Heidelberg Katekes
I Word-format

Introduktion
Heidelberg Katekesen blev skriven på Fredrik III s begäran (1559-1576), som var furste i den
mest inflyttande tyska provins Paltz. Katekesen är skriven som lärobok och var i första hand
avsedd för ungdomen, för att kunna bekanta sig med den reformerta tron men också för
pastorer och lärare. En av författarna var Zacharias Ursinus (1534-1583) som då var 28 år
gammal och professor i theologi vid Heidelbergs universitet. En annan var Caspar Olevianus,
26 år gammal och Fredriks hovpredikant. Fredrik fick råd och hjälp av hela den theologiska
fakulteten för förberedelserna för katekesen. Heidelberg Katekesen blev antagen av en synod i
Heidelberg och utgiven på tyska med ett förord av Fredrik III, daterad 19 januari 1563. En
andra och tredje utgåva, båda med några små tillägg, och även en översättning på latin
publicerades in Heidelberg samma år. Snart blev katekesen uppdelad i femtiotvå sektioner, så
att varje söndag en sektion av katekesen kunde förklaras i kyrkorna.
I Holland blev Heidelberg Katekesen känd och antagen nästan så fort den blev utgiven, mest
på grund av Petrus Dathenus ansträngningar, som översatte den till holländska och tog upp
den i sin holländska översättning av Psaltaren från Genève, som blev utgiven år 1566. Samma
år blev Peter Gabriel en förebild genom att förklara katekesen i sina eftermiddags
predikningar i sin församling i Amsterdam. De nationella synoder på 1500-talet antog
katekesen som en av De Tre Enhetsförmulären (Heidelberg Katekes, Trosartiklarna av Dordt
och den Nederländska Trosbekännelsen, också kallad den Belgiska Trosbekännelsen), och
krävde att pastorerna skulle skriva under den och förklara den för kyrkorna. Dessa krav blev
kraftigt betonade av den stora Synoden av Dort in 1618-9. Heidelberg Katekesen har blivit
översatt till många språk och har störst inflytande och är den mest accepterade av de olika
katekeser som framkom ur Reformationen.

Söndag 1
Fråga 1:
Vad är din enda tröst i liv och död?
Svar:
Att jag med kropp och själ och i liv och död (1) inte tillhör mig själv (2) utan att jag är min
trogne Frälsare Jesu Kristi egendom (3). För han har med sitt dyrbara blod betalat för alla
mina synder (4) och frälst mig från djävulens makt (5). Han bevarar mig så (6) att förutan min
himmelske Faders vilja inte ett hårstrå kan falla från mitt huvud (7). Ja, han bevarar mig på så
sätt att allt måste tjäna mitt eviga väl (8).
Genom sin Helige Ande förvissar han mig om det eviga livet (9) och gör mig villig att med
glädje leva för honom (10).
1. Rom. 14:8, 1 Tess. 5:9, 10
2. 1 Kor. 6:19, 20
3. 1 Kor. 3:23, Tit. 2:14
4. 1 Petr. 1:18, 19, 1 Joh. 1:7, 1 Joh. 2:2, 12

5. Joh. 8:34-36, Heb. 2:14, 15, 1 Joh. 3:8
6. Joh. 6:39, Joh. 10:27-30, 2 Tes. 3:3, 1 Pet. 1:5
7. Matt. 10:29, 30, Luk. 21:18
8. Rom. 8:28
9. Rom. 8:16, 2 Kor. 1:22, 2 Kor. 5:5, Ef. 1:13, 14
10. Rom. 8:14, 1 Joh. 3:3
Fråga 2:
Vad måste man veta för att genom denna tröst kunna leva och dö i salighet?
Svar:
För det första hur stora mina synder och hur stort mitt elände är. (1)
För det andra hur jag blir frälst från alla mina synder och från allt mitt elände. (2)
För det tredje hur jag skall vara tacksam mot Gud för en sådan frälsning. (3)
1. Matt. 9:12 , Joh. 9:41, Rom 3:10, 1Joh. 1:9, 10
2. Luk. 24:46, 47, Joh. 17:3, Apg. 4:12, Apg. 10:43, 1 Kor. 6:11, Tit. 3:3-7
3. Ps. 50:14, 15, Ps. 116:12, 13, Matt. 5:16, Rom. 6:12, 13, Ef. 5:10, 2 Tim. 2:15, 1 Petr. 2:9,
12, Matt. 11:28-3, Ef. 5:8

Första delen: Människans elände (Söndag 2-4)
Söndag 2
Fråga 3:
Hur känner du till ditt eländiga tillstånd?
Svar:
Ur Guds ord.
Rom. 3:20
Fråga 4:
Vad kräver Guds lag av oss?
Svar:
Det lär Kristus oss i en sammanfattning; Matt. 22:37-40 Han svarade: Du skall älska Herren
din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största
och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.
På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.
5 Mos. 6:5, 3 Mos. 19:18, Mark. 12:30, 31, Luk. 10:

Fråga 5:
Kan du göra det Guds lag kräver?
Svar:
Nej (1), eftersom jag pga. min syndiga natur inte kan annat än att hata Gud och min nästa. (2)

1. Rom. 3:10, 20, 23, 1 Joh. 1:8, 10.
2. 1 Mos. 6:5, 1 Mos. 8:21, Jer. 17:9, Rom. 7:23, Rom. 8:7, Ef. 2:3, Tit. 3:3

Söndag 3
Fråga 6:
Har Gud då skapat människan syndig och dålig?
Svar:
Nej, Gud har skapat människan god (1) och till sin avbild (2), det vill säga i sann rättfärdighet
och helighet för att hon skulle känna Gud, sin Skapare i sanning, älska Honom av hjärtat och
leva med Honom i evig härlighet för att lova och prisa Honom. (3)
1. 1 Mos. 1:31
2. 1 Mos. 1:26, 27
3. Ef. 4:24, 2 Kor. 3:18, Kol. 3:10

Fråga 7:
Varifrån kom då människans fördärvade natur?
Svar:
Den kom genom våra första föräldrars, Adam och Evas, syndafall och olydnad i paradiset (1)
för det var där vår natur blev fördärvad så att vi alla avlas i synd och föds i synd. (2)
1 Mos 3, Rom. 5:12, 18, 19
2. Ps. 51:7, Joh. 3:6

Fråga 8:
Men är vi då så fördärvade att vi är totalt oförmogna till något gott och att vi endast har ont i
sinnet?
Svar:
Ja (1), förutom när vi föds på nytt av Guds Ande. (2)
1. 1 Mos. 6:5, 8:21, Job. 14:4, 15:14, 16:35, Jes. 53:6
2. Joh. 3:3, 5, 1 Kor. 12:3, 2 Kor. 3:5

Söndag 4
Fråga 9:
Är då Gud inte orättfärdig när han i sin lag kräver av människan det som hon är oförmögen
till att göra?
Svar:
Nej, för Gud har skapat människan så att hon var i stånd att hålla lagen (1). Men människan

har berövat sig själv och sina efterkommande från dessa gåvor, genom djävulens ingivelse
och avsiktlig olydnad. (2)
1. 1 Mos. 1:27, Ef. 4:24
2. 1 Mos. 3:4-6, Rom. 5:12, 1 Tim. 2:13, 14

Fråga 10:
Vill Gud låta en sådan olydnad och ett sådant avfall förbli ostraffat?
Svar:
Absolut inte, utan Guds vrede över både vår arvsynd och över vår verksynd är förskräcklig.
Därför vill Han straffa vår synd genom en rättfärdig dom här i tiden och i evigheten (1), så
som Han har sagt: “Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i
lagens bok och gör därefter.” Gal. 3:10 (2).
1 Mos. 2:17, 2 Mos. 20:5, 34:7, Ps. 5:6, Nah. 1:2, Rom. 1:18, 5:12, Ef. 5.6, Heb. 9:27
2. 5 Mos. 27:26

Fråga 11:
Men Gud är väl också barmhärtig?
Svar:
Visst är Gud barmhärtig (1), men Han är också rättfärdig (2). Därför kräver hans rättfärdighet
att synden, som har begåtts mot Guds allra högsta majestät, skall straffas med det allra
hårdaste straffet till kropp och själ. (3)
1. 1 Mos. 20:6, 34:6, 7
2. 2 Mos. 20:5, 23:7, 34:7, Ps. 7:10
3. Nah. 1:2, 3, 2 Tess. 1:9

Andra delen: Människans återlösning (Söndag 5-31)
Söndag 5
Fråga 12:
Hur kan vi undkomma ett sådant straff och bli mottagna i nåd igen, nu vi enligt Guds
rättfärdiga dom har förtjänat straff i tid och evighet?
Svar:
Gud kräver att hans rättvisa skall tillfredställas (1). Därför måste antingen vi själva eller
någon annan betala (2).
1. 1 Mos. 2:17, 2 Mos. 20.5, 23:7, Hes. 18:4, Heb. 10:30
2. Matt. 5:26, Rom. 8:3, 4.

Fråga 13:
Kan vi betala själva?
Svar:
Absolut inte. Istället förökar vi skulden varje dag. (1)
1. Job. 4:18, 19, 9:2, 3, 15:16, Ps. 130:3, Matt. 6:12, 16:26, 18:25.

Fråga 14:
Kan en skapad varelse som enbart är en skapad varelse betala i vårt ställe?
Svar:
Nej, för det första eftersom Gud inte vill straffa en annan skapad varelse för en skuld som en
människa har åstadkommit (1). För det andra kan en skapad varelse som endast är en skapad
varelse inte bära Guds eviga vrede mot synden och så förlossa andra skapade varelser (2).
1. 1 Mos. 3:17, Hes. 18:4
2. Ps. 130:3, Nah. 1:6

Fråga 15:
Hurdan skall Medlaren och Förlossaren som vi behöver då vara?
Svar:
Medlaren måste vara en sann (1) och rättfärdig människa (2) men ändå starkare än alla
skapade varelser, det vill säga han måste vara en Medlare som samtidigt också är sann Gud
(3).
1. 1 Kor. 15:21
2. Heb. 7:26
3. Jes. 7:14, 9:5, Jer. 23:6, Luk. 11:22, Rom. 8:3, 4.

