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Ingängen.
t. Fraga: Ho är en Christen? Swak.

som är döpt i Guds Faders, SunsH ? och densHclige sludes namn, 06) haf-wsr uti dopct ikladt sigChristUM, dett
han tror och bekänNcr för sitt FrWtt ochCaliggörare.

Gal. ?: 22. Act. Tt: 26. Läljungarne beaynti
ftZrst i Antiochiett tallas Christne.

5i Frag. pä huru mänga sätc brukas der
Namnct Christen? Sw.

t. I allmanhet kallcls de Christne, soni
cn'o döpte, sgmc nagorlunda kanna och belan-
na Christum for mennistors Mlsare. ») 2.Bcsvnncrllqen de döpte hwilkas kUnbstap ochbckannclse om Christo instammer med Guds
drd, d>; Men 3. Egenteligen aro de Christ-ne, hos hwilka Guds och Christi kUnffavkar en sann tro och trones lydno, til at hallaChristi befallningar. c)

«) Mach.2B: i9,ät>< Act.iii b) I«lh<,o:st<
«) 3lom. 1: j<



CatcchlSlNlls.
3. Frag. Hwar ntt bestar da en räcr

Chnstendon: ? Sw.
Den bestar deruti, at wi länne Gud ochhalle Hans bud.

I loh. 2: 4. Den der sager: lag känner Honom,ochhMer lcke Hans bud, han ar en liugarc, ochi honom ar icke sannmgen.

4« 3rag. <swad bör en Christen wcra ochkanna om Gud Sw.
Sa wäl Guds wäsende, som Hans eqcn-

ffapcr, werk, wilja och rad om mcmnsiors
salighet, sasom Han dct i sit ord uppcndarat
hafwer.

loh. 17:3- Pftl. 147: '9- Han klingFt Jacob
sit ord: Israel sinä scdcr och ratter.

5. Frag. Nan nagon mcumst-a i dödclighe,
ten fulleligen käima och bcgripa alc

derra om Gud:' Sw.
Ack! Nej: ty Gud är oandclig och men-

nissans forstand mffrankt. .-») Dock ka» eil
Christen af Guds ord acnom den Helige An-
des uplysning, fatta och lara kanna sa mycktt
om Gud och Christo, som til des salighet ar
nödigt och tilrackeligit. d)

») i Tim. 6: ii. i Cor. 13: 9,10, 11. b) loh.'
s: 45. »loh. 2: 20,27.

6. Frag.



6. Fräg. HwadärGud? Sw-
Gud är af sig sielf et andeligit wäsende l

Tre personer: Fadren, Sonen och den Heli-
ye Ande, oandettg, allena salig, ewig, ali,
wetande, wis, fri, god, helig, sanfärdig,
darmhertig, rättfärdlg, alsmägtig och allestas
des närwarande: Detze Egenstaper Utgöm
Guds Majestet och Härlighet, l anseende
hwarlil Honom allena guddomellg Hra til-
kommer.

EM 3: '4- loh. 4! 24. i Zoh. 5! ?- 1 Neg. 8t
27. »Tim. 6:15. Psal. 102:28. Ebr. 4:13.'
Rom. 11: 33. Eph. l- il. Match. iyt 17. l
Sam. 2:2. Num. 23:19. Pftlm.ioz: z. «9:
iz7. >Apoc.i:B. Matth.4:is.

7. Frag. EmedanGud är enAnde, hwars
förc nllägger Skriften honom händer, för-

ter och andra »nennistliga lemmar
och egenstaper? Sw.

Deruti rältar sig Guds Ande efter wart
mcnniffliga begrep, och förstar med lemmali
Guds Egenstaper oÄ) deras werkan, sastm
med ögon Hans allwishet, med händer Hans
allmagt, och sä widare.

8. Frass. Huru fördelas Guds
Egenstaper? Sw.

De äro dels wasentelige> som tilhöra allcl
Tre personema i GudoMeN, sasom warelse t
»chafsigsielf, sallhet, ewighet/ aUwetetihet/

A s wil<
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wlljans frlhet, allmagt, godhet, helighet m.
m. Dels perjdnliga, som tilhära hwar Per,son enstildt, sasom, at Fadren föder, So-
nen födes, och den Helige Andc utgar: hwil-
ka Egenstaper utmarka hwar/e Person for sig
sielf, l det ena vstiljaktiga gudomeliga
wasendet.

Apöe. 2«: l. Han wisie mig ena klara älfmed lcf-
wande watn, klar som christal, d«n gict ifrätt
Guds stol och Lambsms.

l loh. 5: 7 Tre äro som witna i himmeten, Fa.
d«n, Ordet, ochoenHeligeAnde: och de Tre
äro et.

9. Frag. Hwadan kun>:a rvi fa tilläckelig
tunstap om Gud ? Sw.

Til nagon del af naturens lius; men full-
ständigare af Guds Heliga ord.

10. Frag. Hwad är Guds ord? Sw«
All tzen Heliga Skrift, som til ord och

meningar är af Gud de heliga mennissor ingift
wcn at strifwas, ochsalcdes mnehaller GuVS
sinne och mening, til et oswikeligit, fullkomli-
glt, tydeligit och kraftigt rättesnöre för osi mett-
nlffor i tro och lefwcrtle<

2 Sam. 23: 2. Luc- i: 70. Match. io l 19, 20.
2Petr. 1:2i. Ingen Prophetie är ännu framkom»

menafmennisto wilja; utandeHel>geG»dsm<n«
nistor hafwa talat rörde af l«n Heliga Anda.

li.Frag.
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»1. Frag. Huru fsrdelas innehällee afden

Heliga Skrift? Sw.
Uti Lagen och Evangelium.

leh. 1:17. Genom Mosen HrLagen giftven: Rib
och sanning <lr lemmen genom lesumChristu».

12. Frag. Hwar finnas deHe kHrttligm
ftrestälde? Sw.

Uti Catechismo.
13» Frag. HwadärCarechismus? Sw.

Catechlsmus ar et kort begrep afdenChrl-
steliga laran, utdraget af den Hellaa Skrift,
författadt utj ftrta Huftyudstycken med M-gar och Swar.

Deut. n: iz- 20,

14. Frag. Huru mänga Huftvudstycken
KromiCacechismo? Sw.

Sex, i:c> Tio Guds Bud, 2:0 TroneS
Articklar, 3:0 Pönen Fader war, 4:0 Dö-
pelsensSacrament, 5:2 SkriftochAfiösning,
och Altqrens Sacrament.

Fbrsta Hufwudstycket,

Guds Lag eller Tio Guys Bud.
i. Frag. HwarfirebörjasChristendHwens

Lära med Lageni' Sw.
A 3 Der-
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Derfore at wi af Laaen kanna ffole wär

syndiga natur och fördcrfwade tilständ, om
annors Evangelium stal föra ol) til Guds nad
och saligheten.

i>s< 6: 5, i: lag ho°ffar dem genom Propheternc»,
och dödaf genom mins mlms talz at dm ord
mäga i liu.set komma, och de säga: kommer, wi
wilje tjl Herran igen: ty Han hafwcr rifwit otz,
Han helar ofi ock; Han hafwer siagit otz, Han
firbinder otz ock,

»< Frag. Hwilken hafwer giswit osi
Sw.

Gud sielf, som i första stapelsen inssrefLa-
Zen uti mennistornas hierta/ 06) den med tiden
styckewis de HeligeFader uppenbarade, har
den omsider offenteligen pa tWnne sten tassor
utl Tio bndord forfattat, genom Mosen pä
Sinai berg til Israels barn utgifwit, at den
sedän matte alla Släkter, genom Propheter-
na i Gamla; mcn genom Apostlama < Nya
Testamentet, kundgiord warda.

E>'od. 20.'

3. Frag. Hwad är Guds Lag Sw.
Guds Lag ar Hans ewiga rättwisos och

heliga wiljas förestrift, huru wi af ren kärlek
siole ställa oi) mcd tankar, ord och gerningar
«mot Gnd och wär nasta.

4> Frag. Hwad är Lagsens Summa
eller lunchalle Sw.
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Denna: Du ffal älsia dm Herra Gud,

af alt dit hierta, och af allo dina sial, och af
all din hog, och af allo dine magt: Och dm
nasta som dig sielf.

Deut. 6: 5. Marc. 12: zo, 31.

s. Frag. Hwad är det, at älsta Gud af
alt hierrä, sial, hogochmagt? Sw.
Det är, sa kanna Guds godhet, at men-

niffans förstand är derom sulleligen öfwerty-
gadt, wiljan hcl och hallen deraf imagen, och
alla öfriga krafter ffickelige och färdige at es-
terkomma Guds wilja.

6. Frag. Hwad är der at älstasin nastasom sig sielf? Sw.
Det är i:<? Hyfa sa ostrymtad god tanka

om sm nasta, som om sig sielf, 2:0 Unna sin
nasta sa godt, som sig sielf, och z:c> Befor-
dra fin nästas basta, sa trogit som sit egit.

Match. 7: l».

7. Frag. Böre wi da älsia fielftva ? Sw.
la, ty egen kärlek är hos ot) nmurllg, och

deträtta mattet för war kärlek til nästan, ja
ock det hwarpä alla hotelser och löften hos otz
häfta stola.
8. Frag. Men är ej egen kärlek emot första

Budet? Sw.
Jo den, medhwilken wi älste oh sielfwa

A 4 anten
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anten öfwer Gud, eller lika med Gud, eller
följe war onda, emot Hans goda,wilja, eller ock
för winnings siuj alsse Honom 06) war nasta.

Gyr. 2f: 12. Den som Guds bnd Mer, hansoljer icke sit egit hufwud.
9. Frag. Hrrilken ar wäx nästa? Sw.

Alla menniffor sasom de der af et blod aro
fomne i denna werlden, ware sig egne cller
frammande, stylde eller ostylde, bekante eller
pbekante, wanner eller owänner, sg wida de
hwarandras hielp af nödcn hafwa.

M. 10: ;6. Act> f?: 26. Gud hqfwer giolt alt
mennisto siägtet afet blod til at bo pä hcla jor»
dene; och sat dem före bestarda tider, och stic.'
lat huru fvidt och längt de bo ssola.

iv. Frag. Skolewi anse frömlingar i trynq
och ds ogudakciga för wtzr Sw.

Ig witzerligfl: dem siejfwe ffole wi hewisa
färlek med förboner, rad och gerningar eftep
möjcliaheten: m§n derqs ondffa hör oh hatq
ech afböja.

Matth. 5:47. Om i hafwen edet wänliga emot
edra bröber qllenast, hwadbesynnerligitgllenl?
Görq icke ock sä de Publicaner, Ps. 139:21, »2.

if< Frag. Skole wj ock Wa wäre
Sw.

Utqn twifwel ester war himmelsse Faders
?ch efempel och befallnlng,

NM,
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Match. 5: 44, 45. Alster eora owönner, walfiqncr
dem som eder banna.. läter regna öfwer rattfssr»
diga och olättfärdiga.

12. Frag. Hwarföre stole wi ölstq rrar
Sw.

För <Zuds fful, emedan Gud nastan »cm-
te oh ffapaf, uppehaller, aterlost, och sälcdcs
älstar, sa wij Han ock al w> stolc wara Hans
godhets rcdffap för nastan, och emot honomsa göra som Han gör och diuder.
' loh. 4:11/ 2Q, 21. Mine täreste, hafwer Gud

sä alstat l'tz, sä stolom ock w> älstas inböchfs.
Om nägor säger: lag älstar Gud och holar fin
brooer, han är en liugare. Och dettt budet
hafwe »pi af hvnom, at den der älstar Gutz,
han st«l ock älsta sin bfoder.

?3, Frag. Gifwes da ingen ätstilnad eller
olifhet lin nastan.

Ip, men infet /ust uti farlckcn sielf, som
hör wstra hiertclig til alla, ntan i karlckcnes
werk, eller hewisning, som för den ena störro
an för den andra wara bör: hwarföre ock i
Guds ord göres stilnad emellql» synnerlig ochqllmannelig karlck.

2 Petr. 1: 7,

14. Frag. Hwad bör wapa Zrunden »il
olikakärleks wexks Sw.
I naturlig matto blods band, ftagt och

tvänffap, ») och i andelig matto tro, fqrlck
?l f och
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och sialenes bchof; ty derefter kommer en be-
synncrligare kärlck at öfwas. K)

,) 1 Tim. 6: 8. b) Gal. 6: 10.

is. Frcig. Ran nögoi, mennista blifwa
lig genom Aagsens gerningar Sw.
Ncj, ty ingen mcnmffa kan göra nu mer,

efterfallet, Lagen tilfyllest.
G.il- 2:16. Cph. 2: 9. Icke af gerningar, pä det

ingen sial berömma sig.

16. Fraa. Hwad hiodrar ar wi icke kunne
göra Lagen Sw.

Lagen ar andelig och fordrar afotz en full-
komlig inwärtcs och utwartes lydnad i tankar,
ord och gerningar, men wi are kötsiige och ige-
nom synden förderfwade.

Rom. 7: 14. Logcn ar andelig; men jag sr M<
siig salder under syndena.

17. Frag. ?lrGl,dd»härd, somafosifor-
drar der wi icke halla kunnes Sw.

Bort det, Gud fordrar det mcd ratta af off/
hwad Han wara första Föräldrar' gifwit,
nemligen förmägan at fullgöra Lagen, och det
icke annorllmda, än den som nägot utlanar til
nagon som det försiöser, oÄ) icke igen betala
kan, ickemäbestyllasgöraorätt, om han det
samma igcn fordrar Ä,f des barn och arfwingar.

Matth. izi-z.
i«. Fws
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18. Fräg. HwarrilKr däLagensyttig? Sw.
Lagen hafwer fyrahanda nytta: Hau är

i:c> En bom i sinä hotclser för de ogudaktige
til utwärtes ärbar wandel. n) 2:2 En spegel
pa hwad giordt och underlätit är til snndernaS
känncdom, och 3:0 en tucktomästarc til at
med ängstan öfwer synden, drifwa at fiy til
Christum. c) 4:2 En regel och nndenvisning
för alla om hwad göras cller latas bör. l!)

"

») l Tim. 1: 9, »o. d) Gal. 3:4. c) 2 Tim.
Z: 16,17. ch Rom. 3: 22. 7:7.

19. Frag. Huruledcs kanne wi synden af
Lagen? Sw.

När wl läse ock betrakte Tio Guds Bud,
cÄ) se derhos pa wart hierta, mnkar, tal och
Zcrningar; Sä sinne wi huru wi hafwe syn-
dat, nu emot det ena, nu emot det andra lmdet.
Uti en spegel ser man fiäckarna i sit ansikte, nti
Guds Lag siälcncs fcl och fiackar.

lac. i: 23.35.
20. Fräg. Hwad ar synd? Sw.

Alt hwad som är emot Guds bud, förtör<
nar Gud, och förtienar straff.

i loh. 3:4. Hwar och en som göl synd, han gör
ock orätt, och synd ar orätt.

ei. Fräg. Hmumangfaldigär synden? Sw.
Synden är mangahanda; mcn i gemcn

arfsynd och werksynd.
Ps's«:7. l 10h,,: .o.

22. Frag.
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22. Frag. Hwad är Sw.
Arfsynden ar menniffans medfödda för-

derfwadc natur, och des inrotade onda bega-
relse, til hwad som ondt ar.

Gen. 6! 5. Menniffans hiertas upsist och tanka Hr
altch bcnägen t>l det ondt är.

23. Fwq. <suru ar wär narur
Sw.

Sä, at i <ms>ende til Gud och alt godt ar
menniffans l:o forstand förmörkadt, 2:0 wil,
ian genstraswiq, och !,:o alla krafter til ande-
ligt godt förlorade: Hwaraf hander, at som
hon cj förstar/ wil och kan göra det goda, sa
uywäller hos ständigt des onda begarelse
som strafwar emot Gud, och det som godt är.

Hep. 6.-7-
24. Frag. Hwad är Sw.
Altbwqd menniffan, dragen afsinforderf-

wade naturs inrotade ondn begarelse, med tan?
kar, lustar, ord, athafwor och gerningar
emot Guds Lag gur eller later.

Gccles. 7: 2f. Dtt Hr ingen mennistq pä jordtne,
som godf gör, och icke syndar.

2s, Frag. Sw.
Hwad et Guds barn af en förderswad na,

turs ofwerilning, utan upsät, oförwarandes
g>r eller underlater emot Guds Lag, men
hwarunder det fortsatter sin dagligg bättring,
06) Liedes i nadencs tilstand förblifwer. Ps.
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Ps. >y: 13. Ho fan märkä hmu osta man btyter?
f6M lnig minä hemlign bristcl.

26. Frag. Nunna swäghets synder stilja
en iftän Sw.

Nei, ty ffönt swaghcts synder i sia siclswa
förtiena fördömmclscn, och forminffa Nade,
känstan: Dock räknas de icke til fördömmclsc;
af den gnmd, som nyh förut anförd ar.

Ps. g/: -4, Öm den tättfärdiga fallcr, wai-dek
han cj bonkasiad; ty Hetren häller honom wid
handen. Rom. 8:i.

27. Frag. Hwad är Upsarelics syndk Sw.
Hwad en gudaktlg witterlisien af ond wil<

ja, ellcr i sielfwillig owetenbct emot
Lag gör ellcr later, s»Nden och sin onda böjclft
tll wlljcs, utan motstant'. Och emedan hon
sälcdes i hicrtat är härffandc och ssiljer
ren fran näden; ja kallas hon ock dodelig.

Gen. 4: 7. Luc. 2Z: Z4. Rom. 8: 6, lz. Is». 8!
g4. Hwar och en som synbcna gsr, han är
syndents tral.

28. Fragi 2'lr en enda upsätelig synd ndg,
at göra n,ennifkan fonappat»? Sw.
la, ty e>l enda upsattlig synd, wisar

samt hennes oomwända och otrogna tilstand.
lac. -z! lc>. Om nsgor häller hela Lagen och syn-

dar pä et, han är saktt pH alt.

29. Frag. Hwadärandelig synda dödi Sw.
Siäi
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Sialcnes ssilnad i otro genom siinder fratt

Gud, hwarwid hon utan känsta, ar til alt godt
kraftlös och odugclig.

Cs. 59: 2. Job. 5:5. Hwilkcn stm icke blifwer
i mig, han stal bortkastas, sasom en gren, och
förtorkas, och man bindet dem samman och ka»
siar i elden och de brinna.

Zc>. Frag. Grftka icke andra synder an de
upsäceliga dc>l andcliga döden? Sw»
la, afwen swaqhets synder, kunnadet for-

orsaka, da menniffan icke ar alfwarlig i sin
daaeliga dattring.

Ebr. 3: iz.

31. Frng. Hwad är Sw.
Nar dcn ogudaktige i obotfardighet och

mcd upsäteliga synder strafwar Gud emot, ocl)
Gud til walförticnt siraff, sin öfwerfiodande
ellcr inwartes werkande nad honom undandra-»
ger, och honom at sit eget wranga sinne öfwer-
«gifwer: Hwarefter »ck syndaren til förstand
och wilja alt mer sa förhardas, at han den til-
budna nädcns werkningar omsider ickc hos sig
kanner, utan rnsar, liksom mcd bränmärke i
sitsamwete, til sin förtappelse.

i Tim. 4: 2. Ps. 8i: 12,1;. Mm mit folk HFlde
iutet minä rvst, och Israel, är intet om mig.
Sä hafwer jag l'ätit dem uti deras hiertas sinne:
at de mäga wandra efter sit räd.

32. FraZ.
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32. Frag. Hwad är delakrighec i andras

synder och hurn kommer inan ril
den? Sw.

Pa mängahanda satt, när 1:2 En annan
ssifwes tilfälle, hiclp, rad, upmuntrmg eller
befallning til synd, a) 2:0 En anncms synd,
samtyckes, framics eller atlydes, K) 3:2 För-

dolics eller berömmcs, c) 4:2 Ester
Lag ej straffas eller napscs, cl) och 5:0 Enar
genom clak lefnad et retande cxempel gifwes
til synd. e)

i Tim. 5: 22. G6r dig icke delaktig i annars mans
synder, IM dig sieifwan kyst. 2 Cor. 6: 14.

2) 2 Sam. 13: 3.5, 16: 20,22. 11:15. b) Act. 8:
I. 2 Sam, 11: 16,17. c) Esa. 5: 2c». Eph. 5:
11. ci) 1 Sam. 3: 13. 1 Rea. 20: 42. Lcw. 19:
17. e) Matti), is: 6. 1 Reg. 15: 30.

33. Frass. synder kallar Skriften
himmeiskriande synder? Sw.

i:a Ossyldigt bll)ds mgiutande, a) 2:0
Stununa onaturliga synder vch Sodomitiffa
siyggelser, d) 3:0 Enkors, faderlösas, fat-
tigas, ostyldigas och framlingars förtryck, c)
och 4:0 da en arbetare des lön strhälles. ci)

») Gen. 4: ic». b) Gen. »8: 20. Lew. 20: c)
Exod. 3: 7, 9. 22: 21.23. Syr. 35: 19. c!)
lac. 5: 4.

34. Frag. Hwilken kallar Skriften ofönlä-
teliZsynd? Sw.

Synd emot den Helige Andci, som äl/ da
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wan emot bättrc wett 06) ufwertygctse
ligen och otwungit förnekar den i Christo up<
ftcnbarade himmeissä sannillqen och i desfiend,
ttliga bestridande OÄI försmädande, samt sa-
iighcts medlens förkastande, franchärdar intit
ändan.

Matth. i5: zi'2,2.

35. Frag. Hwarföre kallas denne ett syttb
emot Ande:' Cw>

Derföre at A»dans amdete och iiadewerk,
nlngar til uplysning och omwandelsc medelst
denna synd framhardeligen emotsträfwas.

2 Cor. z: 6<
z6, Frag. <gwad förnene wi mei>

Sw<
GuVs wrcde och förbainelse/ timmeligcl

siraffoch cwig fortappelse i hclwetet.
l EaM. 2: 25. Ebt. ,c>l zi. DeUt. 27: 26. Fl»

bamiad ware den som icke fullkontnar <l!l denna
logftns ord, sä at han gör denfter: och alt folt
ssal säja am<n.

Z7< Fraq. Runnc wi dä icke halla och be«
wij«l fullkomlig lydnad eMor Guds

Genom Gtlds näd och Hans Andes
kllnna pänyrtödde och i Christo rättfardigade
siälar l paföliaNbe förnyelse> ej allenast undwi-
ka dödcliga ssmwets synder; utan ock sin för-
dcrfwade natur mcd des begarelseM mer hos

fis



sig dämpa och Hlväfia, och i alt godt tiltaga,
vch med offrymttldt hierta i Herrans fruktan
wandra; dock alt l vfullkomlightt dchnnder
ständig ramp.

Esa. 45: 24. Rom. z: 26. i loh. z: 9. loh. 15;
5. Gal. ji 24.

33» Frag. Huru tan dä wär lydNad, hwKr,
vm wi osi winlägge, wara Gudibehanelig,

efter wi icke kunne fullgöraLageN? Sw.
lesus Christus har fullgiort Lagen för off,

vch fralsat otz ifran Lagseus förbannelse: Der-
före ock war lydnad, som kommer af troger
hierta pa lesum, är af nade för Hans lydnos
stul Gudi behagelig.

Eph. i: 6. Gud hafther bsi tacka gidtt Mi Hbn»«som tärkommm Hl.
39- Fräg. fördelas 3iö Guds

Bud? Sw.
Uti twä taflor. I den forsta aro tre Bud

vch de kräfja karleken til Gud. I den andra
äro siu Bud, vch de kräfja kärleken til war
nästa.

Diut. 4: tz.
Forsta Vudet.

42. Frag. Huru lydee firsta Budtti Sw.
lag Henen är din Gud. Du stalt inga

andra Gudar hafwa för mig.
B 4'' Frag.
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4». Frag. «öwadär afgud och hwad förstH
wi med den? Sw.

Alt det, som utwärtes gudomelig ära och
tienst eller inwartes den wördnad, ftuktan,
tillit och kärlek tilägnas/ som Gudi allena
tilkommer.
42. Frag. Hwarföre fä wi icke för eller

jemte Gud hasiva andra Gudar? Sw.
Ty Gud är det endtlste Högste och Hellg-

steall godhets ochfullkomlighecsWäsende, som
alt stapat, 'och osi aterlöst, alt ock uppehaller,
och ol) sm Lag til godo glfwit hafwer, dm se-
dän icke glfwcr sin är» enom androm, ej Heller
sit lof afgudomen. Esa. 42:8.

Apoc.' 4: 11. is: 6,7. Dig Herre ar ingen
lik; du äst fivr och dit namn ar siort, och du
kan det bewisa med gerningarna. Ho stulle 'cke
frutta dig, du'Hedninqarnas Konung? Dig
fial man ju l»da: Tp idland Hedningars wlsaoch'aU Konunga Rike är ingen dm like.

!43. Frag. Hwad förbiuder Gud i derra
f3rsta Budeee Sw.

Gud förbiuder med det ordet: Inga an-
dra Gud«r. i:e> Altgroft afguderl: när de
siapade tingen utwärtes tilägnas den ära och
tienst, som Gudi allena tilkommer: sasom när
Englar, de afsomnade Helgen, stlernor, tran,
delaten dyrkas, äras och tilbedias, eller hielp
sökes afdiefwulen och Hans werktpg, trolvac-

kor,
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kor, löfjerffor, de döde, stogsra, siöra, toms
tegubbar och mera sadant.

Deutr. 4: »9. Exod. 20:4. Apoc. 13: 10.

44. l?rag. Ran man dock icke wid heläten
lika «väl tilbedja den sanna Guden,

och syfta pa Honom Sw.
Nej, ty Gud ar en A»de, och de Honom

tilbedia, ffola tilbedia Honom i Andanom och
sanningen.

10h.4:24.'
4s. Frag. Nan man inter mbedia sig En,

glars eller de döde Helgons förbön
hos Sw.

Ingalunda, ty Gud wil allena päkallas:
Herren dinGud tilbedia och Honom als
lena ffal du tienä: Ar ock desutomförgäfwes:
Tv ?lbraham wet imet af ol), och Israel tan-
ner ol) intet.

M«ch. 4: lv. Esa.Sz: 16.
«n Alt hemligt afguderi: Närnagothal,

les i hlertat Gudi emot, högre eller jemlikt,
vch saledes för Honom förminstas eller undan-
drages den ära, fruktan, tillit ellerkärlek man
Honom allena ffyldig ar: Mm när Gud
icke rätteligen durkas, som Han i sit ord sig
uppenbarat hafwer, eller när ära, mvndlg-
het, rikedom, wällust »ch goda dagar älstas
mer än Gud och Hans befallnlns, eller när

B 2 nägon
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nagon förtröstarpa andramenniffors gunstoch
hielp, eller pa och förmago.

ler. 17: 5. Phil. z: 19. Prov. 3: 5. Ps. 146: 3.
46. Frag. Hwilka ärödäoe pä hwilka för,

täckc afguderi degas Sw.
De hemllge Gudar; som wi til flike göra,

och sedän pa sitsatt tienä kunne, aro wi sielf-
we, andramennistor, alla rreatur, den stryml?
aktiga Gudstiensten, 06) diefwulen sielf, da
han i upsateliga sunder tienas-.
47> Frag.

» derra Sw^
At wl 1:0 Honom öfwer all ting frukta,

2) 2:0 Honom öfwer all ting älsta ffole, K)
och 3:0 sätte endast all tro och lit til Ho,
Nom. c).

») Deut. io: 12. Nu Israel, hwad estar Hcrren
din Gud af big, utan at du stal frukta Herran
bin Gud. d) Match. 22: 37. Du stal älssa
Herran din Gud, of alt dit hierta, och afalls
dine siäl, och af all din hog. c) Esa. 26: 4.
Förläter cder upps Herran ewinnerliga, ty He»
ren Gud Hr en flippa «lvinnerliga.

43. Frag. Hwärfore stole n,, frukta Gub
öftver all ting Sw.

'

Ty Han är en HeliZ, rättfardig, allwe-
tande, allestades närwarande, alsmäktlg/ san-
fardigGud och Herre, som kan förderftvä ba-
de sia! och krovv i helfwetet.
Ma«h.lo:2f. 49.Fra>
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49. Frag. Med hwad sillktan stole wi

ftllkra Gud? Sw.
Ej med tralaktig fruktan, som utan kärlek,

allenast för straffets fful och twungen ar; 2)
utan med barnsiig fruktan, som kommer af
kärlek och ar förent med förtröstan och war-
samhet at ej göra,GM Zodhet och rätlfärdig-
het emot; b) hon har i följe med sig lpdna ock)
ödmiukhet, c) samt t<zllg undergifwenhet i alt
lidande..

,) 1 loh. 4:18. b) Ps. 2: n, 12. c) Prpv.lch:
2. Ps. 86: ii. ä) Hcph. 3:7,

50. Frag. <swa.rföre stole wi älsta Guh
öswer Sw.

i:a. Cgenteligen för Honom sielf, at Han
det alffans wärdaste, högste och fullkomligaste
wäscndet ar, ») hwaraf wart och werldenes
försakande kommer, K) och 2:0 för. Hans
walgerningar dem Han of) altid gör. o)

») Ps.iB: 2,3. b) Ps,^:-5,«6.«) lloh.4:iy.

si. Frag. Med hurudan kärlek stole wi
älsta Sw.

Wissole älffaHonom öfweralltlng,detär
sa, at wiHonom Md med brinnayde begär
patänke, ») och för war Wsenda hugnad och
ffatt haye, b) altid wil,e med Honym war«
förente, c) och tilHonom altid hvsa enhier-
fans äträ ych bö/else, 6) Hans wilja ständlgt

B 3 göre.
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göre, e) och i alt Honom högst äre af allo
hierta, sial och sinne, l) sä wäl som i ord och
gerningar. Z)

,)Ps. 119:55. b)Sap.«:i6. c)Ps. 63:9.
ä) Cant. 8:7. e) loh- »5: 10,14. t) Ps.
115: 1. e) 1 Cor. 6:20. Col. 3:17.

52. Fräg. Hwarsöre och huruledes stole wi
sötta «ndast all ero och lit til Sw.

Derföre at Han allena är god, wis, mät-
tig och sanfärdig, som sinä löften om hlelp ut-
föra och osi hielpa kan och wil, af hwilken för-
tröstan, hopp och glädie i Gudi kommer.

Esa. 5»: 2. Nah. 1:7. Ps. ,z: 6. lag trösiar
derupps, at du fi nsdtlig ast, mit hiettä gläder
sig, at du ss gerna hielper.

s 3. Fräg. Cilkommer osi at ära, frukta,
älsta och pä andra än Gud wär för-

tröstan och lit Sw.
O§ aligger i Honom och ester Hans wilja

at ara, frukta och alffa dem, som Gud otz be-
falt, hwilket da ar at ara, frukta och älffa
Honom uti dem: 06) anstönt Gud kan bruka
andra för medel at hielpa osi nar Honom sä be--
hagar, men de utan Gud otz intet hielpa kun-
na ellerwiha, ty mäge ock wi pä ingen utan
Gud trösta och otz förlita.

Rom. 13: 7. Ps. 74:12. Gud är den all hiclp
gör som pH jordenester.

Andra
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Andra Vudet.
54. Frag. Huru lyder andra Budet? Sw.

Du stal icke mijzbrukaHerrans dinsGuds
namn. T>) Herren stal icke lataHonom blif-
wa ostraffad, som Hans namn misibrukar.

ss. Frag. Sw.
Det är Gud sielf til sit gudomeliga wa-

sende ock) egenffaper: sa ock Hans ord och
Sacramenter, Hans werk och wälgerningar,
Hans lof, tienst och dyrkan, och alt hwad
vm Honom osi uppenbarat är.

