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Bönen.

A-der wsr som äst i
Htmb-lom.Hel gl
wm,de tltt Naw.l.
Till-kom- me t t
W.ke. Skettnlvll^
le/sa-somiHllwmc«

len/ laockpalor den.ne. Wartda-
ge-11-aa brödglf oss idag. Och wrs
lat oy ws-ra skulder/ sa«som wtz
för-la-tetbem08styl-di-gea-ro. Och
tn.led oH iecke t Fre-stel sen. V ban
fräls ofi l<fran on.do. Ty titt ärR^
tet/ och Mach«ten / och Här-liAhe.
ken/ t E«wlg'htt/ Ä-metl.

Troon.WAg troor pä GudhFader M.lUMlichttqan/ HimmelenS och
lordenesSkapare.

ochpilEsum Christmn / hans
endaSon wärHErra. Hwtlkenaf-
ladär af then Helga Anda. Folder
af JungfruMaria. PWer under
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Pontio Pilato. Korsfästet/ döder
och begrafwen/ ncderstigcn til Hel-
wetit. Pä tredie Dagen vpständen
igen trän the döda. Vpsliqen lil
Himbla sitttande pa Gudz Faders
Alzmlichtigas högraHand. Tadan
igenkommande til at dö»na lcfwaw
de och döda.

lagh troor pä then Helge Anda:
Cna Helga Mnänmltga Kyrcklo:
The Hellgas Samfund: Synder,
nas Förlåtelse:Köhens Vpständel«
se: Och ewinnerligitLijf/ Amen.

TijoGuds Bud.
UNAgHlkßren är tmGUD.MTv ssalt mKll andra Gudar

hafwa för mig.
Tnfkalt ickemlMrukaHENrans

tinsGudzNamn :TyHErrenssal
ickelatahonomblifwa ostraffad/somhansNamnnnMukar.

Tänck päat tv helgar hwilcdagen.
Tv stalt hedra tlnFader och tina

Mlder;Pa thet tig ma wälga/ och
tvmälllllge lefwa pa lordenne.Tv



Tu<kalt icke dräpa.
Tn skalt icke giöraHoor,
Tuskalt icke sttäla.Tu skalt icke bära falsst.Witnes.bordemot tm Nästa.ssalt icke haswaLust til tinsNästes huvs.
Tu statt icke begära tins NästesHnjtru/ ej)hellerhans Tienare ellerTtenarinno / ehl eller hans Öra /enlieller hans Ofta/ eij heller naaothwad honom ttlhörer.

AllBudorden bsilttes ther vthiuttan: 5u ffalkWa tnHE.reGUDafalthierta,afassa tinesiälmallom llnomHog,afalla tinakrafter.Och tustallWatmnasia som tig siel'' ThenNaturligeLagen sH,ger : Alt lw jwiljenatMcnnOorna ssolagiörae-der, chetq,ören j ock them FruchtaGUDochhalthansVud, tythethörerallomMennistlomtll.
Om Dopet.

WWAr vt lhccla Werldene/ ochs^D predlker Ewangellum allom
Thenthertrooroch bllfwer döpt/ han ssal wmdawllg; Men then ther icke troor/Van ssal wmda fördömd.Mig är



gilwen allMacht iHimmelen och
pa lordenne. Gar förthcnssullvly
och lärer alla Hedningar / och dö«
per them/ iNamn Faders/ och
Sons / och thens Helge Andes /
larandes them hälla/ alt thct jag
eder befalt bafwer. Och sij / zag är
luir eder alla dagar in til Werlden-nes ända.

Man en warder fobd af Watn
och Andanom/ kan han icke inga 5
Gudz Rtjke. Thet som är ftdt af
Kött/ thet är Kött/och thet som är
förtaf Andanom/ thet är Ande.

Om Herrans Nattward.
MMÄr HErre lEsus Chnstus

ithen natten tahan forrad'
det / tackade/ bröt thet och gas sina
Lärzungar/ och ftde^ Tager och a.
ter/ thetta är min Lekamen/ som
för eder vtbgtfwcn warder / thetta
glörenttt min Ämlnnelze.

Sam»



Sammalunda fog lian ock Kale-
ken etterNmtwarbcn / tackade/ gaf
themock sude: DrickerMafalle/
tn tbctta är Knlckcn tbes Vlya Te«
st^lnentzens lminom Blod / then
för eder och för mangom vthguten
wardcr ltlSyndernas förlätelse/ la
efta soln i lhet glören/ sa giörer
thet M iT.u:ämiunclst.

Wälsignelse til Bordz.
MLles ögon lijta til tig HErre/ öch tu

gifwer them maatisinomtijd. Tuup^
läter tina hand/ och alt thet som leswandcs
<ir/^mättar tu tilbchagelighet.

Ma wareFadrenom ochSonenom och
tben HelZa Anda. Såsom thet warit haft
wn af bcgynmlsen/ nu och altijd/ ifrä E-'
wightt til Ewighet/ Amen.

Fader wår som.
M^Alsigna otz HEneGud/ och tbefa tls"^naqäfwot / som tuosi tilkropsensuppe-
hälle micheligcn förlänthafwer/ och gif ositlkhelga.Nad/ atwil tkemsticiligaochvtan
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tm Föttörnelse/ nyttia och bruka mage;
genom tm Son lEsum Christum wär
HLtra/Amcn.

Tacksåtjelse.
HERH-anom / t^hanär god

?^och hans Mildhet rvararlErvig-
HanqifwerDiuren sinaFödo/ ochH^rpvngömen som ropa tll honom.MrawareFadrenomochSonenom/?c.

Fader wår.
täcke tigkäreHimmelsseFader/Ä-^) föralla rina wälgarningar/och en-

Dannerliga förthessatinaGäswor/som
Wij af tineMildhet vndfängit hafwe /
ochbedietigom tmhelgaNäd/at jäsom
Nroppensin lekamligaSpijs/ thermed
han vppehalleS/ anammat hafwer/ ma
ock läSialenmed tmhelga ä>rd/ allestä-
dss wederqweckr rvarda. Genom tm
GonliLsumChristumrvärHErra/ A.

Om Morgonen en Böön.
(^^gtackar tig/ min käre Him-

melske Fuder / genom lEiumvhrlstum tm älstelige Son / at tu
ml^tlhchoNatt/ ftraUSkada och

Fahr-



Fahrlighet ja nadellga bewarat
haftver. Ochbeder tig/ attu wcirdbgas förlåtamig alla minaSynder;
Och migi thenna Dag naoeltgen
bewara förSynder/ Olyckooch alt
ondt; At mtttLefwerneoch allami-
na Glermngar/mage tigbehageltge
wara: Tv jag befaller mig/ mttl
Släl och Kropp / dch altsammans
t ttneHänder; TmHelge Cngelware
med mig/ at then onde Fienden tcke
farnågonmachtmedmig/ Amen.

cv>Thi titthelgaNamn/ tuKors^?<> fäste HTrre lEsu ChrOe /
stac jag arme owärdige Syndare
vp: Tu som mlg genom theu blt-
va kortzens Död/ med titt helga
Blod hafwer återlöst;Tu n^M»
gas mig / t thennaDag/ wMM
och bcwarq/ och mig en Gud«
fruchlig Handel och Wandel för-
läna: Och stmct mig vthi all
god Werck/ sa at jag mttt Ltt-
werne / tig nllLos och Prtjs ma

Ai ful-



fullända: Tu wllrdigasmigoM/
efte^ thetta Lifwet / tll thea ewm«
nerttga Härltgheten nadeligen led-
saga/ Amen.

OmAfftonenenBöön.
tackar tig / nnn käre HiM

<^V nelsse Fader / genom lEsum
tm älsteltge käre Son/

ga berparathafwer/och vedertlg/ at
tu wärdigas förlåtamtg alla mina
synder / mep hwilka jagtig förtör«
ngt haftver/ och mig t thenna natt
Mdeliga bewara: Ty lag befaller
mig/ mmStäl och Kropp/ och ält<
sinnmansifina händer / tm Hels
Ze Ängel ware med mig / at then
onde Fienden icke far någon macht
med mig/ Amen.
M?Aka öfwerofikäre Himmelsse-<vFader/ ochbewaraofiförthenWttqe frestaren / som alltjd om-
i.lng gar/ Mandes bwem hanvpstukg kan/ gif os Nadena/ at



wijmage honommed en stadig Troo
Mtmmllga emotsta / och t thenna
Ztntt/vnder tlttbefkiirm tryggehwt-
las / MMttnSon lEsum Chri-stum warHErra/ Amen.

En liten Barna Böön.
tz^Erre Gud Himmelfke Fader /w^hedie tlg genmn lin iilssMgekäre Son lElumEyristulu / törs

läna oH un HelgaNad/ at Mv-IM en ratt Troo/ goda Tucht och
läro dageliga förökasmage / och at
tvost/ waraFöräldraroch Ofwerlxet
t dag (natt) föralla Synder / o-
lycko ochult ondtnadelDendestydda
och bewara wille/ AMen.
M^rlänaotz Gud sä nädelig/ Friid iwä-
Wradagar / tyingen ärpä lorderije/ thenoftljdkan säruga / vthan tu allena.

Gud gif frijd itino Lande,
Lycko och salighet'i alla ständer.

Låter oss bedia.
oh<^> HErreVud/ af hwlllom all

godbegukelse/ rättsinlgräd och
rMsäldiga gierningar vthga / glf
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ttnattenare then Friden/ somWerl-
dene ickegifwakan atwaraHiertanmage wara tm helga Nud under-
gljwen: och all rädzla förFienden
sä förekomma/ atwäraDagar mä«
geunder tittBestärmroligebllfwa.
Genom ttn Son lEsum Chrislumwar HErra / Amen.<>> Reene GUdz Lamb/ ossyldig
tl^/ps Korset föross fiachtat/ al-
t«d befunnen toligh/ ehuru tu wast
förachrat/ wara Synder hafwer m
dragit/ Dödenoch Helfwetit neder-
siaqil/ förbarmatig öfwer 08/ g
lEsu'. Gisotz ttn ewlga Fnjd/ O
lEsul
HERREN walfiyne osi och b<-

otz. HEXren vplyse sitt
Anstchte öftver ep och ware os näde-
lin. HERren wände sitt Ansichre til
Hp/ och glsws otz en ewitt Fnjd. INamn Faders/ och Sons/

«ch thens Helge Andes/



II.Catechismus.
I.Tijo GudsBudh.

Och huru 'nan ma vnae Folck
tNfalleliZen them förehaäa.. Thet Första. AHlkßren är titt GUD.W» Tu fkalt mga andra gudar

haswasörMlg.
Owad archet ? Swar.

Wij stole öftverall ting ftuchta ochälsta
Gud/ och sättiaall Troo ochW tilhonom.

Thet Andra.
Tu stalt lcke misibruka HER-

råns Uns Gudz Namn. ToHER«ren ssal icke Ma honom bllftva
ostraffad som hans Namn mltz-brukar.

Kwad Hr thet? Swar.
Wii stole fruHta och älsta Gud / sä ae

wij icke bannas eller swärje wld hans
Namn, icke bruke troldom/ liuge eller be^
dtuge: Vmn stole åkalla lhttialla Nid/
bldza/ tacka och lofwa.

Thee Tredje.
Tänek



Tänck.pa at tu heWr hwilodagen.
ar chct ? Swar.

Wij stole ftuchta sch älsta Gud / sa at
wij icke förachtePredikan och hans Old/
vtkan stolc hälla thet heligt/ höra thet gck-
na och lära.

Thec Fie d .
Tussalt hedrann sadcr o^ tina

Modet: ra thet tigma wälga/ och
tu »lä länge lefwa va jordenne.

chet? Srvar.
Wij stolt ftuchta och älsta Gud / säat

wijwära Föraldmr ochHerrar lcke förachtt
eller ftrtärlu:Utan stole höllathcmiwörd-
nina/tlsna them/ tydathem/ Hlsta och hastwa them för ögonen.

Thec Femre.
Tu stalt icke dräpa.

Owad5r thet? Swar.
Wij stole ftuchta och älsta Gud/ säat

wij ingen städa göre wäromnästa til hans
li)f/ eller honom emolbrytt :Mhan fiole
hielpa och fölfordrahonom iaä hans W
nöd.

Thet Siette.
Tu ssalt icke gmcl boor.
Wij stött fruchMch Wa Gud/ sä at

wij



wij före ett renlfgit och tuDllgit Leftwerne i>ade medtanckar ord och chemingar/
och at hwir och ett Hlstar och sinAchtaMaka.'

Thee Siunde.
Tu ssUt icke sttäla.

Kwild är chee? Swar.W'l lkole fruchta och aljka Gud/ st atwij war nästa hans penningar Mr ägode-lar icke boncage/ ellex med falsta wabroroch handel osi t^lkomme. Vchan föbielpe
ther tll/ at hans godz och nah ing ma war-da förökat.och beffärmat.

Thet Getonde.
Tu ffalt lcke bara fMt witnes-bord emot tm nästa.
Wij stole ftuchta och älsta Gud / ss atwlj lcke falsseligen beliuge/ förräde'baktalewörNästa / och komme honom ondt rychteyppa; vmn stoievrsakahonM/ tiwckia ochtalagodt olnhonom / och wända alltingtilthet bästa.

TseeNtzonbe.Tu skalt Me hafwaLust til ttnsNästas hlttls
, Wii stole ftuchla och äjsta.Gud / st atwij icke listeliga sta efter wärnästas arsoch

egit



egit / ellerHuvs och komma thet vnder osi
med nägot steen stsom thet stedde medßac,
ten. Utanwijstole warahonombchielpettge/
at / hanma sttt behälla och besittia.

Thet Thonde.
Tustalt icke begära tins Nästes

Hustru/ eijheller hansTienare eller
Tunannno/ eijhellerhans Öra/ eij
beller hans Äsna/ eij heller något
hwad honom tilhörer.

Oyoad är chet? Swar.Nlj ftole ftuchta och a sta Gud/ sä at
wilicke dlage/ lockceller tubbe ifrä wärNäs
stahansHustru ellerTimstefolck, zc. Vcan
hellerhielpe til/at the mägebliswa ochgiora
hwad the äro plichtige.

Hwadsäger nu Gud omallthennaBuden? Swar.
Thct säger han : JagHENren

tmGUD är en starck Hämnare/then lom söker Fädernas MMiwnmgar in pa Barnen / alt in til
tredie och fierde Led / the s^n.»lig
håra. Och gwr barmhertighet in
nl mänqtusend/ pck them/ sommig
älsta och hälla ckm Bud.Hwad sr thet? Snar.

Gud



Gudhotar atwilla straffa alla them fom
thennaBuden öftvelträda. Therföre stole
wij ftuchta förhans wrede/ sä at wij icke
brpte emothansBud. MensinaNädoch
Lt godt / loswar han themallom/ som thenna
Budenhsöa. Therförestole wjj älsta ho-
nom/" förtröstavppähonomochgärnagiöra
efterhans Bud.

II.
Then Apostoliska Troon.

Apostoliska

Och huru man ma vngt Folck thenenfalleligen förehalla.
Then Första Artikelen

Om Skapelsen.
Jag troor pa VUD Fader Alz.mächttqan/ Himmeleus och lor-

dencs Skapare.
KwadHr chet ? Swar.

Jag troor m Gud hafwer migskapas och
allCreatur:gifwitmigkroppochsicil ögon/
öronoch allalemmar / förnuftochallsinne:
Och at han chet ännu häller wid macht.til försörjer mig rijfeliga och dage-
liga / med Kläder och Födo/ Huvs ochHem /Hustru ochBarn / 800och Bobag/
ock alt thet jag til timmeliq Nä:ing behöf-wer; Bestmmer och bkwarar mig för

Sta-



fiada och fahrlighet / ochaltondk. Och
thet alt af sim blotta Näd och Faderliga
aodhct/ itcan att min förskyllan eller wä'-
digbet. Fsr hwilket alt jag plichtig <ir ho-
nom tacka och lolwa / tima ochlydig waca
Thet clr wiftrligaM.

Then Andra Artikelen.
OmÅterlösningen.

ych pä lEsum Chnftum hans
enda Son war HCrra. Hwtlkm
efiad lir af then Helga Anda/ född
af JungfruMarta. Ptznter under
Pöntio Pilato. KorWster / kö.
der och begranven. Nedcrstt.qen til
Helwetit. Pa tredleDagenupstan»'
den igen ifrän tbe döda. Vvsltgen
til Himbla/ stttlande pa Alzlnach-
tig Gudz Faders lwgra Hand. Tä-
dan igenkonlmande til at dömales'-
wande och döda.

ar chet? Oroar.
Jag tror at JESUS CbWus sanner

Gud/ föddcr afFadrenom iEwi^ct/ och^
thetzlikes ftnner MenniM fiödas lung-'

fru



fruMaria / äe min HErre / hw'lken mig
M.WP.M ock fördönwemennilkla / för/
lMt / MMirfwat oä) wMMIhaswer iftan
allaSynder, iftan Didmoch DUwplens
wa'd / icke medGuldelkrsilswer/ ytanmcd
filt helga och dyra Blod/ och med sin ostyls
dW plino och död: pä thet jag stal wara
hans eM/ biiiwaoch 'lefwa vnver honomi
hantz Rljke/ och honom tiena iewig Rätt-
serdigbet/ mmlöshet och / såsom
han af döda.vpDndettcjr/ leMer och regnen
rar iEwighct. Thec ar wiftrliga sant.

Then Tridie Artikelen:
Om Helgelsen.

Jag troor pa then Helge Anda:
Ena helga Allmänneliga Kyrckio:
The heligas Samfund.- Synder-
nas förlåtelse: Kötzensupstandelse/
och ett cwinnerllglrLA/ Amen.

Owadär thct ? Ywar.
Jag troor / at jag icke af mitt egit sär-

nust ellerckrast troo kan/ eller komma ttl
mm HErra lEfum Christum: Vthan
then Helge Anda hafwcr migkallat genom
Ewanyelium/ vp'yst miqh/ mcdh sina
galwor/ helgat och bchällit migutien rätt

Troo:



Tros :Säsom hanhela Chrisienhetm pä
lordenekallar/ församblar/ vplyserhelgar/
och när lEsu Christo behäller och bcwarar
ienrätt Tro»:Vchihwilka Christenhet han
migoch allom Trognomdageliga och milde-
liga sölläter alla Synder. Och stal pä yt-
tersta Dagen upwäckia mig och alla döda/
och gifwa mia samt rmdalla trogna iChri-
sto/ mewigtLijf. Thetärwisscrliga sant.

III.HERrans Böön.
Och hmu man n:ä vnqt Folck en-

ftlleliga tbem färehälla.- Fader warsom ust t Hlll«blom.
ar chet? Sw<ir.