Söndag 6
Fråga 16:
Varför måste Medlaren vara en sann och rättfärdig människa?
Svar:
Därför att Guds rättfärdighet kräver att den mänskliga naturen som har syndat, också betalar
sin skuld (1), och därför att en människa som själv är en syndare inte kan betala för andra (2)
1. Jes. 53:3-5; Jer. 33:15; Hes. 18:4, 20; Rom. 5:12-15; 1 Kor. 15:21; Heb. 2:14-16.
2. Ps. 49:8; Heb. 7:26, 27; 1 Pet. 3:18

Fråga 17:
Varför måste Medlaren samtidigt vara sann Gud?

Svar:
Han måste vara sann Gud för att, i kraft av sin gudomliga natur (1), kunna bära Guds vrede
(2) i sin mänskliga natur (3) och så kunna vinna för oss och återställa åt oss rättfärdigheten
och livet (4).
1.Jes. 9:5; Rom. 1:4; Heb. 1:3.
2. 5 Mos. 4:24; Nah. 1:6; Ps. 130:3
3. Jes. 53:4, 11.
4. Jes. 53:5, 11; Jes. 54:8; Joh. 3:16; Apg. 20:28; 1 Pet. 3:18

Fråga 18:
Vem är då denna Medlare, som är sann Gud (1) och samtidigt en sann (2) och rättfärdig
människa (3)?
Svar:
Vår Herre Jesus Kristus (4), som Gud har skänkt oss till vishet, rättfärdighet, helighet och till
en fullkomlig återlösning (5).
1. Jes. 9:6, Jer. 23:6; Mal. 3:1; Rom. 8:3; 9:5, Gal. 4:4; 1 Joh. 5:20
2. Luk. 1:42; 2:6, 7; Rom. 1:3; Fil. 2:7; Heb. 2:14, 17; 4:15
3. Jes. 53:9, 11, Jer. 23:5, Luk. 1:35, Joh. 8:46, Heb. 4:15, 7:26, 1 Pet. 1:19, 2:22, 3:18
4. 1 Tim. 2:5, Matt. 1:23, 1 Tim. 3:16, Luk. 2:11, Heb. 2:9
5. 1 Kor. 1:30

Fråga 19:
Hur vet du detta?
Svar:
Ur det heliga evangeliet. Gud har detta först själv uppenbarat i paradiset (1). Sedan har han de
heliga förfäderna (2) och profeterna låta förkunna det (3). Också har han förkunnat det genom
offren och andra ceremoniallagar som var en skuggbild av evangeliet. (4). Till sist har han
fullbordat det genom sin enfödde Son. (5)
1. 1 Mos. 3:15
2. 1 Mos. 12:3; 22:18; 26:4; 49:10
3. Jes. 42:1-4; 43:25; 49:6; 53; Jer. 23:5, 6; 31:32, 33; Mik. 7:18-20; Joh. 5:46; Apg. 3:22-24;
10:43;
Rom. 1:2; Heb. 1:1
4. Kol. 2:17; Heb. 10:1, 7
5. Rom. 10:4; Gal. 3:24; 4:4, 5; Kol. 2:17.

Söndag 7
Fråga 20:
Blir då alla människor frälsta genom Kristus, såsom de i Adam blev fördömda?

Svar:
Nej (1), utan endast de som genom tron inympas i Kristus och tar emot hans välgärningar (2).
1. Mat. 7:14; 22:14.
2. Ps. 2:12; Mark. 16:16; Joh. 1:12, 13; 3:16, 18, 36; Rom. 3:22; 11:20; Heb. 4:2, 3; 5:9;
10:39; 11:6.

Fråga 21:
Vad är sann tro?
Svar:
Sann tro är att vara viss om att vad Gud har uppenbarat för oss i sitt Ord är sant (1). Samtidigt
är det en fast förtröstan (2), som den Helige Ande (3) genom evangeliet verkar i mitt hjärta
(4), att Gud har skänkt evig rättfärdighet och frälsning (5) endast av nåd, endast på grund av
Kristi förtjänst (6), inte enbart åt andra, men också åt mig.
1. Rom. 4:20, 21; Heb. 11:1, 3; Jak. 1:6.
2. Ps. 9:11; Rom. 4:16-21; 5:1; 10:10; Ef. 3:12; Heb. 4:16
3. Matt. 16:17; Joh. 3:5; 6:29; Apg. 16:14; 2 Kor. 4:13; Ef. 2:8; Fil. 1:29.
4. Mark. 16:15; Apg. 10:44; 16:14; Rom. 1:16; 10:17; 1 Kor. 1:21.
5. Hab. 2:4; Apg. 10:43; Rom. 1:17; Gal. 3:11; Heb. 10:10, 38.
6. Luk. 1:77, 78; Joh. 20:31; Apg. 10:43; Rom. 3:24; 5:19; Gal. 2:16.

Fråga 22:
Vad måste en kristen tro?
Svar:
Allt som lovas oss i evangeliet. Detta sammanfattas i de tre trosartiklarna från den
Apostoliska Trosbekännelsen (ibland också kallad De Tolv Artiklarna). (1)
1. Matt. 28:19, Mark. 1:15, Joh. 20:31
Fråga 23:
Vilka är dessa artiklar?
Svar:
I 1.
II 2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens
skapare
Jag tror på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,
Vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria,
Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,
nederstigen till helvetet
På tredje dagen uppstånden ifrån de döda,
Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders
högra sida
Därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

III 8. Jag tror på den Helige Ande
9. En helig allmännelig kyrka, de heligas samfund
10. Syndernas förlåtelse
11. Kroppens uppståndelse
12. Och ett evigt liv.

Söndag 8
Fråga 24:
Hur är dessa artiklarna uppdelade?
Svar:
I tre delar.
Den första handlar om Gud Fadern och skapelsen;
Den andra handlar om Gud Sonen och återlösningen;
Den tredje handlar om Gud den Helige Ande och helgelsen.

Fråga 25:
Vaför nämner du tre Personer; Fadern, Sonen och den Helige Ande, medan det bara finns en
enda Gud (1)?
Svar:
Därför att Gud har uppenbarat i sitt Ord att dessa tre skilda Personer är den enda sanna Guden
(2).
1. 5 Mos. 6:4; Jes. 44:6; 45:5; 1 Kor. 8:4, 6; Ef. 4:5, 6.
2. 1 Mos. 1:2, 3; Jes. 61:1; Matt. 3:16, 17; 28:19; Luk. 1:35; 4:18; Joh. 14:26; 15:26; Apg.
2:32, 33; 2 Kor. 13:13; Gal. 4:6; Ef. 2:18; Tit. 3:4-6.

Gud Fadern och skapelsen (Söndag 9-10)
Söndag 9
Fråga 26:
Vad tror du när du säger: Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare?
Svar:
Jag tror att vår Herre Jesu Kristi Fader av evighet, som av ingenting har skapat himmelen och
jorden och allt som är däri (1), och som genom sitt eviga råd och försyn uppehåller och
regerar allt (2), genom sin Son Kristus också är min Gud och Fader (3). Jag förtröstar på
Honom och tvivlar inte därpå att han skall försörja mig med allt som jag behöver till kropp
och själ (4). Han skall också vända allt ont som Han sänder i den här jämmerdalen till det
bästa för mig (5). Han kan göra detta eftersom han är allsmäktig Gud (6), och han vill göra
detta eftersom han är en trogen Fader (7).

1. 1 Mos. 1 och 2, 2 Mos. 20:11, Job 33:4, 38, 39, Apg. 4:24, 14:15, Ps. 33:6, Jes. 45:7
2. Heb. 1:3, Ps. 104:27-30, 115:3, Matt. 10:29, Ef. 1:11.
3. Joh. 1:12, Rom. 8:15, Gal. 4:5-7, Ef. 1:5
4. Ps. 55:23, Matt. 6:25, 26, Luk 12:22
5. Rom. 8:28
6. Jes. 46:4, Rom. 10:12
7. Matt. 6:32, 33, 7:9-11

Söndag 10
Fråga 27:
Vad menar du med Guds försyn?
Svar:
Guds allsmäktige och allestädesnärvarande kraft (1) genom vilken Han (som om med sina
händer) uppehåller himmelen och jorden och alla varelser, och regerar (2) så att löv och gräs,
regn och torka (3), fruktbara och ofruktbara år, mat och dryck, hälsa och sjukdom (4),
rikedom och fattigdom (5) och allting inte kommer över oss som en slump, utan ur hans
Fadershand (6).
1. Apg. 17:25-28, Jer. 23:23, Jes. 29:15, 16, Hes. 8:12.
2. Heb. 1:3
3. Jer. 5:24, Apg. 14:17
4. Joh. 9:3
5. Ordsp. 22:2
6. Matt. 10:29, Orp. 16:33

Fråga 28:
Vad gagnar det oss att veta att Gud har skapat allting och att han genom sin försyn uppehåller
allt?
Svar:
Att vi i all motgång kan vara tåliga (1) och i all medgång tacksamma (2). Vidare att vi inför
framtiden har en fast förtröstan på vår trogne Gud och Fader (3) att ingen skapad varelse kan
skilja oss från hans kärlek (4) eftersom alla skapade varelser är i hans hand på så sätt att de
utan hans vilja inte kan röra sig eller förflytta sig (5).
1. Rom. 5:3, Jak. 1:3, Ps. 39:10, Job 1:21, 22.
2. 1 Tess. 5:18, 5 Mos. 8:10
3. Ps. 55:23, Rom 5:4.
4. Rom. 8:38, 39
5. Job 1:12, 2:6, Ordsp. 21:1, Apg. 17:25

Guds Son och återlösningen (Söndag 11-19)
Söndag 11

Fråga 29:
Varför kallas Guds Son Jesus, som betyder Frälsare?
Svar:
Eftersom han frälser oss från våra synder (1) och vi inte hos någon annan kan söka eller finna
någon salighet. (2)
1. Matt. 1:21, Heb. 7:25
2. Apg. 4:12, Joh. 15:4, 5, 1 Tim. 2:5, Jes. 43:11, 1 Joh. 5:11.