Ps. 48: n. Prov. 18: »o.

s6. Frag. förbiuder Gud i detcu
andra Buderi' Sw.

Gud förbiuder med det ordet: Mlstbruka
Hans namn. i:o I gemen, at latsinnigt och
fafangt namna Honom och Hans namn, 2)
höra och läsa ordet, bruka Sacramenterne,
bedia och lofwa Honom utan sann andakt, b)
wranga Hans ordoch lösaktigt betiena sigder-
af til snack och ordpral, c) lasta Honom och
Hans werk, eller dem illa omnamna, 6) ja
afwen de stavade tingen annorlunda, än til
Hans ära bruka och nyttia. e)

«) Ps. 139: 2n. Syr. 23: 9, il. b) Ps. 50: is,
17. 4:3. c) 1 Tim. 6:20» <l) Lev. 24:16.
e) l Cor.lv: ZI.

2:o I spnnerhet sr osi förbudit at i:o baw
B 4 nas



nas, det ar, önsta ondt öfwer otz sielfwa eller
andra,») 2:0 swäria, det ärwidnagotbedyra,
5? »'ckgöra mened/detär falsttswarja, b) 3:0
bruka truldom, eller wara begifwen pa strock
vch widffeppelighet, c) 4:2 tro falff läros lögn, 6)
ja ock 5:0 pa annat satt, huru som hälst, söka
<lt under. Guds namn o§ falff«ligen barga. e)

,) Ps. l«y:,/. io: 7, b) Match, 5: 34, 37'
Lev. 19:12. c) D«ut.l8:10, il, ,2. cl) Match»
10:33. 2 Tim. 3:5,

s?. Frag.. <öwat> biuder eller forhrar Gud
Sw.

i:o I gemen at Honom, Hans namn,
yrd, Sacramenter ochyerningar i hiertat föp
höge arkänna, halla och med wordnad näm-
na, 2) at dem andäktigt ock gudaktigt til
Hans ara< och war egen salighel bruka och
anwända, b) ja ock de ffapade tmgen, och de
«f dem som o§ förundte aro, til Hans ara be,
trakta, och ffickeligen Honom til ara anwän-
da och bruka, «?)

,) l P«t> 3: 15. b) 2, Cor. 4:15, 5) T0b.,2: 7^
2:Q I synnerhet at no Honom uti all nöd

«kalla, »ch iHans namn altid, i all tiny, hielp,
hch wälfignelse begära,, ?) 2:0 Honom
mllstt bedia, sa med uplyft hiertas begär och
tuckninyar i trona inwärtes, sym med ord och
vthäfwor i utwärtes böner, l,) z:o altid an-
Wtlgt tacka Honom uti hiertat, c) ych 4'a

lofwa

CatechiSmuS,
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lofwa Honom, det ar, med tal tilHans beyöm,
med tack och lofsanger,, och uppenbarliga med
lefwernet förhärliga Honom. c!)

»>, Ps. 52: 15. tzolos. 3: 17. K) i Tbes. 5: 17.
Eph. 6: ,8. c) Ps. 65: 2. <!) Eph. 5: K».
Psal. 50: ?z.

5?» Frag» Hr der alhclcs förbudir ar
Sw.

Nej, när det angar Ewds a« och way
trohets plikt emot Gud och Oftverheten, ellep
<var eaenochnastans wslfard det fordrar, sa
ma man för Ofwerheten göra Ed, och dermch
hekrafta sanningen.

yeut. 6:lz. ffbr. 6:16^
59. Frag. Hrpad är menederi

Mened sier r»id edgang medelst Guds pa-
kallande öfwcr sig til witne och hamnare, sa at
hen Helga Treenigheten ffal wara enom emot,
och honom all Evangeliff nad til Hans sials
och kropps ewmnerliga förtappelse undandra<
ga,, i fall han emot bättre wett och minne nä-
got intygar och wittnar.

19:12. I stolen icke sivuja falsst wid, mit
namn, ych oh<;lga dins Glids namn, ty jag är
Herren. Prov, 19:9, Et falstt w>c;ne blifwer
icke ostraffat, och dm hfr lög» dristeliga
ha» ssql förgäs.

tzy, Frag. Hwad ar l>rukaTluldom?Sw.
är icke allenast nagongenom

B s diesn?u«
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dlefwulens kraft och drift söker ffada Nagon;
utan ock, da man i samma kraft under Guds
namns ock) ords straffbara nyttiande eller Hel-
gonens aka'!andc, wid naturliga tingsbrukmed
tilhielp aftiusningsord, blasande, badande,
hötande, eller pa annat satans diuphers satt,
biuder til at ftrdrifwa siukdomar, göra sig
härd, mrcmsaka förborgade ting, och mera
sadant, sig och sinä medhallare til största för-
dömelse.

Deut. 18: ia, ii. Ingen ibland dig stal wara en
späman eller en dagwaljare, eller den som pH
foglarop aktar, eller en trollkarl, eller en beswär»
jare, eller en swartkonsiig, eller en teknatydare.
eller den der nägon döbanfragar.

6i.Frag. Hwad Sw.
Widsteppelse, strock och dylikt ar, när tl-

dcr, dagar, gards systor, bostaps-stötsel,
bete och förrattnlngar med wisia marken, tekn,
korl)ningar och ristningar urstihes, signas,
wanhelgas ofta med aberopande af Guds
namn, Honom til wanära, men diefwulen
til nöje.

Lev. 19: 26. 20:27. I stolen ick e alta ps fogla«
rop eller walja nsgra dagar, ty en spsman «ller
teknecydare stal do, och hansblod ware öfwer
hon«m.

62. ssrag. Hwad en synnerlll hotelse har
Gud sogac wid derra andra Hudec,

och hwarföre i Sw.
Denna
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Dennahotelse: Herren sial icke ho-

nom blifwa ustraffad, som Hans namn mitz-
brukar: och det derföre, at som sunder emot
dctta bud mäst for ringa hallas och sallan wc-
derbörligen straff«?s; ty, pa det ei Guds Hel-
ga och försirackeliga namn ma mil?brukas, sa
wilGudsielfdennasiinden desto swärarcstraffa.

Ezech. 36: 23.

Tredie Vudet.
63. Frag. Hurulydertredießudet? Sw.

Tank pä/ at du helgar Hwilodagen.
64. Fräg. Hwilken ar Sw.

Hwilodagen ar Sabbathen som bemarker
hwilo, efterGud pa Siunde dagen hwilade,
eller uphult mcd stapandet, och dermed den
dagenfrun andradagar afffilde och til enSab-
bath eller hwilodag helgade.

Gen. 2: z. Gud wälsignade siunde dagen och h?l«
gade honom, derföre at han pä honom hwila«
de af all sin werk, som Gud stapade och giorde.
Exod. zi: 15.

65. Frag. Hwarföre kallas den dagen för
osi en Hwilodag Sw.

Derföre at pa densamm,' icke allenast wi
och ware kreatur iftan jordisia svssor hwila,
utan wi ock da war andcliga siala hwilo i Gu-
-5i halla ffole.

Exod. 2«: io. 31.: »4.
66. Frag'
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66. Frag. Hwilken dag är hos ost nu

cller Sabbach? Sw.
Af begynnelftn efter Guds inrättnlng war

Sabbathen i GamlaTestamentet den Siunde
cller sidsta dagen i weckan, som är Lördagen:
Men nu i Nya Testamentet är denFörsta da-
gen, som wi talle Söndag.
07. Frag. Hwilken haftper fiy«ay och san

Sabbathen pH Söndagen? Sw.
Christi Apostlar, som genom den Helge

Unde ej kunde fela om sm Herras wilja, 2)
<fter Christus, det sanna liuset, pa Söndagen
iftan de döda upstod, och pa den dagen sig
vfta lefwande för dem wiste, b) hafwafiyttat
Sabbathen in pa Söndagen tjlHans upstan<:
delses aminnelse,, hwaraf den ock Herrans
dag kallas: c) Och som Aterlösnings sa wal
ftmSkapelse werket med lius Söndagen
ö) och Helgelsen jemwäl ffedt pa Pinges-sön,'
dagen, e) sä stulle alle tre af o<), sasom stora
Guds wälgerningar, städse om Sabbathen i.
synnerhet ihugkommas och heligen betraktas.

») Match. 28: 2V. b) loh. 2Q: ,9-26. c)
Apoc.,: 10. cl) Gen. 1: 3. e) Act. 2: l.

68. Frog, Hwad Kr ar Helga Sladbachen
ellcrHvpilodagen? Sw.

Det är: EfttrHerrans inrättnlng den da-
tzen sran qndra ätffilja, och til heliga förrätt-
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ningar anwända, somwisiunge: Da latdln
egen werk besta, at Gud sielfi dig werka ma,
Kyrie eleeson.
69. Frag. Hligger ost äf-

wen fira Sw.
la alla Högtider, som af en Christelig

Ofwerhet äro inrättade, böre wi sir Guds stul
Helige HDa> efter Han gifwit en estersyn til
dem, i de Helgcr 06) Högtider, Hanhos sit folk
i Gamla Testamentet förordnade.

Ro», iz: 1.

72. Frag. fsrbiuder Gud i dettä
tredie Sw.

T)ermed at Gud befalt Hwilodagsens Hel-
tzände förbluder Han 1:0 i g?men Helgedag-
sens ohelgande, är, at fötsumma halla da-
gen Hclig ftan arbete, resor och sostor, som
hindra ällmän och enffild Guds dyrkan.

Lev. 26:2. Esa. 56: 2. Luc. 2;: 56.
, A:c> Isynnerhet 1:0 Guds ords och kyrko-

lgangs sirakt, a) Helige SacraMenter-
nes förkästande ych'mGbruk> b) Synda-
gernlgar och fafängliga uptog. c)

2) Os. 4:6. Cbr. lc>: 25. d) i Cor. n: 20,1'21.
«) Ps.4: 3-

71» Frag. <owad biuder eller fordrar Gud
i detla Buder? Sw.

i:o I gemen Sabbathens det
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är, at halla dagen helig medelst afstaende ifran
werldstiga sysior och tankar, och anwandande
til gudeligebetraktelser.

Esa. 58: 13.
2.V I sunnerhet at i:o wända hlertat til

Gudelig andakt, a) 2:0 biwista offenteliga
Gudstiensten och ordets hvrande, b) z:o detsamma afwen hemma lasa, betrakta och göm-
ma, c) samt 4:0 derefter sig i sin Christen-
dom med böner och lofsanger öfwa och ups
bpgga. 6)

») Apoc.,: ia. d) Act. »o: zz. c) Ml. 1:
1,2. ch Ps. 22: 4. 147: 1.

72. Fräg. Mä man dä pä Sabbachen alse
inrec werdsiigic arbete Sw.

Ej annat werldstigit, an som Chrlstus,
ehuru Han i Nva Testamentet befriat osi fmn
Ceremoniallsta lagens traldom, likwäl befalt
v§, sokasiälensro paSabbathen,sasomiGam,
la Testamentti: sa är ock om Sabbathen nu
allenast lofllgtat göra kärleks werk til sin hel-sos och lifs bibehallande, 06) nödfalls werk,
hwilka bägge med Guds kärlek besta och ingen
fömrstelse Zifwa kunna.

Cxod. 35:3. Luc. 14: 5.
73» Frag. Hwad synnerligt maktord har

Gud lagr rvid detta tredie Budet
Sw,

' " Delta:
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THnk pH at du helgar, och det

derföre: at som wi icke stole försumma, utan
begärligeu emottaga Guds werkningar, til-
fallen och medel til dem, at frukta, älsta Gud
och paHonom förtrösta, pa det Hans namu
i och af o<) ma helgas, och Sabbachs hwilan
ar fördensiul redan istan Skapelstns tid för-
ordnad, men ty wärr illa patänkt, tv wil
Gud med ordet: Tank pa, lara oj; bade at
aktsamt Helga Sadbaths dagen, sa ock förut
ch dertil Gudeligen bereda.

Exod. 16: 23.

Fierde Vudet.
74. Frag. 4>uru lyder fierde Sw.

Du ffal hedra din fader och dina moder:
Pa det dig ma wäl ga, och du ma lange left
wa pa jordene.

?s. Frag. Hwad fsrstäs med sader
och Sw.

i:c> NaturllgaFöraldrar,g) 2!Q Foster/
Swar-och Styf-fader, d) z:I OswcrhetSpersoner, c) 4:0 Lärare, H s:o Förmynda-
re, e) 6:0 Hlwbonde och Matmoder, l) och
?:o Gamle ochUlderstecme. tz)

») Ebr. 12: 9. t>) Luc. 2: 48. l Sam. 24:12^Lev. ,z.B. r) Gen. 41:43. 2 Reg. 13:
14» <-) Est. 2: f) 2Reg. 5: lg. s)
i Tim. 5: i, 2.

?6.Fra°g.
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76. Frag. förbiuder Gud i dettH
fierde Sw.

Gud förbiudetbamom, i ty Han befalt dem
Föraldrarnas hedrande, at dem i hiertat
och tankar föraktä, 2) 2:0 Oanständiga ord,
b) z:c> Wanwördlaä athäfwor, c) 4:c)Oll)d-
-°na i alt soM ej strafwar Gud emot, s:o
Hielplöchet i deras behof eller fattigdom, e)
samt ock 6:c? annat hwad swarare ar. k)

2) Syr. 3:13. Prob. zc,: 17. h) Mar. 7: lil
2 Reg. 2: ,3. c) Gen. 9: 22. Syr. 3:12. <l)
Deut. 21: 18 »21. Act. 5: 29. e) Gen. 45:11.
Syr. 3:14,15. s) CM. 21:15. Lev. 20:9.
Prov. 19: 26. 20: iv.

77» Fräg. Hwad biuder eller fordrarOud
i detra Sw^

1:0 I Zemen at Föraldrar gladia och ära
wed sann Gudaktighet och dygd„

Prov. 2Z: i 14,25. loh. 3: 4. Lev.'2l: 9. Sys.'
22:3. ,:z.
2:0 I synnerhet, at 1:2 afhiertat halla

den, i wördning, 5) 2:2 tienä dem, d) z»
<»da dem, c) 4:0 cilsta dem, ch 5:0 bediä
for dem, e) och jemwäl 6:a hafwa dem förögonen. l)

«) Mal. i: 6. Syr. 7:29. b) 'Luc, 2: 51. Syr.
z: 8. c) Col. 3: 20. Act. 4:19. <!) Syr. 3:
15,16. e) i Tim. 2: i. f) Syr. 3: 9.

78. Arag. Hwad löfre har Gud widlagt
dettafierde Sw.

At
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At dig ma wäl ga, och du ma länge leswa
pa jordene.

79. Frag. Huru är denna mlofrvade wäls
gang och langr lisar sörstä? Sw.

Sa wälomandelig wälgang for dem, som
detta budet halla, ») som egenteligen lekamlig
wälgang med langt lif: dock mcd del wilkor,
sä wida Gud samma lekamliga wälgang och
langa lif för sinä barn nyttigc anser: den ut-
wartcs lydnad, som emot Gud otrogne barn
kunna wisa föräldrar/ kan hafwa timlig wäl-
gang med sig i följe.

«) i Tim. 4: z. Syr. 3: 6,16.
Bc?'. Frag. Otämmer da det öftverms med
derea löfrer, at Gud oftahaller sinä barn

under kors och dem jamwältidigt ge-
»om döden bortkallar? Sw.

Wisierligen; ty när Gud scr korset wara
fina barn nyttigare, an at de det siippa, sä
föredrager Han den andeliga wälgangen, at
de nemligen tilwära i tron och andra dyqder,
för den lekamliga: Nar Han ock dem tidigt
genomduden bortkallar, sa gifwerHan dem
i stallet för lekamligt lif et bame och ewigt lff
i himmelen.

Sap 4:7,10, 11,13,14.

81. Frag. Hwad är deremoc
nes plikr emor sine darnt Sw.

C Fsr-
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Föräldrarne böra: 1:2 Malla sig lfran at

rera stna bar,, til wrede, Eph. 6: 4. i:c»
mcd eget oudt lcfwernes exempel, 2) 2:0 med
försummelse af underwisliing, och tukt til
Guds fruktan, b) z:o mcd omatteliq och oan-
standig aga, c) och 4:2 med efterlatenhet at
halla dem til seder och sysior. 6)

a) Prov. 29: 12, Sap. 4: 18. t>) Prov, 24: iz,
14. 29: 17. Syr. 7: 25. c) Col. 3: 21. Syr.
4:34. <l) Syr. zo: iz.
2:0 Tilse at de i:c> förega sinä barn i

Gudaktighet med lärdom och godt cxempel, «)
i:o älsta dem sa naturligen som Christeligen
och dcrföre bedja för dem, b) samt 3:0 up-
föda och fföta dem til kropp och siäl, at de
Gudi behagelige», och i seder och sysior sig
sielfwa och andra nyttige warda. c)

') Ps- 78: 5,6, 7. Es, 45: 11. 2Macc. 6:27,28,
zi. b) Eph. 5: 29. Rom. ic>: 1. i Tim. 2: i.
Syr. z: u. c) 1 Tim. 5: 8. Deut. 6?7,8, 9.

Femte Vudet.
82. Fräg. Huru lyder ftmce Sw.

Du sialt intet drapa.

83. Frag. <swad förbiuder Gud i detta
femre Sw.

Gud förbiuder mcd det ordet dräpa, lcke
lagligit drap, som ster nar Ofwerhets perso-
ner straffa mennlffor, ») umn

olag-



olaMit, som.bcgas sa andcligen pa nastans
ellcr egen siäl tildes förtappelse, d) som lekani,
ligen i:a med inwartes stickenhet, c) wrede,
6) nit, e) hat, 5) 2:2 med utwättes ifri-
ge athafwor, Z) 3:0 mcd tungan, K) 4:1)
med treffosam enwishet och motwilja, i) <:a
med hämd och förföljelse, K) 6:o i sielfwa ge»
ningen, da man nastan eller siq siclf i en hast
lifwet och helsan afhander eller lifs uppehallet
förhallcr, !) eller 7:0 smaningom en annans,
eller eget lif, krafter och helsa, genom lät-
sä, wrede, sorg, fylleri, omattellgt arbete och
dylikt, förkortar, »,) samt ock 8:0 med öf-
werdad, n) och an pa annat mangtfalligt sätt.

-,) Gen. 9: 6. b) Matth. 23: 15. Rom. 8: 6, «z.
Sap. 1: 11. c) Matth. 5: 22. ä) Eccles. 7:
10. «) Syr. 30: 26. lobs 5: 2. l) 1 loh.z: 15. F> Ps. 37: »2. Oyr. 25: 24. l», ler.
18: lii. P5.57: 5> Syr.2B: 21, 22. lac.z: 16.
i) 1 Cor. li: 16. Prov. 21: 19. Eyr. 21: 12.
Eccles. 7: 8. Lev 19: 18. K) Deut. 32: 3H.
Rem. 12: 19. 2S«m. 13: 26. Syr. 25: 20,
21. l) 2 Sam. 3: 27. lud. 16:21. Syr. 34:
25,26, m) Prov. i: 32. Job, 5: 2. 2 Cor. 7:
,o. Syr. 30: 24, 25. zi: 30. Luc. 12: iz. n)
Syr. 3:27.

84. Frag. Hwad biuder eller sordrar Gud
i dena Sw.

At näst egen siäls och kropps ward, 2)
war nasta i des lifs ochsiala nöd, i-O hieloa
med barmhertighets werk, t») samtemotHo-

C 2 nom
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nom altid wara afhicrtat wänjige, saktmodi-
Ze och tolige i ord och achäfwor, c) och 2:0
forfordra honom hos Gud mcd förböner,
hos androm mcd förswar, e) samt hos honom
sielf med sirmaningar. 5)

2) Phil. 2: 12. Eph. 5: 29. d) Zach. 7: y. lac.
5: 20. Syr. 35: 26. 42:24. c) Phil. 4: 5.
Colos. 3:12,13. Syr. l8: 15, 17. ä) 1 Tim.
2:1. «) Syr. 6:5. 5) Lcv. 19: 17. Prov.
12: l. 27: 5, 6.

Bs. Frag. <öwad angär deera femte Buder
i slg sielfoch hwarpa syftar Sw.

Det angar hwar och en menniffas lif och
des förwarande, och syftar derhan, at som lif,
wet ar en Guds gafwa for allom, och wi sa-
ledes icke enganglifwet af de oförnuftiga krca-
turen, «) utan lofiigen, mindre sialens och
kroppens lif osi sielfwom ock) nastan afhanda
siole, b) ty och som Nastan sai sialens som
kroppens nöd omkomma kan, aligger ost ho-
nom utur bagge sa athielpa, och deras behof
unstödja och bispringa, c) at karleken medetst
denna hielpsamhet sig altid, i ratt barmhertig-
het, hos ost wisa ma.

») Deut. 22: 6, 7. Prov. 12: 10. l>) Phil. 2:12.'
lac. 5: 20. c) 1 Petr. 4:12. ä) Syr.35: 26.

Siette Vudet.
z6. Fräg. Huru lyder sicrte Sw.

Du ffalt icke göra Hor.
87. 3räg-
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87. Frag. Hwad förstäs med der order

Hor i gröfre mattoa Sw.
Dcrmcd förstas icke allenast en gift per-

sona kötstiga bcblandelse med en annan gift
person ellcr ocuft: «) utan ock ogistapersoners
nied hwarandra, d) sa ock blodffam, sodomi-
teri och andra stumma synder ock) onaturliga
styggelser. c)

») Deut. 22:22. K) Ebr. iz: 4. c) Lev. 20:11-13.«.
88. Frag. Hroad förbiuder Gud i derra

slcrre Sw.
Gud förbiuder med det ordct hor, »:<?

otuktige och lätfardige tankar/ «) 2:0 ord/ d)
z:a athafwor, c) 06)4:0 gerningar. 6)

2) Mar. 7: 21. b) Match. 12: 34. Eph. 4: 29,
30. c) Matth. 5: 28. Syr. 9: 7 < 10. 6)
1 Cor. 6: 16, 13.

89. Frag. Hwad bmdcr ellerfordrarGud
i dccra Sw.

At i:c> hafwa et rcnligt hierta, a) 2:0sora et tuktigt lefwcrne med ord, athafwor och
gcrningar, l') samt 3:2 at hwar och en sm
akta maka alffar och arar. c)

2) Match. 5: 8. I Cor. 3: 16. b) Rom. 12! 17.
Gen. 39: 9. Syr. 9: 3> 23: 4, 5. e) Cph.
5: 28, 33.

92. Frag. Hwad »nedel äro nHdiZe til dma
renliga etter tuktiZa Sw»
Dertil bchöfwes andaktig bön, mattelig-

het i mm och dryck, fasta, idoghet i arbete,
E 3 My
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M» för lattia, at fly ondt umgänge, at man
tanker va Guds närwarelse, lcfwer i akta
stand, och det arliga haller.

I Tim. 2: 2.

c)r. Frag. Hwad är?'lktenffap cller
Sw.

Menffapet ar en af Gnd mstiktad, en
Måns och en Qwinnas laMa och ouplösiissa
igcnomsullkomliait ech tydcligit samtycke ssedd,
förcning til et kott; at dcriqcnom menniffo--
staktet ma uppehal.as, mbördes hiclp astad>
konnnas och otukc nndfiys, och Gudi salcdes
en församling beredas pa jorden, och deraf i
hlmmelen.

Gen. 2: 18, 24. Ebr. 13:4.
92. Frac». <owad angar detta sieree Bnder

i sig siclf och hwarpa syftar deci Sw.
Det angar hwar och cn menniffas aras

bestydd och förwar, och syftar derhan: Atwi
efterGuds wilja, som är war Helgelse, fi»
boleri, och at hwar och en wet halla sit fat i
helgelse och aro, icke uti lustig begarelse sasom
hedningar, de der af Gudi intct weta.

,Tim. 4:3, 4, 5.

Siullde Vudet.
93. Fräg. Hilln lyder sumdeßudct? Sw.
' Du ssalt icke stiäla.

94' Frag.
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94. Frag. Hwad förbiuder Gud i derea

siunde Sw.
Gud förbiuder med det ordet stläla: Sa

i geincn girightten, sasom roten til all tiufnad,
hwilkcn härrörcr af kötstig högaktnina för
denna c>oda, och bcstar i lust och
fikande osta bcledsaqadt mcd listighet dcrefter,
och scdcm i karghct och omattelig omsorg at detsamma ftrwara; 3) Som i synnerhet: ,:o
Hcmlig tiufnad: atiftljande, köpande, byte,
och annan Händel. 1:2 med bedrägelig wara,
b) faiff rakning, c) mynt, wigt, e) matt,
f> lackande, 8) undandöljande, li) ellcr i
hwad annat och pa hwad fttt hälst bedraZa; >)

c:a aifwa och taga gafwor och mutor til
oratt winst och ftrdel, K) 3:2 olagllg Händel
och föraraeligc förkofrings mcdcl, I) 4:0 syn-
dig winning, lon och ranta, >n) s:c? latt)a och
embets försummclse, u) 6:c, fiösande, n)
7:0 afowalisshct om nästans essendom, ehwad
den ar eller ej är ombetrodd, lata derpa ffada
komnw, ?) samt B'.c) nar ock lön, lan, tuli
eller andra tiloörlige utffylder förhallas, 1)
hwilket alt listeliga under ärllghets sten ste kan.

,) i Tim. 6: io, y. Luc. 12: 15. d) Lev. 25:14.
Os. 12: 8- Eyr. 27: 1-14. c) Esa.io:,. Hab.
2: 6. <<) Syr. 3,: 6, 7, 5. e) f) Lev. 19:35,
36, Dcut. 2;: 13, ,6 Prov, 21:10. tz)Prov.
16: 29, K) 2 Rcg. 5:24. i) Lev. 19: n. iThes.
4: 6. I<r. 17: il. K) Deut> ,6:19 Hag. 1: S.

C 4 l) Ezech.
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l) sszech. 28: 16. Syr. 42: 13. n,) Pwv. 13:
25. i Cor, z: 8 Exod. 22: 25. n) Prcv.2l:
25. ler. 48: »o. o) Syr. 18: 33- ?> Deut.
22: 1, 2. Prov. 21: 3. <3yr. 41: 24, Ps. ios:
3. q) Lev. 19:13. Deut. 24:14,15. Eyr.29:
2. Ps. 37: 21. Rom. ,3: 7.

2:2 Nppcnbar tmfnad: at utan lof af nä-
siän, inom eller utom las, nagot borttaga, 5)
vch röfwa, b> hwad han i nödcn forlorat sig
tilwalla, c) behalla det han tappat, ch bc>
siiela det han aömt, e) och det stulna förgöm-
ma, f) eller pa hwad annat sätt ffamligen,
eller waldsammeligcn, i,) om sit eget honom
brinssa. Hwartil ock ramärkcs fiyttande rak,
nas bördct Gud förbannar. i)

«) Jos. 7: 21. Pro». 20: 17. l,) Lev. 19: 13.'
c) Jos. 7:1. ci) Deut. 22: 3,2. r) Gen, 44:
8,9. k)Tob. 2:21. 8)1er.2-26. K) Ps.
62: n. i) Deut. 27: 17.

95» Frag. Hwad diuder eller sordrarGud
i detta Sw.

Han bluder ch no i gemen foda v§ rede-
liga, a) och2:o i synnerhet wara hielpsamme
oÄ)tienstaktigehwaremotannan, idenallman-
na eller inburdes lefnaden, l,) och derföre i:ase sa pä nästans som eget bästa, c) 2:0 förhiel,
pa dertil med goda rad, cl) 3:0 besiydda det,
e) 4:2 hielpa honom i des nödtorft, l) 5:0
betala hwar/om det wi styldige are, .?) och
t):o aterMa det, som orätt fängit ar.' !>)
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°)Ps. 37:3- d) 1 Petr. 4:10. c) Phil. 2:4:

ci) Syr. 40: 24, 25. e) Deut. 22: I. Esa. l:

17. t)T0b.4:7,8. e)2Reg.4:7. K)
Luc. 19: 3.

96. Frag. Hwad angär dett«l siundeßudet
i sig sielf, och hwarpä syftar Sw.

Det angar hwar och en mennissas jordissa
agodclars bessydd, och syftar dcrhän: at wi
dcsto mindre med hiertat hänga ssole wid det
jordissa, som det i det Andeliga och Ewiga otz
hinderligt är: 3) Och »n mer Gud oj; afdctta
jordissatil sm aro, naftans och wart eget bchof
gifwit, ju mera börc wi ock det wal anwanda,
och deruti otz trogne bewisa. b)

,)P5.62:«. »Cor. 7: 29, Zi. b) Luc. 16:10-12.'

Ottonde Vudet.
97. Frag. Huru lyder ottHndeßudcr? Sw.

D» ssalt icke bara falstt witnesbörd emot
din nasta.
98. Frag. Hwad förbiuder Gud i deua

orronde Sw.
Gud förbiuder med det ordet: Bara falfft

witnesbörd: Sai aemcn all lögn, ncmligm:
at wara falss eller illistig, «) afwen tanka
ondt om sm nasta, l,) desutom linga eller tala
osant, c) jemwal wara stortalig och fafäng i
vrd, 6) ja än föra ondt och onpttigt snack: «),

C 5 Som
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Som i siinnerhet at 1:, war nasta bclmaa,
eller falstcligcn emot honom wilna, med ta! eller
stillaligande, l) 2:2 komma honom fran sin
rätt och den i oratt ftrwanda, Z) z:o förra-
da honom mcd lackande, onda rad, falfft be-
röm eller iastande, löitens brytande, samt
hemlighetcrs uptackande, li) 4:0 baktala ho-
nom ehwad han är ssyldig eller osiyldia, i)
5:0 begabba, föreora och olagligcn dömma
honom, K) samt ock 6:o komma honom ondt
rykte uppa. !)

3) Syr. iy: 19 11:32. b) Zach. 8: 17. c)
Zoch. 8: 16 Eph. 4: 25 <Y Ps. 5: 6. Malth.
12:3;, Prov. 10:19. e) I Cor. 15:93. 2TIM.
2: ,6. t) Prov, 4: 24. 19: 9. 3': 8, 9- 8)
Prov. 17:23. 2 Par. 19: 6, 7. K) ler. 5: 27.
E»r. 37.'8> Esa,;: 22. Syr.4-34. Prov.2s:
9 >i: lz. i) Prcv. >8: 8. Lev. 19: ,6- K)
2 Rea,. 2: 2;. Colos. 3: 8. Gen. 37:19. Luc.6:
37. >) Syr. 18:21. Rom. 14:4.

99. Frag. diuder eller fordrar Gud
i delra Budec? Sw-

Hanbiuder i gcmen wara enfaldige,
alfwarsamme och kloke, «) och 2:2 i synner-
het l:o afkarlek tanka godt om war nasta, b)
2:0 tala ssodt til och om honom, c) z:c> ur-
sakta honom, c!) samt 4:2 i tillateliga sa-
ker, sanningen oförkrankt, wanda alt til det
basta. e)

2) Matth. io- 16. Rom. 16: '9. I)) l Cor. ,z:
5, 7. c) Prov. 22: i. Syr. 6:5. <Y Prov.
31:8,9. c)L«v. 19:17. i Pett. 4:3-
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ino. Frag. angär detta ottonde
Blldct i slg sielf, och hwarpä syftar

Sw.
Det angar den ädla sanningens bcssydd,

och syftar derrä, at som Glld ar sielf sanfar-
dig, sä wil Han cck at wi stole wara sanfär-
dige, och med biertat, tungan och geminoen, i
ali ting och alcid, sanning och rcdlighct wistigcn
framja och wärda ffole.