Gud wi^häl mcd locka oK / at wlj troo
stole / athanär warrättaFader ochwijhans
röttebo^ Pa tbet wijhonom tMcligq /
och m?d allMorMt bedia stole/ sa^om god
barn sin älstelige Fader: Öch bessutashar
vlisiustycken ellerBöner.

Then Första Bönen.
Helgat warde tiltNamn.sr Het? Swar
Gudz Namn är i sist sielf heligt nog /

men wij bedie ithmna Vöön/ at lhet ock
när otz stal heligt warda.

Guw



Ouru <xh när skeer chet ? Swar.
NärGudzOrdreent och klart lärdt war-

der'och wijlhesilijkes therester / såsomGud^Barn ägnar/ Gudsruchteligen lefwe: Tbtt
gif ost käreHimmelsteFader. Men hwilken
aonorlunda lärer ochlefwer / änGudz Ord
lärer / han ohelgar ibland osiGudz Namn:
Therförebewara otz o Himmelste Fader.

ThenAndra Bönen.
Then

Tllkonune titt Nllke.
Krvad är chet ? Swar.

Gudz Rijkekommer nälafsigsselst /'wä,
ta Vöönförvlan: Mm wijbedie itheiiNis
Böän/ at lhet ock til oh ma komma.

~Ouruoch när steer chet? Swar.
När wär Hlmmelste Fader gifwer etz siI

Helge Auda / atwijgenom hansNäd, sa
tilhans helgaOrd /ochföreett hengt

Lefwerne här iWtlldene / och sedan ew.lp
ligenleswe.

Thentredie Bönen.
LhentredieVönen.

Skee tln wilze/ lason;lHimmtt
len/ sa cck pa jordcne.

Awad Hr chet? Swar.
Gudz gode och nådige Wlije steer wäl

wäraBöönförvthan/menithcnna Böön
bcdie wij/ at thtt ocknär otz stee ma:



Oum och när steer thet? Swar.
När Gud förhindrar wär kötzliga wilsa/

ock söttagerall ond Rad/ Diefwulcns och
wettdmes anflag, hwilka icke tilstädia/ ät
wij Helge Gudz Namn/ ochat hans Wke
ma tilotz komma: Och at han siyrcker och
behöller otz sustai sin Ord / och iTronan
til.andan. Thet ar hans godeoch behage<

wilje.
Then Fierde Bönen.

Wart dagcltgcl brödsslf ofiitag.
Owadär ehet? Swar.

Gud gifwer ock wäl uthan waraBöön
dageligit brödallomMennistiom/ jämwa'l
zhem^ondom: men wij bedieithmnaßöön/
at han wille lata otz thet första/ och med
tackMlse undfä wärt dageliga bröd.

Owad sr daosel^litBröd? Swar.
Alt thkt som Kroppstns uppehälle echNödtorft tilhörcr/ säsom eka/ dricka/ klä-

der/ huvs och heem/ äker/ bostap ock bo-
hag / godz och penningar / from hustru /
from ba^n/ fromt tienstesolck / Ma och
trogna Olwerhet/ aodt Regememe, aod
tienlig waderlek, srijd / helbregda/ tuchlccb äyra/ goda wänner/ trogna grannar/
Och mera sådant.

Then Femte Bönen.



:.,'iö^läse them ofi ssyldlgeäro!
Owad ar chee? Swar^

Wij bedie ichetzo Böön/ at wär him-Wclste Fader icke wille see tilwärasynder /
'vch för theras stull fötwägrabhwaraböön.

wijme icke wördechctwijonibedie /
-haftwc thet icke heller förstyllat: ytan at han

wille otz thet altsammans giftva vtaf sineNad^ Ty wlj spnde imängahanda mät'
to dageliga/ och ftrticne icke annatän straff
Sä wilje wij twärt emot ock för'ata utas
hicttat/ och gittna giöra chem godt/ somesi emot bryla.

ThenSietteBönen.
Then

Och tnled ofi tetei frestelsen.sr thet? Swar.
Gud sreliar ingcp/ men wijbcdie itheu-

naböön/at Gud wille bcstydda ochbewarc!
osi / at dicfwulm / wnlden och wärt egi.
kötticke ma bedraga och förföraoK iwgn-
tro/ förtwMe/ och i andra swära spndn
och laster. Och om wij tber med försökte
warda? At wijdoch pä sidstone wimia nick
ge ochbehslla Segren.

Then SiundeBönen.
Vthgnfräls ostWn ondo.



Wilbedltithennauöön/ sapwHthi r.
Eumma/ atwarHimmelsteFader vtz sön
lossar isrän altondt,bäde tilkropp och siHl/
godz/ heder och ähra/ le. Och pä sidstonenär stunden är kommen/ gifwer otz en salig
Mdalychc/ och nadeligen tager oh vcaf
thennasorgedaal'/ tilsig ihimmelen.

Ty tittärßijket/ och Machten/
och HärlighetenlEwighet/ Amen.

Oroad är chet ? Srvar.
Ät jag stal wara wltz vppä / at stdanaBöner aro wäromHimmelste Fader tack^

namlige, ochafhonomhörde. Tyhan haftwer siels budit otz sä bcdia/ och vtiofwat/
«t han otzhöra wil/ Amen/ Amen/ thetck/ja/jathetstalaltsastee.

IV.
Thet Helga Dopsens Sa-

crament.
Och huru man ma thet vngt folckenfalleliga förehälla.

Til thet Första.
Döpelftnärickeblotta watnallena / ytansr Watn författatiGudz Bud/ och föttbund?e m«>d Gud;Ow.Kwilket ärchersiunnmGndz Yrd? Swar.

3bs<



'<«nHhet war HErreChristus sHger/ Mat-?i i lhet yttersta Capzcel:
Gar vth t hela werldene/ och la.r alle Hedningar/ ochdöperthcm
?^anln Faders / och Sovs / ochhens Helge Andes.

Til thet Andra.
Hwad nytta hafwer Dopelsenmedh sigh?

Gwar.Döpelsenhafwer medh sigh ochwerckar
ndernas förlåtelse / ftHlsur ifrän dö?en/
h diefwulen/ ochgifwer ewinnerlig salig,
t allom them somtroo thet/ stmGudz oed
h löfte lyda.

Hwilka äro th? Gudz ord och löftt?Gw(.r.

Thet warHErre ClMus sZger/ Mani
het yttersta Capitel-.
Then ther troor/och warderdöpt/
>n skal warda sallq .- men thener icke troor/han stal warda för-md-

Til thet Tredie.
huru kan wam f "dana mächtig ting äsia^hkommn? Gwar,
Watn giir lhet wGrligaicke/ vehan

B Gudz



GudzOrd/ somHr med ochnär walnet o,
Troon/ jom fädanaGrdzOld iwa<ncl
troor/ och sig ther pä förlåter : Ty vtt
Gudz Ordär watnicke annat änwatn/ c,
är ingenDöpelse:Menmed Gudz Otd<
thetknDopelse; thetär/cttNädlsult L,ij
ftnsWam/ och nyaFödelsensNadich
Helga Anda/såsomV.Paulussäger tillt
tum/ Cap. ;:v.s/6/7.

Efter sina Bmmherttghet glor!
han efi saliga/ gcncm thcnnyaF!
delfensBad/ och thenHelgeNlrd
Förnyelse/hwilkenhanofwer ogr
kcltga vlhgiuttthafwer/ genom w
ssrälsarelEsmnCyttstum.Pa th
wtj sscle rättfärdige warda gcno
hans Nad/ och bltfwa Arfwing
tllewlnnerligtt lhf / efter Hoppa
thet är wisserliga sant.

Til thet Fierde.
Hwad betyder sädana Dl^pclse iwattl? ,

Swar.
Thktbetyder/ atthen gsmlaAdami!

stal genom dagelig Anser och Vättri!
fördrsnckt watda/och dlimed alla syn»
cch onda lustar: Och äter dagligen
k^mma sch vpstä igm en ry Mennlss



l?Ä^^s^?^t ochReenhet/ ewlnner-.llga for Gudt lefwa skal.
Hwar st^r thet ssrifwit 7 Gtvar.

S.Päwel säger til the RomarelthetsieteeCapitel:
Wy are begrafne/ medh Chnsto/genom Dopet/ldöden: At såsomChnstusär vpwäckt lsran the döda/gmom Fadrens härlighet / sä skoleock wtz wandra t ett nyttkeftvernr.

V.
Om Skriftermål.

Ock hum man ma lära upat ssolckrätt förstaHimelriksens Nyck.arskraftoch ratt ssnfta sig, förstnomlia> e/adev
"

Hwadar Skriftermöl?Vwar.Skrlftermäl bafwer isig Tv Stycken«tt, atmanbekänner synderna. Thtt Al^dr^ at man v Afissningenelkr syne
afGud» l^ch; Ochintet twWr cher yppa.«^"^" fulleliga/atsynderna äro thcrnorn förlåtna/m firGudiHimmekn.

Hwad synder stal man ta ssnfta?
»F _. Swar.MGudi ffgl ma« gifwa sig fkyldsg



tilallasynder; sawil til themwijicke kin,
ne eller wete lasomwi» giöreiFaderw rl
Men sirSkriftefadren skoie wtj bekänna
the jyndcr allena/ som wijwete och fcrnim-
meihimat/ ochanfächta samwetet.

Hwilka äro che ? Swar.
Se til titt stånd efter tijo Gudz Budh:

Ost tuen fader / moder/ son/ dotter / hus,
bonde/ ma moder eller timstehion/ :c- Om
tuhafwer waritolydia/ otrogn/Mwmme-
lin/ wredsamoch otuchtig: Om lvhaswtt
niordt ragrom emot/ medh ord eller glw
ninyar/ stulit/ lugw ftroljmpat/ eller as
wärdMhtt ftada giordt.

Sä gif migh ta ett kort satt til ai ffrifta,
Sa stal tusHija tilSkriftefadren:

WyrdiZekäreHerre: laahbeder eder<
etl wi^enhöramin skriftermål/ vchtllsW
mig aflssningen pä Gudz wignar.

Äst tu ett tienstehion/ sa stg: .
arme syndare/ gifwer mighstywig

tilalla synder / besynnerligabesHnmr jagh
lör eder / ae jaqhilr ett tienste-hion/ le.
Men jafch timar (ty wärr ' minomhuu«<
börda icke trolga; tythet och thet hsfwel
janh icke qiordt/ bwadmighbefaltwar^
huuebonda eller maatmoder : jagh hafwer







Morrat them/ ochkommit them tllat lata
lla och bannas : jagh haswer warit för-
ummeliq/ och lätit stee stwa:
Jaghhafwer ock waritohöfwij?iordoch

ierningar/ waritotolig/knorrist/ trätt o<H
'fwat medhmina wederlikär/ 2c. Thet tyc-

!er migh altsammtms illawara / och beder
mnadh/ jayh wilgierna bättra mitzh.

En huvobonde eller maatmoder
säne alssät

Besynrerliaabekänner jagh för eder/ at
aqb haswericke trollvsenvpslvt minabHrn
chlienstefolck icke hållit them tilGudz zbra:
Zayh h<ifwcrbannatz/och mitzbrukatGlidzssamn / yifwit oma exempel medhord och
MNingar :lII^hafwer yiordtminagran-
r städa/ manq>lbetalat/ wich?ochmatt

rsatstat/salt fildyrt/stldtfalst^ wahror.
)ch hwadhan eljest emotGudzßuoh ochitt stånd kan hafwa handlat.
Tder ock »ägor icke befi lmr sigh medy Mana

Ner störresynderbeswärad wara, sä ssal h«n lek
eke ytterlig rebekymra iigy,eller widaresö?'.a och
»chta sigh synder,och ther medy vthaf ssriftermälBra sigh samwetz twäng:ytan säg en eller twä,

tu wetst. Alts:
Velynnerligabekänner jaghsir eder/at

iaq enssaigbannadeS. Item/en gänghadechsfwistord/ en qang thetN eller thet N.
öriummade/ik.Och lät sedan blifwat.33, Wetst



Voijellgtt) zä säg ock mg^n brs>?n?frlig : ytan be,gar AMnng efter th^nna almännelisia Skriftep
«al,som tu Gubl giör, för Tfrift^fadren.

SäledeS:
HeAgh fttttg syndig mennlssia/<Isom lsyndbåde listad och södl
clr / och jcmwäl sedan ialla mina
lljszdagar-/ ett syndigt leftverne
h>rdt hafwer; bekänner mighaf alt
mitthietta m för T^h Alzwaldiae
ewlge Gudh/ min käreHtmmeW
Fader/at jag icke hafwerMatTlg
ötwerall tmg/ickemlnNästa sawm
Mtg sielf. Jag hajwer (ty wärr) i
margfalliga mcktto/ Gpndat emot
Tig/ ochTin helgaVudord/ både
med tanckar < ord och gierninaar:
Och wcet mig förthenstulHelfwe-
tit och ewinnerllgFördönlelsewärd
tvära/ omTu skulle sa dömamig/som Tm stränga Nättwysa kraf.
wer/och MlnaSnrder förtienthaf-wa. Mennu b»?fwer TukäreHilM
melsseFader vthlalwat/ atTuwilt

gtörg



Zwra Vlio )cy Mlssund med Mt
fattiga Syndare/ svln fi^ omwän<
da wllja / och med eu stadig Troo/
fiy til tina obegnpeliga B.irmher-tlghet/ och Frälsarens lEsuChnstl
Förtieist: Med themwil tn ofwer«
ste/ ihwadmåtto the emot tig bru«
tit haswa, ochaldrtgmeer tllräkna
them theras Smlder. Theo förla«
ter jag mig vppä arme Syndare/
och beder tig ttösttliga/ at tu estersamma titt Löfte wärdlgas wara
MtgMifkundsam och Nädclii/ och
strläta mig alla mina Sylder/
tltt Helga Namn til Prys och
Ähro!

Then Alzmächttge ewlge GUD/
for sina stoora obegnpeliga Blnn^
hertlghet / och Frälsarens ITSUChrlsti FörtleM/ förlate oss alla
wäraSynder/ och Mwe ofiNw/
til at bittra wartSyndiqaLefwer.
ne/ och fa med Honom ewinnerligit
k^f/ Amen.
MArmhettige G«dh och Himmel-

B 4 ste



sse Fader / päHwilkens barmher.
tlghet ar ingen ände. TuEomästTolig/ kangmodlg och af stora na«
de förläter thcm bootferdigom aNa
MlMternlngar / öfwerfradelscr ochsynder: Wij hafwe (ty wärr) syn«
dnt medhwara fäder/ wtj hafwe
nnfihandlat/ warit oqudachtige ochtörtsrnatTtgh; Ttghallwa hafwe
wij syndat/och tllagiordt for Tigh.
Men tänck dock tcke vä wara förra
Mlsigiernlngar; förbarmaTlgh ösiwer ofi snarllga/ ty wtz are fasteliwdne wordne: Hielp otz/ Gudh
warFrälsare/ förTms Namnsah»ro stul. Fräls 08/och förlät oHalla
tvära fonder / och förlän08 Tms
Helge Andes'nädh / nl at bättra
närt lefwerne / och fa ena ewiqa
salighet/ genom Ttn Son lEsumChrtslum wärHErra/ Amen.

tzher pä stal Gkriftefadnn säija:
GUDH ware Tighnadellg / ochstprcke tina troo! Amen.

Vch M widare:
Troor



s Tror tu ock at mln förlåtelse är Gudz
förlåtelse? Swar. Ja.

Äter säger Skriftefadren:
Skee tigt) / Mm tu troor.
Och jagh/ vthafwärs HErras lEftl

Ehristi befalning / förlåter tigh tina syn-
der / iNamnFaoerS ochSons och ThenSHelne Andes/ Amen.

Gäck lfttzd.
Men tke som hafwa stora samwctz beswar, eller

örobtdrofwade och alsichwde, them lärer en
bkr'stefader wäl wela inedy fkreSfriftenes spräk
«t trösta/ och til troon vpwackia:Thttta är alle-
naft enSknftermäl <ör the vngerch enfaldlge.

'

Thetta ärChrisii befalning/ stmssM:
Och lagh stal gifwa tighhimmelriksens

nycklar: alt thet tubinder pa jordene/ thet
stai wa^a bunditihimmelen :och alc thet
tu löserpä jordens thetstalwara löstihim-
melen. Tager ThenHelga Anda:hwilkom
jföllatensynderna / them förlatasthe: och
HwilkoM jbehållen them / them äro thebe-
hållna, Match. ,6:,9. loh.iv:2i.

VI.
Altarens Sacrament.

Och hmu man ma thet vugt folck
ensalleligen firehalla.B 5 Hwad



Hwad ar Altarens Gacrament ? Gwa?.
ThetHr warsHsrreSlEsuEhristi sansna Lekamen och Blod/ vnderßröd ochWiln / oK Christnom tilat äta och dricka/

afChristo sielf instichtat och insatt.
Hwar stär thet ssrifwit? Ewar.

Sästriswa thchelgaEvangelister:Mat,
HeuS/Marcus/LucaS och SPaulus:

War HEne lEsus Chnstus/< then Natten ta Han fönadder
wardt/ :c.
i». Hwad nytta hafwcr thelta ätande och dricka»»

de med sig? Swar.
Thet yiswa theffa orden tilkHnna-. Föl

eder vthgifwen och vchguten tilsyndernas
sörläteise: Nemliga /atokithetta Sa<
crammtet syndernas firlätclse / lijf och sas
lighct genom sådana ord gisne wa^da:Ty
thersyndernas förlåtelseir/ ther Hr ock lijf
och salighet.

Hurukan lekamligt ätande och drickandeglöra sädana machtig ting? Gwar.
Ätande och drickande giör thet intet-,

ytan orden/ som här sta : eder v h-glfwen och vthquten til syndernas förs
läielse. Hwilka ord (jämte thet lekanu
lwa ätande och drickande) Hw huswud-
stacken ichetta Vch HM-



ten som tröösätter til samma Ord/ han
hafwer thet the innehäla och lyda: Nem-
liga/ syndernas förlåtelse.

4. Hwilken vn>fsr thetta Sacramenlctwärdeliga? Swar.
Fasta ochlekamliga bereda sig/ är wälen

vthwärtes tucht:Men thenHrrätzliga wHr-
dig och wäl stickad som troo sätter til thcjst
Orden :För eder vthgitwen och vthguten
til Syndernas förlåtelse. Men thcn som
thenna Orden icke troor / ytan rwifi.« /
h.,n är owärdig och olkickelig / ty th?lta
Ordet/ Fir eder/ kräfwer aldeks ett tro-
get hierta.

