkte Paulus, strefwo lesu lefwernes historia i
de fyra Ewangelicrne, Christcndomens första utt
la?
brednlng iApostlagärningarne och den
taus grundsatser i ätstilliga bref, till de nyligen upl
rättade församlingar. Säsom detza sirifter genont
GudS och Hans andes besynncrliga föranstaliande
och biständ woro strcfne, sä blefwo de ock samlade
och jänne de äldre heliga Reliqionsstrifter forwaral
de. Denna samling talle wi Bibel, och sinne deruti
en stigande tillförUtcliq Gudsunderwisning öfwev
alt, hwad wi till war lycksalighctS grnndlägguinK
för detta och det tilllommcmdc lifwer, böre tro och
göra. Denna boken ar altsä att anses som en dye
Guvs wälgärning sör wcrlden; tn dm uplyscr otz
med
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wed tydliqhet och säkcrhet öfwer de wiqtigaste angel
lagenheter bade pä hjcnatS och försiöndcts wagnar.
Oändeligcn myckct godt, bar ock dcnna boken redan
stiftat i wcrldcn, i synnerhct gcnom den anlcdning,
det mcmstliga förständct härigcnom bekommit M
eftertänlsamhet; hwarföre ock Bibeln bör anseS, sa>

förnämsta orsat till dch uplyoning.
Indar och Hcdningar förföljde Cbru
siendomens förste lärare och de församlin.M, hwill

soin

den

14. Bäde

ka dc ftiftadc; Vock

som ludistaSlaten tort härup-

pä förstördes af Romarena, sa uphörde wäl den af
ludarne de»n tillfogade förföljelsc; nicl» i Römersta ritet warade den annu hela trehundrade är. Eä
grynnua detza förföljelser ock woro, s« knnde dock
förtrycka eller uphäfwa Chriinsten inänstlig
alt
Under
utwartes sörtryck, witmade
stendonien.
de Chrisinas fromhet och tälamod, ddmjulhct, männisiolarlek och cndrägtighet,
och förnösian pä Gud, on» deras Religion. Andtcligen tog Kejsaren Consiantin dcs« store sielf, dcn christcliga läran
an. Men ty wärr, de Chriftnas fronch<t och dygd,
aftogi selluna mon, som deras lära ucbreddc sig och
wann öfwerheccns bestydd. Försammlingamas lä<'
rarc och Bistoppar rnmärktc sig snart genom
lystnad och förmätenhet, och i fynnerhet tillwällade
sig Biftoppcn i Rom, som nu kallas Päswe, ett
anseende sramsör sine mcdbröder, hwillet snart dfwergick i herrawalde; cmedan han gaf sig ut för
Christi syuliga Stäthaliare pä jorden och nphäfoc sig
till allmän domarc i andeltga och werldsliga arender. Den myndighet, hwillcn han tillstanftt sig
utöswadc han med yttersta hardhet och sörb.öd det
werlds,

)
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wcrldsliqci siandet att läfa Bibeln, ps det han i«
bland en olmmiq allmänhet mött? sä inycket lättare
tunna initzbrnka Rcliqion«n till sinä eana afsikter.
is. Ichl lara, sä e»lel och ädcl hon mar i sitt
ursprunq, befom hariqeiiom siere mänstliqa tillsat:
och wanställdcs acnom förtydningar och widsteppeliga bruk. Päfwen nted sitt anhang inbillade
till och u»cd allinänhcten, att den, som af honom ell
1.-r 'saon annan bisfop sörklarades för ochristcn cll
som det ock kallades lystes i bann, sör!o«
ler
rade med detsamma a!la medborgerligarättigheter,
ja; att konnngar qinqo härigenom kronor och rikcn,
ock manmstorna saligheten förluftiqa. Tro och red?
lighet blcfwo un, st> osia dct behagade Päfwen, ord
utan bttydclse och innehall. Uprcsningar och ni.i!'k af alla slaq tillstaddes och de Christnas
lcdo
sever en oboteliss stada. I Religioncns sialle
lrädde en prägtig och tom Ccremonietjenst, som
nu ökades mcd hevnista ock afaudisia plägscder.
D'>)li?a mihbrnk befalltes afPäfwarne, till att qöra
allmänheten sä nmcket willigare, att cmtaqa den i

.scr

grmid förderfwade
infördeS o?k

synteS

och fdrdunkla

Chrstelldomen. I samnm afsikt

dyrkan, och pä sädant sätt
wilja intränga siq i lesu lära
tron pa den endc
Guden.

sanne

16. Sä wäl detta, stln mänge Christnas lasi?
fulla lefnad, öpuade wägen för en ny Religion,
hwilkcn Muhamed, en Arabisi töpman stistadc.
war
Han gaf siss ut för en Prophet;
af

som

sano

att utrota mängguderiet och äterställa läran
Gudcn. Sinä kunsiaper, hwilka
om den cne
andras
ut för
utur
strister samlade, gaf
han