Zach. 8:19. loh. 17: 17. Rom. ic>: 2.

Nionde Vudet.
iQi. Frag. Huru lyder nionde Sw.

Du ffalt icke hafwa lust til din nästas hus.
102. Frag. förstas mcd det ordcr

Sw.
lallmcmhet barn och cfterkommande, «)

men här cgcnteligcn lös ock) fast lifiös egcn,
dom. K)

,) Ruth. 4: ii. E?od. i; 21. b) Llv. 25: zi,
32. Mich 2: 2.

IQZ. Frag. fördiuder Gud i dcrm
nionde Buder? Sw.

Glld föroiuder mcd det ordct: Hafwa lust
1:0 I gemen werksynds lusta, som af de» för-
derfwadenatumls lnrotade onda degärelse up-
kommer, när man den lafer hos sig waldig
wara,och da werklusta kallas, och 2:0 I s»n-

nerhet
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nerhtt ali lilst eller atra til war nasias lifiosi,
egendom i löst och fast, at wi den ej af girig«
het, «Hunsamhet, fafang ära och wällust, un,
der sten af lag 06) rätt ma under osi tomma.

i Reg. 21:1. Esa. 5:8.
124. Frag. <swad biuder eller fordrar

Gud i detla Sw.
Han biudc-r oh 1:0 alfwarlig kamp och

motsiand til war onda lustas dödande, a) 2:0
utan girighet wara n?gdc mcd den lycka hwar-
mcd Han otz försett, b) ;:c> unna nastan Hans
större lycka, c) 4:2 fiy wällust och bruka mat-
telighet uti mat och dryck, 06) Klle sinnes rö>
relser, 6) 5:0 i hiertat under all ara cjj altid
förncdra, e) 6:c> pa det andeliga och him-
mclffa endast war l)ögsta!lust fasta, l) och 7:»
at wara war nasta behielpelige, at han sin lif-
lösa cgendoin n,a roligen behälla, och denutan
stada och intrang desittä.

») Gen. 4: 7. G»l. 5: 24. Rom. 8: iz. Eyr. iz:
-8. d) 1 Tim. 5:6.8. c) lac. 4: 2. Prov.
14: zc>. <<) Rom. 13: iz, 14. Phil. 4: 12.
2 Pet ,: 5, 6. e) Rom. 12: 3. 1 Pct, 5: 5.
f) Colos. 3: l, 2. Luc. 10: 42. 3) Phil. 2: 4.
Prov. 21: 10.

l<?s. Fräg. Ar lustan til dec werldsilga
lofiiZe Sw.

Lust efter det lekamllya eller werldstiga til
Vageligt behof, ftm ej hindrar lustan til ande-

liga
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liga ar lofiig, mcn en omättcllg lust til det jor-
diffa ar högjt syndig.

23: 4. 1 Cor. 7:30.1loh. 2: ,5. Ps. 37:4/ 5»
126. Frag. Hwad angär derca monde Bu-
det i sig sielfoch hwarpä sysrar Sw.

Det angar werkelig lusta, som emot alla
bud strafwar, och softar derhän at wi ocnne
lustan i a!t döda stolom, a) och sialla war
högsta lust och aträ til detandclissa ock) him-
nielffa d), smnt derjcmte nästans liftösa egcn,
dom honom tilhanda halla, c)

«) Rom.6: 12. b) Matlh. 6: 33- «)Dcut.22: z.'

Tionde Budet.
127.Frag. Huru lyder Sw.

Du stalt ickc begara dins nastas hustru,
ej eller Hans ticnare, eller tienarinno, ej el-
ler Hans oxa, ej eller Hans asna, e/ eller na»
got hwad honom tilhörer.
108. Frag. <>wad förbiuder Gud i decra

Sw.
Gud förbiuder med det ordet: Begara:

i:c> War medftdda forderfwade natur, och
des inrotade onda begarelst, eller arfsynden i
gemen, och 2:0 I sycmerhet ali lust eller atra
til war nästas egcndom, som lif hafwer.

Jae.,: ,4, »5.
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129. Frag. Hwad biudcr eller fordrarGud

i detla Budet Sw.
Han biuder i:a Fullkomlig hicrtats rem

het, sa at wi äre utan naturens förderf och
des onda begärelse, säsom för fallet i Hans be-
läte, a) 2:2 at wi dämpe den onda begärel-sen 06) trakte sa i sanning efter hiertats renhet,
d) samt 3:2 med rad och dad hiclpe til at wär
nästas hustru, tienstefolk och kreatur mage
bllfwa och göra hwad dem bör. c)

») Lev. 19: 2. 1 Pet. 1: 16. d) Prov. 4:2,. c)
Tit. 2: 6,9.

1 ic>. Fräg. Hwad angar detra tionde Bu-
det i stg siclf och hwarpä syftar dec? Sw.

Det angar arfsynds lustan eller begärelsen
och syftar derhän: at som begärelsen är wiljans
kraft i siälen och i lostiga ting ostraffelig, men,
medelst fördärfwet i wiljan, >m efter fallet blift
wit til det onda bögd; ty wil Gud i detta
Budet at bade wär natur, säsom i begynnel,
sen, fran synden stal ren wara, som ock at
den syndiga naturens begärelse, efter detta och
det monde Budet, sa i des fursta uprinnelse,
som i des fullbordan, ffal forqwäfwas och af-
brytas, 06) sedän at nästan Hans egit, som lif
yafwer, honom ingalunda afhandes.

Gen. 4:7. Deut» 22: 1-4.

i l i. Frag. Hurll lyderßudens Sw.
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Gud sagcr om alla detza Buden: Jaa

Herren dm Gud ar en stark hämnare, dcn som
söker fadernas mihgcrning mpa barnen alt in,
til tredje och ficrde led, de som mig hata; och
gör barmhertighet intil mang tusend pa demsom mig alsta och halla min Bud.

Exod. 20: 5, 6.

i i2. Frag. Hwad är Sw-
Las af Luthero.

nz. Frag. Huru straffar Gud onda ger,
ningarinpä bamen Sw.

Sa at Gud oarnen, som följa sinä föral-
drar i onstoue, sa för egna, som för foraldrars
nes synder stul straffar: Men ej fromma liarn,
ändock ock de§e för föraldrarnas shnder sslU
ibland timmelig bcdröfwelse lida maste, som
dock ej för dem är straff, utan et gagnaude tois
til ätcrhall fran synder.

Ezech. 18: 20. 1 Sam. 15: 23.
li4. Frag. Huru belönar Gud de barn,som hälla Hans Sw.

Sa at Gud de barn som följa föräldrarna
l Gudaktighct, sa för deras egen, som föral,
drarnas trohet ihogkommer: Mcn om bamen
wika fran föraldrarnas fromhet, sa straffas de
sielfwe för deras ogudaktighct: Dock m<!d godt
ihogkommer Gud hos onda barn ofta deras
foraldrars fromhet i werldsiig matto, och med
sin nades tilbiudande i andelig matto. Ps.



Psal. 103:17, iz. 1 Reg. 15: 4.'
«i s. Fräg. Huru mängfaldig är Guds

hämd cllcr straffi Sw.
Tre siags: nemligen Lekamligt, sasom

krig, dyr tid, pest eller andra olyckur i land
och hus, 2:0 Andeligt, sasom Guds wredc,
Hans Andcs och nädes nndandragande, och
öfwergifwande i förwänt sinne, eller förstockel,sens dom, och 3:2 Ewigt, som är förtappelsen
i helwete.

116. Fräg. Ashnrumängastagarder,
emot Guds Sw.

Eqcnteligen tre stags: Lckamelig, Andclig
oä) Ewig.

117. Fräg. Hwad är lekamelig näde<-
Sw.

Alt det goda, som timmelig lefnad tilhö-
rer, säsom längt lif, helsa, frid, hielv i far-
ligheter, goda wanner, lycka i förrättningar,
darn och darnabarn, och alt hwad fierde bö-
nen inbegriper.

Lev. 26: z»i2. Deut. 28:2-14.
«18. Fräg. Hwad är Audelig nädeo

Sw.
AtGud de fromme, som wäl anwändana-

den, alt mer nad, zzodtat göra, gifwer och
foröker.

Match, iz: ,B.'

48 Catechismus.
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ltc). Frag. Hwad är ewiF nsde-

Sw.
At Gud de utwalda af nade des rnera här-

llghet i himmelen gifwer, ju mer dc i trona
godtgiordt och derwid lidithafwa l)ar iwcrlden.

Rom. 2: 6,7. l Cor. 15:41,42. 2 Cor. 4:17.
120. Frag. Hwad medel kunne wi i syn>
nerhel druka, at wi mäge lefwH i en sann
Gudsruttilher, och raga ofi tilwara, ac

wi icl'e synde emoc Guds Bud Sw.
Dcjza fyra: 1:0 At wi under den Hellgi

Andes medwerkande nad, fiitigt läse, höre
ocb detrakce Guds ord, ?) 2:0 Trogit, fiitigt
och andccktigt bcdie Gud, d) z:o tidt ock) ofta
förnye wart goda upsat, och med alfwar l
minnet hafwe det dyra förbund, som wi med
Gud i döpelsen iugadt hafwe, c) och 4:0 at
lvi daaeiigen öfwe 06 i strid emot ftnden. cl)

») Luc. li: 28. Colos. z: 16. b) Ps 51:12, iz.
l4): ic>. l Cor. ia: 11, 12. c. zc):;.
Rom. 6: 4, li. Ebr. 10:16. 6) Roin> 6: 12,1;.

Andra Hufwudstycket,

Tron och Evangelium.
l. Frag. Hwarföre följev nu vm Tpon

straxr efter Sw.
D Säsom



Carechismus.50

Sasom Lagen lärer otz at kanna synden,
sä lärer ost Evangelium, huru wi stole blifwa
frälste ifran synden: Hwilket Evangelium föres
staller o§ uti Trones Ärtitlar.

Gal. z: 24< Lagen hafwer wartt wär tulteM»
statt til Christum, pö det wi stole wora lättfär.
hjge af trona, Rom. io: 4. Ty Christus Hr
laqsens ande til rattfardighet hwarjöm ochtnomsom tror.

2. F»ag. Hwad är Sw.
Evangelium ar et gladt bodffcw om Guds

nad l Christo, som werkar tron pa Christum
och en lefwande Guds kannevom/ och genom
denna tron medför rattfardiqhet och salighet
för alla, som det hos sig werka läta.

Rom. 1: 16. Evangelium är Guds traft allonl
dem til salighet som tto.

s. Fräg. Hwad är Sw.
Dertll fodras trenncstycken, nemligenkun-

stap, bifall 06) förtröstan, sa at cn rätt och sa-
liygörande no, som afden Heligeslnde genom
Evangelium hos mennlffan werkas, är icke
nägon blott kunffap i förstandet om Gud och
Hans Helga ord, mcd samtycke eller bifall:
Utan sträcker sig ock til wilian sä/ at, dm öfwcrsme synder bekymrade siälen, den af Christo
förwerswade naden med hicrteligt begar astun,
dar och med lefwande förtröstan omfamnar
«ch sig tilagnar: yttrande sig i början med en

brin-
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brinttande ntra efterlesum och sedän med stötti
Nades wil)het uti ett söt hwilo i Hondm.

Ebr. 11: li. Tton är ett witz förlätelst pö dei
sum man hoppas, och inttt twifiar om det matt
icke ser.

4. Fräg. Huru förhälla sig kunstapett öch
disallec u« ett lefwattde rrc» ? Sw»

De äro nödige til tton, w Utan at wem
och bifalla kan man icke tto, Men ligga döde i
hieman innan et begärliqtomfamnandeyenom
dem werkas i wiljan, hwarwid da kunstapett
blifwer lefwande eller känd i hiertat och sa
fallet eller samtycket far en kraftig öfwertygelse
om saNning och nytta af de kanda ochattnama-
de sanninaar; hwilka alla, Nemliaett ett left
wande kunstap, bifall och fdrtröstan, eller des
garliga onifamnandet icke i en död tro wara
kunna.

s. Fra°g< Hwad är en bsb Twe Sw.
En falst inbilning/ som en obotfärdig i sit

oförändrade hicrta gör sig sielfom nav, elles
tättaresagt, sielfwaottott: At man ttemligctt
i obotfarvighet med en medföVV och sedermercl
tilkommen olust och misttroende til Guds nad l
Christo henne ftrkastar/ och derunder drages
tned egen och andras fbrwanda karlek och lit,
06) regeras af en til synd förblindande> lvcs
lande, ftrhärdande och härffande kraft.

s Coe. 4:4. Ebt. 3: 12. Ser tll tttt btöb<e, <lt
D 2 ttt
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til afwentyrs uti nägon eder icke 6r et argt och
otroget hierta, som trader iftön lefwandcs Gud.

6. Frag. kan en borfavdig i sir
trones begar hinna cil Guds nades

oinfamnande i Christo Sw.
Io tyledes, som Guds ord wcderqwecker,

») och det i böner erfares, d) sa kan en bot-
fardig under wako och bön, c) alt mer ock mer
hinna til ömnigare trones matt afGuds helso-samma löftens betraktelser. cj)

a) P5.119: 50. b) Luc. 17: 5. Marc. 9: 24.' c)
Matth. 26: 41. cl) Ps. 119: 149. Herre hör
minä löst efter dina nsoe: wederqweck mig cftt«
dina rätter.

7. Frag. Hwarafkan man känna en
lefwandeTro? Sw.

Af des kraftiga werkningar l hierrät, som
6ro tarlek til Gud och nastan, hat til synden,
seger öfwer werlden, och sädant mera.

lac. 2:18. Luc. 6: 34. Act. 15:9. 1 10H.5: 4;
8. Frag. Hwad dlifwer ätstilnaden emellan

Lagenoch Sw.
De finnas wal tilsammans, eller pa et

sialle i Skriften, men kunna atstiljas asderas
werkningar, hwartil de arnade aro, nemli,
gen: Lagenuptacker i:c> syndcrna, förstrac-
kerfördemochfördömmer, 2:<? ar afnatu-
ren nagorlunda känd, d) z:o fordrar gernin-
gar och ar gerningars Las, c) och 4:0 loft
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war belönmg och lifwet dem, som af egen för-
mago kunna honom fullgöra. 6)

2) Rom. z: 22. Deut. 27: 26. l>) Rem. 2:15.
loh. 1: 17. c) Lev. 13:5. Rom. 3: 27. ä)
Luc. ic>: 28. lac. 1: 25.

Men Evangelium, i:o förkunnar nad i
Christo, och försäkrar om syndemas förlatel-se, 3) 2:0 c>r förnuftet en hemlighctoch fram-
hafd igenom Christum, b) z:a fordrar tron
och är trones Lag, c) samt 4:2 lofwar nndc<
lönen och saligheten endast för den gcnom trona
omfamnade Christi förstyllan siul. 6)

3) Esa. 43: 24, 25. d) Eph. i: 9. loh. 1: 17.
c) Noin. 3: 27. <y loh. 3:16.
9. Frag. 4>uru mänga äro Troncs

Sw-
Tre Hufwud Artiklar: Den Första om

Gud Fader och Skapelsen: Den Andra om
Guds Son och Aterlösnlngen: Den Tredie
vm den Helige Anda 06) Helgelsen.

Den Första Artikelen

Glld Fader och Skapelsen.
«o. Frag. Huru lyder den FörstaTrones

lag tror pa Gud Fader Alsmaktigan
Himmelens och lordenes Skapare.

D 3 n.Frag.



". Fräg. Hwad ör Sw.
Läs af Luthcro.

12. Fpag. mänga stycken föreballer
dmng Första Trones Sw.

Fyrg. i:c> Om Gud Fader, 2:0 om
siapelsen med uppehallelsen,försörjandet 06) be-
ffyhdandet, Z:o om orsakcn til dcsza wälger-
ningar, samt 4'.0 om war styldighet för desammss.

,:sta Stycket.
13. Frag. Hwilken ärGudFaderi Sw,

Fadren ar den Första Person i den gudo-
weliga warelsen, som afewiyhet hafwer södf
Sonen sig sielfwan jemlik 06) samwarande,
af hwilken sasom ock af Sonen den Helige
Ande «tgär.

Esa. 44: 6, Cxod. 3: 14. Apoc. 22: 1, Wl,z?
loh. 15:26, Gal. 4? 6.

Z:dra Stycket.
!4< Frag. Hwad är Skapelstni Sw.

Skapelsen ar, at Gud i tidsens begyn-
nelse af god wilja i sin wishet och allmqkt Ze-
nom sm Son j den Helige Ande, uti wacker
ordning, inom fer dagar, dels omedelbarligen
hels medelbarligen alla synliga och osynliga
tlng af intet framdpagit, sitnamn til ära och
menniffm til nyttq. U.

Cstechlsmus,



Catechismus. 5 55

Ps. 33:6. Himmeten är giord genom Herrans ord;
och all Hans h<lr, genom Hans muns Anda.

Gen, i. Psal. 19: 2. Gen. 1: 28.
ls. Frag. Hwilra äro af siapade ring, de

föxnämsta Guds Sw.
Osynhare Englar och synbare mennistpr.

16. Frag. Sw.
De aro af Gudi mcd stort förstand och fri

wilja begafwade, wisa, heliga, maktiga, här-
liga och odödeliga andeliga wäsendcn, siapade
til Hans lof och besallningars uträttande, de
der nu staofästade i det goda aldrig mera falla
funna.

Ps. 104: 4. Hexre du gsr bina Englar til wsder
och dine tienssre til elds lsga.

, Sam. 14: 20. Matth. 25: 3>. Esa. 37: 36»
Apoc. «8- ~ Psas. 104:4. Cbr, i: 14. Psal»
lc3: 20.

l7» Frag. Hr Heliga Englar emellannagon
ätstilnad eller Sw.

la, dock icke til wäsendet utan til
perna jemte graher eller ordning nti ara ochförrattningar, dem wi dock an icke kanne.

i Cor, 14:33,40.
!8. Frag. Haftvg ock slleEnglar

standakcige Sw.
Ne/, ulan en otalig myckenhef af hem

aro egenwllligt fran sm medssasiade
D 4 affal-
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«lfwlne, och aro dymedclst ifran aode Enalar
til onde Andar cller diefia»'förwandlade woldne.

lu!>. v. 6. Qc Cnglar som icke behöllo sin fölsta-
döme, utan ofwergs n,o sin bemman, dem för»
warade Han ewlZli bojor i mörtrer til ben
siora dagsens dom. 2 Per. 2: 4.

19. Frag. Hwad ä? ode onde eller
dieftamas vreröocii förratcningari Sw.

Dc ftrsmada Gud a, o,',iid.'l!ftt hat, Ma
förhmdra Hans ara/ mcnnistor til
synd, stadaalla, förderfwadetandellssa, werld,
fiiga och hushals-standet, pa det dc ma göra
alla mcd sig förtappadc.

Apoc. l«: 12. Gen.3: 5. Luc.B: 12.
Job. 2: 2. Zach. 3: i. Dan. ic>: 13. 2 Tim.
2:25,26. i Pet. 5:8»

ilo. Frag. 2lro de ondeEnplar mäkrige nog
ar gära alt det onda som de wilja^Ew.

Nei/ fttan änffönt deras förftänd nu efter
fallet an ar stort, fcst med wttfarelse omgiswit,
«>) ock deros wilscl bcl och hallen ond, !,) sä
äro dock deras kraftcr, churu an store, afGudl
sä bundne, at utan Hans tilstadiande de ej
Nagot czöra kunna. «)

«) Ero!,. 7! ii, 12. z: 7,,?. yi i».' Match, z:
29. lac, 2: ,9. l>, Match. 16: 23. Cph.Hl ,2.
c) Job. 1:12. Maith. 8- Zl.

Ll. Fra.q. äro näst deHeligeEnglar
<wdra Gllde fornämsta Sw.
De synbare, wi menniffor.

22. Fräg.
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22. Frag. Hwaraf är mennistan

stapad? Sw.
Gud har ssapat menniffan til des kropp af

jorden, men til des siäl af intet, med sit indlä-
sande, til at lckamligen, förnuftigt och andcli-
gen lefwa.

Gm. 2: 7. Hcrren Gud giorde mennistona af
jordenes stoft och inbläste »ui Hans naso en les»
wande anda, och sä wmdt mennistan en lef»
wande M.

03. Frag. Sag da hwadärmennistan
Mcnnisian är Guds kreatur, til sinä wa-

senteliga delar, som aroenförnustigsial, och
med lemmar försedd kropp, afGud efter Hans
belate i begynnelsen ffapad, Honom at tienä
och sedän at salia blifwa.

Gm. 1 - 27.

24. Frag. Hwarafkan du weca at du
hafwer en stäl? Sw.

Deraf, at jagfinner i mig twanne inwär-
tes werkande förmögenhcter, nemliaen för-
stand och wilja, sum ej kunna tilkomma krop-
pen, utan siälen sasom en anda.

Sap. 15: ii.

2s. Frag. Hwad ör mmnistans Ml? Sw.
En lefwande, vsynlig och odvdelig anda,

försedd med säldeles förmögenhcter, i si)nner/
het förftand sil at bcgripa, och wilja til at uk
wälja eller ftrkasta.

D s »6. Frag.
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26. Fräg. Hwad är menmstanskropp? Sw.

Den ar siälcns jordista hydda eller boning,
bcstaende af tienliga lcmmar, och förscdd mcd
sinnen, sasom syn, hörscl, smak, lukt och
kansia.
27. Fräg. dcl är ädlare pä menni,

stan, kroppen cller sialen? Sw.
Siälen är langt adlare an kroppen, ity

hon ar en odödelig Anda, kan hafwa samfund
nicd Gud och regera kroppen, och hwart hän
sialen far, dit maste ock änteligen kroppen föl-
ja efter, antingcn til himmelen eller helfwetet.
28. Fläg> är lnennistan försehd med

sörnuslig siäl? Sw.
Isa matto, at hon i anseende til des för,

ständ och wilja ager frihet, at kunna utwalja
det förstandet för godt anser, 06) sirkasta
hwad henne ondt synes.

Ecclfs. 7: ?o. lag hafwer sunnit, at Gud haf-
wer gi«t mennistona räfta.

29. Frag. Dewis da siälenes
odödelighet? Sw»

Den sammabewisar 1:2 den Heliga Skrift,som tc»lar om siälencs ffapelse, 2) aterlösning
d) och afsöndring fran kroppen. c) 2:0 Men,
niffans eget samwct?, med sm hemliga ftuk-
tan ya hon jlla. gör, och hemliga fägnad da
hon gör wäl, och 3l<? Martyrerncs hopp

undef
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nnder pläyor och död om sialarnas battre
tilstand efter tiden. e)

») Gen. 2:7, b) Lue. 9: 56. c) Efcles. 12: 7.
Ebr. 10: 39. cl) Rom. 2: >;. ?) ?lct. 7; 59.
i Reg. 19:4. Tob. 3: 6.

?<?. Fraq. rpar mcnnistan j
förharligad med beläce,

cller hwad war dcc? Sw.
Saledes, at jemte det mcnnisicm i ali-»

manhet en likhct och öswcrenostammelss
mcd Gud sielf i ali sallhct och förmäner, lik-
nade hon j synnerhet Honom med fullkomligt
wisdoms lius i ftrständet, ostuldighct och
godheti wilian, ordentelighct i lx<Mclser ock
sinnets rörelser, ftid och ro i samwetet, ffickc?
lighet i alla öftiga krafter, som tilsammans
tagit utgiorde en medstapad helighct och rätf-
fardighet. Pafölgden deraf, som nfwcn hit
fan räknas, war en nvjsam gemenffap mcd sin
Skapare, Herra-walde öfwer alla kr?atur,
foligt arbete, god helsa, langt lif, odödcl<g<
het, 06) anteliqcn af näde ewig saliahct;
Hwilke alle förmaner genom natnrliqa födel-sen hade kömmit inpa
de, om ware förste föräldrar hade i sin mcd,
stapade fullkomlighet bestcmdcmde bliswit.

Gen. i: 26. Sap. 2:23. Gud hgfwcr stapat men<
nistoim til ewigt lif, och giorf hoyom til et be.
läte, qt han stulle sädanq wam som han H<

Zl.Fwg.
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31. FraN. Blcf dä menniskan icke stand^
akrig i Guds beläce eller sm medfkapade

Sw.
bättre Gud, ware sörste föräldrar

Adam och Ewa och wi i dem hafwe sallit i
synd, och derigenom äre wi mcd dem bort-
komne lfran Guds bclate.

Gen. 3: 6.

32. Frag. <swilken ar uphoftver eller
orsakcn ril synden? Sw.

Diefwulen och menniffan: Ty diefwulen
i ormen bedrog war första modcr Ewam til at
äta af det sörbudna trädet, och Ewa kom fin
man Adam tll at göra det samma; Och altsa
är syndenkommen i werlden, genom dlefwulcns
afwund och menniffans fria wiljas nul)druk.

Gen. z: 1 <6. Sap. 2: 24. Nom. 5: 12. Sasom
igenom ena mennisto är synden kommen i werl<
ben och for siindenes stul döden; Sä är oct t>6<
dcn lommen öfwer alla mennistor, eftcr de alla
syndat haswa.

33. Frag. war der en sä stor synd at ätä
afderfördudna trädec,hwarigenomware

första Föräldrar de Sw.
Det war witzerligen en sior och fastlig

snnd, at ware sorsia föräldrar mcd asido sät-
tande af sinä fullkomliga kraftcr, inwartes
afföllo med hiertat fran Gud, til sig sielf,
werlden och diefwulen, genom hwilkens loc-

kande
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kande de honom mer trodde, misitankte Gud
för mijjmisamhtt, blefwoHonom i hiertat fien-
telige, wille ej mera wara under Honom, bö-
do til at blifwa Honom like i wishet, göran-
des sedän med dct förbudna ätandct et utwar-
tes fall, och med bag.ye sig och efterkommaw
de ymkeligen i olycka bragte.

Gcn. 3: 1-6.

Z4. Frag. Men hade Gud icke kunnar
förhindra Sw.

Icke utan at betaga mennissan des fria
wilja, da hon stulle blifwit oförnuftig och träl-
aktig och i sädant tilstand intet lydnos prof
kunnat astadkommc».

3s. Frag. bleffrukten för menni-
stan asSyndafalleci Sw.

Alt ondt, Guds belate förloradcs, dief-
wulens bcläte kom i ställct och han fick herra-
walde öfwer siäl och kropp, med et ord: An-
delig, lekamlig och ewig död.

Gen. 2: ,7. Af tunstapsens träd pci godt och ondt
ssal du icke äta, förty pä hwad dag du deraf
äter stal du döden dö.
36. Frag. Huru blefsiälen genom

synden Sw.
Sa at synden i:c> fdrmörkade förstandet

til half blindt i mennistliga, men til hel blindt
i gudomeliga saker, hwaraf det altid ar fär-

digt
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digt til wilfarclse och falfft omdöme i det som
Gudi lilhörcr, «) 2:0 beröfwade wi!>an he,
lighct, och kom hcrme at wara Gudi sientelig,
K) jamt fördorfwadc bcgarelserna och sin<
ncts rörelsir och förstörde all samwets ro. c)

,) l C0r.2:14. >)) Rom.z: 7. c) Esa. 57: 20, 21.

3?. Frag. Huru förderfwade ock sMden
»Nennifkans kroppa Ow.

Sa at den blef syndig, nödlidande, bM
lig, dödelig och otaligc plagor underkastad.

Opr. 40: i.

38< Frsg. riär haswer dä Guh
stapat Sw.

Da Gud enliqt dcn Adam och Ewa l
SkapelsentilsaqdewäWnelse: M nerfrukt,samme och förokcr edcr och upfyller joroe-
na, Gen. l t 28- har utafamne lätit otz i war
tid, och an ftamdeles af sinä amncn later an,
dre i sinom tid aflas och födas, som wi bekan-
ne: lag tror ac Gud haswer Mig stapac
och all kreamr: Gifwicmigkropp och siä!,
ögon, öron och alla lemmar, förnuft och
all sinne.

Job. ,5: z. ,2. Dina händer hafwcl fiitetiga giort
mifl, och atlan samman beredt Mig; TäUkuppH
at du hafwir siiort mig af ler, och ssal ätcr läta
mig tomma ti! jdrd igen. Hafwet du icke mol-
lat mig sösom miolk, och lätit Mig yslas scisom
«st? Du haswer klabt mig uti hud och kölli med

ben
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ben och ftnor hafwer r>« sammonfogat mig. Lif
och wälgerning yafwer du giort Niigj och dit
upseende bewara» min anoa.

39. Frag. <öar da menmftan än efter sallet
förnust eller är hon aloeles förnusiig i Sw.

Hon är förnuftia, mcn för myckct fördcrf-
wad i naturen för at kuima detsamma kätteli/
gen bruka: Ty da hon stulle hafwa wil/an och
böjelserne af naturen under förstandets lius och
wälde, sa brZär hon likwälofta, twertmot för-
nuftet, medelst fin förwanda wilja, icke allenast
det som förstcmdet ogillar, utan fölstandet sielfförwillas ock ofta genom beqärelserna, och för>
ledes at det samma samtycka 06) gilla.

40. Frag. da Mennistan efter faller af
naturen nu mcr nagc<i kraftocb fri wilja,

til det som andeligt Fodl Sw.
A!deles myen kratt, och Ki wil/a til ande-

licu govt, ty det är henne aldeles emot; MeN
dock hac hon fti wilja och nagon kraft til natur-
ligt qoda ting, och utwärtes goda öfningar,sasom Nt läsa, siunaa, gä i kyrkan, och til an,
nat hwad sasom arbart lyser.

41. Fraa. guruhan är dä den kraft hwar-
igenoM mennistan tan halla stg til en na-

rurlicfr sedig eller utwärtes ärbar
lcsnad, Sw.

Den är cn naturlla drift, eller dcn sa
keligen fördcrfwade mennistans naturliga iin?/
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i sirmägo hwaraf, da än hennes naturliga
förstand wet nagot om Gud och kanner nagor-
lunda ära och godt, stam och ondt, wet ock i
sit kunstapsmattden kända sin werks>)nds lusta
halla sran sit grofwa utbrat tilbaka, sa hwad
hennes förstand af detta för bllligt och ratt eller
twart oin anser, det utwalfer eller forkastar
wil/an, och huru det göres eller giordtblifwit
eller ej, det maste sck samwetet kanna och dö-
ma. Denna Lag ar saledes en liten hielp til
ärbarhet, 06) et kannemärke pä det
de Guds belate.

Matty. 7: ,2. Rom. 2: 14, 15. Hedningarna,
ändock de icke hafwa Lanen, aro de litwäl sig siels»
womLag, hwilke b<wisa Lagsens werk wara strift
wit i deras hierta, der deras samwet bär dem
witne, och deras tantar som sig inbördes an»
llaga eller ock ursata.

42. Frag. Gäg dä hwad är samwetet Sw»
Samwetet ar siälenes kraftiga dom eller

öfwertygelse, huru mennlstans in- och utwar-
tes gerningar öfwerens stamma eller ej mcd
den i hennes förstand kunbara Guds wilja,
hwarom hon har i ena fallet en befredande,
men i det andra en qwäljande öfwertygelse,som kallas samwete.