Huustaflan
Eller naczre Sententier af thenH.
Gtuft/ fsr aBH Ständ / ther as hwar
bch en ma haswa en Påminnelse och Fir-

maning / at achta och warda hwadhans Kall kräfwer.
För Lärare.

h<^wen acht pa eder/ ochpa allan
B^lHiorden/ ibwilsom thenH.Andehas-
were^ersatt tilBistappar/ at regeraGuvzFörsamling / hwilka han hafwer fö wärft
wuh ms^ sitt egit Blod. Az>. >v.»O. v. »8.



snBissop stal wara osiraffelig , ene '
hustrus man, makande/ nychter/ sidug/
yästgifwLre/ lärachtig. Ingen drinckare/
icke bitter / icke jniken eftersiem winninq;i
ytanmild/ icke trätosam/ icke Zirug:thensitthuuswälförestä?; then ther lydigbarn
hafwer medhalla ährlighet. IckeNychri- .
sten. l.Tim;:^/,/4. Thentherhaller sigh
widh thet ord som mist är/ och lära kan:
pä thethan ma mschtig wara/ at förmana
genom hälsosam lärdom / och öfwerwinna
them som thcr emot säija. Cit.u9.

För Åhörare.
Täncker pa edraLärare/ che eder Gudz

erd sagt hafwa/ ochefterföljer therastroo.Ebr.i; .7.
Sahafwer HErren stickat/ at the som

förkunnaEvangelium/ stolaock hllfwa sinnähring afEvangelio. >.Cor 9: ,4.
Then som vnderwisad warder medh or-

dom/ han dele alt godt medh honom/ somhonom vnderwisar. Gal.6:7.
The Prester som wäl förestå/ stal man

hälla waradubbel heder wsrva; mast the/ !som arbetaiordet ochlärdomen. Ty Skrls,
ten säger: Tustalt ickebindamunnen tilpä
oxan som tröstar; och: Enarbetare ir smliönwird.lTlM.);!?/««.

Warer







Marer edra lärare lydige / och siljer
thew; ty the waka öfw?redrasiHlar/ såsom
the ch>r r^ke^stap s«öra stola: pä thet the
wage the- glömmerhfr^d/ och ickemedh
suckan. sbr. lZ:l?.

För werldslig Öfwerhet.
Thet Hr ingenöfwerhet vthanafGudl:

then Ofwerhet som Hr / hon är sttcka af
Gudi. Therfölc/ ho sigh sätter emot <_)f-
-werheten / han sätter sigh emot Gudz stic-
kelse: men thesom sättia siah thtt emot, the
stola fa endoom sswer sigh Ty the som
wäldet basiva / äro icke lhem til räddbogasom wal giöra; vtan them som illagiöra.
Wilt tv ickefruchfa firOfwerhtten/sa qiir
thet godtär> sa far taprijs afhonom: ty
han Hr Gudz tienure / tiah tilgodo. Men
giörtv th?t ondt är> sa ma tv rädas: ty
han d.Hrickeswsrdet föryäfweS; vkan han
Hr Gudz tienare / en hämnare honom til
straff som illa giör. Rom. «;:,,l/z 4,

För Undersåtare.
Hwar och en ware Ofwerhe^ene / ftmwäldeth^lfwe» vnderda. ig:ty thetäriigm

ösweshet/ vthan afGudi. R0m. « ,:,.
Warcr vnderdaniae allmennistlig ord-

ning / för HERranö stal j el>lvad thet
tir



zrKonungenom/såsom then ifwersta/ ekler
Besalnmgzmänmrna, såsom lhe thet sände
öroaf honom the onda til straff / och the
goda tilprnS l.Pet^.V I^l4.

Gifwer Keisarenom thet Keisarenom
tilhö»-er , och Gudi thet Gudi tilhirev'Match «l v.»'.

Sa förmana? jaa^nu / at man förall
ti hafwerBöner/Åkallan/ FörbönerochTacksäijelst förallaMennistior: FörKo,
«ungar/ rch förallOfwexhet: Pa thetlvij magelefwa vthiett roligt och Ma left
werne / iallGudachlighet ychHhrlighet.
«.Tim.«: v.1,2,

Förmana them/ at the jryFörssarna
och Ofwerheten vnderdanige och lydige.
3tt.,: v.i.

För Gifta Män.
IMan/ älster edraHustrur/ Mm ock

ChristuS H stadeFölsamlingen/ sch hafwer
vchiitwttslg sself för henne/ pk thct han
henne Helga stulle. Sa stole ock Män<
nerna älstastnaHustrur/ sasomsina egna
Kroppar. Then sinaHustruHlstap/ hanilstar sig stelf. Tyingenhafwer naZon tid
hatat sitt egit Xött/vrån hätlre föderoch
fororar chtt: säsom ockHEßren Förlam-
lingen: Eph.» v !s/»^/28/»p.
IMn/ boor nir edra Hustrur/ mcd

gir-



klrnuft / oP chlswer tbetQwinllgaKl-
rillet (såsom thet cher swagastHr)sina Abro/
säsomockMeoarfwingomckLMnl Nädi
pä thet edraBöner ickeblifwa förhindrade.l.Pet.?: v.7.
IMän/ Wer edraHustrur ochwarel

icke bittte emot them. tol. z. v. «^,

För Gifta Qwinnor.
Hustrurna ware sim Män vnderdanigt

såsomSarawar lydigAbrahH/ ochkallade
honomHerre:HwilkenSDöttrarjwordneiren / om t wäl glören/ ochicke iren sa förssärade. >.Pek.z.v «/6.

Hustrurna ware siromMHnnom vndcrs
dänige säftmHErranom. Mann,nHr
Hustrunes Hufwud. Gäsom mFörsam-
lingen vnderdanigHr Christo: Sä stole ock
Hustrurna / vchi as tmg ware sineMän
vnderdanige. Eph s. V.2V»;.

Öch tln wilje stal tinsmManne vaders
zifwen wara/ ochhan stal wara tmHerry,
«.Mos.3lv.ie.

FörFöräldrar.
?lF^der/ retcricke edorßarn til wrede:

ytanvpföderthemmed tucht ochHErranslörma»'ing Eph 6 v 4
Men hwilten som tVracgar en af thO

zmgfts



ringaste som troo pä Migh/ honom wore
bättre / atenqwarnsteen worobunden widh
hans hals/ ochhansäncktts ihafsens dlup.
Match «8:i .

HERren vprättade ett witneskördiJa-
cob/ och gaf em lagh iIsrael/ thenHanbldhwärom fädrom lära therasbarn. At
wij icke stulle fördöljattheras barnom somester komna stulle; ytan förkmnaHEß-
ranS lof/ ochHans macht ochvnder/ somHan giordt hafwer. Pfal 78:5/6.

För Barn.
Ibarn / wcrer lydige edra föräldrarl

HERranom: tychttär rättwist. Heora
tin fader och moder/ hwilkec är thet första
budh / ftm löftemedh sighhafwer: PH
thet tigh stal wälga / och cv ma bliswa
länKlifwad pa jorde^e. 6:1/2/;.
Ibarn / wsrer edra föräldrarlydiae i

all ting: ty thet täckes wälHERranom.
Evl. ,< to.

För Ungdomen i gemeen.
Iunge/ warevthem gamlom vnderdä«

rigv. Warer uäe iHördesh var annan
Vnderdamqr/ ochhaller edcrhärdt widhöd,
miukheten^ lyGudh siär emot the hsysHr-
d:ga; men tb« öonnukagisnmHannädh.
Ga iomu^red^r nu vnderGudz m»<ch i-

sa



gahand: pä thetHan eder vphoijerisinom
M Pet.u;/6.
FörHusbönderochMatmödrar.
Iherrar/ hwad lika ochritt är/ thetbe-

wiser tienarenom; weeande atjhafwen ock
enHERra ihimmelen Col.z:lö.
Iherrar/ g'inrock thetsamma emot tie-

narmom/ochojwergifwertrugh: we^andes
atederHsßreär ihimmelen/ ech förHy-
nomär intst anseendetilperjonen. Eph <?z

Tu stalt icke giira tinom nästa srält,
ellerrsswa honom. Vin dagakarls löön
stal icke blifwa nir tigh in t»5 morgonen.
;Mosiy:,;.

3u skals icke flrhälla lönenförthensom
torftig ochfattigär/ :c. Ytan <kalt gifwa- honomsamma dagen sinlöön/ at solenthermedh icke nedergar. z.Mos.t^: »4/15.

För Tienstefolck.
För Ttenstefolck.Itienare/ wa^erhsr ge edrom lkkamll«

gom herrom/ medh räddhoga ochbafwanivthiedorhiertans enfaldighet sajomChr'-sto. Icke ti-nande allena för ögonen/ sä-som menniskiom til wilj«: vtan / såsom
Christi tienare/ giörande thet Gudh wil/
vtyaf bicrtat/ medh wälwiljogh t. Later
eder tt)cki<s atj tienenHsßranom/ ochicke
menniltiom: Metande/athwadgodc hwar



Hty en^lor/ tyersrai yanlgen sa as DCVl-ranow / thwad han Hr tienare eller srtzbph.<>:v.,,6,7,8.
Itienare / warer vnderdanlge edrom

Herrvmmed ftuchtan. Ickeallenast themFronimo n och Scchtwodigom/ ytan «ek
them genwiwlgom. i.Pet.2: v »8»

FörEncklor.
Then som en rittEnckia och ensam ir/

hon sätter sitt hopp.til Gud/ och blifwel
slnd iVsner ock Åkallan Natt echDag.
Men chen som lesweriwillust/ hon jr lift
wande död.?, Tim.5:v.5/6.

FörMenigeMan.
För Menige

M thetlwi!j?nMenniffiorna stols giös
ra eder / thet giirer lock them: Ty chetta
HrLagen och Propheterna Match.7:0,1.

Alfta tin Nästa såsom tig sirlf:Ithel
Ordet äcLagen sirftttad. Kom.»,' v.9.

Källan ware vrån strymtan: Hater
thet onda / bkswandes wid thet aM Hr/
warer hwar mcd annan wHnliqe vriBro^
derligKärlek

-
Thenene forekomme thenan-

dramcd inbördesHeder. Rom. i^v 9^«.
Ga firmanar jag nu/ at man all

ctl"g hafwer '^iner/ Äkallan/ Firböneroch TacksWse förallgMnnistjor.>.Pm.t.



III. Spörtzmål.
i.Hstu en Christen? Swar.

33k A zty Hr Döptoch "hrillnadl<VGurz Faders/ Gons och th nHel^e
AnöcSNamn: OchhallerChristum ritt<s
liga strmin Frälsare och Aterlssare.'

k Hwar vchi bestar fs »sr thrijklldsm vch
Salighet? V»a».

Hhen bessär cher vthi/ atwijhaswe el>
rltt Kundstap bch Troo omGudh/ Hans
Wäsende och Vya;och s^ e ettChriste-
ligitoch G"de'iglt lefwerne/ thet är» At
wij känna Gudh/ och wandra rfttrHanbBudh.Hoh. ,7: v. z. och loy t v. ,7.

In repetitions kärum «zu«Uonum ,pils
ke limplicil)Us Oatecliuneniz, omnino in-
«ulcznaus liNFulorum verborum sensuz,eR
II czuicl ä<l«, <zui6 l)Lu,eli, quiä 6c eju«
»llentiz «c perlonis creäi: 6e ejuz vo»
l«mt»te lcire 6ebet; illc^ue « 6iHls sacr»
8 r«. in parte quzrra kujuz (^lenoäii: Ks
in responlionibu, omnibus zttenäenäum, ut
yuiiibetquoaä 6eripoteft, e» lntellitzat gu»
klclegitvelxwlett;via,Ötäm«lt,Lcclel!«st,



3. Hwar vthaf runne wtz tyella lar,
Twr.

W haf Catechismo.
4. Hwad ar Cate6)ismus ? Swar.

CatechismuS Hr enkort Summa af then
Cbr^steliZa Läran/vlhdragcnaftyenheltga
Skrift; författadvchi korta hufwudstyc-
ken/ genom Spöctznal och Gwar.

5.Huru mängi h foudstl?cken ärv vchi
Catechi mo? Swar.

Sex t I. Mo Gu-z Budhn. TroneS Artiklar.
111. Bsnen /Fader wär.
IV. Dspeljms Socramcnt.
V. GkriftochAfliining.
vi.Altarens Sacrament.

3l c^ulz czuinqun velit numesgre capitH^
monena>!s eK,l^uo6 es c^uZe 6e confellicine
ör absolutione liic 6iKin<le traäuntur,pra«
l»e tanen perclpjar, tum maxicne, cumse
»a tacr«m coenam parat.

I. OmGudz Lagh/ eller Tijo
Gudz Budh.

«. Hwarföre begynner man afLagen? Swar.
Therfsre/ ar wij mäste fttst känna syn-

den af Logen / sä framtEvangeliumiotz
stalnäZon ftucht stttffa. Hwil»







H.Hwilken hafwer gifwit os Lagen? Gwar.
GUDHSielfi genomMosen/ päSinai

.erg/
Hwad ar L'geneller ttzo Gudzßudh ? Swar.

i GudzLagh ärGudz cwiga»ättwisos och
iänga wWs lörtwlisg;hum nij op
ffyle ställa medh tanckar/ ord och glermn-
gar/ emotGudh ochwär nästa.
l t^ic inäicanöum,c^uoä nomine proximi,
ptellieamr <;uilidet ,gmicug 6c
jnimicu,, pauper se äivez: fropter com»
nunem originem. (3al b: »0..Huru söldelas ltzo Gudzßudh? s^war.

V5 twäTcfior: ?i tben förstaärotry
»udh/ och the kräfta kärleken til<SUPH.
5 then andra äro sivBudh/ och the krmta
kärleken tllwär näsia.'

5. Hwad är ta summan of Lagen? Swar.
Tustalt älstaHERrcm tmGUTH af

alt titt hierta, af allo tina siäl/ af all tm
honh/ och af alla tina knffer: Ocl' tm
nästa säsom tigbsielf. 5.M05.6: 5. 3.Mos.
l^i8« Matth ».-. ,7/;)-

6 Kan rägonmennist a bsifwa salig g?nom
Lagsens glernmgar? Vwor.

Neij: ty ingen mennistiakan,giiraLas
Mtiifvllest. 8lom.z:»o. «ch s:;.



7. Hwar tilar tsSägen nvtklg ? Mar.
Lagenllrer otz ». Hwadwtjstolegiöraoch

lata. t.At känna wärasynder. z.Tuchtar
Vckdriftver ok at fly MGHrisium/ Lagfens
ffulbordare. Esa. 8< ». »o. mm.,l v. »o,
Gal z:v. 24.

«. H«ruledcs känna wtz synden af Lagcnk
Tlvar.

Således -. När wft lästochbelrachteTP
Gudz Bud/ochbetrachtetherhoos wartlchwerne; sa bchnne wq/ huru wyhaftvesyw
dab/ nuemot thet Ena/ nuemot thel Andra
Bodtt. (Vthi enSpegelfeer man fläckar,
ne iaustchte/ uthiGudzLag/ Siälenes fecl
ych fläckar.) Velac.uv.1,.

Bumme tK nccessarium juxta Huzest. 7.
lnculcare l>e^iz usus, l6^ue non tantum jux«
t« verb» datkcckcleaz ut (^Xst.2, 6c se^.
mnnl^ratul'; leä 6c pee vanorum Z6iuul»
exemf»l» in6ic2näum, l^uamoäo lcx Vei,
iiz, ut nom acK Zsplicsnlia,ut evitemuz
msla 6c l?onH» ?»ri ratione,
6uäu (I^lXli. Z. llngulcrum 6»'
wnatio ex <^uolil?ct in6ic»n6g.

y. Hwilken är orsaken til svnten? Swar.
Diefwulen och Menn stian. Ty Or<

men / thet är Diefwulen / bedrog stvam/
tilat cita af chet strbudnaHrä/ vchEwa
ksm sinMan Adam til at giira thet sam-maz







,ma;ochaltsä irsyndenkommen lwerldfttt
genom Diefwulens Afwund / och genom

,ena Mennistio. «.Mos;:v. ls. Wijsh.
8.t:v.14/»5- Rom- 5:v.1.

»a. Huru mängfaldig ar synden? Givar.
Synden Hr mångahanda ;men igemen

Tweggehanda: Arfsynd och Wärcksynd.
Arfsynd är thenmedfödda ondabegärchen/
och förderswadeNaturen/ som wij födas
vthi. Wärcksynd är alt thet Mennistian,
af och igenom sin ondabegHrelle/ wärckcli-
gen tanckcr/ talarychgiör emotGudz Lag.
i.Mos. z.'v.2l. Psal.j'lv.7. Matth.15 v.;:,?.

u. Hwad forbiud''rGud, vch, ywart ochett
Bud,och hwad biudcr eller fordrarhan? T«ar.
Uthi thet FörstaBudet.

l.Förbiuder Han med thtt OrdetsInga andra Gudar:
A t groft Afguderij/ såsom när Ergs

lama: The afsomnadeHllgon: Stiernor:DäH:u.Dyrckag/ährasoch tilbedias- la)
t. Alt förtäcktAigudech/ närGud ickedyrekas / som hanisitt Ord siguppenbmat

hafwer/ (b)ellernHrähra ochmyndighet/rijs
k^doochägodelar/ wällust ochgoda dagar/ic.ststasmeer snGudellerGudzbefalning/(e)
eller när någon firtristar pä andra Men-

nistwrs



mss'ors ttunsi och hie'p/ eller paegenwijs,
het och sirmago. (d)

(ek) t.Mos. v' 4,5. (b) >h.2;z2,zz. (c)
Psi<l. 6i:»,. rch 146: ;,4. Phil.;: »8, 19. (d)
ler.l: lz. och 18:15» och 5" 2524. och >7-slt.Orospr.zls.

il.BiuderG^dh/at wij » Honomöfwer
all ting fruchta(a)/ t.Honom Hlsta (b),
z. fättld all lroo och ltzt tilHonom- (c)

(a) i.M^s.10l1,.«. (b) 5.Mos. 6» 5. <c)
» Chrön.14: ««. Esc. ,6:4.