Fråga 30:
De människorna som söker sin salighet hos de heliga, hos sig själva eller någon annanstans,
tror dessa också på Jesus, den enda Frälsaren?
Svar:
Nej, utan genom sin gärning förnekar de den enda Frälsaren Jesus, även om de berömmer sig
av honom (1). Endast en av dessa två möjligheter kan vara sann: antingen är Jesus inte en
fullkomlig Frälsare, eller så har de som tar emot den här Frälsaren i Honom allt som de
behöver för sin salighet (2).
1. 1 Kor. 1:13, 30, 31, Gal. 5:4
2. Heb. 12:2, Jes. 9:6, Kol. 1:19, 20, 2:10, 1 Joh. 1:7.

Söndag 12
Fråga 31:
Varför kallas han Kristus, vilket betyder Den Smorde?
Svar:
Eftersom han av Gud Fadern har blivit kallad och av den Helige Ande har blivit smord (1) till
att vara vår högste profet och lärare (2) som har kungjort till fullo för oss Guds hemliga råd
och vilja beträffande vår frälsning (3), och till att vara vår Överstepräst (4) som har frälst oss
genom det enda offret vilket är hans kropp (5) och genom sin förbön ständigt träder fram inför
Fadern för vår skull (6), och till att vara vår eviga Kung, som regerar oss med sitt Ord och sin
Ande, och beskyddar och bevarar oss i förlossningen som han har vunnit åt oss (7).
1. Ps. 45:8, Heb. 1:9, Jes. 61:1, Luk. 4:18
2. 5 Mos 18.15, Apg. 3:22, 7:37, Jes. 55:4
3. Joh. 1:18, 15:15
4. Ps. 110:4
5. Heb. 10:12, 14, 9:12, 14; 28.
6. Rom. 8:34, Heb. 9:24, 1 Joh. 2:1, Rom. 5:9, 10
7. Ps. 2:6, Sak. 9:9, Matt. 21:5, Luk. 1:33, Matt. 28:18, Joh. 10:28, Upp. 12:10, 11

Fråga 32:
Varför kallas du kristen (1)?

Svar:
Eftersom jag genom tron är en lem i Kristus (2) och på så sätt har del i hans smörjelse (3) så
att jag kan bekänna hans namn (4), så att jag kan frambära mig själv åt honom som levande
tackoffer (5), så att jag i detta liv med ett rent samvete kan strida mot synden och djävulen (6)
och sedan tillsammans med Kristus kan regera över hela skapelsen i all evighet (7).
1. Apg. 11:26
2. 1 Kor. 6:15
3. 1 Joh. 2:27, Apg. 2:17
4. Matt. 10:32, Rom 10:10
5. Rom. 12:1, 1 Petr. 2:5, 9, Upp. 1:6, 5:8, 10
6. 1 Petr. 2:11, Rom. 6:12, 13, Gal. 5:16, 17, Ef. 6:11, 1 Tim. 1:18, 19.
7. 2 Tim. 2:12, Matt. 25:34

Söndag 13
Fråga 33:
Varför kallas Kristus Guds enfödde Son, medan vi också är Guds barn?
Svar:
Eftersom enbart Kristus är Guds Son av naturen (1) medan vi av nåd för hans skull är
adopterade till att vara Guds barn (2).
1. Joh. 1:14, Heb. 1:1, 2, Joh. 3:16, 1 Joh. 4:9, Rom. 8:32
2. Rom. 8:16, Joh. 1:12, Gal. 4:6, Ef. 1:5, 6
Fråga 34:
Varför kallar du honom vår Herre?
Svar:
Eftersom han har frälst oss till kropp och själ från alla synder och från djävulens makt, inte
med guld eller silver utan med sitt heliga dyrbara blod till att vara hans egendom.
1 Pet. 1:18, 19, 2:9, 1 Kor. 6:20, 1 Tim. 2:6, Joh. 20:28.

Söndag 14
Fråga 35:
Vad betyder: ”avlad av den Helige Ande, född av jungfru Maria”?
Svar:
Att Guds evige Son, som är (1) och förblir sann och evig Gud (2), har antagit en sann
mänsklig natur av kött och blod av jungfrun Maria (3) genom den Helige Andes verkan (4).
På så sätt är han samtidigt Davids sanna avkomling (5), i allt lik sina bröder (6) men utan synd
(7).

1. 1 Joh. 5:20, Joh 1:1, 17:3, Rom 1:3, Kol. 1:15
2. Rom. 9:5
3. Gal. 4:4, Luk. 1:31, 42, 43
4. Matt. 1:20, Luk. 1:35
5. Rom. 1:3, Ps. 132:11, 2 Sam. 7:12, Luk. 1:32, Apg. 2:30
6. Fil. 2:7, Heb. 2:14, 17.
7. Heb. 4:15

Fråga 36:
Till vilken nytta är den heliga avlelsen och Kristi födelse för dig?
Svar:
Han är vår Medlare (1) och har med sin oskuld och fullkomliga helighet inför Gud täckt över
min synd som jag har avlats med och har blivit född med (2).
1. Heb. 7:26, 27
2. 1 Pet. 1:18, 19, 3:18, 1 Kor. 1:30, 31, Rom. 8:3, 4, Jes. 53:11, Ps. 32:1.

Söndag 15
Fråga 37:
Hur förstår du ordet ”pinad”?
Svar:
Att Kristus till kropp och själ under hela sitt liv här på jorden, men framför allt på slutet av
hans liv, har burit Guds vrede över hela människosläktets synd (1). Så har han genom sitt
lidande som enda försoningsoffer (2) vår kropp och själ återlöst från den eviga fördömelsen
(3) och åt oss vunnit Guds nåd, rättfärdigheten och det eviga livet (4).
1. Jes. 53:4, 1 Pet. 2:24, 3:18, 1 Tim. 2:6.
2. Jes. 53:10, Ef. 5:2, 1 Kor. 5:7, 1 Joh. 2:2, Rom. 3.25, Heb. 9:28, 10:14
3. Gal. 3:13, Kol. 1:13, Heb. 9:12, 1 Pet. 1:18, 19
4. Rom. 3:25, 2 Kor. 5:21, Joh. 3:16, 6:51, Heb. 9:15, 10:19.

Fråga 38:
Varför har han lidit under domaren Pontius Pilatus?
Svar:
För att han oskyldig genom en världslig domare skulle bli fördömd (1), och på så sätt skulle
befria oss från Guds stränga dom som skulle komma över oss. (2)
1. Joh. 18:38, Matt. 27:24, Luk. 23:14, 15, Joh. 19:4
2. Ps. 69:5, Jes. 53:4, 5, 2 Kor. 5:21, Gal. 3:13

Fråga 39:
Har det någon särskild betydelse att Kristus blev korsfäst och inte dog på något annat sätt?
Svar:
Ja, för detta övertyger mig att han har tagit på sig förbannelsen som var över mig (1) eftersom
döden på ett kors var förbannat av Gud (2).
1. Gal. 3:13
2. 5 Mos. 21:23

Söndag 16
Fråga 40:
Varför var det nödvändigt att Kristus blev förnedrad ända intill döden?
Svar:
Pga. Guds rättvisa och sannfärdighet (1) var det inte möjligt att betala för våra synder på annat
sätt än genom Guds Sons död (2).
1. 1 Mos. 2:17
2. Rom. 8:3, 4, Heb. 2:14, 15

Fråga 41:
Varför blev han begraven?
Svar:
För att på så sätt försäkra oss att han verkligen har dött.
Apg. 13:29, Matt. 27:59, 60, Luk. 23:53, Joh. 19:38

Fråga 42:
Om nu Kristus har dött för oss, varför måste vi då fortfarande dö?
Svar:
Vår död är inte en betalning för våra synder (1) utan är vår syndiga naturs död och vår
genomgång till det eviga livet (2)
1. Mark. 8:37, Ps. 49:8.
2. Fil. 1:23, Joh. 5:24, Rom. 7:24

Fråga 43:
Vilken fördel får vi mer från Kristi offer och död på korset?

Svar:
Genom hans kraft blir vår gamla människa korsfäst tillsammans med honom, dödad och
begraven (1). Som följd kan våra syndiga begär inte längre härska över oss (2), utan kan vi
frambära oss själva som tackoffer åt honom (3).
1. Rom. 6:6
2. Rom. 6:6
3. Rom. 12:1

Fråga 44:
Varför följer sedan ”nederstigen till helvetet”?
Svar:
Så att jag också i mina svåraste anfäktningar kan vara försäkrad och trösta mig själv med att
min Herre Jesus har frälst mig från helvetets ångest och pina (1). Den här återlösningen har
han vunnit genom sin outsägliga ångest, smärtor och fasa (2) som han har lidit i sin själ också
under hela sitt liv, men framför allt på korset.
1. Jes. 53:5
2. Ps. 18:5, 6, 116:3, Matt. 26:38, 27:46, Heb. 5:7

Söndag 17:
Fråga 45:
Till vilken nytta är Kristi uppståndelse för oss?
Svar:
För det första har han genom sin uppståndelse övervunnit döden, så att han kunde göra oss
delaktiga i den här rättfärdigheten som han har vunnit med sin död (1). För det andra blir vi nu
genom hans kraft uppväckta till ett nytt liv (2). För det tredje är Kristi uppståndelse en sann
garanti för vår uppståndelse i härlighet (3).
1. Rom. 4:25, 1 Pet. 1:3, 1 Kor. 15:16
2. Rom. 6:4, Kol. 3:1, 3, Ef. 2:5, 6
3. 1 Kor. 15:20, 21

Sondag 18:
Fråga 46:
Vad menar du med ”uppstigen till himmelen”?
Svar:
Kristus har inför ögonen på sina lärjungar från jorden upptagits till himmelen (1 där han nu är
för vår skull (2) tills han kommer åter för att döma levande och döda (3).