Prov. 20: 27. Herrans lykta är mennissones An»
de: Han gsr »genvM hela hiertat. conlcilnti,
ett Kegul», 'lorlor,

43.3räg.
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43. Frag. Uppehaller Gud ännu efter fallec

mennistor och allasiapade Sw.
la, Gud uppehaller wisligen efter singoda

wilje och mäktiga kraft stundeligt otz och alla
sinä kreatur, som det heter: Och der ännu
hsller wid makr.

Act. 17: -«.

44. Frag. Runna ickekreaturen wara
föruran Guds uppehällande? Sw.

Nej, ty Gud wisar sm wishet, kraft och
godhet dermed at Han kreaturen i deras för-
mogenheter sielf uppehaller, och bir alting
med sir kraftiga ord.

Ebr. i: z.
4s. Frag. Förstrjer ock Gud oft sinä

kreamr? Sw.
3a, alt hwad nagonsin off, genom w<sra,

af Gud förlänm krafter tilfalla kan, det tilde,
lar Han o§ stundeligen utan at wi sielfwa ofta
weta rad och utwäg dertil, som det heter:Denil försörjer mig rikelig» och dageligH
mcd kläder och födo, hus och hem, hustry
och bam, bo och bohag, och alr der jag
til timmeltg närtng behöftver.

Psal. 127: i. loh. 3: 27. Mennissan lan inttt
taga, utan det warber hennegiswit afhimmelm.'

46. Frag. Ran däicke mennistan sielfnHZocgör<; nl sir Sw.
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Hon kan ock) bör arbeta och förse sinä be-

hof, hwarförntan hon intet kan fa, men
stönt ock mycket görs och arbetas, dlir dock
frukten och winstcn deraf e» hennes werk, utan
Guds wälsiqnelse, som kraft, rad, sätt och
framgang til arbetet gifwer eller forhaller.

Eccles, 9:11. lag wände miq och säg, huru det
tilgär under solene, at det icke hielper til at löpa
at man är snar: til strid hielper icke at man ä«
stark; til bärgning hielper intet at man är snall;
til rikedom hielper icke wara flok; at en hafwer
ynnest hielper icke at han fin tingest wal lan:
«tan det stär alt til tide» och lyckona.

47. Frag. Bestpddar Gud ock annu
oft sma Sw.

la, Han har pa o§ et waksamt öaa, ochstyndar med sm godhet otz til hielp i alla synli-
ga och osynliga faror, som det hcter: Bestär-
mar och bewarar mig för skada och farlig,
het och alr ondr.

Psal. 5: ,2. Lät glädia sig alla bem, som tröstauppä dig, ewinnerliga lät dem frögdasig; ly
dubcstärmar dem.

48. Fräg. Hwadan komma för mennistansä manga Sw.
De komma af hennes eaen förderswade

naturs oförstand, wcrldenes swarigheter, ocl>diefwulens sorsat.
l Cor. 15: zc».

z:die
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z:die Stycket.

49. Frag. Hwad är der som föranläcer
Gud at dervisil of) dctza upräknade

Sw»
Gud gör det altsammans af sinä blotttl

nad och faderliga godhet, utan ali war för-
styllan ellcr wärdlghct.
s<3. Fräq. Gör Gud nägon stilnad pä sinä

krearur i desiä wälgerningar 1? Sw.
la, ty när Gud gör wal emot de oförnuf-

tiga, sasom Skapaze, ffer det wal der-
före at Han ar allom god, och förbarmar sig
öfwl'r ali sin werk, :>) men emot mennistcm
sirhaller Han sig ej blott som Skapare, utan
omfamnar henne med meranäd för Christi fful
och i afsigt pa hennes bättring; d) det besyn-
nerligastc matt af nadwederfars dem trognom,
emot hwilka Han sirhäller sig som en fader
emot sine barn, at de af Hans wälgerningar
kanna ma Hans faderliga godhct, som i dem
wisar sig. c)

») Psal ,45: 9. Sap. 11: 25. b) Rom. 2: 4:
«) Psal. 123:13.

4:de Stycket.
sl. Fräg. ar wär siyldighet emot

Gud för deffe Skapelftns
Sw.

E 2 War
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Wär styldighet ar: AtHonom för alt tacka

ochlofwa, tienä och lydlg wara, det arwlss
serliga sant.
52. Frag. Huru stole wi tacka Gud? Sw.

Sa at wi under war owardighets känfla
wördeGud i sinHöghet och sine wälgerningar,
vchderföre tacke Honom med ödmiukhet, als
tid, andäktigt, i ware hiertan.

M 65:2.
53. Frag. <»uru stole wi lofwa

Sw.
Saat wi ej allenast uti alt wart tal om

Guds werk ocheljes, late passina en scmnGud-
aktighet, 2) utan ock late alt wart forctagcm-
de softa til Hans ara, b) an ock andäktigt
med Psalmer och Lofsanger och Andeliga wisor
i nadene siunge Herranom afwara hiertan. c)

») Colos. 4:6. b) Colos. 3: ,7. 1 Cor. 10:
«) Eph. 5:19. Psal. 92:23.

54. Fräg. tienä Sw.
Sa at wi med en ratt och ffalig Gudstienst

utgifwe war Lekamen och Anda til et offer, som
är lefwande, heligt och Gudi behageligt.

Rom. »2: i.

ss. Frag. Huru stole wi omsider
Sw.

Saatwi hörsamligen wandre l Guds ord,
vch derefter i altwart lefwerne osi rätte.

z Sam: ,5: «-< ,z,' 56. Frag.
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s6. Frag. Hwarföre tilagnas Skapclsen

och des walgerningar den Förstapersona Sw.
Ei derföre som wore Andra ock Tredie

Person fran dem lltsiutne; utan för ordningens
siul, at Skapelscn ar den första gerning, der-
med Gud sia uppcnbarat, derföre warder den
ock den Första Person i Gudomen egenteligen
tilräknad.

Gen. 1:26. Psal. zz:6.

Dell Alldra Artiklell.

Guds Son och Aterlösningen.
i. Frag. lyder A>:dra Trones

?lrnkel e Sw.
lag tror pa lesum Christutn, Hans enda

Son war Herra, hwilken afiad ar af den
Helga Anda, född af lungfru Maria, pin-
ter under Pontio Pilato. Korsfaster, döder
uch begrafwen. Nederstigcn til helfwetet.
Pa tredie dagen upstanden igen ifran de döda.
Upstigen til himla, sittiande pa ZilsmäktigGuds
Faders högra hand. Tadan igenkvmmantze
til at döma lefwande och döda.

2. Fräg. Hwad ar Sw.
Las af Luthcro.

E 3 3. Frag.
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3. Frag. <c»uru »nanga Seyckcn förchäller
osi de,: 2lndra Crones Artikcie Sw.
Fyra. i:o Om Christi Person, 2:»

HansNamn, 3:2 HansWälgcrninqar, och
4:2 A»damalet med de§eHans Wälgermngar.

i:fta Stycket.
4. Frag. Hrrem är Christus til sm

person:' Sw.
Christus är dcn Alidra Person i Gndomen

«fFadren i ewighet fodder,' honom jcmlik och
samwarande, af hwilken, sasom ock afFadren,
dcn Helige Ande utgar: Den ock til mcnni,
ssors aterlösning uti tidsens fullbordan antog i
Personlig förening med sig sann mandom. haf-
wandes saledcs twa namrcr sasom Gud och
mcnnista, warandes dock en enda Person
ewinnerliga.

Ebr. >: ?. loh. 14: ic>. ,5: 26. G«1.4: 6, 4, 5.
Rom. 9: 5. CKrisius fsdder pH töttsens wagnar
är Gud 6<wer alting, lofwad ewinnerliga.

s. Frag. t-"tär stedde denna pcrsouliga
Sw.

lAflelsen, daGudsCon, detgenomdcn
Helge Ande uti lungfru Marie lif afsöndrade,
ftan arfsynden renade och med naturliga och
andcliga gafwor til mandom deredda amnc, med
des egenffaper/ i si« härlighets öfwcrskpggande,

til
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tll sin Gudoms doning llptoa, mcd sig förenade,
och med sinä egenffaper förharliaade.

Luc. 1: zl, 35. Du stal ufla i dit lif och föda en
Son. Tn dcn Heliae Anda stal komma öfwer
dig, rch den Hoastos traft sta! ofwerstygga dig:
Delftre ock det Helga, som as dig ftdt warder,
stal tallas Guds So«.

6. Frag. HwllkaarodcccMstaper, med dem
Gndomen förhärligade sin antamia man-
d«m, och dcm Gudomcn mcd m/.ndc»mcn

sig antog eller tilämiade i Sw.
De i förcnmycil, af Gudomcn mandomen

meddelte aro cwiahet, allwetcnhct, alstädcs
«arwarclse, alsmaktighct och mcd et ord ali
audomclig Majcstcit: 2) Men det Han af»
mandomen sia tilägnadc, aro memnffliss ft-
dclsc, kött och blod, lidande, död, upstau-
dclse, upstigande til himla, och sa widare: li)
Hwaraf kommcr at hwad endera naturen
egit är, deraf ar och blir ock dcn andra delak-
tig, sa at ock ncnurerne altid werka hwarpasit
sätt, et ock samma, i, med och genom hwaran-
dras delaktighet. c)

,) Col. 2:9. d) Ebr. 2: 14,17. c) 2 Eor. 5:
19. loh. 3: 2.

7. Frag. Ran du detdcgnpa, huru Chri,
stus säledes ar i twcnne narurer

eil persona Sw.
Nej, ty huruGudomen utan förwandlinH

bar pa et högt gudomeliat sätt antagit och mcd
E 4 sis
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sig förenat mandomen til en obeblandad, men
offiljaktig Person, äroch förblifwer obegripcligt.

Exod. 3: 2, ?. i Tim. z: 16. Utan twifwel är
Gudattighetenis hemlighet sier, at Gud är up>
penbar worden i töttet, rättfarbigad i andanom,
synt Englomm, preditad Hedningomen, trodd
i werldene, och uptagen i hälligheten.

z. Frag. jLmc»dan Guds Gon amog man-
domen , har Han ock da antagir

des swagheter 1? Sw.
la, Guds Son har efter mandomen god-

wllligt atagit sig, lcke ensiilda och wanstapade
personers, utan de för syndenes stul allom ge-mensamma mennistliga swagheter, sasom
het, hunger/ bedröswclse och dylika, dock alt
utan si>nd.

Ebr. 5: «. 2: 4: 15.
9. Fräg. Hwarsöre fkulle Christus w«ra

Gud och Sw.
Säsom en ckedlare efter sinä Embeten

maste Han wara Gud och Man: Men egen-
leligen derföre mennisia, pa det Han undersagsens lydnc» lefwa, lida och dö kunde: och
Gud, pä det Han siulle samma sinlydno, li-
dande och dod gudomellg krast och wardighet
tildela, och dermcd borttassa Guds wrede,
Lagfens förbannelse, synden, döden, diefwu-
len »6) helfwetit, hwilket alt en blott menniffajcke kunnat astadkomma.

Psal.4Z: 8, 3. Kan dock en broder ig<n ftrlosi»,
eller
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tllerGudi nsgon forsona, ty det War för mycket
ot förlosa deras siälar, sä at han mäste läta det
bcstä ewinnerliga.

2:dra Stycket.
iv. Frag. Hrviltaäro Christinamn^Sw.

Utom ficra andra utmarkes egmteligm
Hans Person ock) ambete dermed, atHan kal-
las lesus Christils.

ai. Frag. Hwad bemärker namner
Sw.

Saliggörare, och ar delta namn atHo>
nom afGud bcstämt för asteisen, genomEngelen
tungiort och sedän i omffarelsenHonom tillagdt.

Matth. 1:21. Luc. 1: z». 2: 21.
12. Frag. Hwad bemärker der nainnec

Christus? Sw.
Smord, afwen som Me<jias.

Ml. 45: 8- Act. 10:38.
1;. Frag. Hwarmed ar Christus

sinord? Sw.
Gud hafwer smort Honom til sm mandom

med dm Helge i?lnde och kraft eller alla natur-
ligaochandeligagäfwor, a) sä har ockGudo-
mm sielfmeddelt mandomensma egensiapcrden
stund föreningen ffedde, och dermed gwrt Ho,
nom til Herrans Christ. b)

2) Esa.6l: i. P5.45:8. b) E0105.2:9. Luc.2! 26.

14. Frag. Hwarföre stulle war Fräljare
n?ara en Herrans Sw.

E 5 För
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För sit Medlare embetes ssul, at funna

förratta det i sma trenne arenar, den Pnstcr,
llga, Piophetiffa och Konungjliqa, til hwllka
embeten man i Gamla Tcstamcntet geilom
stnörjelse plagade inwigas.

z:die Stycket.
is. Frag. Huru och »ar bar Cbristus sit

Nledlare jAilbere förwaltar, och sma
walgcrningar Sw.

Under sinä o?ika stand/ och efter hwarje
embetes olika bcssaffcnhet.
'6. ffrag. Hwilka aro Cbristi ständ Sw.

Hans Förncdring och Uphöjclse.
17.Fra g. Hwad ar Christi Föl nednng:'Sw»

Dtt staud, i hwilkct Han efter sin men-
nistllga natur: 1:0 afhölt sig ifran de samma
natur meddelta sin Gudoms egenffapers fulla
nyttiande, 06) 2:0 atog i des sialle en Tiena-
res sscppelse, det ar, lefde i offyldig swaghet,
fattiqdom och nedriyhet har i werldene, til at
sirsona Gud för o<i, u) och förelysa o§ i eft
terdume. l,)

a) Phil. 2: 6, 7, 8. Christus ändä Han war i
Guds steppelse, räknade Han det icke f6r rof
Gud< jemlit wara, utan fsrnedrade sig sielf, ta»
gandes pH sig en Tienares sscpvelse, och wart
lika som en annor mennista, 06) i sthäfwor sun.
»en som en menniska. Kdmiukade sig sielf, w<ut

lydig
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lyoig intil dödcn, ja intil kersiens dsb. i>) Gal.
4:4,. b) Matth.n:29, 30 loh. ,z: <;.

18. Fraa. hörer til Christi Förnc?
stlind och Tienare skcppelst:' Sw.

Haiw Aficlse, sa wida hon hade mcd siq
wära swacchctrrs patagande, Hans Födelse,som ock war och föraktad, HanpOtnssa-
rclse, ftykt til ö,q!)pren, fattiga wilkor, Hans
Döpelsc, frcsicisc, forföljclse, pinc,, dod, och
sist HansBegrafning.

19. Frag. <iuru lansse waradc Christi
Förncdring:' Sw.

Hon började wid Hans aflclse och födelse,
ock)warade hela Hans lcfnads tid afTrettio
tre och sa när et halst ar, imil Hans död och
begrafning.
20. Frag. Hwad är Christi Upl,öjel<c? Sw.

Detständ, ihwilketHan, eftersin mciuuff-
liaa natnr, da Aterlöeningcn war fullbordad:
i:o aflade sin rinssa Ticnareiffeppelse, och 2:0
«certoy ct sullkomlicut och oestandiat
de af de mcddelta sin Gudoms egenffaper,
liqhet och makt, för at blifwa siclf af osi uti
dem dyrkad, ») och qöra otz delaktiga af salig-
heten, som Han o§ förwarfwat. d)

Phil. 2: 9, il. Dersöre har Gud föchöqt Ho.
nom, och gifwit Honom et namn, det öfwer all
namn är, at i lesu namn ssola stg böja ai! l»ä,
deras som i himmclen, ps jordene, och under jor.

dm
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dm äro.' Och all tungor stola bekänns, «t le-sus Christus är Herren, Gud Fader til äro.
') loh. 17: 24. Nom. 14:9. b) loh. 12: 32.
Gen. 4;: 9, io, ii.

21. Frag. Hwad hörer til Christi Uphö-
jelses Sw.

At sedän Han af egen kraft i grafwen sig
lefwande giort ock siälen med kroppen igen för-
enat, Han i:onedcrstcgtilhclfwetit, 2:0 up-
stod ifran de dödaoch wisade sig lefwande, 3:2
upfortilhinUa, 4:0 sitter nu pa GudsFaders
högra hand, och 5:0 ar tadan igenkommaw
de, til at döma lefwande vch döda.

Rom. »4: 9.
22. Frag. t7!ar cog Christi Uphöjelst

Sw.
I det ögnablek Han lefwande blef i graft

wm, och warar nu i alla ewighct.
Pftl.72: 8-

23. Frag. Huru mänga aro Christi Eme
ten, i dcn: Han rvisar stgsom Medlare,

hwarril Han ör Sw.
Sxm nyji nämdes, Tre, HansPropheti-

sta, Oswersta-Presterliga och Konungsiiga
Embete.

24. Frag. Hwad ar Christi prophetista

Det Embcte i hwilket Han, 1:0 predikade
eller kungiorde o§ Guds wil/a om war salig-

het.
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het, 2:0 forkunnade eller fdrespadde tilkom,
mande ting, och 3:0 stadfästade sinä predik-
ningar och spadomar med orakneliga under-'
derwerk eller mirakel.

Dem. 18: >B, '9. Jag Hcrren ssal upwacka dem
enProphet, säsom du asi, utafderas bröder, och
sial gifwa min ord i Hans mun: Han stal tala
til dem alt det jag Honom biuda wil. Och den
som min ord icle hirer, som Han i mit namn ta.
landes warder, af Honom wil jag utträfja det.

2s. Frag. Huru och til hwad anda har
Christus Sw.

Ei blott Lagcn och för at bringa menni-
stan til lydno och hiertats förkrotzande 06) dra-
ga henne fran de ludista wilfarclscr: -,) utan
förnemligast Evangelium, deruti Han wiste
sig afFadren wara sand i werldene, at i erona
anammas ti! salighet, sasom Propheterna til,
förene witnat och Han sielf afwen wimastulll-,
d) 06) hwarförutan Han med sin förtienst
siulle för mennistor okand wara.

2) Malth.s:2l. :c. d) 10H.5:39. Act. »o: 43.'
26. Frag. Hr Christus da ännu

prophet? Sw.
la, Han, den storaPropheten, gifwer sit

ord kraft och förrättar än detta sit embete ige-
nom lagliqen kallade Larare pa jordene, som
ännu i dag det med underwerk och prophetiers
fullbordan stadfästade prophetiffa ord predika.

27. Ma.
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27. Frag. Hwad är Christi <hfwersta>pre,

sterliga jL>nl>cre Sw.
Det Embctc som Han mcd ojfcr och for,

bön inför Gud bcstrider, i ty Han, i:o bade
fullaiurdc Lagen mcd fullkomligaste lefnad, »)

och sasom ffuldoffer det i Lagen stadgade ware
öfwertradelsers straff ulstod mcd lydigstc pina
och död, K) Gudi til försoning, och o§ men-
nistom til förtienst och aterlösning, och 2:0
bad och an beder för alla mcmuffor i gemen
och trogna i synnerhet/ hwilkcn Hans förböns
ftukt är walsignelse. c)

,) Matth. 5:17. Gal. 4: 4, 5. Gud sände sin
Son foddan af qwimw, giordan under Lnyen,
pä dcl Han stulle ftllotza dem, som under Lagen
woro.

b) Eft. 5;: 5. Cbr. 10: 12. Chrisius offrabe etosser för synderna det twinnerliga gäller.
«> Ebr. 5: Rom. 8: 34> Chrisius sitter pH Guds

hsgra hand och manar godt för otz. ck«Nl>« l«
l>ra nul)>« obtulit iHcriticimn vec» in triplici
»ra, nenine in <3ctn<emgne, in
curi» H in crnce, er2t<n,e eju» nzssiu
«mnibul ni« lociz cum intcrn» tum cxt«ln«.

«8. Frag. Sägdaannärmare, hwarmed
har Christus ofi förlosiat ochacerlöst? Sw.

Icke mcd guld eller silfwer, utan med sit
Helga och dyra blod, och med sin offyldiga
pino och död.

«9. Fräg.
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29. Frag. Huru har Christus ost äterlöst

mcd sic blod? Sw.
Saledes at Han samma aterlösning med

blod bade begnnte, da Han ifran sm blodigu
omffärclscs stund undergaf sig Lagen til göran-
de och lidande lydno, «) och afwcn andade,
da i Hans död wara öfwertradelser af Gndi
Honom tilräknadcs, at straffet för dem i wart
sialle intil blods utsta. d)

lev. l6: 7-10, 21, 22. Rom. ic<: 4.
») Gal. 5: 7. lag betygar hwarjom och enom

som sig Uter omstära, at han är plittig til at
hälla hela Lagen.

b) 2 Cor. 5:21. Den der af ingen synd wisieHo.
nom hafwer Gud för otz qiort til synd, pä det wi
ssulle wara Guds rattfclrdighet genom Honom.
Esa. s': 5. Han ar sargad för wsra mitzger.
ningars ssul och stagen för wära synders siul:
Napsien ligger uppä Honom, p<l det wi stulle
ftid hafwa, och genom HanS sär äre wi hel«be.

30. Frag. Hwad straffled Christus förwära synders stul Sw.
Han led: Inwärtes til siälen, Guds för

vtz förstrackeliga wrede, i llka matt mcd alla
helfwetets plagor, 2) och utwärtes til krop,
pcn, langsam pina med dcn försmädeliga kor-sens död. K)

Esa. 43: 24. Mennissa mig har du «rbete giort
uti dinom syndom, och gisrt mig m<loa uti
dinom mifigerningom.

,) Match. 27:46. Tim. ,: 12.. Esa. 5;: 4'
z i. Frag.
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zr. Frag. Beder än Christus för oy
i Himmelen? Sw.

la, Han beder pä etMajcstätifft sätt med
ftreställande af sin förtienst och kors hos sin
Fader, och det sä eftcrtruckeligen som aldrig
den bästa föresprakare »agonsin göra kan.

Apoc. 5:6. 1:7. Rom. 8: 34. Chtistus sitter
pä Guds högra hand och nianar godt fckr otz.

32. Frag. Hwad ärChristi RonunZsiiga
Emderc? Sw.

At Han sasom en Herre öfwer himmel och
jord, i kraftcnes, nadenes och harligheteneS
Niken, cfter sin wilja, alt Majcstäteligen och
wistigen regerar.

Psal. 8: 7. Du gsr menmssones Son til en Herr«
ofwer dina handers werk, alting har du und«
Hans fötter lagt.

33. Fräg. Hwad är Christi krafts
Rike? Sw.

Hwad naturens rike kallas och i börian
stapadt dlef, med et ord himmel och jord och
hwad pa dem är, ware sig synliga och osi)nli-
ga, liftiga och kreatur, lcke en gang dief-
lameochdefördömde i helfwetet, ellerEnglarne
i himmelen undantagne.

i Cron. 29: ii, 12.

34- Frag. Huru regerar Christus i krafte-
n,s Sw.
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Sa at Han i det med Fadren och denHel-

tze?lnde 1:0 uppehaller alla wascnden i deras
trafter, «) 2:0 med och gcnom dem werkar
da de rätteligen och til det goda anwcmdas,
men i onda gerningar dem allcnast uppchallcr>
b) och 3:2 riktar, wander och st»r alting sa,
til sit mäl och och utfläng, som Han finner bäst
för sin ara och de stapade tlngens nytta och
fromma, sä at de ej twärt emot Hans wilja
ste kmma. c)

2) Cbr i: ). Hän bar all ting med sit lrnftiqä orK
d) 1 Cor. 12: 6. Glld är en, somatt werkar i allom.
c) Pftl. 135: 6 Alt det Herren wi! det gor Hatt

i himmeten och pä jordene/ i hetwttet och i oli diup.

Z?< Frac. Säg ännu närmatt huru Guds
medwerkandö i hanjende tll godtoch

ondt sig Sw,
Sa, at Gud under sir ooc.arlpeliaa med?

werkande wid natilrenskraftcr i derästlllamp^
Ning til det aoda det saMma wil, diuder, hiel-
per/ ock här mcd nade belönar, i>) men til
det oNda, det samma hatar, förbiuder/ för-
hindrar och omsider tilstädier, men sedän siraft
far, b) ty förnuftiga wasenden falla sielf pa
det ondt ar, och äro saledes sielfwe orsakeN
dertil. c)

u) Phil.2! IZ. d) Ps.Bi: 12, IZ. c) Syt. i§i 2l<

36. Frag< 4>uru wisar sig anteligen sielftvti
Guds Sw<

Det sträcker sig til alt, men i Wnttyek
F Hwg9
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hwad angar menniffors hiertan, sa bö/as de
til det goda, n) och förhindras i det onda, och
wld des tilstädiande, sattes et mal dcm före,
b) och ledas anteligen til et godt ändamals
winnande. c)

») Pst". ?3: 14, '5. Prov. 21: i. Job. 38:
ii. Esa. 37: 29. c) Gen. 50: 20,

37. Frag. Hwad ar Christi
Sw-

En HeligAllmännelig ChristeligKyrka cl-
ler Församling pa jordene, bestaende afChrist-
na mennistor som förenas genom Ordet ochSa-
cramenterne 06) derföre kallas Synlig, men l
anseende til trona, Osynlig, och undcr korsct
Stridande motsynderochdicfwulcn: Hwilken
i trona stridande hov är
och en andelig kropp, i hwilken de trogne aro
sins emellan lcmmar lmder hufwudet Christo:
Hwaremot falffe Christne äro cndast i den si)N-
bara kyrkan lcmmar och halla sig til henne.

,Eph. i: 22, 23. Gud hafwer fttt Chrisium flr«
samlingene til et hufwud öfwer alting: Hwilkensr Hans kropp och Hans upfyllelft som alt i
allom upfyller.

38. Frag. Hwarföre kallas denne
Ryrka En e Sw.

Derföre, at Hon haswer en Herre och huf-
wud Christus, en oÄ) sammeAnde som henne
lmderwiser, en tro, et dop, enahanda hupp.
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<n Gud och alles Fader, och at des lemmar
winläggasigat hallaAndans enhet genom
sens band.

Eph. 4l Z>6.
39. Fräg. Hwarföre kallas Honhetigi Sw.

Ester Christus nc> sin församiing Ordet
och Sacramenterne til helaelse-medel gifwlt
hafwor, n) 2:0 af sin fortimst henne hellg aör,
l,) och ?:<I des rätta lemniar sielfwe ock win-
lagga sig om helighet. c)

«) Eph. 5:25, 26. b)l Cor.6-lt. e) »Pet.it 15.'
40. Frag. Hwarföre kallas Hon

Sw.
Derföre, atHon päden allmanneltga Apo-

stolista 06) Prophetista Laran i Chvisto grun-
dad är, den tror och bekänner, ar ock icke
bunden tll nagot wist rum, tld eller personer,
litan utspridd kring hela werlden.

Cph. 2: 19. Colos 1:23.

41. Frag. regerar shristus M
dena fir r7äde Sw.

Sa, at Han der medelst fin Anda kallat
Oenom ordet mennistor til detta Rlkets
satare, de katlade sedän Uplyser> derpa l trona
helgar, och omsider genom sig sielf lil salia/
heten förer.

Es 42. FM
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42. Frag. Hwad ar Härlighecenes

Rike? Sw.
Det rum af himmelst salighet, hwarest de

til Guds belate fullkomligen förklarade Helgon
och i ftrening med Honom fullkomligen af alt
ondt befriade, öfwerhopas med alt godt, samt
under Hans astadande Honom fullkomligen äl-
ffa, bland Englarne ewigt lofwa 06) ulan all
ända öfwcr Honom glädias. Detta Niket
kallas ock den triumphcrande kyrkan.

Ps. 17: 15. 16: ii. lag wil ssäda dit ansigte
i rättfäldighet: jag wil mätt warda, när jag
upwaknar, efter dit belate: Ty f6r dig ar gladje
tilfyllest, lnstigt wasende pä din hsgra hand
ewinnerliga.

43. Frag. Hm-ll regerar Gud och war
Herre i derrasitHärlighetsßike? Sw.
Pä et satt och wis som wi an intet weta

och första kunna: T>) det intet öga sedt och in-
tet öra hört, och uti ingen menniffos hlerta sti-
git ar, det hafwer Gud beredt dem som Honom
alffa. i Cor. 2:9.

4:de Stvcket.
44. Frag. Til hwcid ända har Christus c»si

defta smawälgerningar bewisi? Sw.
Han har o§ syndare til den andan aterlöst,

at wi 1:0 genom trona ssole waraHans egne,
«) 2.0 blifwa och lefwa under Honom iHans

uäde,
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naderike, K) och 3:2 Honom tienä i ewig rättt
färdlghet, menlöshet och salighct i himmelen,sasom Han af döda upstanden ar, lefwer och
vegnerar i ewighet. Det är wiherliga sant. c)

,) 1 Cor. z: 23. 6: 20. d) Tit. 2:14. Rom. 14:
17,18. c) 1 Thes. 5: 9.

45. Frag. HwariftänochhwartilharChri^
stus ofi äterlöst, eller hwad hafwe wi afHans förnenst och äterlösning för

frutt och nytta? Sw.
AfChristi förtienst, detar, atHanLagen

för otz mcd sin heliga lefnad fullbordade, och
för wara öfwertradelser straffet med sin bittra
död Ostod, tilfiyta ch Mm frukter genom
Hans upstandelfes kraft i allmanhet all andef
lig, lekamlig och himmelst nade. a)

Men i synnechet hafwe wi derafden nytta,
at Han med sin pino och död fralst o§ i:V
ifran Guds wrcde och dom, t») 2:0 Lagsens
förbannelse oÄ) straff, c) 3:2 synder, syndens
och diefwulens wstld, 6) och 4:2 döden och
ewig förtappelse, e) och i detz sialle med sin
Helga wandel och död otz förstaffat i:o Guds
nad 06) ynnest, jemte förening med Honom och
barnarätt, l) 2:0 uplysnings nad tjl bäftring,
och syndernas förlatelse, z) z:c> rattfärdighst
och des kraft til helighet eller förnyelse, I,) 4:0
frihet lfran Lagsens twqng och trug i) 5:0 kraft
och tröst til at bära korset, K) samt 6:o ewlgt
lif och des härlighets grader i himmelen. Y

F? ,)Col«s.
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,) Colos. 1:19,2?. b) Colos. 1: 21, 22. Rom,

5: 12. c) Gal. 3:13. Esa. 5;: 4, 5. ä iCor.
15:3. 2 Cor. 5:15. Ebr. 2:14, e) » 3im.
»: 10. Os. 13:14. s) Nom. 5: 8. 1 loh. 4;
9, ic». Eph. 1: 5. e) Act. 25: 17, 18. 5: Zl.
K) Rom. 5:19. 6: 4/ n. i) Ga1.2.: 19. K)
«Coi, l;z, 7. Y Rom. 6: 23.
Fräg. Har Christus ätcrlöst alla men-

niskor, och allomförenainde sin äcerlöss
ninlS frukcer förwarfrvac Sw.

la, ty Gud sande sm son at Han stulle
förlotza dem som under Lagen woro, 2) och
Han har smakat döden för alla. b)

») Gal. 4: 5. b) Ebr. 2: 9.
4?. Frag. Hwad wällcr at fasi alle äro

de dock icte alle dekcnma äter-
lösningens frukcer, mm Hn äro under syns

der, dlefwulen, Guds wrede, Lag-sens fördaynelse rn. «n < Sw.
Det waller deras otro, med hwilken de i

vbotfärdighet stanga sig iftän denna äterlös-
nings ftukt och egenwilligt göra sig densamma
qwitte.

Marc. :S: 16. Dm der icke tror han stal warda
fördsmd.

48» Frag. Hwarföre tilännas Sonen
ärerlösnlNlen? Sw.

Derföre, atGudsSonhar blifwltmenniffa
pch i antayenmandom efter den Helige Treenig-
hetenes rad äterlösNMKs werket sig atagit och
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Den Tredie Artiklen.