IKa » nobiz exizlt vev«,co iplo,cum
zl) initioVecslogi 6icit:6^o /e^ov<,<b /)<>«,

/««/. ve czetero l^ic öcaä lingulasr»cestz
se^ucntla ,ex5«c5» Bcript, äiÄig , exem-
flls, p«ni« oKen6enä« cujusczue peccati
gravitaz: rurlus ac uti»
len« sint 2^U5, in pe«eH»ti« kilee injun<li,

Uthi thet Andra Budet.
l. FörbjuderGuvh / at wft widbHansheliga Namn ». ickestola bannas;eller tbel

helga Namnet iHttsinneligcnnämna (a)/
«. ickeswäria elkr göra rkeneed b)/ ;icke
bruka truldom (c)/ 4.ickeliuga (dv s.icke
bedrcga. l,e)

(a) ).Mo'.24t:s. (b) ;Mos »y:ll Match.
«:,). () «.Moslt:,«. (d)
Hkr.,4l'<. (<) Match.,, if. u.Blu-



. kt.BmdechM/akwijMe chtt!MNsoäkalla(a)e.uchnhttbedla(b) z.tackH
Whihterlat /(c)4.LsftvamedMunne» och
uppendsrliga.(d)

(a)M'.s"tv. 15. (b)Lne.UlV.3,19. (c)Pfiso:v «4. (d)Pznl. )4tv 2,),4. le.
, liic comniinatio: »s» b<<^.

/>g^,^«tt/l»^»/k/e», in torv l^um»n«
Feccata contr» <.?l2:c:cpt. sZcpe nan cHKig«n«
,^Ur, l)eus tsmea « non reUnczvet im^»unit«.

Uthi thet Tredte Bodet.
l.FirbiuderGudigemeen: Hwil«da^<

.^nSoheWnde/ medarbete /Resor och Sy-
flor/som hindra Gudzdyrekan -.ellermed aw
'flatostickeligit föueacfande.(a) Och isyn-
nerhet,.Gurz Ortzz ftrachf.(b) -.TheH.
Gacramenttn>FsrjumcUe.(c) 3. Olydna
"schFörachtemotLärare, (d)

(a) l.Mos. »c>l v. 8,n. (b) t.Dttt.z: v. l,f,
>(e) Eor.l«:v.io,«. (d) Los.4 v.4.
! ktlam klc monekäiCateckumen',;quX lit
Mpkalie verbi y,e«e«,<, ,ut le aä äiem la-
"«rum p«rent. eumczue sl,nQe lcrvent: inkur-

Kvt'manV äicz, inmcmor^m lewreeHionir.

"ll.BlU^erhanigemem-.Sabbatzershels
Mit^a) Isynnerhet-. At wtzGudzOw



« hälla heligt/ (b) giernahirat/ (c) och l.

«:V2« (d) 5.M05.Z«v.1..'3. W.l:V.»5.

UthithetFierdeBodet.
I. Tanes iacht bwad llrstsäs vndtt

t Malfat««chMa,»«tei<(f) ?.G«mt,<

,1v.,,1.

It. Förbiuder Gudh i thetta Bode
at wi<thess oswanbenämde mcdO,d^ Ah<
häfwor eller med ficljwa Giemirgen lck<
ftiachtt/ Ord<pr.B- ;°: v. 7.

ni. Biuder han/ at wy ssole M
tbem iwyrdninvl/ (a> 2. ticna them/lb
z. lyda (c)'4.slsta them/ ld) ochl
hasws' em sör öson/se)

(a) V a1.,- v.6. (b) Luc.,:V.«. (c) ko'.!
tz. ,0 (d) Eyr, zH y. »6, (c)Eer.«V.^
och 7l V. 2^,zo.







t?eyue lilc ymittenä» promiillo loyg«v« W
prosperltilti« , linabiz miii« iit,tzikes. b: U
v» », z, <« , I

Uthi thet FemteBodet.
l. Förbiuder Gudh Dräp:Icke lagi-

gif närOlwerhets «er>ol.crftsoffnnltz,ler-
ning"mrnnistsr. Val^olag :guiHwils
ket skces '.mcdhitwHltesHaat / Wr de/
Nlj /le.(b) i.mcdhvchwäneS iftigeachäf-
wor/ (c) ;.medh tungai / (d) och 4- mc h
sielfwa Gierningen / och thec pä ma .gas
hända sätt. (c)

(a) 1.M05.91v.6. (b) 1.10h.z1v.,5. (<) Matty.
5«V.21. Phil.l:v24 (d) Match. 5:
v«. (e) Ordspr.«l v. i>. Wijbh. B. l,». 20.
Rom.;: v.,5.

11. Biuderhan/ atwijwärNästaihans
Wnödh skote/ hie'pa genom Barmber- !
tighets.Wcrck/^) samt Wänlighet iOrd
ock Athätwor (b)'.strfordra (c)antingen
g nom iförtmer (d)eMrFirswar (e) eller
Förmaningar/(f)

<a) iuc.bl V.16. (h) Col.nv.l». oPhi!.«v. 4. (d) «. lim.,:v.», (») Spr.»2: v.25, z«.
(f) Ordpr.»?: v.5 b.

Uthi thet Siette Bodet.
l.Fötbi^der Gu^h «.otuchtige tancka»

L (a) «.



(a) z.otrchtlgc Ord/sb) j-okuchtigeschis-
wor/ (c) och 4.otuMZe gierningar/(d)

(a)Match.5:v.28. (b) Ejch.4:».,?. GSyt.
,6l V.l:,:). (d) I.THess4IV.Z.

11. Viuder han ctz,föra l. ettreenllgit
Leswetne/ (a) 2. ett tuchtigt lefwerne (b)
wedhOedochGierningar/(c) och isynner,
het ;. At hwar och en finAchtaMMil,
ssar(d)ochährar/(e)

(>) 5yr.1):v.4.5,6. (k)Phil.4:v.B- (c)Tys.
g:v.3. (d)Ephes.s:v.if. (e)Eph.s v. 3.

Uthi thet Siunde Bodet.
?.FirbiudnGudh/ l.igcmeenallTius,

Tlad/ både hemllAbch uppmdarlig la^ ».i
synnerhet at borttagawarNästas Pmniw
gar cllcr Ägodelar/(b) cllcr;. them medf
falsta wahrvroch handel/ me^h tubbande/
läckande ellerundandöljande/ lc^ tllofkonl,
ma/ (c)

z^)lCor.ill tz.,o. (b) z.Kpn.^'v.2?. (c) Ghi.Z7:r.«."° l.Thcff4l v«6.
l^.Biuderhan/ r.at wijwarNästah''el-

peaf war förmögenhet/(a) ». fsrsordnho,
nommedh RaoochPad/ athWs nahrimma warda förökat, och bestärme ochfichra c hans egendom / (c)

(c>) H.vb.4<v.7. (b) Phil^lv.4. (c>M.nv.i7.

M<







Uthlthet Ottonde Badet.
?. FitbiuderGubh/ igemeenatlLöqn:
Isynnerhet «. warNästa at beliuga / eUey
falstternst honom wttna(^l)r.förrada/(b)
;.baktala/ ,c)eller«, komma honom ondt
Rychte uppä/ (d)

<Ordsvr.ly'v.9. (b) OrVfpr.25!v.5. (c) lac.(d) Syr.5. v. »<.»7.
Ni Biutzerhan 1.uesäkta war??ästa' <a)

». tala och tänckia godt om honom/ <b)
z. wända allcing til chtt bästa (c)
(s) Ordlpr.n: v. z,9. (b) Spr.6t v.5. och

44: V.l- <.c) W>r.,9:v.7,i7.

Uthi thet NijondeBodet.
7.Förbinder Gudh/ allond wärckli^be-gHrelftigemeen-, ochisynnerhet,all Wes

til wärNästas egendom/ilöstoch fast/ thctsom icke lyshafwer , at thetlcke makomma
medh någotlk«nvn>ero§/lc. «.Kon
tz ».* Eia.s-. v. 8 och w:v.,',.

u. Btuder han/ at wit lkolc warawar
Näste behielpelige/ athan sitt ma roligen
behälla / och her uthan städa och inträng
bejittia. l.lshz:v '7/«8.

Uthi thet TijondeBodet.
l. .^ö-biuderGudh/ chmondamedMda

BegHrelsen / Aefsyndenigemeen/ ochi jy-^



nerhetallätrotilwärNässesLge^msom
lijshafwer. Matchs:v..i. z:v.5. Rom.7: v< /.

u. Biuder hanat wljssole dämpa cheti
onda begärelsen/ och ticchtaefter hltlta S
Weenhet : ochmedh lXadhrchDäthb' lpa
til/at wärNättesH snu Tk» jwo!ck cchmasse lifwa och glörahwat rbcm
bör/u.z.Mos.l:v. «. «. '^il.». v o<).
«. Huru wil Gudh b^nd'a l>.de mrdb them lem

ha»s ßodhöf-r r^d , rck m<dh lhemsum haneBldy hälla? Ekar.
Theolydiaewil lar stslff.,/ »ch chf <y^l-

g^wäijlgna: han siclt fager: Äg
tmGudh/ic. « Mos »o v. 5/6.

l,ement« ir» ej«s in oboäientium geness»
NonV»,m»ie>«m f»remente« velti^ia;öl
lurlus m»^nitu6c) Krätile ejus ,in oMncM

potieritKVem. Venil^tle ex verbn ö.
l.uck. Öb«, »,,«/«,«»' ptr»<7» , öc seczq in»
ck^jrzm6um, curl5inomnium pr«cest. «li>
z>lic«tionibus / e^e,e Os«v

</,//^<^ Z)^»»! ej«B, ita
ex timore tiliali, se <lmore VLI smcero,
»zscetur vbeä«ntl».







»,. Hwab'medel funne wyisynnerhet bruka, a§
»vy mge lefwa » ensann Gudfruchtighet,och taga

vtz 11l wahra,at wij lcke synde e»not Gudz
Bud?

Thesss fyra:«. Atwij flitigt last/ hsre
«ch betrachseGudz Ord/ (a) «. At wiz fil-
tigt bedieGudh/ ac hano§ medhsinH.An-
daregerar,oÄ icke tagersinhandifrånof,(b)
z at wi<itijdt och ofta förnye thet vpsat och
goda löfte/ som wijGlwhiHöpellengor^t
hafve (c) och 4. At wij oheliga isve otz i
Stchd emot synden/ (v)

(a) ?uc.l v. 28. >ol ;v.16. (b) P"al. zo:» 7,<lc?. och>»:v. " «). och >4) v.le».,Tor 10l
y ,,, () 4- Mos.,O:v>l. Rom.6 v.4'l.
Hsbr »o: v.»6,29. (d) RI)M.6: v.»2,iz. uch?:
V. 2., 2,.

II. Om Troon.
». Hwarföre följernu om ?roon stralt esiev

Lagen? Vwar, s
SäsamLM" lärer oh ar Mna Gyn<

dem sä lärer y§ Evangelium/ huvu wij stole
blifoa ftälsteisrcl^ Kynden Rom i:v.,«i
och;:v.io HMtetEvangelium ftreM-
!es vchi Artiklar.. (^u<ä litLvanZellum ,se l^«Ze «juz lezs
tenäul».



The iro tres Hufivnd-Artiklar ; then
Första/omGudHsderHckM^pelft"-.th<n
3ndr«/om GudzGon ochAMlöeningen:
chenTtedie,omthenH^AndeockHelgeljeNh

reiu§<zu«m «6 «p!i«t. Lutl^erl pro^reck.
»ur , isla Bflndoli verba explicsn6« o. x.
«upit lsivus Kerl,inclubitat^m VTO'lri?
«1020 l,«be«t nvtitiam, sein illum iicjuciam
sv»m vo«st» 2pplic»näo lik» viva6<!e bene»
tci,tnc in trlb. «rtic. enumersts. ltcm cut

zlrimakerlon» , lecuu6» tett!»
F^t,.H>»K. äicitue;6e m^Kerio 5)ln«

Hwqd forchzlles ohMthcffe lreeM
titlar? Ewar.

Uthi thenFirsts Artikelw strehälleS of,
5. GudzFaders wäigierningar / iow ars

Skapelsen. Jag troon/ alGudhafwer
mig ssapat /«. (a> Uppebälningen;al
han thet ännuhaller widmacht/ (b) z.Fött
Ayningen;Thert^försöner/«. st)ychH
ZVelkydningen;dejkärmsr/ «. (d)

(a) zch.<6:v.z. (b>«pvstl.G.>?:v.'.7,'ll.
b)Match 6:v. .5.* (b) Psal5' v.,l1,1,.

Ltiam kic e> citanäi animi. per plenio»
Mm Kyliun ben«HciplUM <les(rjz>tjo«em,



se e«t?e>t,ls osälne, pfZe^nt^tz
ne per scccatum öc recus>er»tion«: in Katu
ItatiX : OuZr omnia,ut öc 6e l)ci pravi^
oenti» ,se ex äi^iz 5.X 8.« ,in
s«lt. setipollunt.

n. l^rftkea til rh^ssa wälgicrningar,
nemliae G^ldzNHd:ychalt chttta af sinblottaNäd/ :c-

5.Mos 33: v',. I.loy.4:v.10.

l'i.Wär tacksamhet sirthWwälgier-
Ningar/ at wijhonom chcrfire «. täcke/ ( )
z.lofwe / tb) lydige aw (^och 4. titne
med tilbirligochställsGuoztienst. (w

(a)Psal.w?:v.z. (b)Psal.32.v.,,z. (c)Ml.
«».'». 14.(d)Rom.,»: v
, t^onneAitur svavilllcne primuz »rt. cum
secunclo, cQnliäcratwvc maxim» vei ?2tril

m^sve />/«, «o//^< ?s^/»?l/o»enl.
Uchi thtn Andra Artiklen firehälks osi

l.OmshristiNamn/lEs^S/ thet är en
Frä sare/ Sabgg öiare/ Matth.uv »».
3lp G 4', v «z. ChristuS/ enSmord/ via.

!I.OmChristiPerson /athanHr en fan-
mn GUO och «n sanner Mennistla/ :e.
Rom. »l v.3. och 9. v.5»zu» Ehrlsti wj^ierningar/ at han haft

E 5 wer



werof ». firtossat isrän alla syMk/(a) «'.'
förwärfwatochwumcotz lftandöden/:c. ib)
za) ,^oh^ny.7. (b) Ap G.'c>l v.1,.

iv. TilhwadHsida Chrisms otz återlöst
hafwer;mmligen/ al l.wijstolewarahans
egna / (a) 2. bnfwa och lef.va vnder ho^
nom/ u (b) och z. ticna honom iewig
rsltftrdlghet/ic (c)

(a) - oh. »?: v. 24. (b) Ronl. »4' v. l?,11.
1.Cvr.,:v.15.

Bm^ula in exflic«t I.utli 2<) krt.z ver»
t»a enuclean^H lunt^ nec ullvinomittcnäum.

ex ipliB Z^mboliz Le
Lano: Ve «Qibus meritoriiz öc Katidus
»xinznitioniL 6c exaltationig,6iKin<le elt

sr cum lic canKat, ne»
«ella»r» lit in (HMum, ex ;.

, » ,übi, meäils, öc

Vchi thenTredie Artikelen sörehalles ok/
k.Om thenHelgeAndeöPerson/ ar han ar
ensanner Gudy / som af Ewightt vthgar
ilfFaerenom ochSonenom.pähonom / säsom wij troo päFadren lch
Sanen: Bchi hwilkensNamn wijoch,<l
döpes/ sajom vthi FadrenS och Sonens
Namn. Match, ts: v. «?.







n. An then Helige Andes Embete ochWälgmningar: säsomäro/ .atthenHel-
ne 'A-,de/ en« EhristeligaHyrckio/ thet Hr?
Gudz FirsamlingiWerlden/ kallar/ I^a)
församblar/(b) uplystr och helgar/ (c) och
jenrält troo bewarar/(d) a' han förlä-
ter allomerMomtheraS Synder/ (e) at
haissalvvwjckla themisrän thedioa(D^
m ;renärCbristuS/ menigenom thenHelge
AndesKraft stole wtjvpsta (s) af hwilken
alltingiförstastapelsen fiigosinKraft/) (g)
och 4. giswa allom trognom iChrifto ett
ewiat lijs. (h)

(a) Mitth.,?, v.,8. (b) Rom.io' v.,4.2?.
<c) i.H0r.6:v.11.10h.201v.« iz. (d)2.Tim.»t
».,,'4. Tt) ?it., v.4 5. (^Ezech.j?:».,,,^
Rom.«: v.'», (g) l.Mos.llv.2. (y)Luc.,,lV.)i.
conk. äe f. och h s»r«F. l. och < se<z.

Hr mHrckianwS ». At then HeligeAnde
thetta werckar genom Prediko G.nbetsens
tiensti »Irdet öchT^crameitten/(a)ochvthi
MennistsrsHierta ochSinne>(t>) hwar-
vthaf stjer här pä lordene the Helig,S
Ganjund(thetHr/ theHeligasGemeenstap
iCroom och allaanvcl gigahvor; säsom
yck alla CMsseligaDygoers Ofning)

( ) Aoostl.G.,:v.4. (b)Psal.5»: v.«.M.4.tz.»,i> Wl.?. p.',4.

«e At



». At thessassora Gudz thenHelga
faldighets gierningar; skapelsen / Äter-
lösl.ingen och Helgelsen ; komma alla
tre Personer til / doch efter en wH Gu-
dommelig Ordning.
Fjsal. -z. v.9. 2.tor.5» v.»3. le.

Noc 6e illiz «Hiduz 'lrmitÄt^z ,ul vocktl- .^tur, F^ , pie ett mcntti-an^um; it,
t»men ut non ne^lizatur, «zuo6 5.2 8:a
vcculiarem äppropristionem c«toc I'rinitgtis
person»: «65cribit.

j. At tre äro orsakerne tllwär RHttfer,
dighet och ewiga Galighet; Nlmligen «.
GudzNadvchßarmhertlghet/(a)i.Christi
ssirtltnsi ochFörstlMn/(b)och
ftm emotbaser och sig tilignar Gudz Nöd«zchCl)ristrFsrlienst.(cl

(abc) loh.;.'v,»6. R0m.31v.14. 25. »c.
4^Hwadnytta hafwc wij ther afat wlj lare thchTrouesUrtlklar? Gwar.

En ganssa stoornytta hafwe wijcheraf/
vemligen först/at wij lare känna Gz dh l.
tilsin warelse/ atEudh / som är muthiwa-
relftn/ är ock tree tilPersonerna. » til sina <
sgenff.H)er/ att han Hr Alzmächtig/ som '
alt hafwer stopat af intet/ 35 Mttferdig,
stsirr änhan wille Synden skulle bltfws .
yMffat/ lik hanLn WttE«n betala och



v«M«;MHemhttslg/ athan Meuths
gfwasin enda Vonfiroh'/ u tilsina wal-
Hlernmgar/ uthidcn «. t. och,Artiklen.

