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cokiwon. i.

Wtdh Kprcklohecrdens Tlltrsde.
!-

Hr en conlirmeraä pglior wärckeligen träder til Kyrckio-
heerde - Embettl/ (tan den lolenn inveNiiur» ftee medh
chet samma/ är thet aldratienligast) sa masie han aldra-
först sce hwadh han finner för sigh/ och förchenstul frå-
ga effter Kyrckians och Prästegardzens Inven^a, och
chet i Kyrckioradetz och lhc Hlfias närwaro (cher heela För.

samblingcn icke wil sa länge töfwa) och widh lhelta Tilfälle / sörnimmes
hwadh Böcker äroförhanden/ vthi hwilka alt böör wara richtigt Ännoceradl:som widh alla Kyrctior stola wara Tree Böcker/ hälft in r«lis.

11. Vthi den Första Booken / som blifwer en inventÄlli
Book/ böör wäl wara vpteknadt (i) Alt Kyrckiones Silftver/ Teen/
Koppar/ iiust-Cronor/ iiusarmar.Slakar; Mässekläder/ Altarekläder/
Baartläder /«. Thet som förährat är/ InnorerÄz wäl enär och aff hwem
thet är förährat: Ock böör här lemnas ett spÄtium pa nagre Bla5l) f
för thet som än kan ttlkomma/ antingen thet förähres cllcr tiöpes/ doch
stal intet kiöpas vlhan medh H)rckloradGförewetande och godt finnande.
(2) Hwar vchaff Kyrckian haft>er sm Inkomst / huru myckil Wijnsädh
dhcr är? Hwadh dhel gifwes for en murad Arff»Graffi Kyrckian: »

Choret/ pa Gangcrne/ vnder Bänckiarne/ eller när ett itjt eliest bcgraf-
wes i Kyrckian? Hwadh som gifwes för en Arff-Graff pa Kyrckiogar-
den/ ellcr när cct ink der bcgrafwes? Om något gifwes for Klockorne?
för Baarrläde? hwadh Böter komma til Kyrckian? «. Worc om så-
dant sön lnttt wlst siutit/ måste det i första Viltt2tione fiums och sedan
noga hallas. (;) Prästcgardz InvencZrium i Spanmaal/ Voostap/
Huuegcradh/ liem Htrar/ Engiar/ Skogh, F,stc ram/ Vlhmarck/
HwarmMen/ 11. vocumcntcr och Doomar pä Prästegardi Hgor/ för-
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waras' i kista/ mmcapler cher affstrisiväs idenne Första Bö^
ken.- Såsom ock Prä-cgardz Huusen/ och huru the äro deelte emel-
lan Byjar eller Nattebool (Rotar) vthi Försambltngcn.

111. I denne Booken måste ock (4) instriswas enrichligh Bänc-
kelängd/cher i siinnerhcet måste lemnas stoora KlarZines, effeer som offea
behösres någon Förändring; och nagre kali, ledige/cherframdeles sam«
ma skulle omfirifwas-- SIL. (3) När någon Bänckedeelning är nö«
digh. sa förändras chce minste som låter sigh göra / för Oliud stul. (l?)
Nar che gamble genom Döden affga / mäste the som träda til Hemma-
net/ sa ftampt thcm cffterlales träda in i samma Bänck/ stijga i neder-
ste Rummet / om the äro yngre än dhe andre som fsrl i samma Bänck
hafwa stadt/oachtandesatcheras hafwa hafft ftämre Rum.

iv. Och (s) Instrifwesen klaarRäckning pa Inkomst och Vchgifft
hwarl Hhr särdeles/ pa Sätt och Wqs som cher om comm. IX F 7. för-
Mäles: Thtt kan ock (6) hallas och införas här rrococolluincZluum,
ncmbligen hwadh jynnerligit är händt och förelupit iFörsamblingen/ och
huru thet är jciärstodat och affoömbt Såsom ock hwadh som är i
Sochncstämmor flutit/ hälst thet som wichtigt hafwer warit / och (7)
Qa VilitZtionum som äro effterlemnade aff vnn. VilltÄloriouz, ther
the icke strax äro instreffne/ sa affstrifwascopier cher aff i chenne Book/
och villimeraz, men Originalen förwaras i kyrckiones Kista / eller in-
bindas i en synnerligt) Book / medh andre placacer och Ordningar/ som
måste wäl förwaras,- Men stulle någon behaga/ göra en serdeles Book/
cher vthi dhcjse c-,su« och instrifwas/ emedan therwidh någon wid-
lyfftigheet kunde falla/ sa är ock thet intet al ogilla.