1. Apg. 1:9, Mark. 16:19, Luk 24:51
2. Heb 9.24, 4:14, Rom. 8:34, Kol. 3:1
3. Apg. 1:11, Matt. 24:30

Fråga 47:
Är Kristus då inte hos oss intill tidens slut så som han har lovat oss (1)?
Svar:
Kristus är sann människa och sann Gud. När det gäller hans mänskliga natur, är han inte
längre på jorden (2), men när det gäller hans Gudom, majestät, nåd och Ande är han aldrig ett
ögonblick ifrån oss (3).
1. Matt. 28:20
2. Heb. 8:4, Matt. 26;11, Joh. 16:28, 17:11, Apg. 3:21
3. Joh. 14:18, Matt. 28:20

Fråga 48:
Men om hans mänskliga natur inte är överallt där hans Gudomliga natur är, är då inte Kristi
två naturer skilda ifrån varandra?
Svar:
Nej, verkligen inte. Den Gudomliga naturen kan inte inskränkas av någonting och är
allestädes närvarande (1). Därför är det tydligt att den Gudomliga naturen även existerar
utanför hans mänskliga natur (2), men samtidigt är och förblir hans Gudomliga natur i och
förenad med hans mänskliga natur.
1. Jer. 23:24, Apg. 7:49
2. Kol. 2:9, Joh. 3:13, 11:15, Matt. 28:6

Fråga 49:
Till vilken nytta är Kristi himmelfärd för oss?
Svar:
För det första att han är i himmelen och manar gott för oss inför Fadern (1). För det andra att
vi har vår mänskliga natur i himmelen som en säker garanti att han, vårt huvud, skall ta oss till
sig eftersom vi är hans lemmar (2). För det tredje att han har sänt sin Ande som en garanti (3)
och vi genom hans Andes kraft söker det som är där ovan, där Kristus sitter vid Guds högra
hand, och inte söker det som är på jorden (4).
1. 1 Joh. 2:1, Rom. 8:34
2. Joh. 14:2, 17:24, 20:17, Ef. 2:6
3. Joh. 14:16, 16:7, Apg. 2:33, 2 Kor. 1:22, 5:5
4. Kol. 3:1

Sondag 19

Fråga 50:
Varför har det blivit tillagt ”sittande på Gud Faderns högra sida”?
Svar:
Kristus har farit upp till himlen för att där visa att han är huvudet för sin kyrka (1) och att
Fadern regerar över allting genom honom (2).
1. Ef. 1:20-23, Kol. 1:18
2. Matt. 28:18, Joh. 5:22

Fråga 51:
Till vilken nytta för oss är den här härligheten att Kristus är vårt huvud?
Svar:
För det första utgjuter han genom sin Helige Ande sina himmelska gåvor över oss som är hans
lemmar (1). För det andra beskyddar och bevarar han oss med sin makt för alla fiender (2).
1. Apg. 2:33, Ef. 4:8
2. Ps. 2:9, 110:1, 2, Joh. 10:28, Ef. 4:8

Fråga 52:
Hur blir du tröstad av Kristi återkomst för att döma levande och döda?
Svar:
I all bekymmer och förföljelse får jag med spänd förväntan se fram emot Domaren från
himmelen (1) som är samma Person som tidigare har ställt sig själv i mitt ställe inför Guds
domstol och har tagit bort all förbannelse ifrån mig. Vidare skall han alla sina och mina
fiender kasta i den evige fördömelsen (2) men han skall mig, tillsammans med alla utkorade,
föra till den himmelska glädjen och härligheten (3).
1. Fil. 3:20, Luk. 21:28, Rom. 8:23, Tit. 2:13, 1 Tess. 4:16.
2. Matt. 25:41, 2 Tess. 1:6.
3. Matt. 25:34, 2 Tess. 1:7

Gud den Helige Ande och vår helgelse (Söndag 20-24)
Sondag 20
Fråga 53:
Vad tror du ang. Den Helige Ande?
Svar:
För det första att han, såväl som Fadern och Sonen, är sann och evig Gud (1). För det andra att
han har givits åt mig (2) och att han gör mig delaktig i Kristi välgärningar genom en sann tro
(3), tröstar mig (4) och stannar hos mig för evigt (5).

1. 1 Joh. 5:7, 1 Mos. 1:2, Jes. 48:16, 1 Kor. 3:16, 6:19, Apg. 5:3, 4
2. Gal. 4:6, Matt. 28:19, 20, 2 Kor. 1:22, Ef. 1:13
3. Gal. 3:14, 1 Pet. 1:2, 1 Kor. 6:17
4. Joh. 15:26, Apg. 9:31,
5. Joh. 14.16, 1 Petr. 4:14

Söndag 21
Fråga 54:
Vad tror du ang. en helig allmännelig kyrka?
Svar:
Att Guds Son (1) ur hela det mänskliga släktet (2) åt sig har utvalt en församling som är
bestämd till evigt liv (3), som han genom sin Ande och Ord (4) förenar i sann tro (5), och som
han från världens början till dess slut (6) församlar, beskyddar och uppehåller (7) samt att jag
är en medlem av den här församlingen (8) och skall förbli för evigt (9).
1. Ef. 5:26, Joh. 10:11, Agp. 20:28, Ef. 4:11-13
2. 1 Mos. 26:4, Upp. 5:9
3. Rom. 8:29, Ef. 1:10-13
4. Jes. 59:21, Rom. 1:16, 10:14-17, Ef. 5:26
5. Apg. 2:42, Ef. 4:3-5
6. Ps. 71:17, 18, Jes. 59:21, 1 Kor. 11:26
7. Matt. 16:18, Joh. 10:28-30, Ps. 129:1-5
8. 1 Joh. 3:14, 19-21, 2 Kor. 13:5, Rom. 8:10
9. Ps. 23:6, 1 Kor. 1:8, 9, Joh. 10:28, 1 Joh. 2.19, 1 Petr. 1:5

Fråga 55:
Vad menar du med ”de heligas samfund”?
Svar:
För det första att alla troenden alla tillsammans och alla var för sig, som lemmar har
gemenskap med Herren Kristus och är delaktiga i alla hans gåvor (1). För det andra att var
och en är förpliktad att villigt och med glädje använda dessa gåvor till de andra lemmarnas
nytta och salighet (2).
1. 1 Joh. 1:3, Rom. 8:32, 1 Kor. 12:12, 13, 1 Kor. 6:17
2. 1 Kor. 12:21, 13:1, 5, Fil. 2:4-8

Fråga 56:
Vad tror du ang. syndernas förlåtelse?
Svar:
Att Gud, på grund av Kristi försoning, inte längre vill tänka på alla mina synder och min
syndiga natur mot vilken jag hela livet måste strida (1). Av nåd vill han skänka mig Kristi
rättfärdighet (2) så att jag aldrig skall komma under Guds dom (3).

1. 1 Joh. 2:2, 1:7, 2 Kor. 5:19
2. Rom. 7:23-25, Jer. 31-34, Mik. 7:19, Ps. 103:3, 10, 12
3. Joh. 3:18, 5:24

Sondag 22
Fråga 57:
Vilken tröst ger ”kroppens uppståndelse” dig?
Svar:
Att inte endast min själ efter detta liv blir upptagen till Kristus, sitt huvud, (1), utan också min
egen kropp skall, genom Kristi kraft, bli uppväckt och förenas med själen och bli lik Kristi
förhärligade kropp (2).
1. Luk. 16:22, 23:43, Fil. 1:21, 23
2. Job 19:25, 26, 1 Joh. 3:2, Fil. 3:21

Fråga 58:
Vilken tröst ger dig artikeln om ett evigt liv?
Svar:
Även om jag redan nu erfar början av den eviga fröjden i mitt hjärta (1), skall jag efter detta
liv äga en fullkomlig salighet, en salighet vad ögat inte har sett och örat inte hört och
människohjärtat inte kunnat ana, för att där kunna prisa Gud i all evighet (2).
1. 2 Kor 5.2, 3
2. 1 Kor. 2:9

Sondag 23
Fråga 59:
Men vad gagnar det dig att tro allt detta?
Svar:
Att jag inför Gud är rättfärdig i Kristus och arvtagare till det eviga livet.
Hab. 2:4, Joh. 3:36, Rom. 1:17

Fråga 60:
Hur är du rättfärdig inför Gud?
Endast genom en sann tro på Jesus Kristus (1), på så sätt att även om mitt samvete anklagar
mig eftersom jag har syndat grovt mot alla Guds bud en inte har hållit ett enda (2) och jag
fortfarande har begär till det onda (3), har Gud skänkt mig (4) av nåd allena (5) Kristi

fullkomliga tillfyllestgörande (6), rättfärdighet och helighet (7) utan att jag på något sätt
förtjänar det (8). Han tillräknar mig detta som om jag aldrig har haft eller gjort synd, som om
jag själv har uppfyllt all lydnad som Kristus har fullbordat i mitt ställe (9). Jag är delaktig i
den här välgärningen när jag tar emot detta med ett troende hjärta (10).
1. Rom. 3:21, 22, 24, 5:1, 2, Gal. 2:16, Ef. 2:8, 9, Fil. 3:9
2. Rom. 3:9
3. Rom. 7:23
4. 1 Joh. 2:1
5. Tit. 3:5, 5 Mos. 9:6, Hes. 36:22
6. Rom. 3:24, Ef. 2:8
7. 1 Joh. 2:2
8. Rom. 4:4, 2 Kor. 5:19
9. 2 Kor. 5:21
10. Rom. 3:22, Joh. 3:18

Fråga 61:
Varför säger du att du är rättfärdig endast genom tron?
Svar:
Inte så att det är min tro i sig själv som gör mig välbehaglig inför Gud, utan endast genom
Kristi tillfyllestgörande, rättfärdighet och helighet är jag rättfärdighet inför Gud (1). Den här
rättfärdigheten kan jag inte ta emot och tillägna mig på annat sätt än genom tron (2).
1. 1 Kor. 1:30, 2:2
2. 1 Joh. 5:10

Söndag 24
Fråga 62:
Varför kan goda gärningarna inte vara vår rättfärdighet inför Gud eller åtminstone en del
därav?
Svar:
Eftersom den rättfärdigheten som kan bestå i Guds dom måste vara helt och hållet fullkomlig
och måste på alla sätt och vis stämma överens med Guds lag (1), och eftersom till och med
våra bästa gärningar i detta liv är ofullkomliga och besmittade av synd (2).
1. Gal. 3:10, 5 Mos. 27:26
2. Jes. 64:6

Fråga 63:
Förtjänar våra goda gärningar då ingenting, även om Gud lovar att belöna dessa i det
tillkommande livet?