Sedan h. fwe wijaswäre HrooS Artl,
klar/ trist vthibidrifwelse; Säsom». vthl
Lekamlig Vcdröfwslft;ISiukdom/ Fatt
iigdom,Förtryck/Lij^fthrlighet,:c Fire
VY otz tilsinnes/ atGudhhaswer os sk<r-
öa:/hället o§ widmacht / fsrsirler ock bi,
stHrmar otz/ 2(. Sä tunne wyo§ ocklher
öm försäkra/ at hanwijsirllgenwarderotz
hielpaudtS uthu?allwarnsdh,(a) 2.Mhi
AndeligSedrsfwelse/iängest/ foesträckel-
ft/ samwetz qwchlsfwer wärasy derlWG
ftuchte förGudz wrede Lansens förban

Helst/ Helfwttit och then ewiga Döden:
Hömmewi<taihogatCH Ais wi^stndM.i^lodoch ostyldiga Pijno ochDödH^MV
b§ fsrlossat/ ze, sahafwewij tamlijk ttsn/

'sch ett osörstrilcktMod/ ib) item begynlte
zvtz fruchta fsr then Lckamllga Dödett,
st w^ skdle stiliaS jfräl wäre käre / ft»
efteriännas, eller theiftän otz: Wi< lkohwirda tilMulloch Asta-:c. Hr tawav,Nistat wij stolevostä igen: wara lam
jttzen ewiM srigden/ och rher alädlas
ewmneUlga se Kortclnen KudhsewarMmMEhriffuSjlr wärBrvoer/b) the«>

'i' .



Helge Ande Hr wärHuglwalare och Ar-

,s. V.15. Rom.B Vj4. och 1.1VY.t.v.1.

o^ntum l.tis, »mmi« piorum inttlllenms.
neque enim opuB ett, ut juxtaverbomm le-

be.nt, moäa lenlum eorum rrobe kab«nt
tbi notum.

III. Om Bönen.
Hwtz Ojtr nu omBinen? V>»«l.

l^) Matlh.6.v.y.

Hwod ärbedia? Gwr.
Lhetärhällaett «dmiu?tochbootflrW

samtal medhGudh omallanidtochMhM







z. Hwil'en yafwerbesatt of bed'a? "w^r.
G^dhsicls Psal. s^>: 5. Äkalla migh

lNöl>tne/:c.
4. Hr th^t intet flitigt bedia G»dh ? Swar.

Ja en stoor synd/ tyGurhhafwer be-
falt o§ idkeligen bedia / therfönthcn som
theestssumar/ han syndar emot Gudz be«
falning/ säsom then cherHoor eller Draap
bedrifwer.

5. Huru ssole wnbedia at wtz mage blifwaböö.chörde? Swar
WnMe bedia l.iChr stiNamn/ theearpa hans förtienst och töm/ (a) t.ien

stadig ttoo (b) och,', afttc botfHrdiz'her,
ta/ (c) 4. thet lekamliga medh wi's«r/(o)

(a) rh ,6'v.2).Rym.B v 26,34. Heb 4!v.i6»
fb) Mätth.2ilv.2l. Z0h.41v.24. i.^oh sv '4.
I«. <l v.^.7,8. (c) loh 9 v ;». Psal.66:b.it.
(d) e. s<?m. <: V.«s,'6. Matth.<l v.«.

3in^ula iKa rec^uilits, »ccur»te exf>llcsn«6a, ex 6iÄis kic citatiz; l t äiscamuz in
!Bf>i<-itu sr veritzte juxt» VLI voluntatefl,
orsre, nan t«m ill» .sa/?"/sf<« , llle
lnselligitur » qu«e in prlmo le<;ulllto la-

zppellstur: simil<ter aKen6cn«
6um » c^uZe lint bana lpirit 'llia, <^'iseve tern-
paraliA quibuz conäitionibuz li«ee petenä«
lim, ö^«ve.



O. HurzkomMt t^et, aNnofta^edsr pH thMjät.vl, och bi.f '<>r a a eke str^f.böw
Om wiipä thetta sättet bedie/ warder

Gud otz wijsirlitzmhöraldes:Ooch tioen
ochsättet/ enär schhuru han hielpa wil/
hemstäVewljhonom/ a) ochomhan med
hlelpen drötjrc / bepröfwarhan ther med
watt talamod/ (b) ochgifwerdochantingen
thetw^ bedit/ eller thetotz nyttigareär/ (c)

(0) Psal' 37! v., 30y.,:v4. (b)Ltlc. »i:
V. 9. 3^'M.;'V. I,5» <c) M.<tth. »0: v.,:.
Ml.6l v.2, z.

Hwilten Bsönar then förnämste iljand M
MnenHaderwar/hwilken wärHErre

I^suSshnftuS siclf hafwer Mmmanjatt
echbefaltsinaLärjungaratbedia/ Match.<l:
V 9. Luc.l»:v.a.

z.Huru fö.delasHErransßöön?Swar.
Uchi ttee Velar/ nemligen ». Ingangm/

z.siclftv^Bönepulickerne/hwilka äro sm/
theuee förstaWlner/ som kallas tilbedielseBöner;ochthetreefidsta/som rallaKe»fbe<dlelft böner/ handla om andeliga nidtorsi
ter/ then fisrtzeomlekamligs:och z.Besiutel.
<l. Hwadhastve wä tilatbesinna och befr chta vchih^«rchi?ra os chrjsa 3. d l.n- soil äroI<:gHllgcn;



Wij befinve dlbl Ingången.
l At thet ordet F.der / ftrstäs hir

wäsentelig?n, om ella rree Personernei
then Gm omeiiga WKrelftn/Fadren,Sos
nm/ och lhenHeaePnte.

Csa.6<l v. »6. vch 9:v.6.Jac. nv.,?.

Thrt ordet war, undctwisar ok ». om
Guez kärlek emot ok/ ta) ic§
ln Varna

-
tilfsrsickt til HUD^ geno«,

Chnstum/ ibwukens Namn n?Y bcdie/ (b)
z. At wliinblrd^s «§ emellan are lemmol /
(c) och förchenstulch.«t wijmåste kedia liv
hwar andra / sä wälso«n for otz ste'f.va/id)

(a)Roiu.z: v. l^. och «l v. 5. (b) Ioh,:v.<2.
Val.4: v.5,6,7. (c) Cph.4:0.1,^5. (d)i.Sam.
ll.v 2).C01. «:v.3.

TheordeniHimblom lära ess/ at Gud/thtnwij allena bedie/ HrenMaljcstätelia
MO< Uzmichtig/ Mstidts nHrwa/lande / «.

>.Mos. ,7: v.7. «.THrön. 32: v.1,. Plal.,3),
ll * Esa.
il At GUD wilmed Faders Namretlacka otz/atwij troostsle/ « ath,närwäV

Fader/ (a) «. ochwilhansrättebarn/ (b)
ech 3 pa thct wijhonom trssteligen och wcdall tilförsscht bedia stole / saftm ettBarndrisieligare beder stn tMr/ iln ett Tiensie-hi<)n< (c)



s)Matib.6t tz.t6,<«.
'
». Ihess.2t tz.'s (l)

L.C^r.s v.»« ».loh «v.«,,. (c) Rom. »l
V. .5. Hcbr.4:v.l6.

Uthi then Första Bönen.
Hwad m^dhGudzNamn sirssas' nem

llg^n » G,ldzWäsende,(l) i.Gurzsgen-
staper ochÄvretitlar/(b) ).GudzHdälM?
lli«g'r (r) och 4- Gulz Helga Ord och
EacranMtcn/ (l)

'
() 2.Mos;V >4, »5. och,5:v.3.Psal.2o:v.H

(b) Mlm.y:v. l". (c) Psalm.?: ». »7, «, «>
Esa.ss:r.»^ (d) Apostl.G.9 v» 5,16. Tyr.

11. At GudzMmnisicch sielf är heligt
nog Psal. '50. v;. sz^ch.z :v7-

in At thetnsr otz warderhelgat/ l.nar
Gil zOrdrecnt och tlartlHr t warder/ ()
och ». när wijch.refter Chusteliga/ säjom
G<idz Ba?n/ lefwe/ (b) :c.

(a) luh.,7:» ,7. Rom. ,o^ v. i),'4, ls'
(b) Match.s, v «". '.Thlss^v.z

In oratione va-nmic», 26 (juamlibet pe>
titianem issa s^liriG verka primum expla.
«3n6a: 6ein<le attenäenäum, czuomoäo au»
äirorez linss^la verl)« explicat, Lutk jntclli»
eant:vorra 6is(-ant c^uX bong inHualibel
xeiitione a^j,rec»mur nobi», <zu«ve m»!»



»

seprecamul'!Ut Lutl,. g<!prim. mönstrat,
äenl^ue allvescant vrc)f)ruß luiz verbill. juxrH

ex^licationem, lus^iria lv» »cl
libet formare.

Uthi then AndraBönen.
7. Hwad som här förstas medh Gudzytike » nemligen icke sa eZentsl'g n Krunc-

nek Rijke/theriaenom Gudh am g nal e»
lgen regerar/ (a) Utan,Na^enes ?>n?e
HHriWerlden GudzFörlambllly (b)o v
;.HHrliqhetenesRijkeefer hetta lmvei (c)
( ) Psal.,'o. v.2.

,Cor. '^: ». H,. (b) Psat.e«: v. '9. Col.»:,«, () Match. .5: v.,4»

i-. AtGudzßij^kommeraf siyh sielsti
Lac.^?:v »I/ « .(x,nf loh ,:v 8
ill. A shttocknlotzkommer »när Gci.hwä? nme ste g fwer otz sin H.An-de/ (a) t. och wy genom hansNadh^sä^ie

tro' clHan<^ He^ga Ord/ ( >) ;. och sire
ett heligtL swernehär iWcrldene/ (c)och4.
stdan fil e vig tijv Wwe (d)
() Zach ,»»: v.10 Rom. 4: v. «6. (5) Ap.

G. «6 v. ,4^ 3lom. ,tv. »8, »y. (c) .C.r, ,:v. «6, ?, lTit.2, p.1,, i,, (d) tMn;h. zy.
l.<ch.ff^sil>.l7. »,

UthithenTredie Bönen.



7. HwadGudz willa Hr : NemWm^
thenhan o§ vppenbarachalwtrutiLahen/
tzchEwange io.

'lam ex vccala^c, se 3^m^c>?o, c^uam ez

IU AtGudz svdeoch nådigeWiljelktt
wära bööiiförutan/Psal- »15: v.,. Gsa.
>4 v. l/. och 46:<o. ( l^xp. non pctimuz
»lt Oeuz fsciat, c^u»^ vult,l«ä ut uo«^yH«
WUS kacere, gun^iple vu!t.)

IN. AtGudzWilje steernir ost/ MolN
han steelihimmclen/) Ml«. närGudh fstt
h drar wä"tthlige W-lie:c. (b)ochh«n».
gyrckeroch l>haller ost tassa!sinOrd/!5 (c)

t..) MoliQ, v.» ,21. Dsn.7 V.l^>. UVP.B7.v. B r ch.,: v.;«,!«. (b) 'sa.8:v. 10. Hoh.^
P.«» (c) v''/. «.Pet.s'. v.io.

Mhl then Fierde Bönen.
.l.Hwaddag?ligitbridär/ nemligenck

Kropsens UppeWe och NitztorftO
Msspr.30: v.?,t,y. 1.3im.elb.6,7«».

n. AMudh siifwe^ ock wäl/^tanwärs
Böln/läncllgifbv^tMomMMnissiom/
lo^^''. MMth.fv.4s.

Ul.Mwzb^ielchinnabichi/ atGudh







Me latao§ firsta / at chetHrsf hansNad
Nlswic, schmevh tackftlijelfe / salsmMvz
barn/ vndfa MrtdaMgabiödh.s Oios.B^
p.IV. ApG.^7 V.js- i.Tlm.4:v 4..

Uthi then FemteBönen.
l, Ta wqom store NadeZaftvor bedit/

pä thet wara synder ii;mastc wa«a o§ l
wägen/ bedle wijichn na böin/ atwär
hlmmeisse Fader lcke w»p< see rilwarasyn,
ver, u. s2i Ura,^athan wille osichet eUtsc.m^mans g.fwa f sina Näd/ ib) ly wij synde
gansta myckcc dageligs/ :c- (c)

(^,) Psa!.l;c»:v.3,4 och!4)l p<2. p»c.n: v.n<
(b) Psal.ii.v.s. och »a?. v.«. Dan.9. v.lB,.<?.
(c)2.M05.Z4.v.7. Pttdik.B.7.v.2l. 1.8>h...v.«.

u. At wtj wille twärt emor förlam :c.
intet at ther igenom i^rlienawarasylderA
FöMelse:Uwn at benhsa ositackftwme
emot och af hiettat jir<o^ligamedh
wär Nästa. Syr.»z. y.l/i». Match. 5§

Uthi then Siette Bönen.
l-Hwadmcd ftesttlfthär fsrssas: Nem4

llgis, lntet sheo Zoda jon afEudt fonm.er/
Vh.r me:hhim ctz p^fwar/ och chcr wedhvpwäckeri <r^on/ Hoppet/ Wömnoch



sndra Gu^acktiyhetene?osnmgar/la>ytan
then ondu/medhwilkenD eswulm Werl-
den/ och warteyir kött/ sokia at vpäaqia/
läck< ochbchrogao§ ifrånGudh/hansHel-
gaOrd/ roon/ andraGudlli<
yo ösnityat/ lch t lallehanda Afgudrril/
waa troo 35. och Hnteligen til HelwtliSFörrimeise>(b)

(l) M0!.,ll v.l. Syr.t>».». lac.lv.ll.
(b) Pet.^:v.B. lac.>, v.»4, ls.'

li. A?Gulhftestar ingen/ nemliqer med
then o» da frestelsen / kl!sr til thetondt/ (t)
Ytan wij bedie itbsso bösn l.ot tzUDH
w'N^ bnvaraotz/ (b) at Dittwulen/ (c)
W.rldcn/(d) och wart kc,uKö t (c) icke
ssul bedraga och sicsira otz/ :c. (s) ». och
vm wtj therMtdhsörjiktewarda/n. (g)
( ) s.Mos. 8' v.,,s. Wijeh. 8.,:v. 4. 5, s.

Asc i v. 3. (b) Luc.^,: , -. I,h.17:v.>s.
(<) Mtth. yl. (d) Ordspr.
V.,:v.<2. Wijsh.B«4>: v.1i,,2. Eyi.;»»r.'*
() Mottb. >^l v. 4'. Rom 7l«, 2,/ l^. (f)
i.Ccr.le>« v. '». Zac.1? v.»4, »5. (g) l.Cvl.lo:
tz.lz. Uz perb.B.)! V. »0,^, ,,.

Uthi then Siunde Bönen.
!. Hwqdmedhth tOrdetOndo ftssias,

nemlinm ak thet onda, som Dieswulen/







Werwm och wärt eyit fltt osi tllfonar/
h oilket anqar war^ropp/ Siäl/ Godz/
Heder / Ähra / te.

Syr.40: v.>7. >.Pel.5: v.«. le.
N.At wijbedle:at wärHimmclste ffader

beftijav och fsrstonar cff af alt tbetta on-
da/ca) ochatdantilat frilsa otzif önalt
ondf när stunden Hr kommen/ ssifwer osi en
gcd Ändalycht (b)ochrädeligcn taf er of af
therina sorgedalen tils:ghiHimmtlcn/(c)
() Luc. » :v.,6. 10h.i71v..5. (b) kuc.

,:v »3. «. Lim. 4: v.7, 8. (c) Psal. «6: v.u.
».Tim. 4. v.»».

Uthi Beslutet.
l. At wij sätze: Ty Rijket är titt/ och

Machten ochHärliclheten iEw'qhet: Hr-
ksnnom wij Gudz Macht/ Walde/ Nad
yckBarmhertighet/ ochprisom honom/ som
isi kan ocb wilbönhöraoch hiclpa;lij'a
s^m vpwäckia^deshonom här medh/ til yt-
tcrliqarebarwhertiahet motoh/ thermedh
wiji stadfästes.

i.Csirön.,N: v.10,14.. TiM. 6.' v.ls,,s.
N. At wi< sätte: Amen;iÅkalla» fir-s«!'se w^ os omböönhörelscn/ efterLuther!förklaring/at jayhlbal wara wisivppa «.
i K«n >:v.^. Psal ;;: v.4. Cfa.6,lv.14.

M.lslV.N. ».Tor.,; V.«^.
IV. ftm



IV. Om Döpelsen.
». HwarföreB jer nu tll th^iFierde s«^

ac Hspelsens/ jawalsom Wkarens,Sacrament/ ärinstichtatwarTrGiilstyrckio/iai attvijtheS tröstellganbsbi»
ffole/ efter y)tt fövmedelstDspÄjm/ äryW
firbund medhGpdh. (b) 1

(«) Vpozil.G. »: v. 38/ ;y. l^ek.n v.«Ä(b)Rom.6:v. 3.* Gal.» v.25,,?. <
s. Huru mänga aro Nya T^stamentseusSacrament? Twar.

Hheäea twänm:Dipelsenoch Altarens
Sacrament.

Hwilkmhaswer itlstichkat DZvelseu ? Onar.
G-tdhfielf genom en befalmng tilleh^n»

nem Döparen/(a)hwilkmbkft!ningChri<
stussedsnoprcpade il finaLärjuniao. (b)

(a) Match.?,.v.25. Luc.;'v.»^. F'h.uv.,^
H^. (b)Match.,8t v.ly. Marc.l6;v. »5. »6»

4. Hwad «r DopMy ? <^lv'r.
Dspelsenär icke blotta watn a!'ena/ «.

Ma tb.33: v, y.Marc. i6:v.l<,i6. Eph.s!v.l^.
l^ic ex ipia lelponlione in (.Rte^cli

tve telreärl§, lcil aquH- «utemjs<r/M

e»tfte.



5. Ma «a» iDöpelselt nHgon annan watstobruka an wnn ? Gwar.
Neft ingalunda:Ty ». Christus talar

»Htryckelinen om watn/(a) Haswerlo,
»annes Doparen och Apostlarna ilgen^n-
»an wärj7o i^ipelsen brukat/(b) 5. Sä

ockChrifiusmedhSinDöpelsethet-
ilElementet helgat/ (c)
(a) 10y.,:5. (b) Matty.s:<n,,6. Ap.G.

l,z. och lo:<^7. (c) Matty.3:», is.
6. Hr ta Gudh ThenH. Trefaldig^etnlsta-h^s iDopelsen? Swar
Ja: Tysa!omGUDHärallestHdesnär<'

»ärande/ sa ärHanbttynnerligen tiWdcs
jlheceaSacrament/ som iChenH.Trefal-
Wlcts Namn förrättas. Gudh Fader
bptager then somdöpes/ förSittbarn ochstfwwge: ZEfuK Cbrlstus renar honom
Adh'^itt blodh iftan alla synder

-
Chen

Helge Ande werckar/ithen nya födelsen/
lwonihans hietta.
7.Hr thet nödigtat hela menniffian sankes

i»aln? Gwar
Neij:ty vthi then heliga Skrlft finnes

»tt lngestädeS bcfalt; är ock någon fahra»er hoo^.
«. Hwsd nyttahafwerDöpelsen medh sigy?