Den Helige Ande och Helgelsen.
1. Frag. Huru lyder Tredie Lrones

Sw.
lag tror pa den Helge Anda: Ena Helga

AllmanncligaKyrko: De Hellgas Samlund:
Syndemas förlätelse: Köttsens upständelse,
och et ewinnerligit lif. Amen.

2. Frag. Hwad är Sw.
Las af Luthero.

3. Fräg. Huru mänga Stpcken förehälle»
denne rredie Crones Sw.

Twänne i:a om den Helige Anda, och
2:0 om Hans wälgerningar.

i:sta Stycket.
4- Fräg. Hwilken är den Helige Ande? Sw.

Han ar den Tredie Person i Gudomenson, af ewighet utgär afFadren och Sonen,
dem jemnlik och sammanwarande.

loh. 15: ,6. 22:22. Apoe. 22: 1.

s. Fräg. Hwarsörekallas Han enAnde?Sw<
Derföre, at Han pa et gudomeligt satt,sasom Guds muns Anda utgär af Fadrenom

och Sonenom ewinnerliga.
Wl. 33: 6.

F 4 6. MZ<



Caecchismus.88

§. Frag. Hwarföre kallas Han Hclig Sw.
El allenast for sit wäsende, och at Han i

sig sielf ar hellg, utan derftre at Han ock wer-
kar Helgelsens werk i menniffan.

?:dra Stycket.
f< Frag. <swilka äroden<sellZe?lndcs werk«

ningar eller walgermngar, oct) uri buru
manga Stycken wija de sig i Sw

Hans tilaanande nadewerkinngar besta i
fyrahanda huswud-walgerningar eller ftrratt-
yingar som upraknas i Catechismo, nemllgcn
i:a kallelsen, 2:0 uplvsningen, 3:0 hclgclfcn
medelst rattfardig görelse och 4:0 förnyelsen til
hchallande eller bcwarande i nadcn,

Frag. Ske GudsAndas Mgnande nä«
des wertningar hos mennistan med gra--

der eller Sw,
la, och dejze Hans werkninsiars eller na«?

des grader aro hos mennlffan dels tiloiudande,
pemligcn en ftrckommande nad i kallelsen, och
en beredande nad i uplysningen, at gifwa för«
standet kunffap och öfwertygelse och förkraha.
hiertat, dels en werkande nad, somböjerwlb
jan til tron > nya fod l,'cn oÄ) ssör at tron tilaa,-
yar siy rattfardighet i rattfardia-görclscn, dels
en lnedwerkande nqd i rättfarfardig<görelsens
Und, som Dadkommcr och framjer förnyclse,
sqmt. stqdsaster mennlffan uti tron och gudak-

tfghes
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tighttcn, dcls en efterföllande nad, som arbe-
tar pa samwctct, at hcime atcr a nyo upratla,
da hon sallit umr nadcnc.

Apoc. 3: 22. Ei jag siar for dorcna och klappar,
den der hörer minc, rö st och ilp!äte>-dörena til Ho»
nom stal jag ingä och halla nattward mcd Ho<
pom och Han med mig. Ps. 2z: 6. Ps,22v: 7,

usta Aallelsen.
9. Fraa, Dä der heter: Den Helige Ande

hafwer mig kallar genom Evangelium,
hwad sörstas dermed:' Ew.

Dermed förstas, at dcn Helige Ande har
vtz medelst ordet til Christum cj allenast i wära
förfadcr kallat, utan ock än kallar, och ol)
til sm församlings ratta lemmar göra wil.

Ezcch. >6: 3,6.
10. Fräg. Hwad Sw.
lemtc des förberedclse, som ster med synda

tilstandets uptackande afLagen, bcstar Hon
dcruti, at dcn Helae Andc medclst Evanaclmm
Guds Nad i Christo mcnniffan tilbiuder och
förchaller/ pa det hon samma nad under sann
battrlng ma sig til salighct emottaaa.

I Tim. 2: 4. Pftl. 50! 1,2. Herren Gut» den
mäktige talar rch kallar werldena ifrän solencs
upgäng alt intil nedergtingen. Af Zion gär up
Herrans harlighets ssen.

n, Fraq. Blifwer Guds kallelse af
allom emottagcn Sw,

F s Nei
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Ncj baltre Gud, de fieste mennissor for-
qwäfta och nn'l)drl!ka den til bättring kallande
och upwackande Glids nad, sa at Hans genom
kallclsen andamal ej wmmit wcnder.

Nom. 1: ,9, 22. 2: 14, 15. Act. 24: 25. 26:
28. 7:7.

2:dra Uplysmngen.
12. Fräg. Dä der htter: Dcn Helge Ande
haswcr nplpst «nig med sinagäfwor, hwad

förstäo dermed eller hwad ar
Sw.

Dermed försiäs dcn Helge Andes werkan
genom ordct til mcnniffans uplysar.de i:c> til
e» dörjcm, da förständet begafwas med Gu-
domeliga ftmiin.qars kunssap, oÄ) lärcr dem för
sadane hälla, cllcr dem bifalla, hwilken kun-
stap sa laiige dcn stanar i hieman ar blott hi-
storiss, men blifwcr 2:0 salia, görandc eller

rättffasscns soin hclgar wiijan ti! dattrlng, och
medför en lefwandc öfwcrtygelsc om dcha san-
ningars wisjhct och nytta, da dc med trona i
himat källiias cchtilagnas, b) hwilken ater

lindcr frrnycifen waxcr och stadgas dage-
ligcn genom troncs ochGudaktighetcncs öfnmg
tilaltstörrc kmWpsochkännedoms »natt, som
änteligen nar sm sullkomlighet i himmelcn. c)

l») Ephef. i: 17, iB. Wä'r Herms lesu Chrifii
GudHarlighttcxcs Fad« gifwc<der wisdomsens
och »!ppenbarclsens Anda til sm kunssap. Och

«plys«
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uplyse ednrs forflsuds ögon, at i ttrsi.? tunnen
hwad hopp ha» hafwer tallat eder uti, och huru
rik Hans arfs härlighet ar uti Helgonen.

b) Psal. 25: 14. Herrans hemlightt ar ibland
dcm sonl ftukta Honom; och sit förbund lntt»
Hau dem fä weta.

c) Colof. 9: iv. Wi wande icke igen bedja ft'r
eder, och onsta at i mäge upfylde warda med
Guds wiljas tunstap, uti ali andclig wlsdom
och förständ, at i magen wandra wärdcligen
Herranom til alt behag, och wara fruktsamine i
alla goda gerningar ochwaxa til iGudskimstap,

13. Frcig. forsiär man med der
«rdet: Förjamlari Sw,

Man forstar dermed, at mennistan, som
ar af sig sielf för syndersstul langt frän Christo
och alt för blind och ofurmögcn at tomma til
«Honum, af den Hcliga Ande medelst ordet
Uplyscs och böies til omwändelse, och denge,
nom til Christum dragcn och iblcmd Hans
egna församlad warder.

loh. 6: 44. Cant. 1: 4. Drag mig cfter dig, st
lope wi.

14. Frag. Hwarmi bestär den botoch dätt
Ning som astadkommes cseiloln llplys,

ningcn och wisar des Sw.
Bot och bältring hestar uti mcninssanssanna omwändelse ifrän det ondn til det goda.

Cft. »: 16, ,7. Pftl. ?4: 15. Lat af det
ych gör dtt Zoda, fök ftid och for efterHonom,

is. Fräg.
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is. Fraa. Huru mang siags är

Sw.
Ester mcnnissans olika tilstand. Dcn, hwar-

under syndaren pa nyttfödes, kallas denFörsta
cller de fallnas battting, ») ocd dcn hwarun,
der i nya fodclseiis ständ werkas en trogens
förnyclsc ock daqcliga förbättring, kallas den
Andra ellcr de stacudes bättriilg. 1')

,) 2 Tim. 21 25, 26. K) Gal. 5: 24.
16. Fräa. mänga Scycken höra til

en sann bartllng, och hnrudan
Sw.

Bot och bättrinn är dcn Hclqc ?l'ides 11a-
dewerkaii i mcnnistans hierta, hwarigcnom
hon dringas, at 1:2 mcd angcrflill s!,ndakan-
sia af Laqcn, hicrccligcn erkännci/ begrata,
hata, stammas sör ccl) bckamia sinä synder,
ocd 2:0 mcd crona afEvangcljo, Guds nad
i Ehristo bcgärlint och förtrosteliqcn omfamna
ti! syndcnia? furlätclft, med suit upsat ac bät-
tra slc lcfwcrnc.

Dlarc. i: ,5, Battrcr ederochtrorEvanqclio. Act.
20: 21. den bättring, sl,'in ar in«
för Gud, sch dc» tro, som ar lil wär Herrq
lesum Chlistmll,

i?< Fräg. Hr Angern, imian CrHn tilkom?
mer, ,iog tlaftig at förändra

lnennisk.lps hierrät Sw»
Nch tyTron ar den, som förändrar hiers
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tat ochgoratman i:c? sörjer öfwer synden med
den sorg som är efter Gnds sinne, 2:0 hatar
henne cj blott för des onda fölader, utan för
sielfwa syndens fful, z:o erkanner med öm-
mande angstan sin stroffwerdiahet utan atwara
Gudi och Hans Laa widriq, och 4:c> förödmiu-
kas til inwartcs blygd öfwer synden och des
ftla bekännclse.

Mich. 7:9- Rom. 8-Z.
18. Fraa. Hwarafkommerat ejsyndarens

änZer är rättskaffens umn Sw.
Af syndarcns egit fördarf, som forsatter

honom i trälaktig ftuktan ock ttvanss
.qe«, sa at han öfwer sinä siinder kottsiiqen sör-
jer, siammes, dem hatar och förbättm sokcr,
Utan at han likwalLagen älffa och den efter-
lefwa kan' innan han lemnat trones werkan
rum hos sig.

Rom.7: »2, g. Ebr. ti: 6.

19. Fwg. <öuru stor mä
Sw.

Gud sielf afmäter rätta mättet af synda
sorgen, efter sin ofta för oj? obegripliga
het, och en hwar sondares dock
bör den hos alla komma til den grad, at spw
den i hiertat kännes och alfwarllgen hatas.

ler. ,i: »9.
20. Fraq. H»uru kan ock syndaiett sin synda

sorg siippa, eller den fri blifwa? Cw.
När
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Nar han ej pä sin sunda sorg sig förlateh
eller inbillar sig med densamma nagot hafwa
förtient, utan sig fran alt eget afwänder, och
endast til lesu gällande försoning sig haller
och tragit beder, sa kan han i kraft af samma
försoning siinda sorgen fri blifwa, och deröf-
wer, med framhärdande afff» för synder kan-
na ro i siälen, sajande: Christum M päbyg-
ger, derför blir /ag trygger lc.

Psal. 266: z, 4.
«1. Frag. Huru Uplysesds meuuistan Uti

bärrringen, ac bliftva i erona npfödd/
eller hn?ad äc nya-södelsen i Sw.

Nya-födelsen är trones uptändande utt
en mennlffa, i ty den Helge Ande werkar sa i dö,
pclscn hcs barn, som under battrings angren
gcnom Evangelium hos de äldre, Tron pä
Chriftum, och dermed gamla menniffans her-
rewäldc i dcmdndar, men deras förstand och
sinne och wilM med hellg hog, lust
och böjelse uvfyller, och säledes til en ny, an-
deligen sinnad mcnniffa gur, eller ftrandrar.

C«r. 5:17. Företal ösiver PauliEpisiel tilRo«
mare: Tron är et Guds werk i otz, den oh f6r»
wandlar och ps nyt fuder afGuhi, och dödar
den gamla Adam och gör ost til plat andra men»
nistor i hierta, hog och sinne, och i alla krafttl,
vch hafwer den Helige Anoa med sig.
22. Frag. Hwad förstär du med

gamla menuistani Sw.
War,
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War, Ntider otro, fördcrfwade och wan-

«rtiga natlir, med sine onda lusiar/ den wi af
Vldam arft hafwe.

Ephes. 4: 22.

23. Frag. Hwao ar dercmorar firstH
med nya menmscan:' Sw.

Den nya eller fördolda menuissa» ar den
trogna mennistan sielf, til fin nya andcliga art
och natur, sinne, lins, lust och kraft, som
henne gifwcs i n»a sidcllen; och hfvilken
ncs andeliga ftrandrina Skriftcn kallar etnytl
hierta, ennyAnda, och et nytt kremur.

Ezech. 36: 26. loh. 3:6.

s:die Helgelscn
medelst

Rtittfardiggörelsen.
24. Frag. Hwad förstäs med det order:
Helgar mig nti en rarc Tro: och mig och

aUom trognoln och mildcliga
sörlkter alla Sw.

Dermcd sirstas den mcd nya nä>
mast förknippad< den dotfärdige sondarms de-
frielse ifran synda siulden och straffet i rättfae--
diggörelsen, och ifran syndenes makt och wälde
i den dagllga förnyelsen.
2s. Fraa. Hwilka äro orsakerne til racrs

strdiggörelsen, och hwao bör derwid
i aktragas Sw.
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HosGud är dertil bewekande orsaker: In<-
wärtcs Hans nad, och Utwartes Christi för-
ticnst, som af Honom förmedelst Evana/lii
ord och Sacramenter, gifwes och mcddclas/
och af mcnnistan mcdTron cmottages: Hwat-
pa ock Gud af sin i Christi förtienst grundade
nad, för samma förticnsts stul rattfardigar dcn
i battringens och böns ordning med trona hen-
nc anammande syndaren.

Rom. 3 -»24, 25. De watda rättfärdige Utan för<
ssyllanaf Guds näd genom den förlotzning sont
' Christo lesu stcdd ar, hwilken Gud hafwersatt
för en nödcstol gcnoM trona i Hams blod.
26. Frag. Hwad ar dä Rattf2rdil>

Sw<
At dcn af näde, dc«

med trona Christi förtlmst omfamnande synda-
rcn. i anseende til Christi pina och död fran
synder 06) straff fti och lcdig gör>. «) 06) i
secnde til Hans Mlbordan as Lagen honom
hclig eller rattfärdig forklärar, d) sig siclf til
älo, och syndaren til siäla-ro och salighet<

Apoc. 7! 14. De Kafwa twagit sinä llatm, och
Ziort dem hwit i Lamdsens blod.

-) 2 Cor. 5: 14, 21. Wi hälle det sä före, at »m
en är dod för alla sä aro de alle döde.

l>) Rom. 5: 19. Oäso/n för ena mennistos olyb<
no sro mänge wordne' syndare, sti warda ock för'«ns lydno stul mänge lattfärdigade.

27. Fraa. Bliswer ock straffec med
synderna Sw.

Wi§e»,
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Witzcrligen, tl) der syndcrna äro förlatna,
der är ej mera straff, .1) dock ayar Gud ofta
här sinä barn efter forlatelsen med mängahan-
da kors, at de deraf sä sinä sorra syni
ders, fom den wcdcrfarna nädens
na, i ödmmkhct ftrbliiwa, i hellghet tilwäxa,
«ch för at ej a nyo falla i synd sig Noga til
wara taga- l>)

») Esa. 53: 5. d) ler. zoi li> l Pet.4: l, 2:
I Cor. Il: Zl, Z2.
Frag. Huru länge kommev ftnda f3r,
lätelstn mennisian til godot Sw.

Ester sm nadiga wilja förlater Gud wäl
dm botfärdiga Hans synder cwinnerliaa, at
Han dem ej mera patänka wil, «) men om
mennistan igen upsatelfgen faller istan naden/sa förlorar hon sin ftrlätelse; l>) ty sasom utan
Christo är lngm förläcelse, sä niutcr ock men-
nistan fin förlatelse endast sä länge hon genom
trona bllfwec i Christo. c)

«) Rom. 11:29. b) Ezech. 3;: t 2. c) Act. 4: t2.'

29. Fräg. Til bwad höghet eller ära up<»
stiger wennissan igenom rättfärdig-

görelseni Sw.
Hon bllfwer förent med Gud, och blt<

Hans barn.
Zo. Frag. Hwad ät BreningM

med Sw.
Hon är en andellg föeenlng astadkommm

O medelfi
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tttedelst Guds Nadlga inncbocnve genom trona
i denrättfardiaade, .-») som har l föl/e med sig
delaktightt i Guds sinne, nanir, gafwor och
werkninaar, K) hwarwid den trocine a sm sida
förblifwer i Gudi, samt mcd andre trogne,sasom Christi andeligafropps lemmar förenas
i karleken til befrämjande af det andcliga lif-
wet, och dagelig tilwäxt i naden. c)

») Eph. z: 17. loh. 17: 21. b) l Cor. 2: 16.
2 Pet. 1: 4. loh. '5-4/5' e) Eph. 5: 3«.
Colos. g: 14. Colos. 2:19. Hssler td« wid hus-
WUdet, af hwilko hela letamen genom leder och
ltdamot traft f.lr, och tllsammans hänger, och
tilwäxer i dcn föriZletse som Gudi gifwer.

Z l. Frag. Hwad ärGudo
At den pa nytt födde och rättfardiaade af

Gudi i ChristL för barn uptages, i>) med bar-
naffaps andan begafwas, d) i faderlig om-
wardnad influtes, c) ochgöres til alla afChri.»
sto förwärfwade utl tid
vchiewighet.

,) Eph. 1:5. d) Rom. 8: '5» e) Matth< 6:
32. ll) Nom. 8: >7> l Pet. 1:4.

4:de Förnvelsen

Behällande eller Bewarande.
32. Frag. Hwarföl-e bör Förnyelsett söl/a

pK RattsHrdllgörelsen/ Sw.
Dee-

H 8 Caeechismus.
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Derfsre at mcnniffon bör cmwänba de l

nyo fodclsen och rattfärdiggörelsen
krafter, til den fast icke herffande dock ättnu in,
nebocnde yttcrligen dampande,
pa det den ater icke mattekomma til herräwäldei

33- Fmg. Hwad är Sw.
At den Helge Ande, en wctfärdigad siat

genoni ordet och Sattamelnerne i Christi tro,
derhan oageligcn hlclper och leder, at hon me-
delst ständigbättring, och Under ifrlg bön, sm
Mmia Menniffa eller synden dortlagger, och i-
klädcr sig den nya menniffan, eller ftamtagcr i
det goda, sasom i Guds kunstap, tro> hopp,
tärlck, odmiukhet, förftkelse, lust til Guds
ord, och sa widare, at enligt det sänima les,
wa waksämt i all helighet Gudi til pris.

Eph. 4: 23,22, 24. F6rnyer eder i edar finnes
andoi / och lägger nu bort ifrän eder den gamla
Mennlstan, deri forra medumgingen, hwilten
genom lu-ra i wilftrelse sig fsrdecfwar. Dch i»
klaoer eder den nya mennistona, den «fter Guv
stavad är i sanstyllig rättfärdighet och helighet.!
Colos. 3: 9, l<s.

g4. Fräg. Hwarstre tallas denna
Förnyelse Sw^

Ty hon bor i hela war lefnad under dagtt
itg bättring och dagliq tilwäxt fortsattas och
fullbordas, frärl den ena Guds belates klcir-
het til den onda.

Phil. 3: 12.
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35» Fräg. menar dn med Gude
beläce nu efter Sw.

lag menar dermed det sinne och natur/som i Guds tiltagande kunffap, med wilians
liufiiga böjelse och öfrige krafters färdiahet/ da-
geligen öfwar yelighet och herffar ofwer synder.

Col. 3: 9, ia. Afkladtr cder den gamla mennissan
med Hans gernmgar och iklader dcn nya, den der
förnyas til Hans tunssap och bclätt stm honom
stapat hafwer.

g6. Fräg. Hwad mrätrar dcn Helge Ande
hoe mennistan genom Förnyelsen? Sw.

Sedän Han Helgat mennistan aenom nva
födelsen och rättfärdiggörelsen, sä bchallcr och
bewarar Han henne ock under sörnoelstn när
lesu Christo i en rätt tto lntil andan, da hon
<j motwilligt affaller.

l Petr. l: 5>
37. Frag. Ran dö denrätrfardigadc affalla

frän non och förlora Sw.
Jo, ty wärr, sa pa et mera märksamt-

satt eller hastigt, da han syndar upsateligen
vch öfwerlemnar sig uti lustemas wälde, som
pa et mlndre märksame sätt, eller smaningom,
da han bllr trög i sin daaeliga förnyelse, tror
sig för wäl, wardslösar Guds ord, bönen,
sit lefwernes ransakande och synda tllfällens
undwikande, hwarunder ock hiertat smanin-som blir werlden likställigt, fäfängeligt och
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eandeligt, at han öfwer upsatellga fynder, fig
ej mer samwete gör.

Ebr. 12: 1. M otz assHgaa syndena, som altid ls<
der wid otz pch gör ofi trsga; och lät 08 meb>
tolamod löpa « den kaiyv som otzforelagd ar, ochse pH lesum, som trona begynt och fullkomnat
haswer. Rom. 8: 13.

38. Frag. Huru uppehällev den HeligeAnde
den trogna un Sw.

Genom sit lärande, ledande och tröstande
embete.

39. Frag. Hwad Hr den Helige Andes
Läro-Embece? Sw.

At Han genom ordet mer och mer uplyser
mmnissans förstand, och bestraffar hlertat för
ftnd, görandes samedelst samwetet omt och
himat förödmiukadt til sannlngens bekräftan-
de emot all wilfarelse i läro och lefwerne.

loh. »6: 8. i loh. 2: 2<?, 27.
40. Fräg. Hwad ar den Helige Andes

Ledande Sw.
AtHan upmuntrar, bö/er och hi.lpermen-

nistan til at afiäta synden och utöfwa det Zoda.
loh. ,6: lz, Gal. 5: '6,

41. Frag. Hwad Hr dm Helige Andes
Lröst Embeee i Sw.

At Han i afseende pa barna stapet, särde-
les i nödenes och frestelftns stund, päminner

G 3 men-
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mennlstan om Guds nndiga bistand, läter hen-
ne smaka Evangclli trrstande fraft, och uppe-
haller henne i tolqmodgenom et lcfwande hopp.

Rom. iz.

42. Frag. Kan icke mennistan sielf uppe-
HMa sig i rrona uti ow gmom helgelscns

werk ellcr «oda Sw.
Nej, Guds Andc sielf uppehaller tron ipe wgksamme och i boucn fiitlge siälal, Matth.

26:41. l Cor. 16: ,z; och de kunnasa litct
sielfwe genomgoda gerningar, som en genom
lekamllgt arhetande, uppchalla lifwct, hälstsamma gerningarwerkadeafGudsAnde, fiyta
af trones natur, och behöfwa med tron sadane
pppehallandemedel, som de, hwarigenom de
werkade blifwit.

Phil. 2: iz. 1:6. Den uti edep et godt werl be.
gynt hafwer, han stal det ock sulboida intil le<su Cyristi dqg,

43. Frag. Hwilka de rHrca godg werk
och gerningar? Sw.

Ej allenast Gudaktighets, rattfärdighets
pch kärleks werk, men i gemey alla dygder,
dem en ftom gör medelst andans werkan utaf
frona, sä inwartes med goda rörelser, som ut-
wärtes med tal, athäfwor ock gerniygar efter
Lttqsens förestrift, ej af twäng, utan sriwjlligt
ftl Puds ära och nästans nytta.

44- Fra°S.
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44, Fmg, Huru manga Seycken behssives

til en god Zernlng ar den mK
wara god? Sw.

Dcnne, ,:a atgerningen kommeraftrvL
na, ») 2:0 göres efter Guds ords förestrift,
K) och z:a syftar pa Guds ära. c)

») Rom. 14: 2;, b) Deut. »2 5 32, c) Ps. «5:1;
Frag. Huru kunna goda lerninZar

Sw»
Jo, nar tron med sit omfamnande, eller

wascntellga lraft, fattat förtienst, sa
far hon dcrafförmaga ychlust, at i gö-
ra goda gerningar, de der Andans, Trones
och pättfardighetenes frukter kallade warda.

Gal. 5: 6, 22, lac. 2: 20. Phil, l: il,

46, Frag. 3'lr dec aldeles nödigr argöra
Zpda Sw.

la, goda gerningar, sasom offiliaktlge
ifran (ron, äro nödige för alla, som »vilja sa-
lige blifwa, efter detnr et andamal afChristi
aterlösning, at w< goda gerningar göra stole,
i:c> förGuds stul, hwilkens wilja, befallnlng,
ära, godhef och Chrlsti egen lefnads eftersyn
dem af fordrar, a) 2:0 för nästans fful,
hwilkens förbattring genom dem befochras, t»)
och 3:0 for war egen stul, da wi äfwen af dem
hafwe wittnebhyrd om harnaffapet och nade-
standet, samt derpa fdllande nadelön, ock)pa*
dem nadelunen hekomma kunne, <?)

G 4 ,)«TH,s.
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«) i Tbes. 4:3. »Tim. 6: «7, 'B. loh. 15: «,

Ephts. 2: lc>. Ttt, 2: 14. loh. 13: 15. b)
iPet.4: ,H. c) 2Ptt.i: lv. Esa. 3; 10. 65: 23.

54. Frag. äro gode germngax nödigHsom en wcrtandeorsaktil rattfärdig-
görelst och Stv,

Nej, dertil duga de icke, ty i.Q aro was
ra gerningar styldigheter, eller gald som stal
betalas, 3) 2:0 astadkommcs ej genom wap
<gen utan gcnom Christi kraft, och Hans An-
das K) och?:o göras de cj Heller sa
fullkomllgt, at ju kottsens ftpaghet blandar fig
i dem med andans rMighet. c)

«) 3uc. ,7: ,<?. d) 2 Cor. 3: z. loh. 15:4, f,
3iom. 8: 26. f) Psal. izy: z.

48. Frag. Hwad menar du mod omnäw/

At Gud af ewiqhet mch upfat at sqlig gö-
ra dem som i Christi tro til ändan framhärda,.
har dem samme dareyan förut sedt, 06)bestamt
at af nade pa denna sin tro för Christi fful sa-
lllge blifwa, sinä nädo til pris.

Mom. 8: 28, 29,30, Dem Gud efter upsstet kal«
lat, dfm haswer han förestdt, och dem han
förestdt, dem hafw«r han bessart,
bestart, den, har han oct ziort hächga. Epheft
' ? 4, 5/ 6.

49. Frag. Ran dä den trogne wara wift
M sir nZdewal etter saliZheri <^w.

I«4
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la, han har om fin salighct a Guds sida

en uwilkorlig wiHet grundad pa Hans
het, och Christi förticnst, n) mcn a egen sida
l)els en wilkvriig wihhet grundad pä hons tros
waraktighet i lifsllden, b) dels en owilkorlig
wischct i andalyklone, nar dct widhangde wll-
koret upfylt är. c)

») Rom. z: zz, 34, 39, b) Job. 14: 14. c)
-?Tim. 4: 7,8.

so. Frag. Hvpilka aro da huswud orsaker
nl wär rättfardighet och cwiga

Sw,
sl Guds sida, de§e Tre: 7:2 Guds nad

06) barmhertighet, 2:0 Christi förticnst eller
förstyllan, 06) 3:0 dcn Helige Andas tillag-
nande nad. Samt ä menniffans fida tron,som emottager och sig tilagnar Guds nad och
Lhristi förticnst.

loh. z: 16. Ss älstade Gud werldena at Ha«
utgaf sin cnda Son, pä det, at bwar och en
som ttor pH Honom stal ickt förgäs, ulan fli
twinnelligit lif,

si< Frag. Hurudan är da n>är salighew
Sw<

Korttellgen at saga, i omwändelsens stand
önger, tro o6)heligt lefwerne, detär, at wi
i:a angre wid minsta snafwandet wara syn-
der, «) 2:0 fiy altid mcd trona under bön til
Guds näd i Chrisio, b) och z:c> i Honom
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stadse med trona lcfwe i karleken efter Hans
hud l sann Gudaktlghet. c)

») Matth. 3: 2. K) z: 25, c) l loh. 4: 9.
5: ,2. Gal. 5; 6.

52. Fcaa. När der scdan herer: Ar den
Helige Ande skal pa yttersta dagen upwäcka

mig och alla döda, hrvad förMs
Sw,

Det förstas, at som i döden mennlstornas
sialar eftcr ffilMchan fran kropparne äro l:c»
mcd cnffilt dom straxt l sinä gladie- eller pino-
pum försatte, -,) sa ssola ock 2:2 i den allmanl
nq domcn alla tilförene döda mcnnissor, pa
yttersta dagcn, medelst den HeligcAndas wer-
kan, K) af hwilken all ting i förstaSkape-
lsen fingo sil, krast. c) de trogna nemligcn i
kraft af Christi upstandelfe, 6) men de oqud-
aktigg i kraft af Guds hämnande rattfärdlg-
het, e) pa Christi npwäckande röst, f) se-
dän deras siälar blifwitförente, Z) mcd sinä

kroppar, uch de da lefwande tjl odödeliqe, men
de frymme til härllge förwandlade, l>) upsti-
c»a, >) at af domaren Christo, aterfa sinä
förra ställen iyen, at ewigt der sedän förblifwa. 1)

,) Cbr. 9: 27. Luc. 16; 22, 23. b) Ezech. 37:
, > ,4. c) G«N. »: 2. ä) loh. l,: 25, 26.
, Cor. lz: 21. e) Ron». 2: 5. 2 Thes l: 8, 9-
f) loh. 5: 2«. 8) Ezech, 37: ly. l,) I Cor.
,5: 43, 44. Phil. 3:21. M«re. 12: 25. l)
, Thes. 4- .6. loh. 5: 29. I>) loh. 5 - 27.
l) Matth. 25:46.

sZ.Frag.
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53. Fraa. Hurudanstaldenytrerstadomen
bliftoa cller hwqruti stai denbesta f Sw-

Dcn ffa! dcsta dcruii <u alla mcnnistorsoch de falna Cncjlark!, >:<? lcswcrnc och gcr«
ningar, uppcnharqs, ssarffada?; och pröfwas,
2:0 domsiutct öfwer dem afklmnas, och 3:0
den assaada domen werkställes.

Hwarom läfts kan i Evangclio som bandlar pm
ylterstq domen. S6nd. 26 postTrin.

Frag. Hwad konnncr ar söjja den
yrrersta domcn Sw.

Wcrldcnes ända, hwilken ant»a Gud pq
den ylterfta dagcn mcd cn besvnnerlla e!d görq
wil och jorden ock himzyejen til dergS
förra imet Ytterst sorsatta stal.

2 Petr. 3:7,10. Hlmlarna och jorden »parda ge<
nom Herrans vrd fparda, at de stola waroa
eldomen forwarade til dome dag. Men Herrans
dag wardertommandes sasom entltlfom notten,
och dH stola hlmlarna med stor hastightt förg>is,
och eleinenten stola försmältq af Heta, och jorden
m«b de wert som derpä aro ssolq afbrennqs.

ss. Frag. Hwad är der för er glädje rum
dir först sialarna och sedän kl opparna

komina stola esicr Sw.
Se Swaret hqrpa i Andra Trones Artie

kel och des 42 Fra°ga,
s<s. Frag, Hljp der näZon olikher hos de

OaliZss j Sw.
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Jo, t» auffsnt de i forening med Gud sa-
lige, derföre at deras kroppar af siälarne an-
deligen regeras, och kropparne e» Heller mera
hafwa lekamliqa behof, hafwa samteligen,
andellaa, förklarade, oshnliga, opatagellga,
fina och fardiga kroopar, sa ock alla äga del-
aktighet i Guds affadande och atniudande, sa
är dock den saligheten ojika för deraskroppars
olika klarhet och den för deras sinnen oljka up-
penbarelse: At som en stierna gal öfwer den
andra l klarhet sa ar sammalcdes i de dödas
upstandelse.

i Co». »5: 4'<42.
s?» Frag. ar ock pino rummet

Sw»
Dtt ar helfwetet defördön,das plago rum,

hwarest de för otro och synders stul äro ewln-
nerligen ffllde frän Gud och altgodt, och der
med dicfiamc i mörkret til siäl ock) kropp plaga
lida uti ewlnnerlig eld.