Svar:
Denna belöning ges inte av förtjänst utan av nåd.
Luk. 17:10

Fråga 64:
Men gör den här läran människor då inte likgiltiga och ondskefulla?
Svar:
Nej, för det är omöjligt att en människa som genom en sann tro är inympad i Kristus, inte
skulle bära frukt av tacksamhet.
Matt. 7:28, Joh. 15:5

De Heliga Sakramenten (Söndag 25-30)
Söndag 25
Fråga 65:
Vi har del i Kristus och alla hans välgärningar endast genom tron, men varifrån kommer en
sådan tro?
Svar:
Den Helige Ande verkar den i våra hjärtan (1) genom förkunnelsen av det heliga evangeliet
och styrker den genom bruket av sakramenten (2).
1. Ef. 2:8, 6:23, Joh. 3:5, Fil. 1:29
2. Matt. 28:19, 1 Petr. 1:22-23

Fråga 66:
Vad är sakrament?
Svar:
Dessa är heliga, synliga tecken och sigill som Gud har inställt för att låta oss, genom bruket av
dessa, förstå evangeliets löfte ännu bättre och försegla detta. Detta löfte är att Gud skänker oss
syndernas förlåtelse och ett evigt liv av nåd på grund av Kristi försoningsoffer som är
fullbordat på korset.
1 Mos. 17:11, Rom. 4:11, 5 Mos. 30:6, 2 Mos. 6:25, Heb. 9:7-9, 24, Hes. 20:12, Jes. 6:6, 7,
54:9
Fråga 67:
Är då både ordet och sakramenten bestämda att hänvisa vår tro till Kristi offer på korset som
enda grund för vår salighet?

Svar:
Ja, för den Helige Ande lär oss i evangeliet och försäkrar oss genom sakramenten att vår hela
salighet vilar på Kristi enda offer, som har fullbordats för oss på korset.
Rom. 6:3, Gal. 3:27
Fråga 68:
Hur många sakrament har Kristus instiftat i det Nya Förbundet eller Testamentet?
Svar:
Två, nämligen det heliga dopet och den heliga nattvarden.

Det Heliga Dopet (Söndag 26-27)
Söndag 26
Fråga 69:
Hur blir du i det heliga dopet undervisad och förvissad om att Kristi enda offer på korset
gagnar just dig?
Svar:
Kristus har instiftat dopets vattenbad (1) och därmed lovat, att jag med hans blod och Ande
har tvättats från min själs orenhet, dvs från alla mina synder (2), lika säkert som jag utvändigt
har tvättats med vatten som renar kroppen från orenhet.
1. Matt. 28:19
2. Matt. 28:19, Mark. 16:16, Apg. 2:38, Joh. 1:33, Matt 3:11, Rom. 6:3, 4.
3. 1 Petr. 3:21, Mark. 1:4, Luk. 3:3

Fråga 70:
Vad betyder det att vara tvättad med Kristi blod och Ande?
Svar:
Det betyder att mottaga av Gud förlåtelse för våra synder av nåd allena, för Kristi blods skull,
som har han utgjutit för oss som ett offer på korset. (1)
Och att genom den Helige Ande förnyas och helgas som medlemmar av Kristi kropp, så att vi
mer och mer dör bort från synden och lever ett gudfruktigt och helgat liv. (2)
1. Hes. 36:25 , Sak. 13:1, Heb. 12:24, 1 Petr. 1:2, Upp. 1:5, Upp. 7:14
2. Hes. 36:26, 27, Joh. 1:33, 3:5, Rom. 6:4, 1 Kor. 6:11, 12:13, Kol. 2:11, 12

Fråga 71:
Var har Kristus lovat att vi tvättas med hans blod och hans Ande lika säkert som vi tvättas
med dopvattnet?
Svar:
Vid instiftelsen av dopet, som ljuder: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i

Faderns och Sonens och den helige Andes namn.” (Matt. 28:19); och ”Den som tror och blir
döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.” (Mark. 16:16). Detta löfte
upprepas där Skriften kallar dopet ett bad till pånyttfödelse och en rening från synden. (Tit.
3:5, Apg. 22:16)

Söndag 27
Fråga 72:
Tvättar då själva vattenbadet oss rena från synden?
Svar:
Nej (1), eftersom endast Jesu Kristi blod och den Helige Ande renar oss från all synd (2).
1. Matt. 3:11, Ef. 5:26, 1 Petr. 3:21
2.1 Kor. 6:11; 1 Joh. 1:7.
Fråga 73:
Varför kallar den Helige Ande dopet ett bad till ny födelse och tvätt från synd?
Svar:
Gud säger inte så utan viktig anledning. På så sätt vill han lära oss, att vår synd tas bort genom
Jesu Kristi blod och Ande, precis såsom vatten tar bort smuts från kroppen. (1) Vidare vill han
förvissa oss genom detta Gudomliga tecken att vi andligt är tvättade från våra synder, lika
säkert som vår kropp är tvättad med vatten (2).
1. 1 Kor. 6:11; Upp. 1:5, 7:14
2. Mark. 16:16, Gal. 3:27
Fråga 74:
Skall småbarn också döpas?
Svar:
Ja, eftersom de precis som de vuxna är inneslutna i Guds förbund och församling (1) Genom
Kristi blod lovas återlösningen från synden (2) och den Helige Ande som verkar tron åt
barnen lika mycket som vuxna. (3) Därför måste de genom dopet, som tecken på förbundet,
ympas in i den kristna kyrkan och urskiljas från de otroendes barn. (4) I det gamla förbundet
gjordes detta genom omskärelsen (5), i det nya förbundet har istället dopet instiftats. (6).
1. 1 Mos. 17:7
2. Matt. 19.14
3. Luk. 1:15, Ps. 22:11; Jes. 44:1-3; Apg. 2:39
4. Apg. 10:47
5. 1 Mos. 17:14
6. Kol. 2:11-13

Vår Herres Heliga Nattvard (Söndag 28-30)
Söndag 28

Fråga 75:
Hur blir du i den helige nattvarden påmind och försäkrad om att du har del i Kristi enda offer?
Svar:
Kristus har befallt mig och alla troenden att äta av det här brutna brödet och att dricka av den
här bägaren till hans åminnelse. Han har därvid lovat (1) för det första att, lika säkert som jag
med mina ögon kan se att Herrens bröd bryts för mig och bägaren ges åt mig, lika säkert är
hans kropp offrad och bruten på korset och har hans blod utgjutits för mig. För det andra att
han, med sin korsfästa kropp och sitt utgjutna blod, själv mättar och vederkvicker min själ
inför det eviga livet, lika säkert som jag tar emot brödet och bägaren, givna åt mig som säkra
tecken på Kristi kropp och blod, ur hans tjänares hand och tar emot med munnen.
1. Matt. 26:26-28, Mark. 14:22-24, Luk. 22:19, 20, 1 Kor. 10:16, 17, 11:23-25, 12:13

Fråga 76:
Vad betyder det att äta Kristi korsfästa kropp och att dricka hans blod som har utgjutits?
Svar:
Detta betyder inte endast att anta hela Kristi lidande och död med ett troende hjärta och på så
sätt få syndernas förlåtelse och ett evigt liv (1) utan detta betyder också att genom den Helige
Ande, som bor såväl i Kristus som i oss, bli allt mer förenad med Kristi välsignade kropp (2)
så att vi är kött av hans kött och ben av hans ben (3), även om Kristus nu är i himmelen (4)
och vi på jorden. Detta vill säga att vi för evigt lever och regeras genom en Ande, såsom
lemmarna av en kropp genom en själ.
1. Joh. 6:35, 40, 47, 48, 50, 51, 53, 54
2. Joh. 6:55, 56
3. Ef. 5:29, 30, 3:16, 1 Kor. 6:15, 1 Joh. 3:24, 4:13.
4. Kol. 3:1, Apg. 3:21, 1 Kor. 11:26
5. Joh. 6:57, 15.1-6, Ef. 4:15, 16
Fråga 77:
Var har Kristus lovat att han skall mätta och vederkvicka de troenden med sin kropp och sitt
blod lika säkert som de äter av det brutna brödet och dricker av bägaren?
Svar:
Vid instiftelsen av nattvarden, som lyder så (1): ”I den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog
han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: "Tag och ät. Detta är min kropp, som bryts för
er. Gör detta till min åminnelse." På samma sätt tog han också kalken efter måltiden och sade:
"Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till min
åminnelse." Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker denna kalk, förkunnar ni Herrens död till
dess han kommer.” (1 Kor. 11:23-26, Reformationsbibelns öv.). Detta löfte upprepas också av
Paulus då han säger ” Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med
Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett
bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi vår del av detta enda bröd.” (1 Kor. 10.16,
17).
1. Matt. 26:26-28, Mark. 14:22-24, Luk. 22:19,20

Söndag 29
Fråga 78:
Förändras brödet och vinet i Kristi sanna kropp och blod?
Svar:
(1) Nej, så som dopets vatten inte förändras i Kristi blod och inte i sig själv är en tvätt från
synden, utan endast ett Gudomligt tecken och försäkran därav (2), så förändras inte heller
nattvardsbrödet och blir Kristi kropp (3). Men i enlighet med sakramentens natur och bruk
kallas brödet Kristi kropp (4).
1. Matt. 26:29
2. Ef. 5.26, Tit. 3:5
3. 1 Kor. 1:16, 11.26
4. 1 Mos. 17:10, 11, 2 Mos. 12:11, 13, 13:9, 1 Petr. 3:21, 1 Kor. 10:3, 4

Fråga 79:
Varför kallar då Kristus brödet sin kropp och bägaren sitt blod eller det nya testamentet i sitt
blod och varför kallar Paulus detta gemenskapen med Kristi kropp och blod?
Svar:
Det finns viktiga anledningar at Kristus säger så här: Han vill på så sätt lära oss att, såsom
bröd och vin uppehåller det timliga livet, så mättar hans korsfästa kropp och utgjutna blod,
som sann mat och dryck, våra själar inför det eviga livet (1). Vidare vill han framför allt
försäkra oss genom dessa synliga tecken och sigill att vi genom den Helige Ande har del i
hans sanna kropp och blod, lika säkert som vi mottager dessa heliga tecken med vår mun till
hans åminnelse (2). Han försäkrar oss också att hans lidande och lydnad är vår egen, så säker
som om vi själva hade lidit allt detta och betalat skulden för våra synder.
1. Joh. 6:55
2. 1 Kor. 10:16

Söndag 30:
Fråga 80:
Vad är skillnaden mellan Herrens nattvard och den Romersk Katolska mässa?
Svar:
Nattvarden betygar för oss att vi har fullkomlig förlåtelse för alla våra synder på grund av
Jesu Kristi enda offer som han en gång för alla har fullbordat på korset (1), och att vi genom
den Helige Ande inympas i Kristus (2), som nu enligt sin mänskliga natur är i himmelen vid
Faderns högra hand (3) och där skall tillbes av oss (4). Den Romersk Katolska mässan
däremot lär att levande och döda inte har förlåtelse för sina synder på grund av Kristi lidande,
förutom om Kristus av prästerna fortfarande dagligen offras för dem. Vidare lär de att Kristus
kroppsligt är närvarande i bröd och vin och där skall tillbes. Den här mässan är alltså
ingenting annat än en förnekelse av Kristi enda offer och lidande och avgudadyrkan (5) som
är förbannad.