v. Vcht chen Andre Booken/ som kan egentligen kallas
?rntocnllurn ZcclesiX, vplcknas (1) alle Bruvefolck medh theras
Nampn/ Föräldrars Nampn/ och O«en tädan the äro/ wore nagonchera
eller begge ifrån annan Försambling / ta förwaras theras 7'eliimnnia
wal/ antingen i nägon Book/ eller häfftes the pa en Traa tilhoopa. (!)
Alla Barn som döpas medh theras och Föräldrarnas Nampn- Ock
pa hwadh Dagh the äro födde (cher effter måste frågas) och döpte: icern
Faddrarnas Nampn/ om thet stee kan, för allaHändelser stull - Oach-
ta Barn strifwas särdeles / medy Föräldrarnas Nampn /«. (;) Alla
iijk som begrafwas / antingen i Kyrckian eller pa kyrckiogarden / medh
theras Nampn och Wilkor (Adelsman/ Fogde/ Bonde/ Son «,) såsom

A- och



eck Hlder/ om chen'kan någorlunda ehrsaras/ och hwadh
lil Kyrckian är gisivit: ThennaGiffeen til Kprckian föres sedan in i chen
första Booken blandKyrckians Inkompst.

VI. Then Tridie Booken/ är Skrifflbooken/ hwilten ock mä<
sie wäl inbindas/ och imet wara lösa Papper; Och cher Ven. Clerus
icke haswer folgdt lhet eionlllium som glftves in Hpoen6ic!e2äc2cecn»
och lemnat Zpacium wedh hwarl Huushäld/ at che mätte Innoteraz,
som ökas til rÄlnilien. eller komma i che andras Men - Sa inbindes
ock chen gamble Skrifflbooken tilhoopa medh chen som sedan 6° novo
strifwes/ och i chenna mäste endleligen lemnas nödige Bp2tia emellan
hwartHuushäld/som che nu kunna wara Folckrijke/eller ftamdeeles för-
modas at blifwa/ och kunna pä hwar sijda in kolio näppeligen fiere stris-
was/ än ewenne kamiHel. Theras Nampn som antingen genom Dö-
den affgä/ eller elliest reesa ifrän Fsrsamblingen til en annan O« / ma»
sie intee vchplänas i Booken / vchan sätlias nägot Tekn för Nampnel /
eller dragés en ther vnder/ at widh nägot effterftägande firarttan
sees/ hwadh chen Personen haswer lärdt i fin Chrisiendom.

i. Ther widh nägonKyrckia/cheffeTree kprckiohscker icke fin<
nas/ mäsie che medh kyrckiorädetz och che Cldstas Samtyctio ofsrdröije,
ligen fsrstaffas och cher vchi wäl gnno«r2«, hwadh sascm förl pä löse
Papper eller kladder kio memoria tan wara annoterat, antingen aff

eller nu warande ?2ttore. 2. Ther uägor wore/ som
wille läla see fin fiijt och osparda Mödo och lcka reem affstriftva hwadh
i the sörnga kyrckio eller invenrgril Böcker kunde confule wara stris-
wil.' sä mäste che gamble Böcker ingalunda förfaras/ vchan i kyrckiones
kista för alt effterlaal förwaras. ;. Omkostnaden som anwändes pä chef-se Böcker är fast ringa/ men Nyttan är gansta stoor. 4. Mödan/som
Embelesplichlen pälägger/ mäste imet ansees/ hälst emedan här med tan
Samwe«t tryggias/ och che Illwilliandes Munn igenstoppas.

11.
Om Kyrckian och hwadh ther wldh

fordras.
I. ?2Nor mäste ssr all ting figh befiiM ae i Kyrckian stär allwelt

och jirligen til; alKyrckiones Skrudh hälles reenligh/ och ae den igenom
Oachtsamheet icke förderfwas: al Maret medh dch Prydning wäl stiö-
tes/ al Skijswan för hwilken Communicamcrne falla pä Knää/ byg«



As pa TreeWor om Altaret/ och belackes medt) Kläde (derKylckio-
nes Medel någorlunda lilsäja) hwilket siädze ther pa ligger/ och en iin-
ne Duuk lagges ther vppa / när den H. H. Nattward begaas; leem
en beqwämligh Pall nedan omkring ock sa pa ; sijdor i Al Chorbalkarne
och Prcditos?olen wäl hålles: Bänckarne både i Choren och i Kyrckian
byggias medelmåttigt sioora och effter Förmögenheten hederligen.- Golf-
wet i Choren och pä Gangarne lägges slätt/ helst mcdh Steen/ Graff-
sicnar/ Tegelstenar eller Huggestecnlom iäginheten der til är; I Bänckar-
ue eienarbäst Brädegalff- Fönstren hålles recna och heela - Hwalfwee/
Wäggarna/ Pelare/ nem Allaretafior/ Beläten/ «. hålles reena för
Bamb/ hwilket är Klockarens Bekymber/ (hwilken therföre heeeer Häi«
iuuz, ock än medh ett beqwämligare Nampn onödige saker
och <he som wanhedra Kyrckian / måste ingalunda i Kyrckian läggias /