Gnd,

sanne

han

gud.
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Huddomeliqa uppenbarelser. Koran heter den strifter
liqa samling, soin innehäller Hans lärdomar ock Religioussatser. Flere Mosaista och christeliqa laromee
ningar woro inflätadc i Hans Reliqion och förslasfa?
dc henne ett bifall, hwilket han utom dest, upmnm
trad af tiden och omstandighetcrna, icke försummade
att med harsmagt föröka. Han gjorde eröfningar i
Arabien, och Hans efterträdare, Kaliferile, utwid«
gade dein öfwer Arabiens gränsör och fiere christclii
ga länder; ja till och mcd in i det landet, hwarest
lesus hade lefwat och förkunnat sm lara. Dctta gaf
Päfwen tillfälle attupmuntra de christeliqe Furstarns
till ätercröfrittg afLe förinenta hellga orter, hwarcst
lesus war född, död och bcgrafwcN, pä det Pcltt
grimmerne, som af widstepelse hoptals anstälde sitt
wallftrt till samma ortcr, icke widare mätte störas i
sin andakt, af Muhamcdanerne.
17. Twähundrade är warade detze fälttöcf. Matt
kallade dem korsfärder; emcdan man med ett tors
beceknave hwar och en, som lät wärfwa
dertill.
Päfwen lohvade ät alla, som laro bruka sig i detta
kriget, afiai, det är syndernas förlätelse, och stora
förmäner i himmeten. Dc Christn.s olunniqhec och
widstepelse war sä stor, atc de trodde alt, hwad
Päfwen, under iubilladt namu afCljrisK Stäthällare
lofwade dem. Kajsare, Kommqar,
Herrar
czch cn stor myckenhel af folk gjorde sig fardige att
utsöra et sä förtjenstfullt werk, och winna de utloft
wade stora beloningar. Regenternee fränwaro
nade Päfwen fria händcr, att efter behag bjuda och
befalla i deras lander och derigenom, uiwidga sitt
herrawälde och befästa sin >nagt. Flere Furstar och
L
«tl
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af deras undersätare, förloradel
triqct
dttla
sitt lif. 'Undtcligen eröfradc mau wäl
b?t
tallade heliga landet,
dock, ehuru man
pä slutet a?
trigsfärder,
förnyade
detza
fiere gängor
ett

otroligt antas

sa

som

föNorades. Till ftörsta stada för Christendomen,
bctoin PäfwenS afiäl igenom detta triq ett sä blindt
och alimäut förlroende, att mau utan rätlstaffenhct
och dyqd rätnade pä Guds walbchag, och till inqe»
nnga upmuntran för lasier och widskepelsc, lrodde
sigförwcdelft blotta aftatct,tunna erhälla salighetcn.
18. Päfwens fritostighet med sitt aftat siec; andl
teli<;en till den owamade höjd, att ha» till sitt wallui
siiloa hofs lmderhält, begyntemdelädctför penninczar,
Muntar, jom länge förut hade stiljt sig ifrän den
ösriga werlden och af matlighet och lättja begifwit
siq i tlostren, drcswo med trogcn tjenstattighet dcnne
HoS det otunniga och laft<
aftatshandelförPäfwen<
dc
foltet,
sig en widstepelig
förwärfwat
hade
fulla
helighet.
inbillade
alla orterdreft
Pa
för sin
wo de sm handcl med syndafdrläcelsen och insamlade
derföre otroliga penninqcsummor, än till ett, än äter
till ett annat, kyrtans behof. Flere enstildta tyrtor
erhöllo till och mcd tillständ, att meddela ett fullkcmligt asiat ät dem, som uppä de Fester, hwilta till dez
ras Hclgono sminnelse firades, förrätlade derstädcs
sin andatc och offrade; ett brut, som ar öfiigt i dcn
Romers! Cacholsta kyrtan. Hwem inser wäl icke,
tcr

-

huru

myclet den egeuteliga

sanna Christendomen

härigenom sörloradi: ? Näqre sanningens bctannare
och Kitinen uphöjde wäl stundom med frimodighct
siu röst häremot; men Utractadc litet cller intel.
Man tallade dem tättare och falstc larare och deras
nit

)
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nit för sanninqen belöntes n»ed eld och swärd, och
läran hotades alldeles mcd undcn äkta

dergänq.