1. Heb. 10:10, 12, 7:26, 27, 9:12, 25, Joh. 19:30, Matt. 26:28, Luk. 22:19
2. 1 Kor. 10:16, 17, 6:17.
3. Joh. 20:17, Kol. 3:1, Heb. 1:3, 8:1.
4. Matt. 6.20, 21, Joh. 4:21, Luk. 24:52, Apg. 7:55, Kol. 3.1, Fil. 3:20, 1 Tess. 1:10
5: Heb. 9:26, 10:12, 14

Fråga 81:
Vem skall komma till Herrens nattvardsbord?
Svar:
De som på grund av sina synder har fått en avsky för sig själva men förtröstar på att Kristus
vill förlåta dem och att de svagheterna som ännu finns hos dem är övertäckta, och som begär
att få sin tro styrkt mer och mer och bättra sina liv. Men hycklarna och de som inte omvänder
sig till Gud, äter och dricker en dom över sig själva.
1 Kor. 11:28, 10:19-22

Fråga 82:
Skall också de människor tillåtas till nattvarden som med sin bekännelse och sitt liv visar att
de är otroende och ogudaktiga?

Svar:
Nej, för på det viset vanhelgas Guds förbund och uppväcks hans vrede över hela församlingen
(1). Därför har den Kristna kyrkan förpliktats enligt Kristi och hans apostlarnas befallning att
utestänga sådana människor från himmelriket genom användandet av nyckelmakten fram tills
de bättrar sina liv.
1. 1 Kor. 11:20, 34, Jes. 1:11, 66:3, Jer. 7:21, Ps. 50:16

Kyrkotukten (Söndag 31)

Söndag 31
Fråga 83:
Vad är nycklarna till himmelriket?
Svar:
Förkunnelsen av det heliga evangeliet och kyrkotukten. Med såväl predikan av det heliga
evangeliet och kyrkotukten öppnas himmelriket för de troende och stängs himmelriket för de
otroende.
Matt. 16:18, Matt. 18:18

Fråga 84:
Hur öppnas och stängs himmelriket genom predikan av det heliga evangeliet?
Svar:
På Kristi befallning förkunnas offentligt för alla troende tillsammans och för var och en för
sig att alla deras synder är dem förlåtna för Jesu Kristi förtjänsts skull så ofta som de tar emot
evangeliets löfte med en sann tro. Däremot förkunnas för alla otroende och hycklare att de är
under Guds vrede och den eviga fördömelsen så länge de inte omvänder sig. Enligt
evangeliets vittnesbörd skall Gud döma, såväl i detta liv som i livet efter detta.
Joh. 20.21-23, Matt. 16:19

Fråga 85:
Hur öppnas och stängs himmelriket genom kyrkotukten?
Svar:
På Kristi befallning förmanas broderligt de som bär namnet kristen men som håller fast vid en
okristlig lära eller har en okristlig livsföring. Om de ändå vägrar att lämna sina felaktigheter i
läran eller ogudaktiga livsstil, måste detta föras vidare till församlingen, till ledningen som
församlingen har utsett. Om de inte heller lyssnar till församlingsledningens förmaningar
tillåts de inte längre till de heliga sakramenten och stängs ute från den kristliga församlingen
och av Gud själv från Kristi rike. De återupptas som medlemmar när de lovar och bevisar
sann bättring.
Matt. 18:15-17, 1 Kor. 5:4, 5, 11, 2 Kor. 2:6-8

Den 3:e delen: Tacksamheten som vi är skyldiga att visa Gud
för hans förlossning (Söndag 32-52)

Söndag 32:
Fråga 86:
Varför måste vi göra goda gärningar när vi ändå utan någon som helst förtjänst från vår sida
av nåd allena av Kristus har blivit frälsta från vårt elände?
Svar:
Eftersom Kristus, efter att han har köpt oss med sitt blod, genom sin Helige Ande förnyar oss
till sin avbild så att vi med hela vårt liv bevisar att vi är tacksamma mot Gud för hans
välgärningar (1) och att han lovprisas av oss (2). Vidare, så att vi ur trosfrukterna kan få
visshet om vår tro (3) och genom vårt Gudbehagliga liv också kan vinna vår nästa (4).
1. Rom. 6:13, 12:1, 2, 1 Petr. 2:5, 9, 1 Kor. 6:20.
2. Matt. 5:16, 1 Petr. 2:12
3. 2 Petr. 1:10, Matt. 7:17, Gal. 5:6, 22
4. Petr. 3:1, 2, Rom. 14:19

Fråga 87:
Kan då dessa människor som framhärdar i sitt ogudaktiga och otacksamma liv och som inte
omvänder sig till Gud, inte bli saliga?
Svar:
Nej, verkligen inte. Skriften säger at varken otuktiga, avgudadyrkare, äktenskapsbrytare,
tjuvar, giriga, drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.
1 Kor. 6:9, 10, Ef. 5:5, 6, 1 Joh. 3:14

Söndag 33
Fråga 88:
Av hur många delar består människans sanna omvändelse?
Svar:
Av två delar; den gamla naturens död och den nya naturens uppståndelse.
Rom. 6:1, 4-6, Ef. 4:22-24, Kol. 3:5, 6, 8-10, 1 Kor. 5:7, 2 Kor. 7:10

Fråga 89:
Vad är den gamla naturens död?
Svar:
Detta är en hjärtlig ånger över att vi har förtörnat Gud med våra synder och därför hatar
synden mer och mer och flyr ifrån den.
Rom. 8:13, Joel 2:13, Hos. 6:1

Fråga 90:
Vad är den nya naturens uppståndelse?
Svar:
Detta är en hjärtlig fröjd i Gud genom Kristus (1) och en vilja och kärlek att leva enligt Guds
vilja och att göra goda gärningar (2).
1. Rom. 5:1, 14:17, Jes. 57:15
2. Rom. 6:10, 11, Gal. 2:20

Fråga 91:
Vad är goda gärningar?

Svar:
Endast dessa som görs av en sann tro (1), i enlighet med Guds lag (2), till hans ära (3), och
inte dessa som är grundade på människors egna påfund och traditioner (4).
1. Rom. 14:23
2. Lev. 18:4, 1 Sam. 15:22, Ef. 2:10
3. 1 Kor. 10:31
4. Hes. 20:18, 19, Jes. 29:13, Matt. 15:7-9

Lagen (Söndag 34-44)

Söndag 34
Fråga 92:
Hur lyder Herrens Lag?
Svar:
Gud har förkunnat alla dessa bud (2 Mos. 20:1-17, 5 Mos. 5:6-21): Jag är HERREN, din Gud,
som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.
Första budet
Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
Andra budet
Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller
nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna
dem. Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas
missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, men som
visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud.
Tredje budet
Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli
ostraffad som missbrukar hans namn.
Fjärde budet
Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina
sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något
arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och
inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde HERREN
himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför
har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.
Femte budet
Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig.
Sjätte budet
Du skall inte mörda.

Sjunde budet
Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Åttonde budet
Du skall inte stjäla.
Nionde budet
Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
Tionde budet
Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte
heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör
din nästa.

Fråga 93:
Hur är dessa bud fördelade?
Svar:
På två tavlor (1), varav den första lär oss i fyra bud hur vi måste uppföra oss gentemot Gud,
och den andra lär oss i sex bud vad vi är vår nästa skyldig (2).
1. 5 Mos. 4:13, 2 Mos. 34:28, 5 Mos. 10:3, 4
2. Matt. 22:37-40
Fråga 94:
Vad befaller Gud oss i det första budet?
Svar:
För min salighets skull måste jag sky och fly från all avgudayrkan (1), trolldom, spådom,
vidskepelse (2) och anrop av heliga eller andra skapade varelser (3). Jag måste lära känna den
enda sanna Guden rätt (4), förtrösta endast på honom (5), underordna mig honom i all
ödmjukhet (6) och tålamod (7), och av honom allena förvänta allt gott (8). Jag måste älska
honom av hela mitt hjärta (9), frukta honom (10) och ära honom (11). Därför avstår jag hellre
från vad det än må vara än att handla det minsta lilla mot hans vilja (12).
1. Joh. 5:21, 1 Kor. 6:10, 10:7, 14
2. 3 Mos. 19:31, 5 Mos. 18:9, 10
3. Matt. 4:10, Upp. 19:10, 22:8, 9
4. Joh. 17:3
5. Jer. 17:5, 7
6. 1 Petr. 5:5
7. Heb. 10:36, Kol. 1:11, Rom. 5:3, 4, 1 Kor. 10:10, Fil. 2:14
8. Ps. 104:27, Jes. 45:7, Jak. 1:17
9. 5 Mos. 6:5, Matt. 22:37
10. 5 Mos. 6:2, Ps. 111:10, Ordsp. 1:7, 9:10, Matt. 10:28
11. Matt. 4:10, 5 Mos. 10:20
12 Matt. 5:29, 10:37, Apg. 5:29

Fråga 95:
Vad är avgudadyrkan?
Svar:
Detta är att sätta sin tillit till någon eller något annat i stället för eller vid sidan om den enda
sanna Guden som har uppenbarat sig i sitt Ord.
Ef. 5:5, 1 Krön. 16:26, Fil. 3:19, Gal. 4:8, Ef. 2:12, 1 Joh. 2:23, 2 Joh. 1:9, Joh. 5:23

Söndag 35
Fråga 96:
Vad kräver Gud i det andra budet?
Svar:
Vi får inte avbilda Gud på något sätt alls (1) och inte ära honom på annat sätt än han befaller i
sitt Ord (2).
1. Jes. 40:18, 19, 25, 5 Mos. 4:15, 16, Rom. 1:23, Apg. 17:29
2. 1 Sam. 15:23, 5 Mos. 12:30, Matt. 15:9
Fråga 97:
Får vi då inte göra några avbildningar alls?
Svar:
Vi kan och får inte avbilda Gud på något sätt alls (1). Skapade varelser får avbildas, men Gud
förbjuder att vi avbildar dem och äger dessa avbildningar med syftet att tillbe dem och tjäna
Gud på så sätt (2).
1. Jes. 40:25
2. 2 Mos. 34:17, 23:24, 34:13, 4 Mos. 33:52

Fråga 98:
Får vi tillåta avbildningar i kyrkobyggnader som undervisningsmaterial för lekmän?
Svar:
Nej, för vi skall inte försöka vara visare än Gud. Han vill inte undervisa sitt folk genom
stumma bilder (1) utan genom den levande förkunnelsen av sitt Ord (2).
1. Jer. 10:8, Hab. 2:18
2. Rom. 10:14, 15, 17, 2 Petr. 1:19, 2 Tim. 3:16, 17

Söndag 36
Fråga 99:
Vad kräver det tredje budet?