Matth,, 2;: zo, 41. Det sr yttersia der
ssal wara O6) tandagnistan ftr dem forban»
nadom uti ewwncrlig elb, som dicflpmen och
Hans englar tilredh är.

!B.Frag. Blir da pa de fsrdömdas plagor
ingen anda eller Sw.
Nej, aldrig, tv i:o Skrlften sager deras

plaaor wara ewiga, „) 2:0 hafwa de här
sörsyndstt sig emot en ewig Gud, d) z:a för-

kastat
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kastat en ewlg aterlösnlng, c) och 4:0 med
en herffcmde synda-lust i otro bortwandrat
til fördömmelse i helfwetct, c!) hwarcst ingcn
dättring hafwcr runi.

») 2 Thes. i: 9. b) 1 loh. 3: 4 Ebr. 10: zi.
c) Ebr. ia: 29. <l) Apoc. i,: 9, >o, 11.

sy. Frag. ITtir der omsider heter: 3it den
Helge Anda stal giswa mig samt med alla

trogna i Chnsto et ervigr lif, hwad
strstas E w.

Dermed förstas, at det cwiga lifwet i
hlmmelen, det den Heliga Trcenlghet af nade
för Christi siul gifwer, ») ar en af dcn HelsseAnde, pa den i oh af Hvnom werkade wär
trowid hadanfärdcn ost försakrans-wis gifwcn
vch tillampad salighet. d)

2) Rom. 6: 23. b) Rom. 8:16.'

<io. Frng. Hwarfsre tilignes Helgelsens
werk den Helige Sw.

Derföre, at fast ock Fadren och Soncll
kallar, ») uplyser, l>) gör botfärdig, c) pa
nyttföder, 6) heloar, e) och ftrnyar, 5) sa
tilaynas dock i Guds ord de§e nadewerk egen,
tellgen den Helige Ande, eller trcdie Personen
i Gudomen. Z)

») l Cor. >: 9. Match.'6:7s. 10:20. K) 2 Cor.
4: 6. loh. 1:9 14: 25. c) 2 Tim. 2: 25.
Rom. 11: 26. loh. is: 8. <» Esa. 66: 9.
Psal, lio: 3. loh. 5; 6. «) Rom. «: 33- Esa.
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53: 11. l Cor. 6: 11. k) loh. 15:,, 2. 5: 21.
Ezech. Z6: 22. 8) 2 Cor. z- 6> K) s^.

Tredie Huswudstycket/

Bönen Fader Mär.
ii Frag. Hwarföre följer nU om Bönen

straxt efter Trones Sw<
Nar wt äre rätlfardige wordne genont

trona, sä är fara> at wi ända latteli-
geri fal-a> ») derföre är det högeligen afMett>
at tvi altid bedie, d) det ock Chtlstus larde
sinä lärfungat< c)

») Prob. 24:16. i Cor. io: 12. Den som tster
siq tycka han siär, han se til at han icke fallet.

l>) Matth. 26: 41. Wakeroch beder at I icke fot>
len lni fresielse: Andcn är willig> men töttet är
swagt. c) Match. 6: 9«iz<

2. Frag. Hwem man
Inacn annan an den enda santia treeniqe

Guden Fadren, Soncn och den Helge Ande.
Match. 4:10. Herran oin Gub fial du tilbedis/

och Hönom allena st«l du tiettä»
?. Fray. Hwadär Bönen

Bönen är en sädan den Helge Ändes wer-
kän i ':N trogcn, at Han för sin egen owärdig-
het, ödmiukt och botfärdigt/ lnen för Christi

för-
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sörtlenst och förbön, samt för Guds ord och
löften förtröstcllgt sit hiettä til Gud uplystar,
och utgiutcr i stiilhct för sig siclf, eller Mcd ho-
ga löst; sinä andellqa bcbof utan, mcn de
lckamliga mcd wilkor, sörChristi förticnsts och
forböns fful at bedia 06) bcgara,' As dct Gudi
til ora, men honom sieif och nastan lil wal,
fard och salighct laiida ma.

Dan. 6: iv. Daniel »ick up i fit hus, der foll
van tre resor »m dagen upps sin tna, bad, loft
Wade «ch tactade sin Gud.

4. Frag. Hmu stole wi bcdia at wi
blifwa Siv»

Wi stole b, dia, no af et botfardlat hier-
ta, 2:0 iChristinamn, dctär: i troncs
tröstan pa Hans föttienst och förbön, och z!»
det lckamliga mcd Mllor.

s. Frag. Hwarföre stole wi bedia i
Sw.

T» Christus har förticnt otz ali andelig och
lekamlig nad och walsignelse, samt beder altid
godt för o<).

loh. 16:23. Act. 3:23.
6. Frag. Hwarföre stole wi bedia i ett

stadig Sw.
Ty ulan trona är omö/eligt täckas Gudi»

Cbt. ti: 6. Rom. 14: «z.
7< Frag. Hwarstre stole wi bedia aset

botfärdigt hieltä Sw<
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To strymtarens och den ogudaktigas bön
är en styggelse for Gud.

Esa. 1: 15. Amos. 5: 2t, 2Z. loh. 9! 31!
8. Frag. Ameban nu bönen rätceligen ster
allenast af bdlsärdige eller nogne, fär man

da laca blifwa ar dedia, tils man förm
hunnir til bättrinZ och Sw.

Bort det, ty sa snart Gud genom sit ord,
under hwad tilfällen som halst, röeer syndarens
hierta, sa meddelar Han honom ock, med sanv
ma sin förekommande nad, nagon kraft at
bedia, och dä han redellgen anwänt den tll-
budne näden, sa finner han ock storre kraft
til bönen.

Psal. 51: 19. Att. K: lt<^
9. Fräg. Hwarföre stole wi dedia dm dec

lekamliga eller jordistamed Sw.
Dersore at wl intet wete och första, om

det är Gudi behagellgt och oh nyttigt, at wl
fa det timmellga goda, som wi bedie om.

ic». Frag. Hwad är ac dedia med
Sw.

Det är, at wi afGudldtt lekamliga 5ibedie, om och när det woreHonom behageligt
och oh nyttigt: Men hwar ock e<, at Han o§
gifwa wille tolamod och det Hda nyttigare är.

Matti). 8: 2.

ii. Frag. Skolewi bediaHmdttAndeliga
med Sw.

Ne/,
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Nes, utan wllkor, ty Gud wll altid Zifwa

v§ det andeliga, Honom behageliga och otz no-
diga och nytttga goda, da wi Honom derom
bedie, fast ej pa den tid, nät och pa det sätt, stm
wi, utan som Han det sielf för bast anser.

Pftl. 55:2;. 37:5. Befall Herranom din
och hoppas uppä Honom, Han stal wäl gFrat.

»2. Frag. Fä wi mi wara döner sörcstriftwu Gndi tid och salt nar och huru
wi stole hielpre waroa t Sw.

Ingalunda, ty det wore at fresta Gud,
Utan wi böre, försäkrade om Guds goda wil«»
ja, war wllja i bönen, utan tids ock) sätts
förestrifwande, Honom altid med ödmiukhet
underkasta.

lud. 8: n, iz, 12, ,6,17. Ho ären lat I ftrsifs
ken Gud? Wiljen I Herranom tid ochdaz
ftre, cfter edart sinne, närHan hlelpa stol? Det
tienar icke til at förwärswa näd: utan mycket.
snarare wsede och oglmst. Deiföre stole wi
ödmiulaotz af hiertat och liena Honom, och bedi«
med tarar in fsr Honom, at Han efter sit behags
Wille bewisa otz barmhertighet.

13.Frag. Huru mänga siag ärBöuen Ow.'
Böncn är för et Guds bam af twänne stag,

nemligen: Inwarres, da hiertat i ödmiukhet
med uprikligt begär och tragna suckningar tll
Gud och Frälsaren, altid förtrösteligen uplyf-
tas, a) och Utwärtes, da hiertat i ödmiukt
begär och förtröstan uti ord och heliga äthaf-

H woe
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wor pa en stund' och pä beqwämt ställe för
Gud utgiutes. b)

Match. 12: 34. Det hiertat med fultt ar, dnaf
talar wunnen. 2) Luc. iz: l. 1 Thes. 5:17.
b) Matth. 6:6. Ephes. 6: iz.

14. Fräg. Hwarföre stole wi bedia
Gud/ Sw.

Wl stole det göra, 1:0 for Guds bud och
befallnings fful, 2) 2:0 för Hans aros stul,
i ty bönen är enGudsticnst, b) 3:2 för Christi
förböns fful med den Han ost godt gör, at wi
derafupmuntradesielfwe ockbcdiaffole, c) och
4:0 för ware och nästans behofs stul de der i an<
dellgochlekamlig matto manKaochstore äro. ci)

l») Cft. 55: 6. t>) Psal. 50: 2;. cl Rom. 8: 34.
1 Petr. 2: 21. cl) Phil. 4:6. Esa. 3a: 19.

l5» Frag. Hr der synd at inrec bedia
Gud/ Sw.

la, en stor sund, ty Gud hafwer befalt
e§ idkellgen och andäktlgt bedla, derföre dcnsom det försummar, han syndar emot Guds
befallning, sasom den der hor eller drap
bedrifwer.
16. Frag. hwilken Bin är den fsrnämsta

iblandallaßiner/ Sw.
Bönen: Faber War, hwilken warHerrelesusChristus sielfwer hafwer sammansattochbefalt sinaLärjungar at bedia.

Matth.
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Matth. 6: ~ Luc. n: »2.

l?. Frag. iHuru fördelas denna Herrans
Sw.

Uti Tre delar: Nemligen i:s ingängen,
2:c> siclfwaßönepUnklerne, och z:o befiutet,

usta Ingängen.
18. Frag. Huru lyder Sw.

Fadcr war som ast i Himlom.
»9> Frag. <Hwad sörstäs med der

order Faders Sw-
Det ordet Fader tages här icke personllgett

om den första Person, ulan wäsentellgen, orn
hela den Hellaa Trttnlghet, Fadren, So-
tien, och den Hejge Anda<

Esa. 6z: 16. Hirre du öst wär Fader, af slber <lt
det dit namn. Ephes. 4: z. Gud ech allas
wHr Faber.

2c), Frag. Hwcirförö kallasGud wär
Faders Sw.

Med Faders namnet wil GuV lacka o§>
at tro, at Han är war rätte Faber, sonl

otz lkapat hafwet, och i Dopetför sme nade
barn upeagit, 2) och 2:2 at wi des trösteliga>
re med all tilförsikt Honom Uom war Fader,
bedla ffole, sasom et barn dristeligare beder sitt
Fader än et tienste hion, l>) sin Herre,

») Ma«h<Hzl l») Luc. 11: 9,
H 2 «l<Fr»S,
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2i. Frag. Hwarföre sHZe rvi icke min,
man war Fader Sw.

Detordet wärlarerosi, i:o Guds kars
lek emot o§, ») 2:0 upmuntrar ost til en bar-
na tilförsikt til Gud genom Christum, i hwil-
kens namn wi bedie, d) z:a at wi inbördes
ost emellan aro lemmar, c) samt 4.0 at wi
maste bedia, icke allenast för otz sielfwe, utan
ock för andre, ochsi)nnerttgen för demsomware
bröder och siistrar äro i trona. ch

,) i Cor. 1:2,3. l>) Ephes. 2: iz. 3:12. c)
Eph.4:4,6. 5:30. 6)iTim.2: i. Eph.6:iz.

22. Frag. tTlär wi söje: Som ast i Him,
lom, hwad wil der csiswa ac förstö/

eller Sw.
Med Himlar första wi här icke den ffa-

päde himmel, lika som-Gud der bodde, ly
hlmmelen vch alla himlars himlar kunna
icke begripa Honom, ») utan med himlar
första wi Guds ewigt obegripeliga Majestät
eller harlighet, d) derföredet ordet: Himlom,
lärer: At den Fader wi bedie, är et alömäk-
tigt, allwetande och allestädes narwarcmde
Majestät, c) til hwilket wi ock wara hiertan
vplyfta böre. 6)

n) l Re«. z: ,7. l>) Pftl. 99:1,2, 5i c) Psal:
139' 7, «. Job. 11: ?/ 3. <!) Col. z« 2.

2:dra



2:dra Sielfwa Bönerne.
23. Frag. Huru manga Böner Hro mi

BönenFaderwär? Sw.
Slu.

24. Frag. Hunl ätMjas eller utmarkas
deftasiu böner? Sw.

De tre första aro tilbedielse, och de tre
sidsta afbedielse Böner/ hwilka alla sex syfta
pF andeliga, men den mellersta eller sierde
Bönen syftar pa lekamliga nödtorfter.
2?. Frag. Hwarföre haftver Christus lärt
of) om Andeliga nödtorfter sa mänga bö«?

ner, men om lekamliga allenast m
enda bön? Sw.

Derfore at wi stole först och fömemligast
söka Guds rike och Hans rättfärdlghet, s<l
klome wi sedän fursäkrade wara, at Gud ock
hörer war bön om lekamliga behof.

Matth. 6: zz.
Forsia Bönen.

»6. Frag. Huru lyder försia Böneni Sw,
Helgat,'warde dit namn.
2?. Frag. Hwad förftäs med Gnd,

namn? Sw.
Gud sielf til sin Gudomeliga warelse, o)

egenstaper, b) och namn, <-) Hans ord och
H 3 Sacra-

«l7
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Sacramenter, 6) Hans werk och walgernln-
gar, e) Hans lof, 5) tienst och dyrkan, 5)
och alt hwad om Honom oh uppenbarat ar. l,)

») Cxod.,: 14,15. b) Psal. 5,13. c) Psal.72:
19. 6)Att.9:is. «) Psal,2o: 2, 6, f) Psal.
140:14. 52: n. 8) Mal.i: n. b) Ps.U9: 55'

?8. Frag. Vlifwer Guds namn Heligare,
pscer wi bedie om des Helgande. Sw.

Guds namn ar i slg siclft högstHcligt, «>)
men som ty warr, det försmayas, K) ty bedie
wi at det af oh matte Heligt hallas. c)

.-,) Ie». lo:6. d) Esa. 52; 5. Psal. 139: 2Y,
c> Ezech. 39: 7.

29. Frag. Huru wardcrGuds namn afost
HclZar eller Heligt hallcr? Sw.

Saledes, at som Guds namn ar ganssa
Heligt, ») och Guds ord des Helgande alft
warligen yrkar, K) mi ock Hans namn i hier-
tat saligt kanne, c) Heligt halle, 6) pch tft
til aro Gudeligen lefwa böre. e)

«) ler. io; 6. l>) ?C°r.2:l4. f) loh. ,7: 17.
<«) i Ptt. 3;,5. «) Mattb. 5: ,6.

zc>. Frgg. Huru warder Guds namn
Sw.

Guds namn försmädes med falst lara,»)
pch med syndigt förhollande sa in- som ut-
wartes. b)

z) Match, 15: Z. b) 2 Tim. 3: 5. Ezech. 36: ,n,
3l'Fr<sg<
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37. Frag. När n?i dä szje: Helgat warhe
dir namn, hwarpä stole wi fasta wär

andakt, eller hwad bedie wi Sw.
Wi bedie at Gud war Himmelsse Fader

Wille af näde lata: 1:2 sit Helga Ord altid
idland ost rent och klart utan wilfarelse lärdt
warda, ») 2:0 lata oh derafbekomma en sa-
lig kannedom om sit namn, at det i hiertat he-
ligt halla, i>) och 3:2 hielpa oh wart lefwerne
i alt sit namn til aro, Gudeligen och Hellat at
Ma och tilbringa, c)

2) Psal, 119: 43, »zo. b) Eph.i; »7, IZ. lPet»
z: 15. c) Psal. 143: 10,

Andra Bönen.
32. Fräg. HurulyderAndraVönen^Sw,

Tilkomme dit Rike.
33« Fräg. Hwad fVrstäs här med

Guds Rikef Sw.
Wi första har ickeegenteligenkraftenseller

natursens Rike, der Gud som en Skapare
öfwer alla krearur sit mäktiga regemente pö
jordenochallestadesförer, ») utan i:<?Hans
nadesRike pa jordene, som hos mennlstor M
nom ordet och Sacramenterne uprättas, och
nied Hans nädlgaregering i deras hiertan sty-
res och wid magt halles, b) och 2:2 härlig-
hctenes Rike dlcmd de utwalda, under
tcnes uppendarande i och öfwer dem i Him?
melm. c) H 4 ,),P<»^.
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,) , Pari. 29: n, 12. b) Col. 1: iz. c) I0H.14: «.

54. Frag. bedie wi: Tilkomme
dirßike, emedan dockGuds Rike kommer
wäl afsil sielsi wära bin Sw.

Derföre at ehuruHans nädc-rikcafblotta
päd wäl kommer til »st, 3) med tildud, at wi
det ffole emottaga, d) dockefterwijsiclfwedet,
sa wäl som härlighctenes rike, atbekomma och
emottaga aldelcs owärdige are, <) ty liggcr
der makt uppa, at wi om sa Hans
pt- 06) inwartes kommande til ol) ock) andra,
fdm om Hans härlighcts VUkes.bckllmmando
bedie och anhalle.

,) 1uc.,7: 20, 21. b)loh,z: iz. c)10h.5:44.

Zs. Frag. Hwad förstäs med Guds nöde
Rikes inwartes tilkommande Sw.
Dermedförstasrattfardlghet«Christome-

delsttronosttilagnad, frid med Gudi, ochglädie
i den Helige Ande, med Gudaktighet i alt
wärt wäsende, at saledes Guds Rike ej ma
hcsta i ord utan i kraft.

Rom. 14:17. l Cor. 4: 20.

Z6. Frag, Rommer ock Guds Haclighets
Rlke til Sw.

la, da wi i Christl tro kämpande intil
sndan, bekomme för Hans stul en sallg död,
vch derpa trones andalykt, den ewiga salighe,
ten i Himmeten,») eller nav Christus lsm
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Ma tilkommelse, til domen, dcnna salighetcn
allom i lifwet warcmde trognom tilförer. b)

,)2Tim>4:iB. b) 1 Thes. 4:17.
77. Frag. När wi däsaje: Tllkomme dll
Rike, hwarpa skole u?i fasta wär andakr,

cller hwad bedie wi Sw.
Wi bedie at Gud war Himmclste Fader

Wille afnade, sal gemen lata sit nade-rikc
medelst Ordet och Sacramenterne och dcras
emotlagande til dcm komma, som det cj an
hafwa, och altsa sit Rike utwidga, -i) som i
synnerhet gifwa 06 i:a sm Heliga Anda, sit
nädm'ike i .para hiertan at upratta, l)) gcnom
Honom, 2:o tron, dcrmed det uprättat och alt
mer i ch stadfäst blifwer, 3:2 i trona gudeligt
lefwemcatHandermed i ohkraftcligenrcgera,
och det hos osi upratt halla ma, c)' samt 4:0
at wi sodan i Himmelen til ewig tid Icfwe, Hsa har daHans rike har/ och cfter delta lifwet
til oh kummit, e)

?) Ml. 68: 2?. Rom. 15: ii. b) wc. ,1: 13.
lolj. 6:>6z. c) Act. 15: z, 9. 2 Thes. i: il.
ö) Gal. 5: IZ, 25. Tit.2: is. e) , Thef. 5: 3.

Tredie Bönen.
38. Frag. Huru lyderTredießänen? Sw.

Ske din Wilje Mm i Himmclcn sa ockpä jordene.
H s 39< Frag.
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39. Fraa. Hwad ar Guds wilja, eller
hwad söi stas dcrmcd Sw.

Guds willa ar dcn Han otz uppcnbarat
hafwcr, sa i Lagcn, at wi Honom af rcn
hicrtans kurlck tm.'d in-och utwartcs gcrnin-
oar hali?, och öfwcr wara dercmot bcgancma
snndcr soria ffolc, .1) som iEvangelio, atChri-
sius har Lacv'n ftr warn sondcr tilfvllcst giort,
och d.'n mcd fin förticnst fullbordat, K) at wi
dcriorc tro stolc pa Honom, c) ochdcrafrätt-

halla Lagcn i kärlckcn, cl) och nar
H.m korsct o§? pälaggcr, det toligen bära. e)

a) Wich.6: z. 1 Thes. 4: 3. Rom. 2:9. b) Rcm»
8: z. Psa!, 22a: 5. c) R°m- ,c>: 4. leh. 6:
29. <) l I?h. 3: e) Match. 11: 29.

40. Frasi. Skcr Gnds cfodc oct) riädige

Jo, aitid och allcleds, dock mcd föliande
atssilnad i:o Gnd aör hwad och huru Han
siclf wil i kraftcnes Rike, dcr a!l ung ffer cf-
tcr Hans bchaa, idland utom, mm mast cftcr
natlircns manilla ordnina, n) och i tiadcnes
s)uk?aln'd sfi!,'r!:ädc:'csordninst, och i hanscnde
pa otro, K) och 2:0 Gudsiöx
hwad och burn han wil äfwcn hos o§, da Han
dcl:' wnkar mcd 08 dct .qoda M göra, c) dcls
ocr söchindrar cllcr tilstadier at af ojj ondtffcr,
c!) c j för dct ondas ffu!, mcn til llndwikande af
,vaw> cndt, och qt uagot battrc tilwäga brin?
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ga, e) i tl) Hcm wct det sig til aro, dem on,
dom til straff och dcm srommom til nytta at
wanda och stora. !')

2) Psal. zz: 9. 135: 6. b) iSan». 2: 3c», Esa,
46: io. c) Deiit 30: ,9. <!) Psal. 8': >2,
13. e) Gm. 37: 32, 28. s) Gcn, 50: 20,21.

4s. Fmg. Huruledes fölhi„dlar Gud detsom hos o») är Hans rvilja emor:' Sw.
Sälcdes, at Hmi altid med Ordet, och

undcr stmidom mcd naturcn in- och mwärtcs,
oh frän synder hindrar, och dcm dcimpa wil.

42. >öoo hwcm sker Guds wilja
Sw-

Hos Encilarnc och de salien framledne
Hclgon i Hlmmclcn, de dcr undsiupnc alt ondt,
göra »ui Guds wilja: Hwilkas
ftlllkomlighet för oi; i Guds wiljas görande en
föresi>n wara bör.
43. Frag. Ran dä dcn trogn>i mc,ilusr/.n

gora Gnds Sw.
la, hälst Gud för Chrisii fful e, ellcr

fordrar af de troqna enliyt Ev.inacliffa För>
dundct Laqscns sulifomliqa sullbord.mde, mcn
at de dock under dac>,lig förnyclsc s,c»om trona
halla ffola Lagcn stände)lga, «) t» ftöra de
ock ffönt i swa.qdet Guds wil>a mcd lusi och
Upriktiqhet. d)

') Rom. 3:31. b) Ezcch. 36:, «7.
44- Fräg>
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44. Fräg. Närwidasäje: Ske dm wilje,
sassni i himmelen jaock pä jordcne: hwar-

ps skote rvi fasta war andakr, eller
hwad bcdie wi dä:' Sw.

Wi bedje, at Gud war himmelffe Fader
Wille af nade, i:c> förhindra och dämpa sa
dicfwulens ochwerldens som war egcn kötstiga
wilja, hwilka icke tilstadja at wi Helge Guds
namn, och at Hans Rike ma til »<; komma,«)
2:0 gifwa oj; toligt och förnugdt hierta när och
luiru Han war wilia hindrar och dampar, K)
samt z:a hielpa oj; i sit ord och i rätt tro med
heligt lefwerne intil ändan at göra si»l wilja,
sa'om Ellglarne och de Heligc i Himmelen
heune ssöra, sa ffer ock Hans gode och Helige
wilja hos o>; pa jordene. c)

») Psal. 27: 12. Matth. 26: 39. d) Ebr. ia:
Z6. 1 Petr. 4:19. c) Edr. 13: 21.

Ficrde Bsnen.
45. Frag. <suru Sw.

Wart dageliga Bröd gis osi i dag.

46. Frög. Hwad förstäs mcd dageligr
Bröd? Sw.

Alt hwad wart naturliga lifs uppehalleoch
nödtorft tilhörer: Säsom äta, dricka, kläder,
hus och hem, äker, bossap och bohay, gods
och penninqar, from hustru, from barn,
ftonit ticnstesolk, godaoch trogna pfwerhet,

godt
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ssodt rcgemcnte, god ticnlig wadcrlck, frid,
hclbregda, tnkt och ära, goda wanner, trog-
na grannar, och mera sadcmt.

47> Frag. Hwem gifwcr Gud dageligc
Bröd och hwarförc t Sw>

Gud gifwcr allom mennissom dagcligt
bröd, n) dcm «ndom osta i wrcdc, b) men
eljcsafnade, c) hälst för Chnsti ssul: Dcm
siodom derföre at de aro Hans krecttur ock i
Christo Hans bam, cl) dcm ondow cfter de
ock aro Hans krcatur, och gcnom fadanc wöl-!

drassas mä til bättring, at ocksa
dliswa Hans barn, e) annors landa Ve dcn»
gcnom egcn ffnld til fördömmclse, och de und-sa i dem sit goda mcdan de lcfwa. l)

:>) Cxod. 16:18,2o. b) Num. n : zi, 33.' c)
Pftl. 127:1, 2. cy Pftl. ioz: ,z. e) Rom.
2:4. f) Luc. l6: 29.

48. Frag. Hwarföre fllole wi, däwibedje
«m Bröd, säja: Sw.

Derföre, at som wi utan Guds nad och
gifwande afegit fdrstand och störande ej nagot
fa, eller det wcrldftiaa ratt bruka kunna, n)
ly böre wi brödet i bönen bcgara/ och otz til
godo anamma. b^

2) Deut. 8: i 6 < iB> Tit. l: 15. b) 1 Tim. 4:4, 5.
49. Frag. Hwarföre säje wi: Sw.

Derföre, at wi ejendast bedja ffole om bröd
för osi siclfwe, utan ock för war nasta, och

när
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när Gud otz det gifwer, at wi det intct cnsam-
me behalle, litan det androm, säsom ware
förededjarom deraf afwen meddela stole.

Esa. 58: 7. 2 Thes. 5: 13.

Frag. Hwarsöre saje wi: Gis oi)
i dag? Sw.

Derföre, at som wi intet wete om wi lef-
we lil morgon dagcn, men dock dcs föriiman
bchöfwe dayeligen war lekamliga nödtorft, sa
ffole wi ock dageligcn dcrum bcdja.

Ephes.6: 18.
51. Frag. Hwarföre säfe wi: Gifos)

warc Sw.
Derföre, at wi endast begare fa niuta det

bröd som Gud i watt arbcte oi) gifwa wil,
mcn ej wilje otz andras dröd tilwalla mcd tiuft
nad, orätt oÄ) lattw.

Gen. 3: 19. 2Thes. 3: il, 12, 10.

52. Fmc« Hwarsöre saje wi widare!
Dagcligr bröd Sw.

Derföre, at wi utan otidig och
stans sorg för morgon daqe» elldast hos Gud
ntbcdje oj; wär nödige atffilde del/ dermed wi
oj; ock amöja late.

Match. 6:34. Prov. 30: z..
Fra> r7örwidä saje: Nlärt dagelicfck

bröd gifosi idagi siole wi fastH
wärandakt, slier hwad bedjewi Sw.

Wi
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Wi bedje, at Gud war Himmelste Fadcr
wille afnade lata oss fa i:c> wart dageliga af
Honom os; för nödigt ansedda bröd/ ellcr le-
lamliga nodtorlt, «) och 2:0 der hos sin Hel-
ga nad, at bade första, det wara af Hans
nad giswit, som ock kunna efter Hans wilja
taksamme och fomögde i all tina GudcUgcil
samma bröd brnka och atniuta. l>)

2) Prov. 32: 8 >5: :<5. b) Pftl. 1:1:10. Cyr.
2: >9. 19: >B.

Femte Bönen.
54. Frag. Hmu lyder fcmre Sw.

Och förlat ost wara ffulder, sasom ock wi
förlate dem otz styldige aro.

ss. Frag. Hwad försias mcd wär
Sw.

Dcrmed första wi sä arf- som wittcrllgcl
och owitterliqa wara werksynder/ mcd dcras
timmeliga och cwiga straff.

3lom. 3: 19.
s6. Frag. Hwem förläter Gud

Sw.
Endastden dotfardiga, som Honom der/

om i trona andäktigt beder, sasom den botfä»
dige publicanen.

iuc. iz: iz, 14.
5?. Fräg. Hwarföre ssrläter Gut>

syndernai? Sw.
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Det görHan endast af nade, n) for Chri-

sti försonings stul, b) da den samma i trone
omfamnas. c)

2) Dan. 9:16,19. b) Act. 10: 43: c) ler. 5: z.
58. Frag. Huruledes förlärer ock Gud

syndernas Sw.
Saledes, at Han den butfardiga och trogne

för Christi stul af nade tilgifwer stulden och
strasset, och förklarar honom helig, ellcr ifrän
syndenrättfardigad.

Rom. z: 24, 25. Zach. ?: 4. Si jag hafwer tägit
dina synber ifrän dig och hafwer kladt dig uti
Högtids tlader.

59. Frag. Rännes denna förlätelsen hos
den, som den säde Sw.

la, som föreningen med Christo kan kän<
nas, sa kan ock derafkannas genom den
lige Anda samwetets ftid, och en ny andelig
krast til alt godt, at alsta Gud och hata syn-
den, hwilkct alt utgör den rättfardiggörande
trons rätta tannemarken, i dem ock ingen
falsthet är.

Rom.s:». Eft.4s: Luc.?: 47. P5.i19:104.
60. Frag. »öwarföre nllagges desie orden:

Säsom ock wi förläre dem oft
siyldige Sw.

Ej derföre, som kunde wi förtlena Guds
nad och syndernas förlattlse med war förlatelse,
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Man at wl l:c> med war förlatelse göte tvär
styldighet, 2:2 med des undellatande e< hindre
Guds nadiga fötlatelse, 06) 3:2 för Hans för,
latelse, med war, bst emot Honom tacksam-
nm bewisa.

Syr, ,«: 3/ 4, :».

6i. Fläg. Af huru siag stal wHr
for acelse emst nästan Sw.
Af twenne flag, nemligen 1:2 hetnlig föM

latelse < wara boner och hiertatt, st wl straxt
nastan Hans brott tilgifwlt innan solen neder-
gar, «) 06) 2:0 llpp Nbarlla den wi nied or-
den eller pa annor satt, hälst for w«rNattt
wards aäng, honom förkunne 06) tilsage. b)

«) Marc. 11:25. Eph. 4: 24. l») 601. 3: ij.
Match, j: 24.

Q2. Frag. Hwem afNästan stote wi

Alla, ehwcld de i mlndre eller större mätto,
ja än sa ofta 08 etnot vtutit, antingen de det
afbedit eller icke.

Match. l8!5i, 2s.