Mm nu förbarmade siq Gud öfwer det
clendct.
Grekista KejsaredömetS, och staden
siora
Coisiantinopels eröfrinq afTurkarne, nödgade flcre
lärde 'christi'? Greker, som rcdan lange förut hade
afskuddat siq Päfwarnes wäldc, citt bcqifwa siq till
de länder, hwarest den Romersta kyrkan war herrsiande. Genom dcsie flygtmqar, hwitkas fyrta
annu
bäst är den herrstandc i Rysiland, ut-spriddes konster och wetenstapcr pä nytt) hwari:
genom förständet smaninqom äter uplysteS. Grc<
ly.

som

tista sprälct lärde man af dem pä nytt och det
Hcbraista af ludarne, och banade siq härigenom
wäqen, till Bibelns bättre förstanö och friare bruk.
Man bdrjade pä sädant satt tanka friare och

som

lärde siq kanna

de mihbruk,
hade insmyqt
kyrlan, tillika med dcn sjukdom, hwaraf
huswudet och lemmarnc woro sinictade.
22. Genom sorsi ning i Vibeln och pröfning
«f de lärdomar, hwilka den innchällcr, blcf Doctor
Martin Luther,
war Profesor i Wittenberg,
«pmärksam pä dc§a herrstandc mitzbrut. AfiatS:
hwilten en nnmk, wid namn Tetzcl, id<'
tade omkring Wittenbcrg utan all blygd, smärtade
den adle sanningSalstande Mannen. Han war

s«q i

som

Prcdikare, ochräknadedetförplikt, att warnasinförsaittling, för denna förförifta och bedrägliga wara,
hwillcn dag ifrän dag wardt begärligare. Af
renaste nit för sanningen, siref han satscr emot
gMösa »mftbruk och, försw«ad«d«m. Hans

wän
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Philip Melanchtbon trad.'
wän ock
pä
de genast
Hans sida och bässqe larde qe-

sinä qrundeliqa s rifter, och Luther utom deft
i sinä preditninqar, att Bibcln ensam borde cl>u
Christncs rättesnöve i tro och lefnad,
ses föratt deenliat
oc'>
desi innchall, nsqot annat mcdel
icke gäfwes till erhallande af syndernas förlätelse,
an en alf.varlig omwändelst ifran synden, förl
lnedclst en rättstaffens tro pa lesum, som borde
wara wexksam qenom ett dygdiqt sinne och god
wandel. Just dctza sanninqar lärdf nastan pa
samma tid Zwinqli, en rättstaffens Predikare i
Schweiz, och cfter honom Calwin, i Genf.
21. Detta retade Päfwens förtrytjamhet, hwari
söre han ock pä alc sätt, sötte att hindra dcnna
läroförbättrinq. Luther lallades af Kejsar Carl
den ste till Worms, att fdrsnara siq. Oförfarad,
instaldc sig denne redlige man och förfwarade sin
lära, emot ett päsiyellgl Sandebud. Man sörebräd?
ha honom lM'>)»aedenhet. Hiajsarn förllarade yo?
pom alla borgerliga rättigheter förlusti>l, och Pasi
N'c,> satte honom i bann; men Luther förlorade
dock, hwarteu mod eller standaktighet. Hans
Laodsherre, Churfursten as Sstchsin lat hemligen,
för der, d.f>veU)ä!,aande farans stuld, insiuta ho?
liom

fiom pä «Klotcet Warchurg, Har bem)nte Lmher
att öswerftcta Pioeln i stic modcrsmal, Hans ypl

perligaste qrbete, soin sa myckef bidragit, och ännu
hidrager, till en renare Neligionstunstap. Alla
gudstjenstcliga dfnin.;ar, sörrättaoes nu likaledes
pa moderomalet, sa att ock gemene man tunde
i. hen HögsteS dyrkan, och «.enon» rmder:

°
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wisning uplysas. Den herrsiande kyrkans mi§brnk och irrmeningar updagades och sanningen,

som
siq

sramträddc, segrade och utbrcdde
snart öfwer ftere landcr. Den unssefar hun?
drade är förut upfundne boktryckarckonstcn, som
i en stor myckenhet, pä en gäng och till ett rin?
ga pris framstaffadc sirifter hwilka sörut med
möda och stor kostnad braqteö i omlopp, bidrog
,

i synnerhet dertill, att utsprida ljus

och

kunffaper

af alla slag.
22. Alt detta war ogenskenlissen ett förs»nens
werk. Derföre kunde ock Pafwen och Hans anhänqare nied alla sinä rörelser, alla bannwiggar
och hotelser, icke mota och hindra det. Sanningens spräk, tolkadt af sädane man, war «zenomtrangande och öfwertyganve, kyrkans jörderf allmanc belant och förbättringen lange efterlangtad.
Pä Riksdagen i Augsburg wardt derföre dcn
gemeysamma trosbekännelse offenteligen föreläsen,
som derföre tallas den AussSvurgista bekannelsen
eller Confetzion, hwarcfter Luchcrs anhangare, sedän de annu