Svar:
Vi får inte vanhelga eller missbruka Guds namn genom att svära (1), genom att avlägga en
falsk ed (2) eller genom att avlägga en ed i onödan (3). Vidare får vi inte göra oss
medskyldiga till dessa svåra synder genom att förbli tysta och tillåta när sådana synder begås
(4). Vi får inte använda den Heliga Gudens namn på annat sätt än med fruktan och vördnad
(5), så att vi bekänner honom rätt (6), anropar honom (7) och prisar honom med alla våra ord
och gärningar. (8).
1. 3 Mos. 24:15, 16
2. 3 Mos. 19:12
3. Matt. 5:37, Jak. 5:12
4. 3 Mos. 5:1, Odspr. 29:24
5. Jer. 4:2, Jes. 45:23
6. Matt. 10:32, Rom. 10:9, 10
7. Ps. 50:15, 1 Tim. 2:8
8. Kol. 3:17, Rom. 2:24, 1 Tim. 6:1
Fråga 100:
Är då att vanhelga Guds namn genom att avlägga eder och missbruka hans namn en sådan
stor synd att Gud också blir vred över var och en som inte, så långt som möjligt, förhindrar
och förbjuder den här synden?
Svar:
Javisst (1) eftersom ingen synd är större och väcker Guds vrede mer än missbruk av hans
namn och hädelse. Därför har han befallt att den personen skall straffas med döden (2).
1. Ordsp. 29:24, 3 Mos. 5:1
2. 3 Mos 24:16

Sondag 37
Fråga 101:
Är det då överhuvudtaget tillåtet att gudfruktigt svära vid Guds namn?
Svar:
Ja, om överheten kräver detta från sina medborgare eller om nöden kräver det att på så sätt
bekräfta trohet och sanning. Men det måste då göras till Guds ära och vår nästas bästa. Att
avlägga en ed på ett sådant sätt och med ett sådant syfte är godkänt i Guds Ord (1) och har
brukats rätt i Gamla och Nya testamentet (2).
1. 5 Mos. 6:13, 10:20, Jes. 48:1, Heb.. 6:16.
2. Gen. 21:24, 31:53, Jos. 9:15, 1 Sam. 24:23, 2 Sam. 3:25, 1 Kon. 1:29, Rom. 1:9, 9:1, 2 Kor.
1:23.

Fråga 102:
Får man också svära vid helgon eller andra skapade varelser?

Svar:
Nej, för när man avlägger en rätt ed, innebär detta att jag anropar Gud som enda kännare av
hjärtat att vittna om sanningen och straffa mig om jag svär falskt (1). Ingen skapad varelse
tillkommer den här äran (2).
1. 2 Kor. 1:23, Rom. 9:1
2. Matt. 5:34-36, Jak. 5:12

Söndag 38
Fråga 103:
Vad befaller Gud i det fjärde budet?
Svar:
Gud vill för det första att evangeliets tjänst och undervisning skall hållas i stånd (1). Jag måste
också på vilodagen ivrigt komma samman med Guds församling (2) för att höra Guds Ord (3),
bruka sakramenten (4), offentligt anropa Gud (5) och ge kristliga kärleksgåvor till de fattiga
(6). För det andra måste jag varje dag av mitt liv vila från mina onda gärningar, och låta
Herren verka i mig genom sin Ande och på så sätt börja den eviga sabbaten redan här i livet
(7).
1. Tit. 1:5, 2 Tim. 2:2, 3:13-17, 1 Kor. 9:13, 14,
2. Ps. 40:10, 11, 68:27, Apg. 2:42
3. 1 Tim. 4:13, 1 Kor. 14:29
4. 1 Kor. 11:33
5. 1 Tim. 2:1, 1 Kor. 14:16
6. 1 Kor. 16:2
7. Jes. 66.23

Söndag 39
Fråga 104:
Vad kräver Gud i det femte budet?
Svar:
Jag måste ära min far och mor och alla som är insatta till att vara mina överordnade och
bevisa dem trohet och kärlek. Jag måste underordna mig deras lära och uppfostran i lydnad
(1). Jag måste ha överseende med deras brister (2), eftersom Gud vill regera mig genom dem
(3).
1. Ef. 6:1, 2, 5, Kol. 3:18, 20, 22, Ef. 5:22, Ordsp. 1:8, 4:1, 15:20, 20:20, 2 Mos. 21:17, Rom.
13:1
2. Ordsp. 23:22, 1 Mos. 9:24, 1 Petr. 2:18
3. Ef. 6:4, 9, Kol. 3:20, Rom. 13:2, 3, Matt. 22:21

Söndag 40
Fråga 105:
Vad kräver Gud i det sjätte budet?
Svar:
Jag får inte själv och heller inte genom någon annan människa vanära, hata, förolämpa, eller
döda min nästa, varken med tankar eller ord och än mindre med gärningar (1). Jag måste avstå
från allt hämndbegär (2). Jag får inte heller göra mig själv illa eller med avsikt utsätta mig
själv för fara (3). Överheten bär därför svärdet för att förhindra mord. (4).
1. Matt. 5:21, 22, 26:52, 1 Mos. 9:6
2. Ef. 4:26, Rom. 12:19, Matt. 5:25, 18:35
3. Rom. 13:14, Kol. 2:23, Matt. 4:7
4. 1 Mos. 9:6, 2 Mos. 21:14, Matt. 26:52, Rom. 13:4

Fråga 106:
Talar detta bud endast om mord?
Svar:
Genom att förbjuda mord, lär Gud oss att han avskyr roten därtill såsom avund (1), hat (2),
vrede (3) och hämndbegär. Allt detta är inför Gud detsamma som mord (4).
1. Ordsp. 14:30, Rom. 1:29
2. 1 Joh. 2:11
3. Jak. 1:20, Gal. 5:19-21
4. 1 Joh. 3:15

Fråga 107:
Har vi varit lydiga mot detta bud så länge vi inte har dödat vår nästa?
Svar:
Nej, eftersom Gud förbjuder avund, hat och vrede, befaller han att vi skall älska vår nästa som
oss själva (1). Vi måste vara tålmodiga, fördragsamma, ödmjuka, barmhärtiga och vänliga
gentemot vår nästa (2) och så långt som möjligt förekomma och förhindra allt som kan skada
honom (3) och till och med göra gott mot våra fiender (4).
1. Matt. 22:39, 7:12, Rom. 12:10
2. Ef. 4:2, Gal. 6:1, 2, Matt. 5:5, Rom. 12:18, Luk. 6:36, Matt. 5:7, 1 Petr. 3:8, Kol. 3:12
3. 2 Mos. 23:5
4. Matt. 5:44, 45, Rom. 12:20

Söndag 41
Fråga 108:
Vad lär oss det sjunde budet?

Svar:
All otukt har Gud förbannat (1), därför måste vi hata den av hjärtat (2). Vi måste leva kyskt
och behärskat (3) såväl inom som utanför äktenskapet (4).
1. 2 Mos. 18:28
2. Jud. 1:23
3. 1 Tess. 4:3-5
4. Heb. 13:4, 1 Kor. 7:7

Fråga 109:
Förbjuder Gud i detta bud endast en sådan skamlig synd som äktenskapsbrott?
Svar:
Eftersom både vår kropp och själ är den Helige Andes tempel, vill Gud att vi bevarar båda
rena. Därför förbjuder han alla otuktiga ord och gärningar (1), tankar, lustar (2) och allting
som kan förleda en människa därtill (3).
1. Ef. 5:3, 4, 1 Kor. 6:18, 19
2. Matt. 5:27, 28
3. Ef. 5:18, 1 Kor. 15:33

Söndag 42
Fråga 110:
Vad förbjuder Gud i det åttonde budet?
Svar:
Gud förbjuder inte endast sådan stöld (1) och sådant rov (2) som överheten straffar, utan inför
Gud faller också alla andra sätt varpå vi lurar till oss vår nästas ägodelar under begreppet stöld
( 3). Detta kan ske med våld eller under sken av lag och rätt, såsom genom förfalskning av
viktmått, längdmått, innehållsmått, genom förfalskning av gods (4) eller pengar, genom ocker
(5) eller på något annat sätt som Gud förbjuder. Han förbjuder också all girighet (6) och allt
missbruk och slöseri av sina gåvor (7).
1. 1 Kor. 6:10
2. 1 Kor. 5:10, Jes. 33:1
3. Luk. 3:14, 1 Tess. 4:6
4. Ordsp. 11:1, 16:11, Hes. 45:9, 10, Mos 25:13
5. Ps. 15:5, Luk. 6:35
6. 1 Kor. 6:10
7. Ordsp. 23:20, 21, 21:20
Fråga 111:
Vad är det då som Gud befaller i det åttonde budet?
Svar:
Jag måste hjälpa min nästa på alla sätt och vis när jag har möjlighet och behandla honom

såsom jag vill bli behandlad själv (1). Jag måste också troget utföra mitt arbete så att jag kan
hjälpa de behövande i deras nöd (2).
1. Matt. 7:12
2. Ef. 4:28