Ewar.
Dipelsenhafwer meoh sigh och werckar

8) syn-



syndernas sirMlse / :e. Mare.l6:v.l
Npostl.G,t:v.;B. Gal.;:v- »6,17.

Huru kan Watn sädana mächtig ting
HA.d?umlna? Swar.

WaM gtir thet wisserliga icke / vt<!
Gudz Ord / «.

Tit.Zl v.s.* Cph.st v.16. i.10h.5l V.B.
10. Hw^d betyder sädana Döpelse,Watn?Gw

Thet betyder at then gamla Adam/ le
Vom.6: v.),4. Ap.G.,' v.,«. »For. »l v. »,,,4

Irlum lisrum l^uirst. verba lin^ula, ä«

„.Hwad hafwcr tu vihläfwatiDö»
velscn? Swar.

3lt lagh stal affärs Diefwulen / c
iroo pä Gudh Fader/ Vyn cch thenHl
ge Ande.

,2.Hafwcrtu rchchetta lro'igaMit?Snm.
Gudhbättre:laghhaswer thct illahs!

lit/ ty jaghhaswer medhminaSynder ftl
tornatGudh och giotdt thelSatanhafnxbehagat.
U. Huru wil tu försona twh wedy Gudh, o<

lhtt Frsbundet, som iDopelsen gwrdt är,
förnya? Swar.

Thet lärer jaghaf eftttsilzandeChristelboms Stycker. v.2,







V. OmSkrift och Aflösning.
>«. Hwarföre följev nu, til thet Femte om

Gkrifl och Afiösning? Vwar.
Emed«n wft efter vndfangen Däpelse/

esomoftast synda emot Gudh och war Ni-
sta(a);sakunna wttpäintetannat lätt be-
kom»a Syndernas Förlåtelse/ än genom
en sann B«ot och Bättring' (b)

"

I (a) i.Kon.B. v.46. lac.i.v.t. (b) ler«;.v.lz.
Hwar vkh, bestarBoet och Bättring? Vwar.
ThenbestarvchiMennistwnesftnnaom-

windelse isranthetOnda/ och tilchet Goda/
Psal.)4:v.«s. Jer. »5: v.5.

z. Hurn mänga Stycken höra ti!en san»
Bättring? Swsr.

Twänne/ såsom «. Hågs,ochRuelse öft
wer beqangna synder/ (a)nemligennären
känner/(b) bekänner/ (c) ochHngrar/ (d)
fina synder/ och ».Troon yppa Gudz Ra-
de/ o« syndernas förlåtelseförlEsuEhristifirstyllan- (e) (a) Ps.,B:v.4,«. 30e1.2' 17.
(b) Psal.^n v.7, '2. Rom.;. v, »5 (c) Klag-W.;:
v.;?/41. 1.10h.1.v.8, 9» 2.Bam.i».v.'z. Match.
26. ». 7?4 (d) Marc.z. v.,5. Rom.;.v. 24, 15.

4. Wiloch Gudh(aflösa otz eller) förlata ostwära Synder? Ewar.
Ja»visserligen /Ezech. zz: v.,«. loh.V. »7. Nom.zl v.B-

V « 5. Haft



5. Hofwer ock en Predikant machtiOukzställe at förlata spndtrna ? Swar.
Ja/ thenmachttnhafwer Chrisiusgifwit

Predlko-ämbettt/ nemllqenat föMa tbem
bootft:digom theras synder/Match. »6: z),
och »8^ 18. loh.20:13.

6. Huru kan en menniffia blifwabooiftrdig
ftm är en syndare? Gw^r.

I-betta steer / n^v en syndare l. sätter
ttjoGudzßudhför ögo -en/ ochbttäncker
huruhan theremot syndathaswer. !.Be-
täncker Gudz wrede ochsswff/ som följerpH
fynden; och begynner tberfire fruchta och
bäfwa. Hwar yppa söljlr,. enr ielseochät.ger/ atThm^a^igaGuden är således
fönörrad. Dech 4 j chenna ä^ger och
nulse/ halleren syndare ssech tilGudznäde/
ech Issu Chrisii dyra fsttiönst-

7. Nar wtz nu hafwe v^df3.tt syndernas för-iäal'c, hw^r om ssole wH lp h:gft
wialägglss? Ewar.

Om ett heligt och gudeligit leswcrne/L«c- N74 Ttt.»l 1,, ,4.

(^uomoäo se necellarium llt NQVH
obcäieNtlX studium in ek alle»

öc »liik äi^jz3'V äzZc monttretur ccmf.
kalcic. l^lomil, z).'^. 67z, llwul öc koc «t»

bet







tös ln conkef. lagh fattig syndig
mennistia/ «. Varmhertige Gudh :c. m-
telligant; item yuoz klalmoz
tleäicerint.
l^Hwar mcdh ?unne wystprckia wär tron,at

wtz wiffrl^genhafwe b?komnut lpnder-
nas förs^l^e? Gwar.

MedHEceanKlEsuChristiNattward.
VI. Om Altarens Sacra-

ment.
»4 Hwarft^re Ojernu, til thet sidsta, om Älta,

rens Gacrament? Gwar.
Ty Altarens Sacrament är inssichtat

wär troo til styrekis, at wij wissrlinn
fa syndernas firlacelse för Chrilii ssul/

2. Af hwissom ? Enär ? Och huruledes är
AltarensSakrament insiichlat? G.

Thet gifwa instichttlse orden tilkänna:
Wär HErreILfus Christus/ ithen nat-
ten taHan förrädder wardt/ togh brödet/
tackade; bröt thet/:c.

z. Hwad är AllarensSacrament? Swar.
Thetär warsHE^reslSfuLhristi sanna

Lekamen och Blod/ vnderbrödoch wtjl?/:c.
4. Hwadarh'renkamerllgn at achta? Gwar.

bröohoch wnn intet färwandläs
W Chtisti lekamen ochblooh. z.Atbröoh

D; och



sch Wiin intet bemHrckla Chriss Leksmen
echDlsdh;vean ;.är vnder/ tillikamethBriyh ochNtzn/ vndfa wtt medh wär
Mun / IGsu Christt sannaLekamen och
Blodhz Hwilket steer pä ett ifwernawr-
ligit / obegripelisit ochypthransakellKit sitt.
».Cor.io: v. »s, 17.

lnm^Keno liocce äiscLNt pil conlilmzre
kläem lv»m , ex ipsms <DtlrjG vcracillimi,
«mnlvotentis Hr s«pientiCmi verdiz, «x eu«
juB l»nÄillirn« voluntate se iMjtutioneunk
uutnr sacramentgliter corp«s ejug pro nobiz
6atum, cumdeneäiQo pane: öc s«nzuls ejuz
z>ro nobiz eilulus,cum vinoKene6i6to 3 c^uoH
etlamkauli verb», I.Cor. »o. öc «i. c»^.VKenäunt.
5. Kan vthi nödfallistället förBrödhoch Wijn

«ägot annatbrukas? Swar.
Neijirnämnda: ty ther medh förändras

Mwa instichtelftn/ och TtstamentzensOrd/
<a) ther förtbe:>stull,BrödhochWnnicke
st Ne waraförhanden/styrkermansm Troo
om syndernas förlättlft/medhGudzOtdj
he^sosammaLöftenoch firsäkring (b)

(a) Majth.»6: v.16, »7. Gal. z: «. 15, 16.
(b) ZoY.,'v. ,6. Rom.,:v.15.
F.Hr thet echafnöden,at en Christen Mennisiig

oftabcgsr Nattward? Vwar.
Ja/ thetHr higeligenaf niden;tvChri,

stul







stus haitzer sådantHlfwarligenbefalt/ säi^
z«ndeS. Wer/drickn-. ofta jdUcken;ltem
aiörer thtt:

Matty. ,6:v.»7. ». «or.":v.«,, »f»

5. deenam;iliZe a. pzteut ex fruHll)Ns 3.
Ollens» gui ex l^Hilenrek. petantur.

7. HwUks är« wid thenna Rattwarben wärdige
sch hw lka owärdigeOister? Swar.

H^wHroige!>estritlv«K iLutheriFörklaring
säle es:Fasta ochlekamligabereda sigh/:e.

Ioel.« v.«». 2.Mos.»9: v.»G. Item Har.n
tz.»<'. tor.,,:v.f. Evh^v".

re^uiruntur «. seriacoutritlo ». iiäu-
ci»li» iKriKi, etian» ia 3. dcrn» ,
»pprelnnlio. z.lirmmnnov« obeäiontiZepro-
voLtum. 4. fraterna recauciliatio. 5 leve-
rentiZc circ« l»crum kunc a^umexklditio>
via.(3erk.Bckol. plet. l.id.». d.z.

Men owärdige Hro che/som «. intetkän-
na bekänna ochqngra stnaSpndee/ ytan
them neka/ förringavrfachta/ forswara/:c.
<a) ». intetförlatasigaldelespä ChristiFjr-
slyllan, ytanpä sina egna och Helgonens
godaGierningar/(b) z wrängiainstichtelsö
Ordensrätta förstånd/(c) och4.begäHErs
tMNattward för en Sedwana/och3)4 al



as ett skrywtacktlgt hiert<», vkhan naqot
godt vpsättilatHHttrasitt ondakswerne.ld)

(a) Mal. 21,7. Vyr.5: l,6. l.loh. ll10.
(b) 10y. ,: «8. Rom. 5« 50, zz. Gal. ,:«.
4e) Cvr.«:19,,1. l.loh.^?»'-. (d) tsg.,l
14,^. Syr.«:Zs. * Matlh.6:s.
z. Hwad siroff HMa the owirdige at sruchlaj

vch h^ad hugnadlhe wardige at för,
wanta ? Swar.

Vhe owirdigehafwa tilat sruchta/ gl
tbe bliswa ftker päHErranSLeksm
Blodh/ ochat theataoch drickasifi sselfwom
domen (a)-. Men the wärdiZe hucp'
aflEsuGhristiLekamensochBlodzdel^ch
tiZhet / til syndernas förlåtelse/:c (b)

(a) 1. Grr.»1:30. (b) 1.Cor 10:16, ,7.
Matth.26: 28.

IV. Skriftenes Språk.
Then I.Delen.

Tm GUDH; Stapel 'en; GutzFörsyn/ ech then H. Skrlst.
1. Om GUDH.

GUDH är en Ande.
Zkoh.4l 24. GUDH ilr en Ande; och the so»Med a Huoom, stol» tilbediaHonomiandano»

Ewig.







Ewig.
Rom.,<l;6. Evangelium arkungiordt igenom

Prophettrnas Skc,ftcr af ckwigz Gudz btfalning.
Sanftrdig.

Rom.,:4. Gkillle theras otrogiöraGudz tro»
yet sm ,me'? Bort th t: ware hälireGudh Oa.y,
fcrd^g, och hw«r och en menmssla lögnachtlg.

Barmhertig.
luc.6:;s. Warn barmhertlge, säsvm edarFa<der ock Barmhertlg är.

Rättferdig.
Vsal.,i9t lzy. HCRre tu ast ßättferdig ',»ch ra.t ar Titt ord.

AlzmächtiF.
l.Mos.17:1. Jagh är GUDH Alzmächtig,

lvaudra ftrMlgh, och wat fulkommellg.
WijS eller AllwijS.

»»: »«, 19. TuStoreoch Vtarcke,HErre3eb oth.r TittNamn, Swor lrädh vchMächllg
1g cmi gom;och Lin ögon sta öpcn öfwcr alla
nivnnlsklvrs b<ll«as wagar.

Allestädes nHrwarande.
Jer.-i:»)/ 24. Är Jogh ttke en Gudy Then

hartnrar? G^gerHMnn: vch >cke enGUDh
Thmsierraner? Menar tu at nsgon koft lä yem-
ligi fördöljasigh,atHagy <eke kunseeyoncni? Sä«
aerH^Rr^n: or Hggh Then Som »pf»)ller
yulimel vch jord? Säger HCRren»

GUDH är En iwarelsin.
5.Mos. 6': 4. Israel t HsNren wär

OUOH är en Enig HERre.D 5' Jen



Ien enig Gudom är TrePersonen
Malth.2«: v.19. Döper chemiNamnFaders,

»ch Gons och tyens H Andes.«.loh.s: v.7. lree äro'omwttnaiHimmelen,
Gadre», Ordet ochthenH.Ande,och the tr<eäroett.

(laäs här om, lronesArtillar samtUth<nas.Bekl,n.VthtydningenochSpörsmsle«theröfwer)
2. Om Skapelsen.

GudhFader/ SonochthenH.Ande/
hafwcr all tmg stapat.-

-».B. Mos.»: v.,.IbegynnelsenskapadeGudh
Himme/ och Hord.Ps.n: v.6. Hickelen är giordt genomHErrans
Ord/ och allo hanSHaar»genom hansMunSAnde.

Af intet.
Psal.148lv.5. Hkrrenbinder, sä warder thetstupat.

TilsinsNams Ahra.Vsal. v.,. Himblarna förtäljaGudz Hhra,
»eh Fästet förkunnahans handers Werck.

Rom.«: V.10. Gudz ewlgaKrasst ochGuddoM
Warder brskädat af WerldenesSlapelse.

Ock Mennilkiorna tilNytta.
»H.Mos. ,:v.2z,19,)o.Gudhwalsignadeth^m,

ech!ude til them: Warcr fruchtsame och föröke»
<d"r, och vpsnller lordrnne.vchhafweryeunevndl»
eder, och Mer öfwer Marna iHaswet,u.

3. OmGudz Försyn.
Gudz Försyn.

Gudhhaller a» Ting widhMacht.Vpustl.G.i?lv.27,2g. Gudhar icke längt frsnhwarjolnochenowaf vtz.tylhynM KfW wtz, rö»
«»l0 och yafweMkkll^



V

VHr Omsorg om all Tlng.
WHsh.!H. iiv. >3. Vthantlghar mgenGlld^/

lv somOmsorg h«swer förall ting.
Sptjsar allKreatur.

Psal.104: v. »7. Alt wantarester ligt), atltu
sslilt g'fwa themM«at isin ttjd.

Wänder alt til en godh Anda.
1.8.Mu5.50:v.20.Itäncktenondt öfwermig:

menGudft hiswerwandtlyetttl goda, alhanywr»
de svm förögonenar, til at frälsa myckit Folc?.

Om then H.Skrifft.
H.

ThmH.Skrift ärgiswen af Gudi.
Pet.« v.2,. IngenPropheua är ännu ftam«

kommen afMennislio wllja, vtan the heligeGudz
Menmstior haswa ralat,rördeaf thenHelgeAndc.

Ar Klaar.
Psal.iZl v.». HErransßodh äroklaraoch vp-

lysa ögonen. Hr Fullkomllg.
5.8.M05.4l v.2.Istolen intet läggia theriil,som iagh bmder eder, och intet taga ther ifrän.

Och ktaftig tllSalighet them som croo.
Rom.ny.16. Evangeliumär Gudz Kraftallom

thm tllSalighet som troo.

Then II. Delen.
Om Änglarna.

Änglarna aro A^dar.
Mil.iO4: v.4. Tv glsr tina Änglar tilAndar

VchtmaTienaretilEldzogar.
Sopade tllGudz Los.

Psal. ,c>;: v.lo. LofwerHErrett jhansHiglir,
»slarcke Hlellar, som Yan^ bcfulnmg granen. »

X 6 Och



Och thegudfruchtigemenniskiorS tienst.
Ebr.,:14. Äro the lcke allesammans tiensie»

«ndar, vthsande til tienst, fsr theras ss»l/ somftlighetena arfwa skola ?
The onde Änglar Hro aiwekne.

lud.Epist. 6. TheHualar som icke behöll» sittFörstlndöme,ytan öswergäfwosin hemman, ch^mförwsradkOudh m» dh ctpiga böljorimörckm,ttt
zhen stora dögsens000m.

Wanähra Gudh.
l.Mos.3:4. Ingalundastolen j dödendöö,lk

Söklamennilkiones fördärf.
».Pet. 5:8. Edar fiende diefwulen gsr omkringsom ett rytande leijon, sökiandcS hwem han vy»

stuka ms.
Gtas emot medh bson och fasto.

Matth.17: 2,. Thettaslaget gar icke vth vthan
mebb böönoch falio.

>.Pc1.5 :5,3. Warer nychtre och wakande, ochJär honom emot stadigeitrone.

ThenIII. Delen.
Fhen

Ommennissian/ och hermes tll-
stånd/ /.Försyndafallet, /l.Etter
syndafallet m. Vthi äterlölnm-gens werck. /^.Efter döden.

I.För syndafallet
För syndafallet.

Gudh skapademenmstianefterSittbelste.M05.,l 27. G db stapade mennistlan Slgh
til ettb»läte, tllGudz beläte stapadeHanhonom,ma« vch qwinna stapade H«n them.

Gudz



Gudz beläte imenmstlan bessodhz. Vchl helighet och rattferoghet.
EpY.4-' 'i.24. För yer »d»r l edtir sinnes aO

ba. och ek äder »der thennya menniss,ona, the»eft-rGudh ssapad är, isanstylliga raltferdigyet
vch hellghet.

t. Vrhi fulkommelig kundssap.
Col. 5: le». I?ladcr eder lyennna mennistian^lhen ther fsrnyiis tll Hans kuussnp och bela«,

Somhonom stupathafw^r.
;. Vthl odiyelighet.

Wysh.2» 2), ?4. Gudh hafwr ffapat menni,
stiona t,l ett ewlgt lijf> och gu>rdt honom ti> ettbelate,at han ssulle sädan wra »om Han ä«Men genom diefwmensufwund är döden kommeniweridena.

4 Vthi herrawälde ifwerall creatur.
I.Mus. n 26. Gudh jade:Lät Ost giöra

mennlft-ona til ettbeläte, thet O§ lijkt ar;lhenrödaskal öfwer fifftiwiihafwet, öfwerf^ql^rna
vlider bimmelen, och öfwer fänaden, och öfwcr«lt ttztt som krater pä jordene.

II.Efter syndafallet.
syndafallet.Mennistian efter ftllet är». Spndafull.

M»,. 8l -i. Menmss,oneS hiertans vpM
)ir ondtalt lfränbarndomen.

Ps'l. ?il 7. Sij, iagh ar af syndelig sädij!
loddj ochmm modcr h^fwermichl synd afial.