63. Frag. stöte w: sirlära wäe
Sw.

SaleVes, M wi no hhse kärligt och förF
sonthierta til war Msta, g) 2:0 wederMe
icke ondl mev ondt> t>) men 3:0 gsre oem godl
vch bedje föe dem som o§ emot brvm. e)

I «)s°tt
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») Col. 3: b) Rom. iz: 17. c) Match. 5: 44.'
64. Frag. Närwi da saje: Och sörlät osi
wara stulder sasom ock wi förlate dem osi
siyldige ävo: hwarpä st«le wi fästa wär

andakr, eller hwad bedje wi däi Sw.
Wl bedie, at Gud war Himmelsse Fader

wllle af näde otz dageligen förläta alla wara
fynder och straff för Christi stul, «) och 2:2
famma förlatelse, genom den Helge Anda uti
wara hiertan besegla och stadfästa. b)

») Pftl. 6; t4. Psal. 252:2. b) lac. l: 8, 7/
Pft1.255: 10.

Siette Bönen.
Ls. Frag: Huru lyder sietrc Bönen Sw.

Och inled oh icke i frestelsen.
66. Frag. 4>wad och huru mängsaldig

är frestelse e Sw.
Frestelse ar tweggehanda, nemligenGod:

Hwarunder Gud upwäcker i otz tron, hoppet,
bönen och andra gudaktightts öfningar, och
dem i otz pröfwar och uppenbarar, om de hos

til finnande; ») och Ond frestelse: med
den diefwulen, werlden och wärt egit kött söka
at afwanda och vedraga oi) ifran Guds ord,
tron, bönen 06) andca Gudeliga öfningar, och
föra o§ til allahanda syndcr, ftkerhet, sör-
twifianoch änteligen til helwetes förtappelse. l>)

') Jae/



») Jae.»: 12. Syr.2:». b) Jae. l: 14. lP«tt'
5: 8, 9-

e?. FraZ> Nämtt nägot Exempel a/
Guds Sw.

Gud frestar mcd sit ord om det göres eller
<ij, n) med slna walgernlngar, om de tacksamt
brukas eller ej, b) med tilfällen til godt och
vndt, öm det forte eller sednare nyttjas eller
ef, e) sa frestar Han ock den rike tned sin rike-
dom, om han är barmhertlg, den fattige
med sin fattigdom, om han är förnögd, den
Maktige med sin makt, om han är ödmiuk,
den arma med sin arMod, om han ät tolig,
och den som icke känner trost, om han kan tro,
ja Han frestar genom lekamliga koch, och an-
dellga aufakmlngar, antingen man dem ge,
nom egen atgärd sig «dragit/ ellet de af Ho,
nom warda en palagde.

,) Gen. 22: i, Cxod. 2öt Äo. b) Exoh. 16:4»
«)lac>4: 17. lud. ,:4<

68. Frag. Hwilka ärö be lekamliga
eller frestelser af Sw-

Lekamliga siukdomar eller annan jordlff
wedermöda, antingende warit etstrassför dm-
wändelsen, och i omwandelsen förwandlade tll
et wälsignadt korl) och aga, eller efterät dem
vmwändom akoniNe af Guds tilstyndelse ellee
tilstädielse: Hwilka sednare aro ock godcl fte-stelser l anscende tilGud, som tilstädler, och

I 2 HW«

Carechismus. izt



Cacechismus.132

Hans afsikter, men onda i ansecnde til sinä
uphofsmän och deras syftemal mcd dem.

lac. ,: 2, ), 4.
69. Frag. «öwilka äro andeliga torS eller

Sw.
Andeliaa kor§ ellcr ansäkminaar (mm

Martyr plagor) aro, at et Guds dam kaiu, r
i sin anda, e/blott af bättri!iaens bö-
nen, Guds ord och fin Fr lsares
möda och motstand utafköttet, ocl' dtt >
genom diefwulen och werlden, 2) utan ock ' >'-

far brist pa känsiä och wihbtt om nad och ia! q,
het, och det osta mcd tilstötande swar
stans anZssan, l>) hwartll som oftast orscck-n
ligger i des tros swaghet, och canc
fel och brister; andock et Guds b<irn
innerligen hunqrar efter Guds och jm
res nad, och Honom ftadse undergifwen och
lydlg wara wil. c)

Luc. 9: »z. Match. ,6: «4. Luc. 14: 27. b)
Psal. 32:8» ?': 23. Job. zo: 21. c) Job. ,z:
,5, 16. Mich. 7: 9.

70. Frag. <suru och frestar
Sw.

Bade genom onda tankars, begarelscrs,
frestclsers och förtwifians infflutande l menni-
stans hierta, halst da och til det han hmne
swaqast finner, och genom sinä redffap denna
werldenes vnda mennlffor.

Ephls.
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Cphes. 6: 16. Platth. 26: 69.

71. Frag. Huru ock hwarigenom frestar
Sw.

Bade med sm sakerhets föresyn, och med
wrede, förföljelse, oratt, försmadclse, förtal,
siemma ord, och andra sonda förforelser, i syn,
ncrhet med ondt omgange 06) förforiffa
pci, sq ock mcd de genom wallust, pral och
mänqa andra synder gifna föraraelser.

i loh. 2: , Cor. 15: 3z. Prov. 1: »o.
72. Frag. Huru frestarrvarte/clic Sw«

Wart fött, eller förderfwade natur, fre-
star oh mcd sm onda begqrelse 06) lustar, som
Upstiga hos oh yenom dem, ock diefwulens och
werldenes frcstclser sngrast lada wid ost och otz
ofwerwinna, om wi med Guds hielp ej de»y
gcnast dampe och förqwaf/e,

i Petr. 2: ii,

73. Fraq. Afbedje wt nu härGuds fre«
stelft eller försöt? Sw.

Det bedje wi icke, utan som Guds nade->
forsök aro oh nyttige, sa bor oh helre dedfa
mcd Dawid: Utransaka mig Gud, at la
weta mit hicrta. iVepröfwa mig och förnim
huru jag menar det. Och se ti! om lag pa
cnom ondom wag är, och led mig P« den
ewiga wägen.

Psal. 139:23,34. loc. 1:2,3.

Iz 74,FrZg<
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74, Frag. Afbedje wi dä de onda, nemll-
Zey diofwulens, werldenes och egit

tötts Sw.
la, wi böre demafbedja, «) men da de

dock af Guds goda wilias tilstädjelse oh ofta
pakomma, d) ty afbedje wi egenteligen detsom med onda frestelser pasyftas, nemligen,
det Gud wille hielpa, at de frestelser ej mags
afwanda oh frän Hans Helga orb, tron, bö-
nen och andraGudaksighets öfnmgar, och föra
pH til synder, wallust, högmod, ffrymteri,
sakerhet, förtwiflqn 06) qnteligen til för<
fappelse, c)

2>Match,2s:4i, l,) Tpb.f2- 13. c)Psal.l?l^
7s. Frag. <>uru hielper Gud ofi emot

onda frestelser och deras qssikt i Sw.
Sä at Ha» under frestelsen förer oh af or-

det til sinnes spnden, des stada och sara, sin
nad, salighet, och all mlofwade goda, hwar-
af synden hindras och wi i det goda starkas,
allenast wi ock sielfwe derunder genow hönen
Palle oh til Gud,

«Zhes. 3; iz>
76. Fräg. När wi dH sHjei Och inled oft
icke i srestelstn; hwzrpä stole wi fästa wär

gndakc,ell>r hwgro»n bedie wi Sw.
Mi bedje, at Gud war Himmelffe Fadey

Wille afnade, i:o ej palägga oh eller tilstadja
Horre frestelser, änHan ser chhqfwa krafter at

dem
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dem utharda, n) 2:0 wara sielf i de pakoni-
na oh behielpelig ock styrka oh, at wl ej off
sielfwe lemnade blifwe och i frestelser falle, b)
och 3:0 at wi omsioer wiuna, ellerliufiigtlugn
efter frestelsen bekomma mäge. c)

s) i Cor. 10: iz. b) Pftl. zz: .22, A. e)
2 Pet. 2:9.

Siunde Bönen.
77. Frag.

Utan fräls otz ifran ondo.
78. Fräg. Hwqd fHrstas med dec order

Sw»
Medondo förstqs diefwulen sielf, och alt

det onda sum han genom wcrlden och wärt eget
kött o§ tilfogar, til war kropp, sial, godsoch
cra, samt ock efter dettajlifwet helfwetet och
den ewiga förtappelsen,
79' Frag. Hwad ar tropftns Sw.

Allchanda siukdomar, lifsfaror, hunger,
nakenhet, fangelse, och dplikt.
§o. Frag. Hwad, är siHlenes «nda/ Sw,

Synden sielf, farliga frestelser, ondt sam-
wete, förstockelse, förtwlstan, ond.andalykt
och ewlg förtappelse.
yi. Frag, Hwqd Kr det onda i anstende

til IHds eller Sw.
I> N
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At genom eld, wam, tjufnad, krig, ellep
annan olucka komma fran sit ock falla i armod.

82. Frag. kallas ondt i anseende
til eller ara Sw,

Jörakt, begabbelse, atlö/e, förtal, smade,
namn, och onda rpkten,
z?< Frag. Hwad nör/ at et Guds barn
ännu de«a onda har kanna mastei Sw.

At det onda här, enligt Lligen naturligen
atfölier et Guds barns förderfwade natur och
swaghcts fel och brister, n) och at det derhos
för des siäl är et gaancligit korsi, som afGudi
ty palagdt och tilstadt warder. b)

,) Rom. 2:9. d) Nom. z: 25.
84. Frag. Hwad ar korst, ocl> huru ar

detstildc ifran Sw.
Korset, fast det tij anseende liknar et straff.

är docF sör Gudj, i:O med Chrlsti korsi hel-
gadt, 2:0 kommer ifran en nadig Fader, z:c»
emottages och ljdes med toligt, qodwilligt och
lydaktigt hierta, samt 4:0 astadkommer ml)??
ket godt hos et kortzdragande Guds barn,

i Pet. 4: »s, iz.
85. Fraa. Rssn du för bwssd nytta och
orsaker Gud eller riistädjex hip korft

och frestelfti pa sma barn f Sw.
At de 1:2 bättre lara kanna sig och sinä

sivagheter, ») 2.c> fran sin gamla Adam och
werl«
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werlden des battre do, K) 3:2 bekomma un«
der detsamma hiclp och pa sm tro ock alla d»a-
der en tilökniny, c) 4:0 dcras tro och tolamod
werlden bättre kumiiqa bljfwa, ci) 5:0 he
sielsweChristi i lidande warda, c)
samt 6:c» at ock de för rncra lidande ai nade
des storre ara i Himmelen bcfomma kunna. k)

«) 2 Cor, 12: 7. b) l Petr 4:1,2, c) Cs'.
41:10. 2 Cor. 4: >6, cl))ac. 5:,,. e) Rom.
8. 29. , Pet, 2: 21, l) ?Cor. 4: »7, iz.

86, Frag. Hwad ar deremet straffril
fin arri Sw.

Strassct ar cj blott en naturlla pafölgd af
Lagsens öfwerträdelse, litan ock tilljka cnhamd,
hwarigcnom sialen och krpppcn det goda b»eta«<
ges och andeligt, lckstwliqt och ewigt ondt
dem tilffyndas, som l:o kommer af en for syn-
denes stul förtörnad G»d, 2:0 emottages och
lides emot eiis Ml<a, och ?:c> cnar det ei astad,
kommer b<ittring, simer sig da mcd fyndarcns
ämeliga förderf och fortappelsc.

Esa. 3; i,,

87. F«g. När ftelsarGud ssna barn

Redan här mcdan de lefwa, bäde med til-
ökt tolamod, plagornas och bortla-
gande, samt omsidcr ftillkomligen m<d en sallg
siilnad iftan detta lifwet,

88. Frag. Hwad är en salig Sw.
Is En
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Cn salia död är da den botfärdlga mennl-

stan i Christi furfdmngs trösteliga omfamnan,
de, och den af den Helige Ande henne försä-
krade dclaktighet, afiider och fömögh Gudi
fin siäl öfwellemnar och ombetror.

Pob. 3:3, 6. Och nu min Herre war »nig näde<
lig och hamnas <He öfwer minä synder. Bewisa
mig näde, och tag min anoa bort i frid, ty jag
Wil heldre ded wara an lefwa, 2 Tim. 1:12.
Jag wet ps hwem jag tror, och är witz at Hanftrmär förwgra mit bftrohde gods intil den bagen.

89> Frag, Anstär dec ost, at önsta och til-
.dedja ost doden Sw.

Nar det ffer af en Gudelig langtan til
ewigt lif, ock at siippa synden och komma til
Christum, mcn ei af otoluchet forsa är det Christeligt, at'wi bed/e Gud om en
Mg dod, dock med war wiljas underkastande
under Hans behag.

2 Cor. 5: 28. Mom. 7 l 24, Phil., z 23.
90, Frag. «purudant är har i lifwecmennb

stays lefnads mäl eller mäcrf Sw.
Det är naturligcn kort och bestänit derefttp

sgm Gud hwar och en menuissa i des afielse och
födelse naturliga krafter tildclar, och hon dem
sielfitioen wäleller illaanwander: hwilkakraf-
ters lllräckelighet Gud ock efter sinä löften och
hotelser sielf sedermera äfwcn förlanga och af-
kotta kan, sasomHan ock i lifsmaltts faststal-

lande
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lande pa desta omständigheter qltid afseende
hafwer.

loh. 141 5.
91. Är dä mennistans lefnads mal

eller dsds siag af fiera siag i Sw.
Egenteligen af Tre siag, 1:0 en naturlig

död, när naturens krafter smalimgom sasom
<t lius gcnom sm aftagande näring, utgä/ 2:0
en mindre natnrlig död, när, fast krafterne wa-
rit längre tilräckelige, de ändock af siukdom
öfwerwaldigas, och 3:2 en onaturlig, wade-
lig och waldsam död, som alla krafter pä el»
gaiio .'lfhander.

5,

,/Fräg. wi da fäje: Umn ftäls oft
isränondH: Hwarpä stalewi fastawäram
dalr, eller hwad bcdje wi da omi Sw.

Wie bedje, at Gud war Hlnimelffe Fa-
der Wille af nade, i:a ftälsa och bewara otz
ifran diefwulen och all syndenes nndo, altid och
salänge wi lefwe, 2) 2:0 alt annat wartlidan,
de sH lindra, och mcd starkanbe i tolamodlätta,som ock horttaga, om detla Honom behage-
ligt och osi nyttigt wore, b) samt z:a när am
teligen dödsstunden ar gifwa otz en
salig ändalykt och nadeligen taga ot) utaf den-
na sorgedal til sig i himmelen. c)

») Ron». i6: -o. b) Esa. 38: Ebr. io:!z6,
Match.?;,, r) »«Tim. 4:18»
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;:die Bestutet.

92. Frag. Hum Sw.
Tv dit ar Niket ochMktcn ochHarlighe-

teniEwighet, 3lmen.
94. Frag. Hurlldanaordars dcha: Dit är

Riket och Makrci: ock HarftZhercil
i Sw.

De aro försakrings och tacksäsclse ord.
95. Frag, Hnru äro de sö^krmgs>

Saledes, at cmcdan Gud har Niket, sa
bcstyr Han som en Konunq om wart, s,t
Rlkes unde'satares, bästa, n) närHqn har
:naktcn, tro wl os; ej halwa n;cra bedit an
Han oh hafw>r at giftya, b) och da aran är
Hans, at hon ock wisar sig i dtt hwarom wi
Honom ocdje, c) sä' warder ock war tro ge>
nom deha orden pm hönhörelscn markeligen
forsakmd.

«)Vsal. 44:5. h) Ephcs. <s!22,
Psal, 73:9.

c>s. Frag. Hllruaro Sw.
Saledes at wi i yetza ord Hesanne, be-

römmc, lofwe ocl) uphöje Guy ölwer ali tmg
i kraftcnes, nädcnes pch härlighetenes
Nikm, i likedom, makt och harlighct, sasom

!;pp.'tstl' l>) hwilket lof sa-som
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sem ock bön Frälsaren ratt med denne bönen,
Fader war, wclat lara o§.

») Dan. 3: 33. 1 Parl. 29: to.tz.
97. Frag. «öwad är da Guds toft Sw.

Guds lvf ör en af den Heliae 3lnda Uti en
troqen siä! bclig andakt, atra och ift
wer, hwaraf dc- bierw ochn-un medalla «lbör-
der swras til andakliyt lolwe liud, sa un-
der Psalmer och lofsanger, som nnder böner,
Guds aodhet, wäioe, makt och am at i ödmiuk>
het omtala och npboia.

Pftl. 99! 5> Uphojer Hellan war Gud, tilbedjen
wid Hans fctapall, ty Han cr helig.

98. Frag. Hroad är dccordec: Sw,
Amen, ar bad,' et önssnings ord om bön-

hörelsi n, 06) wi! sa myckct saja som: Herren
aore aksa, och el försakrings ord om bön!>
horclscn, ctter Luchen forklaring. b)

«) Icr. 28: 6. Deut. 27: 26. b) se Luther»,
Deut. 27:26.

99. Frag. Bönhsr, eller hör dö Gud
Bon en Sw.

la, at Gud de trognas efter Hans wllia
giorda boner nadeligcn horer, ») ar padeha
anmder otwifw lakiiat: i:c> bar Gud bcfalt
bedia, b) 2:0 lofwathöra, c) ChristuS
beder sir rh, och denHellge Ande bei^rmcd osi,
6) 4:0 mange trones brodcr och spstrar göm
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med off et l äkallande i bönen, «) s!O
ock hiertat l bönen och känner serdeles kraft,
tröst och glädje i henne, s) hwilket alt försak-
rar oh om bönhörelsen hos Gud.

2)i loh. 5:14. b) Psal. st>t t5. c) Luc. iit
9, iz. <«) Rom.«: 34/ 26. e) lac. 5: 16.
5) Psal. 123:3. 86:4, j.

ic>O. Fräg. Gör ock Gud, dä Han bsn,
hör, der som dedjes om, eller hielper

HaN ettligt Sw»
Gud förlMer sig härwid sa, at Hcm i

werldstiga ting antingcn gifwer det ombedna
strart ock ofta i större mätt eller efter handen,
0Ä) pa annat än det begardasättet, a) eller
ock platt intet gifwer det ombedna werldsiiga,
ulan anten l nagot bclttre werldstlgit eller an-
deligt det förwattdlar, eller ock bristen med
förnöjsamhets nad ersatter, samt frukten af
bönen sist i det tilkommande lifwet gifwer, b)
men i alla nödiga och sallghets saker, gifwer
Han altid det ombedna, dock nti mcr och min,
dre mätt, samt här, i mindre straxt, och i större
längsammare, Men sedän i himmelen full-
komligast. c)

,) I Sam. l! 11, 27. 2l 2t. K«n.t<3: 3, t2. Oett<
28: 21. K) 2 Sam. 12: 19, 24. Deut. 3: 25,
26, 27. 34: ', 5, 6. 2Cor. 12: 9. Pftl. 126.
5,6. c) Esa. 65:24. 49: z.

lQi. Fräg. Huru stole wi dä göra nir
Gud med bönhörelsen c»ch hielpm

Wi
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Wi stole förwäma Guds hielp med tola-

Mod, tyomHandröjer, bepiöfwarHander-
med war undergifwcnhet, och gifwer dock i
lekamlig matto det wi ombedje, eller ostnytti-
garc är, och i andelig Matto, efter sm wishet
nödig hielp, sä ock sist i himmeten hwad o§ ewigt
mer och saligast är.

Luc. 21:19. lud. 8: 20. Psal. 37: 5,7.

Fierde Huswudstycket,

Döpetsens Sacrament.
t. Frag. Hwarföre följer har om Döpsl,sens Sw.

Derföre at Döpelsen ar instiktad el alle,
nast til Nya fodelsens bad, utan ock, sa walsom Altarens Sacrament, wär tio til styrko,
at wi sasom döpte äro uptaglie uti Förbund
med Gud.

i Petr. ?: 2i. Act. 2: Z8 / 39. Hwar och en af
«der l«e fig dopa i lesu Chrisii namn, til synl
dernas förlätelse; Och i stolen undfä den Helga
Andas gafwo. Ty eder ar löftet giort; «ch
edrom barnom, och aUom, hwilka Herren wär
Gud hätlil tallandes warder.

Usta Afdelnillg.
2. Fräg. Hwad är et Ow.



Catechismus,144
Det är et, afGud lnsticktadt heligNverk.

hwaruti Han förenar wi§a fordiffa med witza
himmeissä tmg, och dcrmedelst Evangelii näd
aiiom tilbiudcr, dem lpdaktigom henne tildclar,
och dem trognom henne bcseglar.

z. Frag. Manga Srycten behöfwes
ril cr Sw.

Trenne, i:c> at det ar enGuds insticktelse
genomHans tydeliga vefallnina, 2:2 at der-
nti wi§a lordissa och himmeissä ting mcdelst in-
stiktelse-ordcn ftrcnte aro, och 3:2 at det
Evangelissa nade loften innefattar.
4. Fraa. <suru äro i Sacramenter der jor-

oista ow himmeistä Sw.
Sa, at i kraft af instiktelse orden dctosyn-

liaa himmeissä i, med och under det synliga
jordistapä et odegripc!iat, hugt, men dockpa
et sanfärdigt satt i Sacramentets bruk til-
städes är.

5. Frass. Huru mänga siag Hr« as
Sacramentcrne!? Sw.

Twennc flag, det Gamla och Nya.Te-
stamentets Sacramenter.

6. Frag. Hwad fsrstäS med Gamla
Testalnenrers Sw.

Försawlinaens tilständ iftaN werldens
begynnelse intilChristi tid.

7. Fra°g.
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7. Frag. Hwad förstas med Nya

Sw.
Församlingenes tilstand ifran Christi tid

ilitil werldenes anda.
8. Frag. Hwilka woro Gamla Tcstamew

tet» Sacramcntei Sw.
Omskärclscn och Paffalambet.

Gen. 17: io, li, 12. Exod. 12: 5, 6, 8-
9. Fräg. Hwilka äro Nya Testamemet»

Sw.
Ddpclscn och Altarcns Sacrament.

lc>. Frag. Hwilken hafwer instickcat
Döpelscni Sw.

Glid siclf, genom cn befallning tillohan-
tl<!M Döparen, hwilken befallning Christus
scdan uprepadc til sinä Larjungar.

Luc. 3: 2. Matty. 3: 1. 28: 19.

Adra Afdelningen.
ii. Frag. Hwad arDöpelseni? (Kw.
Döpclsen är icke blotta watn NlleNa, Utatt

cir watn författat i Guds bud och förbundll
mcd Guds ori).

Ephes. 5 i 6.

12. Frag. Hwad är der lorbiska och
melsta, som förenas mcd hwarandra mi

Döpelstns Sw.
K Dtt
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Det lordiffaär watn, men det Himmei-

stä ar den Hcliga Trccniahettns i
hwilket Frälsaren Döpclsen insticktade.

13. Frag. Huru lyda Döpelsen»
instickrelse orb Sw.

Döper dem i Namn Fadcrs och Sons
och dens Helige Andes.

Match. 2«: 19.
»4. Frag. Hr Guds namn allena der

Himmeistä i Sw.
Säsom wi döpas i Guds ncimn, sa är oct

den HeligaTrcenighetcn ,' samma sit namn til-
stades i Döpclsen och den Hcliqc Ande i syn,
nerhet, som med watnet sig fölcnar och dermcd
sig utgiuter, hwarföre det ock en Gudomclig
Döpelse är.
»s. Frag. Nlä man i Döpclsen näcl,on

nan wätsta druka än rratn Ew.
Nej, ingalunda: T» no Christus talar

uttryckellgen om wamets bruk i Döpclsen. «)

2:0 Hafwa Johannes Döparen ochApostlar,
ne ingen annan watsta i Döpclsen brukat an
watn. l>) 3:0 Hafwcr ock Christus med sin
Döpelse detta elementct Helgat, c)

«) loh- 3:5. b) Match. 3: 6. Act. lv: <,/.

«) Match. 3:16.
,6. Frag. Är der nödigt ar hela mennistan

sänkes i warn? Sw.
Ne/,
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Nei, t» uti den Helga Skrift finnes det

lngenstädes befallt; kan ock hos otz hafwa na,
gonfara, i svnnerhet för detkalla climatetssiul.

z:die Afdelning.
17. Frag. nytm eller gagn hafwer

Döpelsen med Sw.
Döpelsen hafwer med sig och werkar siM

dernas förlarelsc, frälsar ifran döden och dies-
wulen, och gifwer ewnmerlig salighet allom demsom tro det, som Guds ord och löfte lyda.

rB. Frag. Hwilka aro de Guds ord
och Sw.

Det war Herre Chrisius säger, Marci l
det yttersta Capiccl: Den der tror och warder
döpt hau ffal warda salig: Men dcn der icke
tror, hau stal warda fördömd.

Marc. ,6: 16.

»9. Frag. Huru »nangfaldig är däsene gagn ellcr ny«a? Sw.
At hon l:c>, af ondo frälsar 06) förlo§ar/

och sedän 2:0, godt gifwer och tilförer.
20. Frag. Hwiltet är der onda, hwarisrön

Döpelsen frälsar och förlojiar? Sw.
Synden, Döden och Dieswulen.

21. Frag. Huru frälsar och förlofiarDöpelsen lftän Sw.
K 2 Sä
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Sa, at i Döpclsen synderna den som döpt
warder sörlatas, och syndenes kraft i honomsa druten warder, at hon, emot Hans wiija, ej
mer öswer honom rada kan, ällenast han i
sit Döpelse-förblmd förblisivcr.

Rom-.6: z,6. Act. 22:16.
22. Frag. Huru frälsar och förlosiarDöpelsen ifrän Sw.
Sa, at alt lidande 06) sielfwa dödcn, ej

mer den döpta til strassoch ffadalanda, utan
et wälsignadt kors och ingang til lifwet för ho-
nom blifwer, sa at ej eller dcn ewiga dödcn ös-
wer honom mer nägon makt hafwa kan.

Os. 13: 14- Rom. 8: 1.

23. Frag. Hurn fralsar och sörloffar Dö-
pelsen ifrän bieswulens wäld Sw.
Sa, at förmagan at til synder forföra,

plaga, lnforGudanklaga, och om dclaktinhct
i sit straffanhalla, blifwcr boiwm, gcnomDö-
pelsen, öswer den döpta sa bemyen, at han
Honom i trona emotsta kan, och utan Guds
Hvilja af honom e» nagot ondt har at frukta,
utan han med alt sit wasende bortwlka mäste.

i loh. z: z. Ebr. 2:14,15. 1 Pet. 5:8/9-
24. Frag. !11en hwad godr gifwer och til?

förer äfwen Döpelsei,:' Sw.
Ewigt Tif eller ewinnerlig Salighet.

- s. Frag.
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2s. Frag. bestar ssdanr ewigt

lif? Sw.
Deruti: Den Helge Treenighet, som sielf

är liswet, dcn i sit ncimn döpta, med särsiilta
hwar Person tilhörandewalgcrningaromfam,
nar, och gcnom Döpelsen uptager, at i sig lefwa.

loh. 6: 4^/47.
26. Frag. Hwilker är dä det första eroiga

lifwers goda, som afDöpelsen
Sw.

At Glid Fader, dcn döpta och pa nyttfodda,
gciwm Chrisium för sit barn och salighets arfs
winge uptager.

Gal. 3: 2F.
27. Frag. Hwilkee är det andr<t ewiga

lifwecs goda:' Sw.
?lt Guds Son, dm Honom sig iklädande

döpta, sig sä' til wisdom, rattfardighet, he-
och förlojjning gör, atHan i honom, sa-smn cngren i winträdet, inympasoch afHans

kraft altid dclaktig warda kan.
Gal. z: 27. 1 Cor. i: 30. loh. 15: 5.'

28. Frag. Hwilker ar aneeligen det.tredie
lifwets Sw.

AtGud denHellgeAnda, utiDöpelsen, t«
troncs ni)afödelse,sig sarikeligen öfwer den döpta
utgiuter, atHan scdan i honom lefwer o6)wer,
far, sasom en Lärare, LedareochTröstare.

Tit. Z-.6. i Cor. 3: ,6. Rom. 8: 14.K 3 s9.Frä^



29. Fräg. Nan blocra wamer ds<ina nyrran
Sw.

Ncj, ty watn umn Gllde ord ar icke an-
nat an watn och är iilgcri mcn mcd
Guds ord förmadt/är det niDöpllse, som alt
detta goda as Christi förtienst meddelar.

Ttt. 3: 16.

30. Flag. Hm-usäZcrdu, atDopclsendetta
meddelar af Chnsti Sw.
Jo, ty genom Döpclftn tron,

hwarigenom w' warda dclakcigc afChristi för,somng och all des frukt.
Gal. 3: 2/. Rom. 6: 3.

Zl. Frag. <swad medel fordras pä men>
nifkans sida on, ho>, afDöpelsen sä stora

nadegäfwor stal Sw.
Som sagtar: en lefwandetro pa Guds nad

och lesu Christl förtienst.
4;de Afdelning.

12. Fräg. <owarföre ocl) lil hwad ända
är Dopelsen Sw.

Dl N»a Födelsens bad, och dm
Andes förnyelse, sasom Sanct Paulus sager
til Titum i z Cap. s- 8: Ester sinä barm,
hertighet giorde Han osi saliga genom den nya
födelsens bad och den Helge Andes förnyelse,
hwilkenHan öfwcr otz rikeliga utgiutlt hafwer,

genom

15a Catechismus.
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genom wär Frälsare Icsum Christum. Pa
dct wi ffole rattftrdige warda genom Hans
nnd, och blifwa arfwingar til cwinnerligit lifefter hoppet: Det ar wisierligen sant.
;?. Fr»sa. Hw.n-föl-e kallas Döpelsen Nya

Fidclsms bad i dci, Helge Ande? Sw.
Dcrföre, at dcn Helge Ande genom Dö-

pclscn oh i trona pa nytt foder, til Guds barn,
och det cwiga lifwcts arfwingar efter hoppet.
Z4> Fmst. Hwarföle kallas ock Dipelsen

den Hclgc?lndcs förnyelse? Sw.
Dcrföre, at denHclaeAnde genom henne,

ost, efter Nyafodclscn,i stället för aamla,sasom
nya menniffor at lefwa hiclpcr,och dcrtil förnyar»

Col. Z: », 2, <o.

35. Frag. Huru sk.U wär fsrnyclst ste, och
hwad är Döpelsens berydelse? Sw.
Det, at gamlaAdam i otz ssal genom da,

gelig anger och batmng ftrdrankt warda, och
dö med alla synder och onda lustar: Och ater
i otz daqeligen upkomma och npsta igen, en ny
mcnnissa, den i rattfardiqhct och renhet ewin-
nerliga för Gudi lefwa stal.

Hwar stär det stristvir? Sw.
Scmct Pawel sager til deßomare i des 6

Capitel 4. v. wi are begnifne mcd Christo ge-
nom Doptt i döden: At sasom Christus är up-

K 4, wackt
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wäcktiftan de döda genomFadrensHärlighct,
sa stule ock wl wandra i et nott lcfwcrne.
zss. Frag. Hwad arder: wi are degmsno

med Christo Fe>iom Dopet i
Sw.

Det, at wi aron, gcnom Dopet försatte
uti Icsu Christi döds och upständelses dclaktia-
het, och hafwe saledes dcraf bckommit ny kraft
hwarigenom wi kunne dö syndcn cch lefwa ralt-
fardigheten. Col. 2:12.