uthärdat ftere

ledjamyelcr

och

ett

trig andteligen erhöllo sin tros- och samwetssrihet, och lila rättigheter med de Pafwiska
i Tysta rikel. De kallade sig nu Ewangeliste
eller Protcstauter, och Zwingli och Calwins an:
HHngare Resormerte.
23. Men Parthiehatet uphörde d?rföre ännu
icke. Man försöljde Protcstainer och Reformerte,
hwarest man kunde, och de<)e, ehuru enhast stil?
de i mcningar och wancr, bemötte ywarandra cj

hädftt

<lke.y

dstttre. Igcnom lesmmne, en

,n)luzen

<ia:

af
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siiftad Orden, och de förföljelscr de
fö,o«staltade, uptändes .ett härjande trettioäriqt
Cacholiserne

Neliaionskrig,

lista fredci,;

som

sinladcs

qenom den Westpha-

hwarigenom

och
namu
af Protesammansmultet
sianter, erhöllo en fullkomlig ReligionSftihet och
ltthtt.
24. Oanqcnäma uptraden af hat och wedcrwisja, de särsiildta Parlhicrne imellän, hafwa wal
och sedermera HHr och der qifwitS; men i det hei
la hafwa dock alla wunnit. Rastlöst, hafwa
Protestanterne arbetat pä sin uplysning och sökt
rensa sin lära iftail alla öfwcrlefwor, af framz
melto, under ett

mande mänstliaa tillsatser. I jyuncrhet hafwa
de anwändt myckcn fiit,pä Christendoms ftdclä:
ran, hwilken dc, lika
trosläran, ester en sund
Utlagqning efter grundspräket, ösa utur den renai

som

sedeläran,
sie kalla, Bibeln. Bagge,
iämnföra de med förnuftetS grundsatser, och före<
sialla dem i dcn stönaste ordning och sainmaiu
hang, till nytta, trost och upbygclse förhwaroch
en, som sjelf will tanka och öfwerlugga. Parchier

hafwa wäl ock
ligheter, hwilka

giswits ibland dem; men de oroi
de stiftat, hafwa warit torta, och
de foranlatit, obetydclig.

skadan, hwllten
25. Genom anställda jkarpsinniga och friaun?
dersökningar, hafwa wal ock manga memngar,
siridande emot ett eller annat af de hittils dftlga
lärojdreställningesätten blifwit bekanta, hwiltet
den christeliga tärleten pälagger oh att tala;
emcdau ingen har rättiahn, att fordra af den
«nyre, lila hsnzsrensMlnmelse i
Mn u>v
der

°

(
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der all denna länkefrihet och synbarc», modesiuka;
otron och tadelsiuja; oaktadt all de» möda,
kan anwundt, har dock Vcn sanna Rcligion ab
tid wunnit. Under alla brytningar, blir drt ock

som

sramantt hennes lott, att winua.
Blifwe dcl derföre städse wär lust, att gruw
deligen fatta och lära otz tänna Saliqhetslaran,

till hjertats förädlingnyttja och anwäw
henne. Endast pä denna wägen öpne wi
lat för den salina öswertygelscn, att hon leder
sitt ursprung ifrän inqen annan än Gud, ljusets
Fader, och att hon, säsom Hans werk, alvng kan

«ch

att

da

öfwerända tastas.

ich alle Bitterkeitcn des ieehe ich emitze Susiigkeiten geschlnecket
zur Vollkommenhalte. Mmi
und
dicnte
uur, mich
zur
heit
ungluckllck)er zu
desto unvollkommener
So

bens,

machen.

X^

eben der Zeit, da andre, sich unbeJugend hinträumtcn, schiich
ich oft in der Stille der einbrechenden Nacht
mich zu demGrabe eines meiner Voreltern hin,
wo ich auf das bitterste meine damaligen (vielleicht prophetisch, auch meinen zutunftigen) Zustand beweinle, und, unwifsend was ich bate,
aus der Fulle des Geistes mis Inbrunst bat:

Zu

wusit,

fichllos ihre

O varer, lasi deinen Geist aufmir zwiefältig ruhen!

Aber ich blieb der nicht, der ich damals
Habe ich einen grosicn Theil meines iebens deswegen zu bereuen, wcil es nicht unheilig, sondern thörichtwar; so habe ich auch eiwar.

nen grosien Theil zuvcrsiuchen, der als eine
Folge des ersien nicht gewesen wäre, wenn )e-ne nicht vorhergegangen wäre.

Unter unvernunftigen Anverwandten, zum
gewisseulosen, zum Theil ungeschickten

Theil

iehrern, unter

Vtenschen

besten

und

unchristlichen

und ungesitteten

lahre, die meille
glucklichsten hätten seyn können, zu
E 2
dem
wurden mir die