». Ofirständig.
«.Cor.v '4. Then n»,tur!,ge mennissian fsr<

»inMk inter Gudz «nda liloörer; ty thetsr honom en galenskap: och lanickebegllpalj ty
lhet mäiie andel»gen dömay.

z.Dö-



;. Didelig.
Rom.SlV.>z. G.nomenMennissia av syndel»

tömmenlWerlden, och försyndeneeskullDöden;
vch är fäDöden kommen sfwer alla Mennisslor,
efler lhe alla syndathafwa.
4. Hafwer ingakrafter iandelige saker.
». Cor.l» v. s. Witäro »eke beqwaml»ge af otzsic'fwom näavt tänckla, sa>om 'f otz sielfwom.TherfsreHr waromwändelse/ GudzWerck.
H.Tor, z:v. 6. Mmarewy tilnägot brqwämli»

ge, sBär thet af Gudi.PH,!.,; v.>; Gudy ärthen som warckarieder
badeWllja ochGiermng efter sitt godabehag.
Och steer genom Ordet och Sacrame^ten.

Rom.n v.««. Evangelium är GudzKraft, al»
lom them lli salighet som troo.

Ttt.z:v.5. Hanhafwer otz giordt salige, genom
Nya födelsensBad,och thenSH.Andes,örnyelse,le.

III.Uthi Återlösningens Werck.
i.Om Menntsstans Vthko»

relse och Mde<waal.
E< Gudh wilat alla stole salige wards<

Hoh.zl v.lb. SäälstadeGndhWerldenna,at
han vthgaf sinenda Son, pa lhet at hwar vch t«som treor ps honom st»iH icke törgäs; »tan fHewillnerligitlijf.

». sr död föralla.
ChristusHoh.« v.19. SyGudz Lamb som borttogel

WerldenneS Synder.
Zoh.uv.7. HEsu thristjVn>iSvNsBlody

sknal et' alMVMef.
2ch



1.M.« V.,: HanZr ssrsoninAen fir wFrasbluber, lcke alienaft förwsra. ytanförhela Werlde-lnes.
Kallelsen Hy allmännelig.

Marc. »6: v. »5. Gar vhihela Weriden, vch
predlker Evangelmm allom trea:urö«, then tyep
lroor och warder döpt,han ssal warda sallg.

Är altsa orsaken tilFördömelsen/
Menmstwnes Olroo.

Marc ,6:v.,6. MnHen tyer icke lroor,han
ssal warda fördömd. ,

10H.,: v. lg. Hwilken som icke troor,han ar
redo dömo, efterlyet han lcke trodde lVudz et»d«
Vons Namn.

2. Om ChriNo.
ChristuS Hr ftnner Gudh och sannee

Mennissla.Rom,9» v.5» ChrizlusarfödderafFadernapH
Kötzens wägnar,Hwlltenär Gudh öfwerall ting
lofwat ewinnnliga.

Ga1.4l v. 4. Ta tiden wardt sulkomnm,sä»de
Gudh sinSon, föddan af aMnno, zc.

Ar^mord til en Prophet.
5.8.M01.l§: v.« 7,!§, lp.HErrensadetilMosemjagyssalvpwacklachem enProphete, såsom tu äst.
zoh.s: v. »4. Wss rligen ar thenne lhett Prs»pheten,som komma staliWerlden.

Til en Konung.
Psal.« v.6. zaghh-fwer insatt »in Konung

pil mitt helga Berg Zwn.
lach.z>: v.9. tuDotter 3>on frögda tigh sior^liga.och tuOvtier Icrusalem glsd tHy,Pj linKo«



(Ochhasw?r ett anwlgit rike.)
lotz.,31 zö. M»tl rcke ar lcke af thenna wetl>

dt«e.
Och til en öswersiePrtst.Ebr 4l >5, '6. Nijhafme lcke» en öswerstePrest4'M ickr k-n warkunn i sigh öswer wär swaghetl

VtanTH<nSömfr.slada. l ull lika som wy,
dl ch vch^n 'p d Thr^örelacol' >röliel'ga fram,
go tlNäda-lolen; al wtz mage f^ b rmhernghe^
Vch finn« tady pä then lyd ctz hlelp behöswes.

3. Om Troon.
Pamennilkiol^es sida/ He troon thet

endaste medel til saligheten.
loh^z: »4 15. SåsomM^srs vphögde ormeni

sk ene. altsänisste ock Mennlssiones Kon lvarda
vvh^l»' pächel ak hw^rochen som troor päHo»
mm ss l:ckr fölgss; man fä ewinner''gttltzf.

Gal.5t « S rnttnh fmr aitbefiu^tt vnder
fynd;p<l hitlöfte:stalkomma gewmI^suChw
sti troo/ 'hem som lroo.

Hwi ken wtzbekomme genom ordsenS
hörande.Rom. lo:»?, troon är af predikanen;men

Predikanett genom Gudz ord.

4. Om Lagen och Evangelw.
Gudz lagh är Gudz ewiga rättferdtghets

och strätiga w>ljas f^rklarmg
».Mo'. 215 I> gYHERnn tm GUDH,K

t»storck Hamn^re, le.
5.Mos. 'c>: > iz. Nu Israel, hwad essar

HERrm tmGudh«fligl),vch>m atlussallfn:chta
HM»







H"Rran tmGubh,ech at s« nxlnd^,lHo«s
lvagar' »<.
Eva'gelww är ett Zlabt bodstap, em Gudz

«ädh vch syndernas förlölel^e,ge»,lm Chriftum,
allom them ipm troo.

t.Crr.»?: ». Käre bröder » ja?h minns» ede»
pil Evangelium,ihwllko j itsän, gl»om hw lkt
jock sa M ward^n.

Matth.n:'». Kommer tilM'g j ''^esom crbeten
»ch arenbetungade;bchJas wlwcd zq-!k«kia edet.

Lagen sä^r:M"s. '?: 26. Förbannad ware thl'», fty,
lH fu!kon»n<zr ass chenni lagsens ord, fs al ha»iörther efter, och alt facket <7al fäija: Amen.

Evangelium säger:
Matth.y!, War w.dhgvdt modh/ Mnson,

lina synder förtätas tigh.

5. OmBocit och Bättring / samtgoda gierningar.
Boot och Bättring, besiak/ vthiSynd'bekännelsen.

SM.,2:5. sherfl'rcb k'nmr jaghmina synd,
vch f<,'rsti!cr intet mina mitzgicrn ng: jagh sadel
Dagh wil b> kanna förHERranom min öfwmrä,
deise; töförlatst 3um«gh mine syudz mitzgiefnlllg.

Ijder och anger.
M^s:ly. she son- Gudi behaga, öw

en b'dröfw >d anda:et bedröfwat vch förkrossathlena warder Tu,Gudy, »eke förachtandes.
vch lvlldttnas afiiggnjs.a.



lorlchert onda wssendeifrilmnVgln, le.

Vhi Troon.
Vpostl.G.lo v.4,. Hwar « ch e"som lroorps

Honom, h.n ss^l lä SyndernasFörlätelsc glnvm
hans Namn.
GodaGierningar til Vsttrmnens Frucht.Mutth., v.8. G öttr för<henstull"daua Zn.ch<l«m Bättrll^g tllhörer.

Och KänneinHrcke.
Matth.7:v.10. Therförestolen jkanna thmz>3 therqsFruch'.

The mäste giiras tilGndz Äbra.
Motth.4. v >6. 84'ter edart Llus lv.a förMli

<l'ssiolna,at che mage see edra godaGmnmga»,
Pchpuser kderFuder som är iHimmeten.

Och wär Kitz vnderkufniny.
Rom 8- v.,. Om j'efwlnefter Köttet,säMen

jdöö; men omidödenKstzens Giermngar mrdhAndanom, ;Z ss^len j lcfwa.
Och icke tilnägon fförtienst.

kuc.'7:v.,o. När j hafwengiordt alt thet som
eder budil är,sssäzer - Wy äro o»yttigetlenare,
lvtz hafweglordt chet wtz woromplichtige al gwrg^

i.Om Gud;Församltng/
rch PndlkvlA betet.

GudzFörsauUingsammankallas ochhalleS
w,dhmacht,gewwOrdetochEacramenten.

Rom.l^>: v.«. TherusLlusär ju vlhgängitiall
land,ochcherasOrd tllWmdenncS andllr.

Woltl. V» »l p» 4', Och lonlnwtilhopeupä
ihe»







ltz?n Västenlvibh trv tustndNialaf5ochblefwo iW
stad gt sländandes vthiApostlarnas lärdom,och i
l)ctt»ichtighet, vch iBrödzbrytelse, och tlSönen.

ChristAS är hennes Frälsare.
Vph. 5l v. »s. Chrittns älskade FörsamlingenI

»ch hafwtr vthgifvlt .lghsielf forhenne.
Huftvud.

Eph.sl v.»<. Ma«nenärHufirunes Huftvnd,
slisomChrlftus ar FsrfawliugeneSHufwud.

Och Vruudwaal.
».Eor.it ».ii. En«nnan grvndkan ingenlaggia,

ttan thensom lagder är,hwilken ärH«su< ChrlDi»
Lieare iFsrsamling<n iro Gudz

Wedhiclp«re.
l.Eor.p v.s. Wijare GudzMedhlelpare, jsren

Vudz Akerwerck, Gudz Bygnmg.
Hienare och Gkaffare.

».kor. 4l v. i. thet stal man hälla otz före,
«t wij are Christi Tienare och Sk^ssare tll Gudzhembghet.

Skola wara ojsrsumelige.
Tim.4: v' l. Predika Ordet,halt vppH,llyd

och iotyd, straffa, truga och förmana, medh att
Vachtulvdighet och Lärdom.

Them stal bewifas Lydno.
Hebr. »;: v. ,7. Warer ebra Lärare lydige vchföljerchem; ty fhe wa o ölweredraElälar,Mmlyether Rakenstap gioraMa,le.

7. Om Sacramenten.
GamlaTtstamentzens Sacrament war



l. Omffirelsen.
l.Mos. ,7» !2,11. Gndh sade tilMlHamj

tbetla ar förbunds,som jhälla stolen:Hwartech elt vadarn, ts thet är om dagar gam.nalt,
siolea jomssäraievra aftommandcr.

u. Pastalambtt.». Mos.'2^ 8. 3 stulen äta (Pästalambsens)
rotti the!samma natteae,stekt un'h och vsyr^lbrödh; och stolen Htal «edh b tter salfo.

Nya Testamentstns Sacramenter irs
I.Döpelsen.

Match.28: l«, lH HEsus sade:Mjgh ar gis»
wen all micht ldnmnelen och pä jorde,e; gsr ssr<lhc.ssuli v h, ochl^rer alt folck,cch döper chemiVtam» Fad/rs och Sons och ThcusH^geAndes.

G.momDopet fä wij l. syndernas
förlåtelse.Ap G 2i zz. Hwar ochea af eder lätesighdop.l

'lElusbriltl Numn> tU jyndern.s för^lclle.
i.Ett godt samwete.

»,^et. n 2». Hwllket (watn) ock nu ost salige
gior ldopett icke at töcsenssmittor afiaggias; v<
tl<nat man hafw^r ett gode samwete t>l Gutzh.

;. Ikläda o§ IssumChrisium.
G'l.ll 27. IsamMge som döptearen, haf<wenedcrlklädtCbr- stum.

G:öras salige.
Tlt.)t5. Gudh glörotz lallge genom nya fö



n. Altarens Gacrament.
Cor. l«: »;. Islus Chruws,i then natte»

D z an förrsdder wardl, wgy brödet,«.
lhe? vthiok tsifwes vnder ochmebhbrldh

och wtzn,I'2suChrijil ltkamen rch biooh.
t.Cor. «o: ls,»6< ,7. lagh talar s3?'om medh för<

lönbigomlbetrachlerhwad jijgh säger: Walsignrl»
fens kulk. tZen wtz waisigne. är han lcke Ghrijti
U'dz d lachtighet? The'brödet lom wij bryte,är
!hcl :cklChnjil lekamen» del.chtigyet?

Om en syndigmennlssiösNätt«
ftrdighet in fie Gudh.

l- WijwarderHctftrdige afGudznädh/
gtnom trona päFUum 3hr lmm.
z: »4, »5. Wij warde röt fadgevtha»

Uffyll^-n afHans nädh. ge^om the^ förlostnng
em « Christo 3E-u stedd ar H"ilken Gudhhafwev
M förenNadsstool,genom tr^na,iHons b?ody.
Waltfa tre vrftkertll war rättfcrdighet.

(som ther o« mera stäriTronesArtiklar.
Kvh.;:16. Gä älskade Gudy werldena ,at

han vihgaf Sin enoaEvn; pä tket, ethwar rchOm trvor päHonclm, stal lckr fsrgN; »tan fHVlnncrligit M
>. Om Kortz ochNedröfwelse; /„»

om Bion och Mallan tll Gudh.
Genom ko tz och bedrifwelse/«. Kän 'c nu synden.

3e«.lO:,l. lagh wilnspsa tighmedftmslWgs
11l s<l chef l» icke stal Ma bigh ossvldlg.

2.Prö§,



t. PrifweS war Trio.
l.Pet.ll v.6.7. Iliidenen lyten ltzdBedröftlvelte,pä thet ederTroo fi»l r^ttsinulg, ochmycket

folkligarebcfuu»en warda, an lhet förgaugelig<
GUIdF som pröfwesmedh clb, :c.

;. Pröfwes wart Tolamod.
Rom.5: v. '.. Wtz bervlumom osiißedröswelse,

WeUlndes atBedröfwelfc glor Talamod, le.
4« Lära wij älsta Gudz Ord.

Cse.»8: v.»9. Vlraffet allena lärcrglfwaachlVä Olbcn.
5. Ock) flitigt bedla.

Ela.l6:v. »s. HErre,nerßedröfwelse örpH
fär>e,säsökermen tizh,ochnär tu mchlarlhe»/ »i

köpathe med angsian.
Kvrtzet lindras genomBönen.

Psal.so: v.2s. ?tkolla mighinödeneS tyd,sil
M js<ghhirlpa lig, och tu stalt prUamigh.

». Genom Tolamod.
luc.»« v.>3.1stolenbehälla eora Slälargenon»

edert tol^mod.
5. Genom Gudz Löfte.

Matty.7: v.7. Beder och eder stal lvara g!s,
lvit,söter vch jstolen sinn», klapper och eder sial
vvlätas.
«o. OmWerldzltgöfwerhet;Item

Om Ächtenstapet.
OfnmhetcnS Vhrsprung.

Rom. «,t v.11. Hwaroch enwareOfw<rhetel»t,som wäldet Hafwer,ynd<rd6nis, tpiMnöfmch!
<lr «!«n ef Gudi.



2. Ämbete.
Pek. lv.r;, Mc.rer vnderdänigeallMeV

llsiiig Ordnmg förHLr^ns skull,ehwad tyrt äe
jlonullgellom ftisom chen Oftverzia ; eller Befalla
Mqzmännerua,stifomche thersanbe aroafhvnomz
lhc onda til straff och che goda tilPrijs.

Achtenstapet är afGudlinstichtat.
B.Mof.2! v. 13. HerrenGudh sade:Thet äe

icke godt at Me«nistian ar allena, jagh wil glöm
honom en Hielp, thcn sigh til honom hälla ms.

Och bör ährligit hallas.
Htbr. ';:v. tichtenfi pttstul ahrligithällas

Klaud alla,ochHchtenss^ps Sängobesmltt«t,' me»
Volare och Horkarlar stal Gudy döma.

IV. Efter Döden.
Om Döden.

WYsh.B.2:v.«4. Gudhhafwer ssapatMen»
»istlona til ett ewigtlijf/ ech gordt honom til ett
Oclate sthan stullewara fsd^nasom han ar; nm
zenom Diefwulcns Afwund är Döden kommen
Uerldena.

«. Om Giälenes Odödelighet/ schKropsens Begrufning.
Pred.B.»»: v.7. Scäftet möstc äter komma ti>

Kördigensäsom thetwarithafwer, ochUkdan til
Vudh igen / somhonom gifwit ftafwer.;.Om Werldenes Ända.

z.Pct.,t h. iv,„. H«Rrans D«gh warbwkommandes sssom en tiufomNatten, och la ssak
Hlmmelenmcdy stoorhastighet förgässochElemewssola försmalta efHeta, och Jordenmedh the
M^rck som th^r paäro siolg förbra»«stö, lc.

G<o«



4. Om vMndelsenifrån
Hvb. ty: .^, j>7. Hagl) meet at mm Förloj

sareltfwer: och Hanst lpälldjwlle vp .äckiiiM',
af jdrdeue? Och jagh st«l ledan medh thesso muli
hl.dl) un k ädd nscdo;och stal t Mltt kött fä se,
GUD.). Honumssal zaghMHb feeiochmin ögo,
siol>! ffadaHouom, och ingenannan.

5» Om then yttersta domen. i

Iltd.Hpist.i4 ET,Hsnen kommer meb^lmäng tusend helgon lMi^at sickia doom vfweD
alla, «?6) stressa »sllu tyem som ogudachttae äro«zfsr alla cheras ogudachtiga g'erni«Wr, m<dhhw'l<
ka lhe yafwa 'lla gwtdil och for alt thetMdHsom the ogudachtiga spndare emot^Honom t«l«
Hafwa.(Om sielfwa demsens Prrech lale^ vchi
55.Sond.efter trinit. ef Ma tth.25:30.50.)

6. Om hclwttit..«pfssl< 49:»5. she liggiÄ ihellvelit ss om
3?den gnag -r ttzem, le. Hhrras trotzc nmssie st«gss, v h, yeiwetltmäsie lh: blls:ra.

7. Om thet ewiga liftv^e.
Cor. 4:>7,'8. Wär bedrofwe se (?yen Wchiimrllgoch lätt är) söder l ost eeo ewzgsch ofwer

«8a mätw wichtig-härlighet:Wij ,om tcke see eft
ter th? ting som synas, vtau tle ftm icke synas:j
tj^lhe ting som synas, äro ltmcllg/ men the sm

W ftnas, äroewig. (Hijthörn'ock
». och 26. Esnd.agen etm



The Siu
KonungDawidz

Boot -Psalmer.
I. Psalm. 6.

NPsal» Dawtbl, ttt at förefiungavä Otts
2. Ach HERee: fi«ffil »ig icke ltina

Wrede / och «sps «tg i«te itine grymhet.
z. HERnvoe nisnädeftg.tv tsK är ftras: Heela

ttlgh H«R«l ty mne Been aw försträckte.
4. Och MnGlsl<lr lvsrNgsiorssrsckte: AchHVers4uru länge?
s.^W<lnd tis HE««, ochvnbM «<U<l S«ckli MV««g förttna MUdhe<ffull.
6. T,iDödenisncker m<m tåtet ps tig: Hoo WN<««« tlglHelfteetei
?. Jag<l» ss tröttaf sn«k«»de :I«g Os«wa SHna

Stande < yselaNattewl och»ster »m Lckgee l»e«
»i«u3ät«r.

