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CATECHISMI APPENDIX,

sdlien, Clerum diretta-»
Wart och mödosampt ar thtt wäl at lära the ensal-

rätt och grundeligen sörsta sina ChrijtendomS
dochgansta nödigt/ effter ther pä hclnger

thtrasewigaSallgheel.Böör sörthenstul ost/hwilkaGud
haswer satl tttWachlare/cch wil at wy stole waka för warä
Ähörares Eiälar/säsom the therföre rakenstap görastola/
ingen eUer Förtreet/llwcha eller Efftertaalansee/
störa eller achta/vthan vthl Gudzft-uchmn och hiertans En-
faldigdecl/mcdh Bekymber och Waakslmheet/med Lackan-
de/TrugandeochFörmanande föncktta thet wärt EmbeteS
pllcht otz palägger.

Och ändoch ali oförtruten Möda vthiCatechifmi össnin-
\ garaffendeelenfaldige ringa achtas/och aff the ilwiUlge

> förachtas/ sa ärdoch wart Samwetz wttnesbörd war Be?
i römmelst/ ochwärHugnadatthe Gudhfruchtige och för-

I standige rhet erkänna. Ochpa ther the niitälfkande och om
sin Saligheet bekymmersamemamchroch mehr ftyrckias/

: the försummellgerättas/ och theFörachtare omwendas/
hafiver man icke aUenast / effler ther enfaldigste sättet/ foMhär tilhaftver warit brukellgit/Catechisinum at proponera,
a nnolätttttyckia/ tllläggiandes Spörsmalen och nägra
Skrlsstenes Sprak, vthanocksa ett Satt Catechismum
Öt examinera_,.
r Sattet Catechismum at pwponera, synesbastwara/at
lbehalla chet sedwanlige: nemligen at the ensaldige lära förstMval och tydeligen sielfwa war Christendoms Hufwudstyc-
len/fampftheandraßöneri ab cboHn fmfattade: frtanhalles the smaningom til at lckra Lutheri Förklaring eUerVthtydnmgen/och tilltjka medh/ the enfaldigste Spörsmä-
en/«hwart Hufwudstycke. Men the andra Spörsmal el-

> [fr Hragor/ i synnerheet ther *äa Scriptur* citeras, tiro til-
"* rt f Cnt*esatte
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fatitf deels M thet mä wara en Contormhit bland Lckrar-na til at expiicera thesse wäre
ken/ deelsoch för them som kunna lasa i Book/ för hwilkasstlll ock then iv. Delen/ nagra Skrisstenes Sprak/ här tiltryckcer är.

Orn Tyden nckr thetta proponeras stal/ komma alla För<sambllngar intet öftverens: ißtaty Församblingarne haf-wcr man beqwämligare Lägenheetther til/ än vthiLandz-Förfamblingarna ■, önsteligit wore thet/ at Ähörarne vchithesse/enhaUeligen kunde wara tilstädes i begynnelfen affGudztiensten/ at ta straptför än Massan angar / pa enfier-
dedels Ttzma affCatechifmo predikas matta när dagarna
aro langaimen nar the arokortare/at ta allenast lästes hwa:
gang/ett heelt Hufwudstyckemed Lucheri Förklaring. Men
ther thetta icke steekan / ta predikes pa Söndagarna/ ioa>
exurclii ett stycke hwar gang/ doch gansta kortteligen och en-
faldeligen: Och pa thet the enfaldlge mage lckra bade wäl
första och tiUljka minnas/farepeteraa ock offtaLuther, vth-
tydning för them; och fom Tilfalle gifwes vthi expikation,
eller när hwart Hufwudstycke är andat/ propnneras ocksa för them the sörnembste och enfaldigste Fragor eUer
Spörstmal/ lc.