3?. Frag. <owad godr hafwe wi deras, at
wi wän dagcligen

förnyei Sw.
Deraf in tilwärcr war föriwelse, i ty

Andandermed tiltager, sn meva köttet dämpas
06) forswagas, 2) 2:0 lättas för osi Gudak<
tlghetencs öfningaraenon, alt störrc förmöqen-
het at tienä Gnd, d) ?:a tilraknar os; Gnd
af nade intctwara swaghcts brisicr, utan fast
mer det goda wi gure mcd nadelön ihoqfom-
mer, c) 4:0 blifwer tron och nädewalet va
war sida des fastare, samt 5:0 kunne wi
ock antellgen ssenom Andcms witnesbdrd, i
kraft af wart Döpelse-förbund salighetcn af
nade for Christi siul wanta och förbida. e)

2) 2 Cor. 4: 16. dl 2 Petr. 1:3,4. c) Rom.
7: 2i. <l) 2 Petr. 1: 20. «)i Job.
N?n>. 6: ?. I>>b. 27: 6. i Sam. 17:26, 45.

38. Fra>
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38. Fwg. Hroarnri destär rväre Döpelscn

förblilid meb Sw>
Det bestar, pa Guds sida, isen och des nade.<aafwor: men pa wär sida, i

troa och det löfte, at aMa dicf-
wulcn uÄ) tro pa Gud Fader, Son och dm
Helge Anda.

i Pclr. 3: 2i.

39. Frass. Hr dä detgcnomrrära Faddrar
giorde löfre och:ngängnssDöpclsc,fördund,

för wärt cgir löfte och förbln^d
at Sw.

la, ty Faddrarne utlofwa i D'p'lsen, pa
war tro och i wart namn, det, hwad af oj;
siclfwom i fall wi til arenkomne '.rore, fordras
och mlofwas ssullc uti Döpelscn.

4a. Frag. wcrkar ock de„ Anda,
tron i de sinä och nvf)född.l b^rn

Sw.
la, tl) Christlis sagcr, at de sma bcmicn

tto pa Honom.
Mcitth, 18! 6.

4i> Fräg. Böra dä barnen Sw,
la, ty i:c> befaller Christus läta barnen

komma til sig, men Döpelsm fönttan kunna
de det icke, cj Heller komma ti! Hans Rike, a)
2:2 blefwo äfwen Israelitiffa barnen otta da«
gar aamla, omsturne, l») och 3:0 hafwa jem,
wal Apostlarne döpt hela huchall. c)

K 3 «) Mrc.
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2) M«rc, lc>: 14. loh. ,-5. K) Gen. 17: !,.

c) Act. ,6:15/33- 2:38,39.

42. FraZ. pä bwad sätt sial Döpelscn
förracras/ Sw.
ffal en förrättas, i

den Helqe TrefMiqhttmes namn, mcd wat,
nete bcstankande ellcr paniutande ösmcr huf<
wudct rre sänssor a rad, da wid bwar aana en
af Gudoms Pcrsonerne i sin ordmna nämnes:
Sa°som dctta satt m med lxstankande cller
nedsankande förratta Dopelsen uti Församlin-
gen af alder brukeligt warit.

43. Frag. Blifwa alle salige som
döpas/ Sw.

Dc blifwa sali.qe som ej upsateligen öfwer-
trada sic Döpelse, förbund, och om de det öf-
werträdt hafwa, med offrymtad dattring dct
äser ftnlwa, och scdan intil -ändan standakcige
dlifwa. Matth. 10:22.

44. Fräa. Hasiver dl» troligen Hällit Gudi
dit Döpelse--fördund/ Sw.

Glid bättre! jaq hafwer detilla hallit, ty
jaq hafwer ofta med minä synder förtörnat
Gud, ochgiorthwadden onda hafwer behagat.

45. Fraa. Hardämennifkannagonsörmän
af sir Döpelse- fördund, sedän hyn der up>

salellZenöftveltlädroch anyo i synd
sallit/ Sw.

Hun
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Hon har wal a sin sida intet aodt at wan,
ta, dock är Gud trofastoch blifwer fast i sit
foibund, sa at Han syndaren, som forbundet
brutit, altid til nade taaer, sa ofta han sig
al'warlicm> omwänder och dattrar.

Ps,,l, 89: 34, ?5- M<na ncld wil jag icle wanda
<frän ocl> ictc l>ita minä sanning fcla. Jag wil
»cke oyelgci mit fordund vch icke ogilt göra, hwod
af minom muu ulgsngit är.

46. Frag. Hwarigenom kan n'ärrDöpelse«l
förl>uni> förnyas, sa ar wi bliswa met>

Gud sörsonte? Sw.
Igenom en sann Bot och Bättring.

»^z,(l?<

Femte Hllfwndstycket,

Slrift och Wösning.
i. Frag. Hvrarfire söljer efter Dopelscn

om Strifr och Ew.
Emedan wi, efter undsanqen D«'pelse,

som oftast synde emot Gud och war nasta, sa
kunne wi pa lntet annat sätt bekomma synder,
nas förlätelse, an igenom en san bot och
hätlring.

ler. z. iz. om, dl» affällige Israel, sä.
Zer Hericn, säwil jag intet wända mit ansifte
jsrin «der: Ty jag är hamhtttig, sckger Herren,

och
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och wil icke wrcdaas cwinncrllga. Allenasi kan
dl><!' niifigcmmgar, at du emot Herran oin Gud
syndac hafwcr.

usta Afdclnmgen.
». Fraa. Huru kv,n en Bocfardiss sinä sym

dcrs förlalelse undfaoch clnoctaga:' Sw.
Uti Skriftermal.

Z. Frag. 'owad ar Cw.
Skrifterma! hafwcr i sig tn styckcn: tt,

at man ratt dolftrdigt bckanner syndcma.
Dtt andra, at man nndfar ellcr
syndernas förlatclse afstriftc fadren, sasom
af Gndi och mttt twifiar dernppa, litan
tror at syndcrna aro dczigcnom sor-
tama infor Gnd i himmclcn.

4. Frag. För hwcm ffole wi bckänm:
war.-. synder:' Sw.

För Gnd, prcdito embetct och war nasta.
s. Frag. NärftolewiförGndbckanna

wärcl Sw.
Hwar daq, sasom wi görc i Fader war,

sa ock nar wi ga til Skrift, l?ade inför Gud
siclf och Skrlstc Fadren.
6. Fräg. Hw.-rforc ftc>le wi synnerligenför

Gud bckäuna wära syndcr;' Sw.
Gnd, som ransakar hiertat och pröswar

nilirarna, sägcr: Wc dc;u som ftrdolda wilja
wara
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warc> sor til at sirffnla deras up-
sat, och ha!!a deras gerningar i mörkrct.

ler. 17: >o. Esa. 29: 15.

7. Fraq. När stole wi for prcdiko Embe-
rer dckanna wära Sw.

Da wi ga til Skrift och cumors, nar wart
samwete det lrafwcr.

8. Frag. Hwarstrc siole wi, i samwers,
qwal, f>r prediko Embctcr bckanna

wära Sw.
El derföre, som des förutan mgcn förla-

ttlse wore, mcn för nyttcms siul, at Gllds
ords ticnarc kan da trösta dcn botfardiaa, och
c>iswa honein sadanc rad, som Hans siäls til-
stand sordrar.

Esa. 40: ~ Matth. 16: 19.
9. Frag. Nar siole wi för wär Nasta be-

kanna Sw.
Da wi hafwe rakat brytawar nasta emot,

honomförargat, förolampat, cllerhonom oratt
giort, och det halst, för wär Nattwards gäiig.

lac. 5:16. Matth. 5: 2,, 24, 25.
ic>. Frag. stole wi i gcmcn sir

Gud, Skrifte och warNafta,
dekanna wara Sw.

ForGud ochmennissor, at lata se den hier-
teliga wederwil/a, hat och gramelse, som wi

zenom
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genom Guds nade > werkan i wara hiertan mot
ftnden fattat hafwe.

Psal. 32: 3, 5.

11. Frag. Huru stole wi för Gud och pre,
diko Emberer betänna wara synder? Sw.

Botfardigt, at wi angre och Hale wara
hnder, samt förtröste pa Guds nad och lesu
Cbristi förtienst.

12. Frag. Huruledes skole wi för war
tTlästa betänna wara synder Sw.

Saledes at wi i:c> late hon»m första, at
wi angre det onda wi honom giort hafwa, «)
2:0 bedic at Han det oh förlätcr, och ej deraf
sig förwärrar, l>) z:c> efter möjelighcten den
giorda ffadan honom ersätte, c) och 4:2 med
war bättring den gifne förargelsen bortlage. 6)

,) Luc. ,7:4. l>) i Sam. 15: «5. c) Luc. 19:
8. ä) Psal.sl:is, ,6. »19:53.

2:dra Afdelningen.
«Z. Frag. nyera hafwe wi deraf,

at wi dckänne wara synder för
Sw.

Twaggehanda nytta: atwi i.o, genom pre,
diko embetet bekomme rad och tröst af Guds
ord, och 2:0 genom samme embete kunne emot,
tagaden afiösning, hwilken dem botfardigom,
efter Chrlsti löfte, tilhörer.

»4. Frag.
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14. Frag. Ran ds predikanren förlara

Sw.
la, pa Guds wägnar i dcn Helaa Tree,

nicchcts namn, och i kraft afChristi befallnmg,sum sager: Hwilkom i ftrlatcn syndema dcm
förlatas de, och hwilkom I vchollen dem, dcm
aro de bchollna.

loh. 20:23.
,s. Frag. Hrvilka synderkan predikanren

pa Guds wKZnar förlara Sw.
Alla synder, dcm butfärdigom.

:6. Frag. de obocfardiye nagon
nyrra deraf, ar predlkamen rilsäger"

demsyndernas S lv.
Ingen nytta, ty Predikaiuen lilsagcr dcm

fpnd,rnas förlatelse, sasum borsärdiqa, men
när de stalkas och liuga för Gud och prcdiko
embetet, sa är dcras fördömmelsc des
at de prediko embetets tlenst til sinä syndcrs
täcke falsteligen mitzbruka.
'?. Frag. Hr der nog til bor och bärrring,

ac n>i angre och bekänne wära
Sw.

Nej, to när blott anger och bekannelse är,
kan likafult förtwifian utan tro ful»a derpa.

»8. Frag. Hwad är förnVifiani? Sw.
När mennlffan, i sin otros angflan,icke sö-

ker tröst hos Gud, sssom ludas Ischariotl),
den
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den wal nngrade sin s»nd och henne bekande,
men gick dort och hcmgdc sig siclf.

NWth. 27: Z.5.
19. Frag. Hun: ku,u:e w: undwika

förrwistan Sw.
Genom Guds nnd> nar wi dc evangelist^

Nadelöften alftvariigen bctrakte.
2?.

blifwa botfardig,ft>m är en syndare:' Sw.
Det ffcr af den Helge Ande, da syndaren

ej förhärdarsithierta, utan i:<-, sattertio Ouds
bud för ocwnen, och betankcr huru handcremot
sundathafwcr, 2:2 betanrer Guds wrede och
strasf som följer pa synden, och degminer der-
fore ftukta och bafwa, hwaruppa soljer> z:a
nielse och anger, at den nadigc Guden ar sä-
ledes förtoriiad, oÄ) deraf 4:2 hierteligt
hag, wrcde och nit mot sunden, dock s:c> i
ne anger och ruclse hnngrar och förtrostar syn-
daren pa Guds nad och Icsu Christi diM
förtienst.

2 Cor. 7: 10/it<
21. Frag. Hwad fordrar Gud sct>an wlosi

omwandr, och wära synders förlacelst
undsädr haswct Sw.

En ny lodnad, som wisar sig utl et heligt
»ch Gudeligt lefwerne.

Match. 3:8. G6rer ftrdenssul fibana frutt sombättring tilhorer.
22. Frag.
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22. Frag. Hrvad fordras til Nya

lydnaoen? Sw.
Fyrahanda, no godt upsät at tienä Gud,

»ic, Ehristelig waksamhet i bönen pa naden och
des behällande, 3:0 Christelig försiktighet, at
Undfiy sonder och sonda tilfällen, och 4:0 stand?
aktighet i det goda och alla Ehristeliga dygder.
23. Frag. Hwarmed kunne wi stärka ws«i

tro, om syndernas förlatelse Sw.
Med Herrans Heliga och Höga Nsttward.

»»«5 f

Siette Hufwudstycket.

Altarens Sacrament.
t. Frag. Hwarföre soljet nu til dtt sista

om Altarens Sw.
Ty Altarens Sacrament är instlcktat tll

siyrko för wär tro, 06) försakran om syndernas
för»atelse för Christi stul.

Col. 1:14 3 Christo hafwe «vi förlosning gm»«
Hans blod, nemliga syndernas silMtlse.

usta Afdelningem
L. Frag. Af hwem/ när, och huru/ 5t

Altarens Sacrament Sw.
Det gifwa insticktelse orden tilkänttai

Wär Herre lesus Christus l den natten da
« Han
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HaN förrädder wart, tog HanBrödet, tacka-
de bröt det, och gaf sinä Lärjungar och sade:

och ater, detta ar min lekamen, somför
eder utgifwen watder, detta görer til mm
aminnelse: Sammalunda tog Han ock Kal-
len efter Nattwarden, tackade gaf dem och
sade: Dricker haraf alle, ty detta är Kalken
des Nya Testamentsens i mindm dlod, den
for eder 06) för msngom Utguten warder til
jhndernasförlatelse: Detta görer sa ofta i det
dricken til Min aminnelse.

Matth. 26: 26, 27,28. Marc. 14: 22, «z, 24.
Luc. 29:19,20. i Cor.«: 23, 24, 25.

z. Frag. Hwarföre instickcade Herren le-sus decta Sacramene onl
Sw.

Han giorde det, i:<? enltgt Pasta Lam-
bets förebild/ det ock Gud insticktat at af
Israels barn om natten atas, «) och 2:2 för
at i fin naturliga lefnads sista natt, dettaSa-
crament sasom et Testamente inratta och der-
med Uti omaste karlek otz om sin förtiettst en
ganffa lifiig paminnelse gifwa. d)

»1 Exod. 12: 8. d) Ebr. 9:16,17.
4. Fraa. Hrvarföre cackade öct lesu»
wid lTlanwardens Sw.
Han tackade fin Himmeistä Fader sa wal

för uterlösninssen och des nade<-gafwot, söln.
ock walsignade brödetochwinet Med insticktelft

orden
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orden til at da och framgcnt wara Hans leka,
mens och blods delakcighct, hwar gällg biod
och win i Nattwardcn mcd dem walsignas
stola. iCor. 12:16.
s. Frag. Hwarsöre har Herren lesus in,

stickrat detla Sacralnem? Sw.
at wi i denna Nattward sä

ffole ihogkommaHans bittta pina och död, at
wi bckomme forsäkran om syndernas forlatelse,
lif och salighet.
6. Frag. <H»rU skole wi Mi

ihogtomma <serrans död, och i des
äminnelse den begä? Sw.

Sa at wi Herrans död med Hans kärlck
tjl osi, icke blott historifft, utan mcd botftr,
digt hierta o 5 til försakran om syndernas förla-
telse och kraft emot alt ondt saligen otz til sinnes
före, sa ock med kärlek diupt i wara hicrtan
gömme.

?. Frag. Hwad ärtTlattwarden eller
Altarens Sw.

Det är wars Herras lesu Christl sanna
lekamen och blod, under bröd och win, osi
Christnom til at äta och drlcka, afChristo sielf
sticktat och insatt.
8. Frag. <suru mängahanda gifwes otz i

derraSacramenc at amiuta Sw.
Twaggehanda, nemligen det spnliga jordi-

L 2 ffa



164 CatechismUs.
sta brod och wln, och det osynliga himmelsta
Christi lekamen och blod.
9. Fräg. Blifwer i N!attwarden bröd och
win ancingen förwandladt mi Christi leka-

men och blod eller beiyder det blott
Hans lekamen och blod Sw.

Ingendera, ty Christus i insticktelse orden
fager sig ej utgifwa bröd och win för oj;, utan sitt
lekamen och blod; derföreblifwcr brödet bröd,
och winet win oförwandlade: Sager ej eller:
detta bröd och win detecknar, utan detta ar min
lekamen och blod; Derföre ej eller nagot bety-
dande af nagot franwarande, utan sielfwa
wasendet, eller Hans lekamen och blod af
Christo i brödet och winet utdelas och niutes.
10. Fräg. Nar fä vvi dä Christi lekainen och

blod i den HeliZa Sw.
I, under, och tillika med brödet och wi-

net enwttage wi med munnen och atniute lesil
Christi sanna lekamen och blod; detnr: i detsamma som Presten glfwer otz det walsignade
brödet och winet, gifwer ock Christus «st sm
hellga lekamen och blod.
n. Frag. Ran du förstä och begripa detta

ätnimande? Sw.
"

Nej, ty det sser va et öfwernaturliglt,
obegripcligt och outransakeligt, men 6ck tillika
pa et sanfardigt och fullkomligt sätt ock wls.

l2.Frng.
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12. Frag. kan du det ero som du ej

första och dec;ripa kau? Sw.
lag tager mit dlinda 06) swaga förstanh

tilfanga, undcr Christi lydno, o6)tror enfal-
deliga at Icsus Christus Guds Son, en san-
fardig och alsmaktig Herre, gur och förmar
det sannerliga hwad Han sticktat och lofwat
heifwer.

Num. 23: 1,. 1 Sam. 15: 29. Luc. 1: 37,'
Ephes. 3:20»

2:dra Asdelningen.'
13. Frag. Hurudant är der atande och drie,

kande som i Nartwarden ster? Sw.
Uti Herrans Nattward ster treggehanda

atande och drickande: nemligen, 1:2 natur-
ligit, 2:0 andeligt och 3:0 Vacramenterligit
atande och drickande.
14. Frag. Huru ster natllvligit ärande och

drickande, och hwad ämimes
Sw.

- Det ster mcd' bröd och win, nar de utl
nnmittn tagne, nedswaljas och pa naturligt
wis förtäras.
is. Frag. Huru ster audeligt atande och

drickande och hwad ärniuces
dermed? Sw.

Det ffer genom Tronq da en botfardlg
siäl lesuin Christum med sin kärlek, förtlenst

L 3 och
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och alla förwarfwade nädegafwor med nade,
hungrigt hierta.sig lifligen och tröstcligen til-
cgnar och omfamnar.

loh. 6:5?, z>. Sqnnerliga snnnerliga säger jag
fder, utan I äten mennistones Sons kött och
dricken Hano b!od« ss hafwen I icke lif i eder.
Jag är lifsens brob, hwilken som komn,<r til mig
han stal icke hungra, och hwjllen so>y tror pH
mig han ssql «ldrig törsta,

isi. Frag. Hwarföry y?arder detra frones
tllönnayde, ell?r den Christum omfamnan-

de fron, kallad et andeligr ärande
ych Gw.

Hon kallas sä liknelse wis< ty som jordlst
spis naturligen förenar sig med kroppen til le-
kamligt lifs uppehalle; sa förenar ock lesuS
sig andeligen genom trona mcd sialcn, til hen-nes andeliga lifs uppehallande.

loh. <3: 55, 56. Ty mit lätt är den rätta maten,
och min blod är den rckta drycken. Hwilkensom ater mit tött och dricker min blod, han blif»
wen i mig, och jag i honym.

!7. Frag, bestär det andeliga
Sw.

Andellgt lif är sialenes förening med Gud
Zenon, trona pa Christum, hwaraf henne an-
deligarörelser och lifskrafter tilfiyta, sa at hon
kan säga med Paulo: lag lefwer dock icke nu
jagutän Christus lefwer i mig, ty det jaa nu
leswer i köttet, det lefwer jag iGuds SonS

tro,
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tro, den mlg alffat hafwer, och gifwlt sig sielf
«t för mig. Gal. 2: 26.

loh. 6: 57. Sös»m lefwandts Faoren hafwer
Mig sänt, ock jag lefwer för Fadrens skul, ssock den som äter mig, han sial ock lefwa för
Nina stul.

B. Frag, När ster derm andeliga ätande
och Sw.

Det ffer wal egenteligen när Guds barn
bega Herrans Nattward, men ock ches, sa
lange de sta i lesu förening, och den hierteli-
gen begara, sH kunna de uti trona smaka ochst huru lillfiig Herren ar.

Pftl. 34:9. Zlpoc. 3:20.
19. Frag. HurusterSacrameneerligit äeaM

de och hricbande, och hwad amiures
Sw.

Det ster utiNattwarden i anseende til det
jordissauch himmeistä hwaraf den bestar, dä
wi nemligenChristi lekamen i brödet ochHanF
blod i winet med war mun emottage och atniute,
pa et sanfärdigt, men tillika obegripeligit satt.

Matth. 2s: Marc. 14: 22. Luc. 22: ,9. lCor. n: 23.
22. Frag. Ran uti nödsall i ställetfor bröh

och win nägot annat Sw<
Nej, ingalunda, ty dertyed förändras

sielfwa insticktelsen och Testamentets ord; de?
fördenstul bröd och win ej ffulle wara fdr han^
hen, halles anstand mcd Nattwarden, och

«4 stor-
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fiyrker man sin tro, samt försakran om synderi
nas förlätelse med Döpelsens Sacrament och
Guds ords helsosamma löften och försäkrlngar.

Gal, z: ;5,1<5. Zoh. 3; is,

21. Frag. Nndfä alla Natrwards gästcr
Herrans lekamen och blod:' Sw.

Wlsterligen, ty Sacramentet ankommep
ej pä war tro eller otrs, «) man endast pa
Christi insticktclse, som i:o sielf jägerutan äl-
ssilnad til alla des aäster: Uter dcnne ar min
lekamen, och drickcr denne ar min blod, K)
2:2 sager Apostelen brödet 06) winet wara
Chrlsti lekamens och blods delaktighet, c) och
Z:c, at owärdiga blifwa sakep pa Herrans le-
kamen och blod. 6)

«) Rom. 3:3,4. t>) Mattl). 26: 26, 28. <?)
i ssyr. »o: i6. <1) l Cor. 11: 27.

52. Fraa, Bekomma ock alle Naerryards
gastertTtattwardens frukrer eller

Sw»
Nej, utan fast alle Nattwardens gästcr

fa Christi lekamen och hlod, dock hindra do
vwärdigqför sig Nattwardens frnkter dermed,
at de det andeliga atandet och drickandet icke
Mh detSsscramenterligaförena och förbinda.

Me Afdelningen.
33» Fräg. Huru mänZfaldig ar Herrans

frukc och nyrm Sw. '
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Trefaldia, nemligcn no försakrcm omsi)w

dernas ftrlatelse, 2:0 cmdelige lifwets för-
kofran, och 3:0 hoppcts om den
ewiga saligheten.
24. Frag, Huvn konmierafNarnvarden

sy>ider>,as Sw»
Som nädchungrige och trpgnc gaster dep

unhfa dcn H. lekamen och den H. blod, som
utgifwcn och utguten ar til syndernas förlätcl-se, ssi funna scidana ssäster icke annat, cm der,
igcnom ftrsäkras om sinä syndcrs förlatelse.

MM). 26: 28- »Cor. 5:12.

2s. Frag. Huru upkommer afNattwar,
den andeligt lift Sw.

I tp den trogna siälen dcrigenom mcd le,su närmare förenas, hwarigenom det andeligo
lifwet mcd alla sinä werkningar, non, karle-
kcn, böncn, to.lamud, godt upsat och sa wi,
dare, ifrqn sin swaghct til mcra styrka i sialcn
ftrkofras.

loh. 6: 53- Cannerliga fannerliga sägerjageder,
utan i ätcn mennlslones Sons kott och dricken
Hans blod, dö haswcn I icke lif i edor.

V6. Frag. kommer
ewiy Sw.

I det'at hoppet för oh ou, saligheten, ej
allenast här i nadenes litan ock Warlighete-
nes Rike, mcdclst Nattwardcn starkes ocl)
stadfästcs.

. I«h.
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6: 54, Hwilken som sttr nlij lstt och dlickt»
min blod, han hoswer ewinnerllgit llf» och jaz
stal uplpäcta honom pä yttersia dagen.

4:de Melning.
«7» Fräg. <öwilta äro wirdige Herrans

lTlftrrrpards gäster, och hwad fordras
dertil af dem? Sw.

Dertil fordras, 1:0 Christelig beredelse
för Nattwarden, 2:0 gudcligt upförande un-
der Nattwardens beFaende, och 3:2 ständak-
tighet i tro och heligt leswerne efter begän-
gen Nattward»
stB. Frag. skole wi Christeligen bere-

da oft tll och hwad
sägerLucherus derom Sw,

Han sager: fasta och lekamligen beredc;
sig ar »väl en utwartes tukt: Men pen är ratte-
liga wärdig och wal stickad som tro satter til
deha orden: För eder utgifwen och utguten til
syndernas förlatelse. Men den som deha or-
den icke tror utan twifiar, han är owardig och
ostickelig, ty detta ordet, för fder, krafwex
fildeles et troget hierta.

Och det ratteliga: D) tro satta til det pr-
det: För eder, fan ej qnnors ste, än i hier-
tats sunnerliga botfardjghef, da man sig sasom
hen owardiaaste syndare inför Gud nehkastap/
men tillifq Ehristi förtienst hiertelisen begär,

»ch
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pch dm sig sa förtrösteligen tilagnar, at man
mcd Paulo kan saga: GudsSon har älstat
miy, och gifwit sig sielf uc för mig.

Gal. 2: 20.

Hwarlil fordras: At wi efter Guds och
nadenes ordning pröfwe otz sielfwe, sa at wi
derqfmageupwackas, at i:o ratteligen kanna,
angra och bckamia wara synder, 2:0 tro pa
Guds nad och lesuEhristi fprtienst, «ch z:c>
hafwa rcdeligt upsat at bättrawart lefwerne.

i Cor. 11:28. 2 Cor. 13:5.
29. Frag. <,uru stolc wi ärer upföra osi

under slelswa d"tarlwarden»
Sw.

Wi ssole da mcd Gudelig andakt i:c> he,
sinna war egen uwardighet, samt Guds stora
nad ock Icsu oh bewista karlek, 06) 2:0 uv-»ssra »tz Hunom til ewig egendom som pa kor,
sens stam har sig lätit för oi) upoffras.
30. Frag. Huru stole wi sedän efter begäns

gen Nattward förhälla Sw.
Wi Me förkunna Herrans död til des

Han kommer.
l Cor, 11: 26.

31. Frag. Hwad Kr det ac förkunna
Herrans Sw.

Det ar at wi afhiertat i:o tacke, lofwe
»ch prise Frälsaren medFadrenom och denHe-

lise
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ligeAnde, 5) och 2:0 i alt wart lefwemeoch
lidandc lampe pa otz Hans död, och Hans
fotspar eftcrfulje. b)

2) Pftl. 22: 27. De elande stola sta, at de mätte
«arda och de som cfter Herran frsga, stola pri»
sa Honom: Edart hiettä stal lefwa ewinnerliga.

b) i Petr. 2: 21. Dertil ärcn I kallade efter ock
Christus led for otz, lätanoes otz en efterdomel-se, at I stolen cfterfolja Hans folspsr. 3 Cor.
5:1;. Och Han ar fördcnstul död för alla, at
dc som lefwa, stola icke nu lefwa sig sielfwom,
utanHonom som för dem d6d och upMnden ar.

32. Frgg. <pnru länge stole rvi förknnnaHerrans död Sw.
Til des Hcrren Icsus kommer, och osi

sicnom en salia död ifrän dcnna onda wcrld til
sig i sit ewiga Rike försatter.
Zz. Frag. Runye wi af osi sielfwe warc»

warhic;e gäster nl Hcrrans
Sw.

Intet kunne wi det, litan Gud anser oj;
af nade wara wärdige for Christi stul, da wi
i war Nattwards beredelse Hans förticnst
esi tilägne.

Eph.s. i: 6. Gud hafwer otz täcka giordt uti
sto som lärkommen ar.

M Afdelningen.
Z4» Frag. Hwilka aro haremot owördige

N.'.crwachs Sw.
Owärs
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Owärdige aro de, som no lnttt kanna,

angra, och bckänna sinä synder, utan dem
neka, förrinaa, nrsäkta och förswara, «)
2:2 intet förlata sig aldeles pcl Christi förffyl?
lan, utan ock pa sinä egna och Helgonens gu,<
daczerninqar, cllcr wranga lnstiktclse ordcns
rotta fulständ, K) och 3:0 bcga Herrans
Nattward af cn scdwana och strymtaktigl
hierta, utan nägot godt upsät til at battra
sit onda leswcrne. c)

«) l loh. 1: 8,10. t.) Joy. 3 -18. Csa. 63:16.
c) Syr. i: 34.

3s. Fräg. hafwa de owärdige der^
af, at de degä herrans tTlattward, och

Sacramemerligcn nra och dricka Christi
lekamen och blod Sw^

De blifwa saker pa Herrans lekamen och
blod, och ata och dricka sig sielfwom domen>
icke ätstiljande Herrans lekamen.

1 Cor. 11: 27, 29.
36. Fräg. Hwad är dee ätä och dricka

sig sielswom domen:' Sw.
Det är: de draga öfwer sig Guds wrede

och fördömmelse, at de Christi lekamen och
blod medelst atniutande i obotfärdlghet
mitzbruka.
37- Frag. mängfaldig är herrans

dom öswer de ogudaktige och obotfän
Tre
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i:o lekamlig döm, mcd na-
turliga siukdomar och andra jordiffa vlagor,
2:<3 andclig dom, da naden förlorns och man
faller i ftrstockelse, och zn ewig dom, med
ewlg förtappelse, derest de sig icke Mi nadenes
tid alfwarligen battra.

Ebr. 10: 28, 29. Ho som bryterMosis lag, han
mösie dö, utan batmbertighet efter n» eller tr»)
wittne. Huiu mycfet siör« näpsi menen I for»
lienol den, som Guds Son ftrttampar ockTe«
stamentsens blod, säsom drent aktar, gcnom hwil.
ket han helgad är. l sor. 11: Z«. Derföre
äro ock mänge swage och kranle ibland ed«r och
«n stor del sofwa.

38. Frng. Hr der af nödm at en Christen
wenniska ofta begar herrans

Sw.
la, det ar högeligen af nöden: ty Chti-

fius hafwer sadant alfwarligen befalt, sa-
jandes: Ater, dricker, sa ofta i dricken,
görer det.

Match. »6: 27. , Cor. ll: 25, »6.
39. Fräg. Hwad stal deweka oD, at ofta

begä Herrans Nartrrard? Sw^
i:o Herrans lesu befallnlng, 2:0 Hant

döds och wälgernlngars aminnelse, z:o at
förnva wart i Döpelsen giorda förbund, ock)
«halla krast dertil/ 4:a stadga war tarlek til
nästan, samt s:o war.sials mänge tarfwor
ech brlster.

40. Fräz.
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40. Frag. Cil hwad ända gär du ril

Herrans Sw.
M Herrans lesu Christi bittra piNos och

döds aminnelse, äfwen til min swaga tros
stadftstclse, och jemwal til försäkran om mlna
sunders fötlntelse och ewiga salighet.
41.. Fräg. Nan du winra och firhoppäo

ar Gud xlifwer dig eftcr deira lifwec
den ewiga Sw.

la, genom Guds nad kan )ag det, Nar
jag med bettring uti trona pa lesum intil än-
dan stadig blifwer: Hwartll den milde GudeN
gifwe mig och androm fin näd> ochkraftlesu Christi fful. Amen!

Hcrren wa°r Gud ware med otz, sasom
Han warit hafwer med wära Fädrr: Hanöfwergifwe ost icke, och tage icke handenabort ifran ost; Til at böja wara hiertan til
sig; At wi mage wandra i alla Hans wagar>

och halla Hans bUd, seder och rätter, somHan wara Fader budlt hafwer!
l Reg. 8:57,5«.