Söndag 43
Fråga 112:
Vad kräver det nionde budet?
Svar:
Jag får inte vittna falskt mot någon (1), inte förvränga någons ord (2), inte skvallra eller
förtala någon (3), inte döma någon ohörd, på falska grunder eller efter en orättvis rättegång
(4). Jag skall undvika alla former av lögn och bedrägeri som djävulens egna verk (5) för att
inte hamna under Guds stränga dom (6). Jag skall älska och tala sanningen (7). Och jag skall
försvara och förbättra min nästas goda namn och rykte så mycket som möjligt (8).
1. Ordsp. 19:5, 9, 21:28
2. Ps. 15:3, 50:19, 20
3. Rom. 1:30
4. Matt. 7:1, Luk. 6:37
5. Joh. 8:44
6. Ordsp. 12:22, 13:5
7. 1 Kor. 13:6, Ef. 4:24
8. 1 Petr. 4:8

Söndag 44
Fråga 113:
Vad kräver det tionde budet av oss?
Svar:
Även det minsta lilla begär eller den minsta lilla tanken som går emot ett enda av Guds bud
får aldrig ens uppstå i vårt hjärta. Vi måste alltid och helhjärtat hata synden och ha vår glädje i
all rättfärdighet.
Rom. 7:7

Fråga 114:
Men kan den människan som är omvänd till Gud vara fullkomlig lydig mot dessa bud?
Svar:
Nej, även de heligaste äger så länge de är här i livet endast en liten början till den här

lydnaden (1), men ändå på ett sådant sätt att de har en allvarlig föresats att inte leva enligt
endast några av Guds bud utan enligt alla (2).
1. 1 Joh. 1:8, Rom. 7:14, 15, Pred. 7:20, 1 Kor. 13:9
2. Rom. 7:22, Ps. 1:2

Fråga 115:
Varför framhåller Gud de här tio buden då så strängt om ändå ingen i detta liv kan vara
fullkomlig lydig?
Svar:
För det första så att vi i hela vårt liv skall lära känna vår syndiga natur allt bättre (1) och med
större längtan söka syndernas förlåtelse och Kristi rättfärdighet (2). För det andra måste vi
utan uppehåll ivra för och be Gud om den Helige Andes nåd, så att vi allt mer förnyas till
Guds avbild tills vi efter detta liv når vårt mål, fullkomligheten (3).
1. Rom. 3:20, 1 Joh. 1:9, Ps. 32:5
2. Matt. 5:6, Rom. 7:24, 25
3. 1 Kor. 9:24, Fil. 3:12-14

Bönen (Söndag 45-52)
Söndag 45
Fråga 116:
Varför är bönen nödvändigt för de kristna?
Svar:
Eftersom detta är den främsta delen av tacksamheten som Gud kräver av oss (1) eftersom Gud
endast vill skänka sin nåd och Helige Ande åt dom som av hjärtat utan uppehåll ber honom
därom och tackar honom därför (2).
1. Ps. 50:14
2. Matt. 7:7, Luk. 11:9, 13, 1 Tess. 5:17

Fråga 117:
Hur skall en bön vara som är Gudbehaglig och som skall förhöras av honom?
Svar:
För det första måste vi anropa endast den sanne Guden som har uppenbarat sig själv i sitt Ord
(1), anropa honom av hjärtat (2) för allting som han har befallt oss att be för (3). För det andra
måste vi känna vår nöd och vårt elände grundligt (4) så att vi kan ödmjuka oss för hans
majestät (5). För det tredje har vi den fasta förvissningen (6) att han förhör vår bön, även om
vi inte förtjänar detta, för vår Herre Kristi skull (7) så som han har lovat oss i sitt Ord (8).

1. Upp. 19:10, Joh. 4:22-24
2. Rom. 8:26, 1 Joh. 5:14, Jak. 1:5
3. Joh. 4:24, Ps. 145:18
4. 2 Kron. 20:12
5. Ps. 2:11, 34:19, Jes. 66:2
6. Rom. 10:14, Jak. 1:6
7. Joh. 14:13, 16:23, Dan. 9:18
8. Matt. 7:8, Ps. 27:8

Fråga 118:
För vad har Gud befallt oss att be?
Svar:
För alla andliga och kroppsliga behov som Kristus har sammanfattat i bönen som han själv
har lärt oss.
Fråga 119:
Hur lyder denna bön?
Svar:
Fader Vår, som är i himmelen,
Helgat varde ditt namn,
Tillkomme ditt rike,
Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden,
Vårt dagliga bröd, giv oss idag,
Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåter dem oss skyldiga äro,
Och inled oss icke i frestelse,
Utan fräls oss ifrån ondo,
Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet.
Amen.
Matt. 6:9-13, Luk. 11:2-4

Söndag 46
Fråga 120:
Varför har Kristus befallt oss att kalla Gud vår Fader?
Svar:
Han vill i början på bönen väcka vår barnsliga fruktan för och förtröstan på Gud. Detta måste
vara grunden för vår bön, nämligen att Gud genom Kristus har blivit vår Fader. Såsom våra
fäder inte förvägrar oss det som tillhör detta liv, så skall Gud ännu mindre förvägra oss det
som vi ber om i tro.
Matt. 7:9-11, Luk. 11:11-13

Fråga 121:
Varför har tillagts: som är i himmelen?
Svar:
Så att vi inte tänker på ett jordiskt sätt om Guds majestät (1) och förväntar från hans allmakt
allt vi behöver till kropp och själ (2).
1. Jer. 23:23, 24, Apg. 17:24, 25, 27
2. Rom. 10:12

Söndag 47
Fråga 122:
Vad är den första bönen?
Svar:
Helgat varde ditt namn. Detta betyder: Giv först och främst att vi må känna dig rätt (1) och att
vi håller dig helig, ärar och prisar dig i alla dina verk där din allmakt, vishet, godhet,
rättfärdighet och sanning skiner (2). Giv vidare att vi riktar hela vårt liv, tankar, ord och
gärningar på att ditt namn inte skall vanhelgas på grund av oss, utan äras och prisas (3).
1. Joh. 17:3, Jer. 9:24, 31:33, 34, Matt. 16:17, Jak. 1:5, Ps. 119:105
2. Ps. 119:137, Luk. 146, 47, 68, 69, Rom. 11:33
3. Ps. 71:8, 115:1

Söndag 48:
Fråga 123:
Vad är den andra bönen?
Svar:
Tillkomme ditt rike. Detta betyder: Regera oss genom ditt Ord och din Ande så att vi mer och
mer underordnar oss dig (1). Bevara din kyrka och låt den växa (2). Gör om intet djävulens
verk, varje makt som reser sig mot dig, alla onda planer som uppkommer mot ditt heliga Ord
(3), tills ditt rike kommer fullkomligt (4) där du skall vara allt i alla (5).
1. Ps. 143:10, 119:5, Matt. 6:33
2. Ps. 51:20, 122:6
3. 1 Joh. 3:8, Rom. 16:20
4. Upp. 22:20, Rom. 8:22, 23
5. 1 Kor. 15:28
Söndag 49

Söndag 49

Fråga 124:
Vad är den tredje bönen?
Svar:
Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Detta betyder: Giv att vi och alla människor
avstår från vår egen vilja (1) för att underordna oss din vilja, som allena är god, utan att säga
emot (2), så att var och en utför sina uppgifter och sitt arbete (3) lika villigt som änglarna i
himmeln (4).
1. Matt. 16:24, Tit. 2:11, 12
2. Luk. 22:42, Ef. 5:10, Rom. 12:2
3. 1 Kor. 7:24
4. Ps. 103:20, 21

Söndag 50
Fråga 125:
Vad är den fjärde bönen?
Svar:
Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Detta betyder: Sörj för allt som vi behöver till kroppen (1) så
att vi erkänner att du är den ända källa till allt som är gott (2) och att all vår omsorg och arbete
och också dina gåvor inte gagnar oss utan din välsignelse (3). Giv därför att vi drar bort vår
förtröstan från skapade varelser och förlitar oss endast på dig (4).
1. Ps. 145:15, 104:27, Matt. 6:26
2. Jak. 1:17, Apg. 14:17, 17:27.
3. 1 Kor. 15:58, 5 Mos. 8:3, Ps. 37:16, 127:1, 2
4. Ps. 55:23, 62:11, 146:3, Jer. 17:5, 7

Söndag 51
Fråga 126:
Vad är den femte bönen?
Svar:
Förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåter dem oss skyldiga äro. Detta betyder: Tillräkna
oss, arma syndare, för Kristi blods skull, inte våra synder och all den ondskan som fortfarande
finns kvar hos oss (1). Vi ber dig om detta eftersom vi finner detta bevis av din nåd hos oss;
att vi är fast beslutna att förlåta vår nästa av hjärtat (2).
1. Ps. 51:3, 143:2, 1 Joh. 2:1, Rom. 8:1
2. Matt. 6:14

Söndag 52
Fråga 127:
Vad är den sjätte bönen?
Svar:
Inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Detta betyder: Vi är så svaga i oss själva att
vi inte kan förbli stående ett ögonblick (1). Dessutom upphör våra fiender, djävulen (2),
världen (3) och vår syndiga natur (4) inte upp med att anfalla oss. Vill du hålla oss stående
och styrka oss genom kraften av din Helige Ande så att vi kan stå emot dem och i denna
andliga strid (5) inte sviktar, tills vi äntligen uppnår fullkomlig övervinning (6).
1. Joh. 15:5, Ps. 103:14
2. 1 Petr. 5:8, Ef. 6.12
3. Joh. 15:19
4. Rom. 7:23, Gal. 5:17
5. Matt. 26:41, Mark. 13:33
6. 1 Tess. 3:13, 5:23

Fråga 128:
Hur avslutar du din bön?
Svar:
Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Detta betyder: vi ber dig om allt detta
eftersom du, som är vår kung och som har makt över allting, kan och vill ge oss allt gott (1) så
att ditt heliga namn och inte vi själva, för evigt skall prisas och äras (2).
1. Rom. 10.12, 2 Petr. 2:9
2. Joh. 14:13, Jer. 33:9, Ps. 115:1

Fråga 129:
Vad betyder ordet Amen?
Svar:
Amen vill säga: Det är visst och sant. Guds löfte om bönhörelse är mycket starkare och
vissare än min önskan att få det jag ber om.
2 Kor. 1:20, 2 Tim. 2:13