Catechlsmum at examinera, ehuru thettln swarare är/sa är thet ltjkwäl ganstanödigt. Hwadh Tijden at exami*
neva. widhkommer/ sa är thet ett gemeent bruuk/at Schriss-
tehald söretagas Fastelags Tijden/ ehwad thet steer vthi el-
ler widhKyrckian/ eUer ock/ (thet fom myckit nyttigare fy-
neswara at thevthgamble/ ock fmä Barnen ockfä mätte
wara tilstädes/ och thet ma bätter förnimmas huru the i
F)uushällen leftva/ huru the läsa Morgon och Asston/ til
och fran Bord: «.Vten alt MHbruuk masteförtagas)pa
athstiUige Orter i Förfamblingen/men sa är thet icke nogh/
vthan noden sordrar/ at the offtare/ nemligen nägrar»mi<



llereMHuushald hwargang/blifiva tiWdes vthl (Utf
widhKyrckian/ hälst emellan Päste-och Michaelis tydh/
antingenför an Gudztiensten angar/eller stdan then siuten
ar/ at Lararne mätte förnimma hwad Framstegh the gora
vthi sinä Christendoms stycken. Fast nyttigt wore thet ock/
när Ähörarne nagorlunda hafwa fattat/och första thcssa
fina Christendoms Stycken/ sasom ock Spörsmalen/ at ta
nagra gangor om Ähret/ i synnerheet när hwart Hufwud-
stycke stutit sr/ ett pubiicum rxamen höUes i Kyrckian/ an-
tingen strax effter Predikan för an Messan begynnes/ eUer
esster stuten Gudz doch maste mgen vthstämmas/som icke sa wal förstar eUer swarar somsigh borde: Man
fragar gemeenligen först them man förmodar kunna faa*
ra/ och sedän the andra/ samma Fragestycke/ at the ther
medh lockas/ fom thet maste stee medh lockande/ (doch hoos
the mootwillige och Halsstarnge medh trugande.)

Satttt anbelanaandes huru man examinera stal/ at La-
rarne mage wara ta myckit wisiare och tryggare/och the en-
faldigemeera tilfitjt vpwckckias/ seer man intet annat/ an
thet soM Vpsatt är/ och Vthl sidsta conventu approberafces/
NeMligkN at tapita Chriftianae Religionis noteras öfwerst k-
meUan twenne sättes ett lignum för them som lim-
siicitcr them täsa/ocrj ett för them när the kunna I.utderi ex-
plicationern: Itern, för them som kunna swara t-il Quxftio-
nes,aliquornodo eller och plenius, sammalunda för themsom aro Booklärde/lc.ThessesFN2 kunna saledes tllfättias/
at när en fan läfa sielfwa Hufwudstycket/doch icke wäl eUer
tydellgen/sattestcttafignnm sasom etthalfft korsi (,) närthen bättre lärer/sättes thet andra halswa til/ at thet blif-wer ett heeltkortz (x) Sammaledes och när en laser Bth-
tydNingen waletler illa/ eUer och nagra stycken ther aff. Pathet fpano som fram forxinicrne staar/vpteknaS Personer-ne vth» hwart Huushald /ia ock the sm 4 Barnen / fast <ln



Mkmitn alletnst l stycke t\kn ther fgenom loc-
kas tye och bliftva drlstigare. Dch kan dttla bcqwämllgast
stee i hwarföre och chetta Vpfttlet kallas cn
Skrisflbook/ medh hwilkm sörsichteligen maste t>msdåt/bt
the enfaldige icke aff nagon Fruchtan/ som stuUe thennaSkrifflchook til nagot annat mHbrukas/ förhindra sina i-
fran chenna höghnodige öffningen. Lemnas ock ril hwar
ramiiie nägot Aum/ i synnerheet för them / ftm Lararena
förmena kanna figy föröka: ar en Skrifft-Book ma kunna
brukas til k>. 15. 10. eller fieere Äyr. Nar nu Lärarne säle,
des medh största fltfr sighwlnläggia / fövft huru theras kareHhörare ährligen meerHch meer tiltaga och lära sinaChri-
stcndoms Hufwudstyckenj Til thet Andra/ar the themrätt
och wal första; Och til thet Tridie/föra ther effter ett Chri-
steliqit Lefwerne/ sa stal theras Arbete imetwara fafängt
i HERranom; vthan ther pa följa HERrans ymniga
WaWnelse. Hans Näde och rijka Wälfignelst ware medh
ochöfwerooalla. Äboden & oftob.Anno 1666.

JOHANNES GEZELIUS,D,
Ep. Ab.