8. MittAoDOKsr söeftllet«f sorg,»« Hr g<m«ale
»ord«t ty lag »ard«» tra»gd vs alla ftvor.

Wiker «ft<w «»a «lw 0g»«M»gz«ckl: 3y Hkr,
ttnhöree»in Orst.
, HEerenhöres»i«aVösNl«k»Bssn<ma««<lVKkeren.
/7li.«ll« »lna Fl<nd<l!»o««a v<l<k«», och försträckt»welisaj »sude fistilM»,och te«»e pä st«».h«-

E 11. Psalm,



II. Psalm. 32.
Psalm.

W?N Voderwisnwg Dawldz. Gall är tVen HMs»v? ,o« överträdelsenMötenär i th<» Sendenofwersspldär.
2. GÄ är th«l MenMla som' HERren icke t«,

räknar MikgärntnglIh»ilkens Anda tngenFalst-
heet i!r.

3. 3y tä lag wllle förttlgat/ sirsvöchtademlnßtttl
t«no«n «<n dagellgaGrst.

<^. Ty tlnHand »«.r Dg och Nöttswör ps »ig:
Es etmwWätsts dorttorckadek, stso» theto» Go»,
«a«n tort »arter, Sela.

s. Therförebekänner jagy »ln Sond, och fös<k,ltt
Met »tvs »lfslernins: ftg sate: Ieft »il bekänna
frr HErrcno» »ln öfwertrsdelset ts forlstfi tv «<g
»i«a OytldzM§sterning, Oela.

6. Fi^r thltt« stole alle Heligebld<al«g»rätto»
tlldl Tberförenär sto« Watt«fioder ko»«a» M«
tte wteträckla ln t»l lte».

3uaft »M Bcstär», be»a« «<Hhtoch firÅngest,
at iag förlossat, wä garssa gladtNga frcgdae, Sela.

8. Jagy »<l uvderwiisa ttgy, och lära tltzh wägm
lsien tv M«dr« ssalt: lagy»ll leda ttgh »edy »ms

«. Warer icke säso» Hsfiae och Mulär, ss» wtet
Förstad h»f»«; hwllteu »<:« mäfte lästglaPeet och
Vetzel i »uvnel?, o» the icke tll tigy lvlljss.

10. 3hen Oyudachti^ahafwer »angå plägor,«tl»
tten som lwpras upgaHErron, hono» l?al Barm,
hlrtighet o«chlta<„. ffr>qder eder af^ll-rreroM, och »årder glade
lRättfärdige, och berömmercd«r alltlFro«ne.

III. Psalm. 38.
«l^ 3. HERrt straffa »<g llt« ittneMtdt t«O
väpV m»s ickeitjne «rp»het. _.



z. 3fttlaestZttärs^aflmdelMls, ochtiaHmbtrycker »lg.
4. Ttzet «lr intethelb«Wa pF«ln Kropp,f3r tltthoot stul,och wgenFettd är « »tno» Btne» föo»ln» Gynder ssc»l.. 5. Ty «ln» Syndergsöf»er«ttt Huftmd:M»en tungbördaars tye»lg förvvära»ordne.
6.RinaSssr luchrsochrotas, för»wlgalenffapssus.
7. I«g sär krokot och luta t hevDagen«sr laghsorgse.
8. 3v »wa e«lnder vorttorckas «ed alloj ochlntst

yelbregdaäepä »tno» Kroop.
9. Jag är altHrmycket förkrossatochlonderssagenllagdrYter för«l»s Hlertsns Oroo stul.
»o. Her«för t»szr»lt»lttbe«<lrl och«ln Sucka»

Hr tlg intet fördold.
n. Mtttyttrta hisivarj «ln kraft yafver »ig flr-lstit: och »lus ögonsLtus är icke när »lg.
,2.»Nl» Wilnneroch gränder sts geent»yst «ls,

och see »w» Vlägol oH »w Näste träds ifas
sierran.,;. Och the ther efter »lna Släl fts,eye Me»fN« «tg < och i»e so» m«<z oudt wllta,rädsss huru ty:
st»da glsra »age i ochgs o» »ed all list.

,4. M«n tag«äfte»ar<l säso« en.döf»er, ochh3r«
lntet ; ochzsslo» en Du«be, then fin Munn intet
«Mter.

,7.Och»De »ar» läso» en tyen t»er intetho«r;
«ch then Ner ingengenstvaristno» Munhafiver.

r6. Men lag bljdar HErre efter tlg: 3» Hkrre
«ln GUD »årder »ig hörande.'.

,7. ky jagtHnlk«r at the iv icke ssslaKlsdlaS of»«
»lg : o» »in Foot staplade,skulle the H3geliga be,
rö»«» sts öfwer »lg.

,8. Ty lag sr glsrd tllat llldn:och «ln »sr«e är<lt«id ftr »lav.
,9.Ty »ag a^r«wa Mlfgärnlngkunnoga:echsör-

ler 45r »in» Gynd.
2v.Men g»ll»?lender loK»» ochsro »schttKe: 3d«

Nlighutsn ffuld ysts sro«oo«.
V «.0H



2,. vchthe«»gondt H!?r« godt,sattta figye»ot
«ig l therföreat jas fa«r efter tlietgrbt är.

22. Förlät«»g icke HERre^ > Wn GUD war icke
lsngt lfra »ig.

23. GrVn>«tlgy tllat g<öranllgBlMd, HEReewtnH'elp.

IV. Psalm. 51.
Psalm.'

lPsal» Da»idz, tilat sirtstunaa:«V 2. tä th<n VrovyetenNath«n «l honomko»,
nörh«l ttlBslthseba ingängen»ar.

> 3. GUD »«r »<g nsoeiig efter tw Godhet och as<'
plana»wa Synd efter tlna stora BarnherUOet.

s. «wa»<Bwäl ZfMnaMfgän»<ng, ochrensa«lg
lftsn »we Synd.

5. Förty«es« känner «lna Mlkgsrnlng, och »11l
Synd sr altild fsr «lg.

6. Moottigallena hafwer lagsyndat,ochilla giordt. »?l ttg; pa tyet tv «<l rätt bttftvs«tw Ord/ och icke
firaMbllfwa tö tv dömd»aeder.

?. G«, l<ls är af svndeligSsdfödd,Vch «lnModer
hafwer «ig lSrndefiat.

8. GU, tv hafivee luftMsanningen thenlthet för,
deldaligget, tv låter »igy »eta then yenllgaMs,
beten.y. SkHra «»g «ed Isop,atlag «a reen»aeda, tw»
wls,«< lagp»ä ftl^tz»lit »arda.

,O.Lät»lg h3« Glädleoch ffrsgd t attheBeen,so»»» förkrossat yaftver, «age frogda stg.
,1. Wändt borttitt NNsichte »frän «l«a Gvvder,

echaftlaml alla »ma MiWärniugar.
i2. SkHgs««ig Gudhett r«ntHierta: och! glf »lg

«n npv »iff Ands.
,3. Fötkafta«lg l<ke »frän tittAvstchte: ochtag icke

ll« Helfta Anda iftän «iOl).
,4. tröstmig igen »ed tln« Hlelp: och then ftlj,

»odlze Nnde«» pMWemjgy.



if.kylag wllllea 3s«ertrKarena ews Wägse, at
syndarena »age »anda sta til tlg.

16. Fräls »ig lfriiBlodz ssulder,GUD so» «in
GUD och Frälsare är,at «ln Tunga»a loftva tinaRättfärdighet.

17. HErre upl<lt «w« käppar,at «ln Mun «s
förkuvna tmPrljs.

ig. Ty tu haf»« lcke luft til offer , elliefi »llle lag
Ms<f»a ttg thet, och Brännoffer behag» tigv lntet.

19. khe Offer ssmGudt behaga,sro en l»edrsfwadAnde» ett bedröfivatoch förkrossathierta »arderGud
«eke föra«tande«.

20. Görwäl»ld Zlon eftertlnaNäde:MpggMu,
earna llerusale».

21. 3« ssola tlgy behagaRättfHroighetenes Offer,
Brönneoffer ochHeeloffer:lsstal «an Oxar upps
tltt Altare offra.

V. Psalm. 102.

N2^NBösntyensEländas,nsrhanbedr?f»ad ae,
<KB g<h sinKlsgöHförHERrano» ulhgwter.

2. HERrenhör»«,a Böön,och lät mlttRopande
til tigh konma.

?. FZrdölglcke tltt Anstchte for mlg:INZdenne
bögtmörontil»lgh l När lagh skallar sä bönhör«<g

4. TV »<ne Daaar äeo bortgångne säso» en R33k:
Och «w B«en äro förbrändeMo« «n Brand.
f. Mitt Hlert,är slaget och sörtorctatsäso» Hos:

sH at lagd och förgäteräta n»»« Bn'd.
6. Mina Beenlsda »ld »ttt Kött, cs grälande

och suck.no«. .
»7. Igqy nr Nlsa ld« en VellestN» öknens:sr likass^o» en Stenuals uti the förstördaStäd-r.
8. lagh »akar och är säso» en eusa» FMI ps

taket.
9. Dagel'a«förs»äda «lsb»ln«FtenM: och the

ft« «<gh bespotta swarta w«d mlg.
k 3 lc>. 3y



V2. 3« lagy äter Asts lw« Br3di SchMNVKI
«ln Dryck m?d Grät.

n. For tttt vootoch »tede ssul j «t tuyafwer«V, !
Högdt wlgh,sch lgrund nederstaglt mig.
i2. Wwe?Dagar är framgangne ssso» en skugg«:

Och lagv bortwrckas sä<s« Grss.
iz.Ms» t» HEkrebttftver ewlunerttga:uch lin Ä-Milmelseifrästächtetttstächte.
14. StM«V och tigh 3fVerZ«ou: ty tytt

ckMd at tu äft nädeNg, och ttuuden är ko«»»M.
15. 3o lwe ttenare»wc gärna at thet sslMe bygd,

«Md« , och sago gsma «t thes ftcen ochkalck tilrtdd
Dwrde»

16. At Hedningarna matte zsruchtaz tttt Nann i»
HErte; och «ll« Konungar pä lordenne tina Hyro.

17. AtHErnu bygger Zionz och lster see ftghls« '
13/ Hi,n Wäudel stgv.Nl the öfivergifttaeBsön,och

Srswar leks theras Böön.
19. Thet»arde dessrff»lt ssr theefterkonnumde:och<yet4olcksSN stal ssspat warda,stol lofwaHErrsn.
20. 3p hM stad«r affina ve?s«Hogd: Och HEr^

Len seer gfHtnuneltN»a Iorde««;
21. At h<w ss«l hörathens fangnasSuckande: vch'forlossiDödl«tt B«rn.
22.Pä thet mssvlalZionpredikaHErrausNamn: j

«ch yan lofi lewftle».
23. NärFVlllensamnuinkomma, ochKonungarilke» /

41l«t tiena H^rr^noV.
.24. H«l wwssr ps WsgeVv» Mna Krsfft : hanförkortarmweDagar.
2s. Iggh säger:Mw GUD tag »lglcke bortlnlnaValft« DsMr: Llna Wr wahrs etvinllelllisa.
26. Tuhsfmettlftrena grundatlordena:ochHi»,

lama örolivaHävders Wärck.
27. The »aste förgss,»en tubllftver: the stålaMe föråldrasläfvm «t Kläde: kye stola för»andl«<de nmrda, säso» en klädnat, när tu söeoandlarthem.
28. Men tuM»sr sD« tuss, ochtw Gr tagH



r« Säd stal trtf»«s jörttgh.
" "

VI. Psalm. 130.

»^BöAH"""^, ttttinoronachtaupvs
?. o» tvHErre »llt Nlräkna,Snlderm, Herreyoo tanb«f»a beftÄldaudee.

" "^
H M«r tigv srFötlstelse at «aa ss<« ftuchea
// lagh»s»ter efterHEeran, »w SUI»<lnttrzvch wgb hovo«« uOps h<we ord. <

'
6. Ntn GiH»mte? efter Hssrran,<srs« t»eu «,«Mvrgo»»ä««« «l tv.« and».

"
y.^vseihoppasuppsHEn«,: ,y närHkrrano»<tnay. och »Dtken f^rlowng n<lr hono».b.OchhanstU förlsssaWaelifrs««H hnnsOp«der.

VII. Psalm. 143.
Dawldz.. HErre hör»ttm B?öv,ffse-

««gh,>r twa Rättighetffuld.l.ocheack icke t« do«s »ed tiuAenarel t> förtla»

«^«^"S? tycker uppä the fsna tider: l«ah e«l«rWr3! "G<lmws«r, o« M« as timH»i3



6. IMutezcker »Ma Hsnder til tlO, «ln Vlckltötftarefter ligy saso« en torr Jord, Sela.
»7. HErre l>snhör n»l<l fvarliga, «ln AudeförgäSj

Go«»cte titt Ansichtebortisrämigy, atlaghthe««e
liik »årder so» t Kalone fars.

8. Lät «ig bittida höra tinaMd, ty WOHoppas
pä tig:Kung3r «lg tyen»äg ther jaghuppnsä stall
ty'mig tcängtar efter tigh.

9. Hiep »«gh HERr< ifra »wa Flender: tll tlgy
hafwer »gy tilfi,cht.

10. Lär »igl, giöraefter tttt besiag, ty tn <fft «w
Gud: tw gode Ande^fsre»W pä en ja»s» wägh.

11. HERre wederqVeck »ig förtlttNHmn stul;FZ3r
»W«Slä! ut^uNödenne,ffr «<' Rattfardtgl,«t ssul.
1i.,1. Och^örgör«waF?«nder<r tlnaOodheel ssull,
och all' theso» »«na Sisl t»tdröf»« i 3y l»gy
sr tm 3ienare.

S. ATHANASIISYMBOLUM.

MMWilken som wil Salig warda/DM!W han stal töeall ting hafwa then
allmenneliga Christeliga Trco a.

Thenhenne icke fulkomliga ochreen hal-
ler/ han blifwer vthan twifwtl firtappat
ewinnerliga.

Ga är nu thetta then MmänMga
Ehristeliga Troon/ at wq dyrckom en Enig
GudiTree Personer/ och Tree Personer
ien smy Guddom.

Hwarckm sammanblande Personerna /
eller achlM th?t Guddomliga wisende.

Ty



Tnen OnM äe FsdrensPerson / ey
annor Sonftns / en annor thens Helge
Andes.

Men Fadren och Ssnen och then'Hel.Ande, ä« en Enig Gudh; jämlijkiHär-ligheten; jämlljkiewia Maijesietet.
Huwdana Fadrcn är / sådana sr So-nen / sådana Hr och then Helge Ande.
Oskapader jr Fsoren / Öfwpader är

Sonen / Ossapader är then Helge Ande.
Omätclig ärFsdrenl Omättlig ärSo-

nen/ Qmatelig then Helge, Ande.
Ewig är Fadren / Ewig är Sonen/

Ewig är thtn Helge Llnde.
Doch lijkwHl Hro icfetreeswige, uthanen Ewig.
Salom' och icke trse Olkapade / eller

tree Omätelige;utan en Olkapad / en
Omättlig.-

Sammalunda sr Aszmächtig Fadren/AlMächtigSone»./ Alzmächtig then Helge
Ande.

Och lijfwäl icke tree Alzmjchtlge/ uthan
En Alzmächtig.

Sa är och Fadren GUD / Gonen
GUD/ tben Helge Ande GUD.

Och ltjrwäl icke tree Gudar/ uthan En

Alt-



Attsa mHEr-
re/ tbell Helg? Al.de HOrre.

Och li^kwäl icke.me Hsßrar/ uthan
kn HErre.

Ty såsom wtf måste efter Chriskelig
Sanning bekä. na hwarPerson förOUH
och HERra.

Sä kunna wft icke uthi en Ehristelig
Troo nämna tree Gudar och trceHErrar.Fadren Hr af ingo.n antingen giord/
stapad eller född.

Sonen Hr af Fadrenom allena; icke
giordt eller stapad / mhan född.

Then Helge Ande är afFadrenom/ och
Sonenom/ icke giord/ eller stapad/ eller
födo/ uthsn uthgaende.

Sa är nu en Fader icke tree Fäder-, en
Son icke tree Söner-, enHelge Ande/ icke
tree Helge Andar.

Öb ibland thessa tree Personer är im
genthera then förste/ ingenthera then sid-ste/ och ingen thea stirsie/ och ingen thennunste.

Vthan alla tree Personerna Hro med
hwarannan lijka ewiyahch lyka stora.

Sa at sldeleS/ <öm nu sagt är / stola
tree Personer ien Guddom / och en Gud
itrtt Personer dyrckad warda.

3hm



<ytl!sgm nu'wll warda Valig /
mäjie altsa hallat omtreePersoner i<^
domen.

Men thetHr och sa as nsdenne tilewi-
gaGalitzhct / aeman stadeliga troor/ a^
war Hsl)lre lEsuS Chlistub är en sann
Menniffia.

Gä är nu thet en rätt Troo / at wij
troo och bc?Hnna / at wae HErreChrijtusEudzSon/ är bäde GUD ochMennistia.

GUD är han af Fadrens Natur fadd
fir aN ttjd: och Mennistia är han afMosdrens Natur timnitliga sä>d.

Fullkommen GUB/ fullkcmmen Me?v
nistia med för.mttigaSi^l ochnunnM»
Lckamm.

lämlijk Fadrmom efter Guddomen/
mil.dre än lädren efter Mandomen.

Hwilkcn ändock han HrGUD ochMen-
nistia / sä är han ltjkwäl icke lwa / utan
tn ChnstuS.

En är han doch ickesa/ atGuddomenär
strwandlat iMandomen;utan Guddos
menhafwer til sig annammat Mandomen.

Ja han äN Melesen/ doch icke sa/ at
tbe ewa b^.turm äro sammanblandade;
mhanhan sr en enig Person,

Ty



.a; ,a är ock GUD och Menni--
Chzistus.Hwilksn pitnt är för waraSalighet/

nedcrfaren til hslwetit / trldie dagen up/
Dnden ifrån theDöda.

Vpfaren tilHimbla <- sitter pä Gudz
Faders AlzmächiiAs hsgra Hand.

iflen fomWlMdeS til at döma
Lelwande och Döda.

Vlhihwiikms tilkommelst allaMenni-
ssior waste äter upstä medh sina Kroppar.

Och stola Zsra räkenjkap för sina egna

Och the som godt hgswa giordt/ ssolä
inga ithtt ewiga Li^fwet; men the som
yndt hafwa mordt / jthen ewiga Elden.Thetta är>hen allmenneliga Chrijieliga
Trson : then henne icke fast och stadig

troor / han kan icke warda
Salig.
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