hwarsöre är nödigt al en Boodh bygges / eller vnder Klackestapelen ett
Rum läges/ ther Dödbarar/ Taatspaan/ Tierumnnor/ Reep/«. kunna
insättias:lnga förargelige Målningar måste talas i Kyrckiorne .Fanor
och Baneer/ ther che vpsällias i Kyrckiorne/ måste che wäl samas vn-
der Hwalftvet at the icke förhindra liusee.- Hphögde Grafwar / che som
hindraGudzncnsten/ helst i Choren/ masie effter Kongl. Befalmng giö-
ras nidrigare: Kyrckioeaak/ Hwalff/Pelare / Kyrckiowäggar / Kyrckio-
gardzbalkar/ måste straxe botas/ sa snart något Feel pa dem yppas/ me-
dan lhel mcdh ringa kan förekommas.

11. Nödige Böcker/ som behsfwas lilGudjtiensien/ masie wara
widh alla Kyrckior och Capelli såsom Biblien/Handbooken/s och i sioo-
ra Förfamblingar lwenne/ ly thet tan hända/ när then ene Presicn jor-
dar iijt pa bchöftvcr then andra sönätta D pclsens Sa-
eramenee/«. i Kyrckian) Twa eller Tree Psalmböcker/ Böneböcker / och
hwadh Hans Kongl. Mayttt allcrnadigst befaller at kispas til kyrckiorne/
såsom Calcchlsmus LutKeli, Lcc. item an-
dre Nyttigt IlÄKater och smä Böcker/som kunna finnas til kiöps/widl)
»hen tijden the tryckias / men sedan näpligen. vnn. ?2N«rez stola dche
Kyrckiones Böckerhwarken siclfwe laga heem i filt Huus/eller chem vch-
läna/ och der thet fsr nagol synnerligit stedde/ ae che snart oförderfwade
igen lefwereras / och pa thet chetze Böcker i som medh kyrckioncs Medel
tispas/ kunna sa myckit bättre ssrwaras / och altijdh sees om the äro til-
fiädes/ måste the ingalunda liggia och wräkas i Bänckiarue / otilbundue
(oigenspenlc/) och medh thet Eweneyr/ at nägon Samwetzlsos dem bort-snappar; Sä stal i alla kyrckior förstassas m Staap vngefär il Aln



högt / och ther til lienllgl) bredd/ vthi hwilket glsrs Twa euer Ttte' Hyl-
lor / effler som Böckernc äro stoore til / och wcoh Gudzticnstens Sluut/
stal Klockaren alle kyrckiones Böcker/ som den Dagen äro brukade wäl
igenbundne eller igenspäme inläggia / och Stapel lilläsa / förwarandes
Nyckclen i kyrcktan eller i Saccrstian / at den icke i hans Huus förläg-
ges / och när han äter vpläser Kyrckian / vpsiuler han ock thena Book-
stäp/ och framlägger che Böcker/ som til Gudzeicnjtcn behöfwas Ichel-
ta Stap/ effter fieere Hyllor göras/ mchle ock inläggms lhe andre Tree
Inveniariißöcker/om hwilkafött tÄat är- iccmallaßtjkzdagzßesiuul/
Böndag; riZcaier, och andre Kongl. placacer om EeVer och Sabbatz<
brol, «. doch alle wäl i Ordning lagde eller inhäffaoe/ medh
ftclmst/ al thet tan snart igenfinnas/ när lhet behöfwcs.- Dma Bootftäp
sättes i sielfwa Chorcn pä något beqwämligit Rum / och något vp ifratt
Gälswel.

ill. iiusCronor/iiusarmar/ iiussiakar och annat som Kyrckian
och Guditiensien beprydes medh; liem Bäärkläden (iijkpäll) tiöpes eff-
ter lägenheten aff kyrckiones Medel / eller che förmögna öfwerealas så-
dantat förahra! iächlaren som bygges i smä och tränga Kyrckior/ måste
byggias warachligt / al che som chcr vpgä och chec vnder sta icke sruchea
för nägon städa; Ther pä bygges och lienlige Bällckar och sättes någon
( nägre) TilsyningzMän / som hafwa vpsicht medh the vnge Piltar och
andra ostyrige, iiufiige Orgewärck och wäl liudande klockor är en sioor
Prydnadt och vpwäckia en Mennistia til synnerligt) Andachl. Hafwer
kyrckian nägre Medel och Församblingen/(helst cher förnähme patroner
äro) wil ock hielpa til/ ar lhee en berömligh Ting/ om sädant förstaffcs.

Iv. Kyrckiogärden hälles ock reen/ hwilket ock är klockarens be-
tymber; För che dödas Been/ hwilta vthan twifwel hasiva bygl kyrc-
kian/ bygges ett lytet Beenhuus pä något lägttgil ställe/ widh tyrckio-
wäggen eller eljest pä kyrckiogärden. Roor pä kyrckiogärden förhin-
dras sä myckit stee kan/ men wil någon endlcligcnhafwat öfwer sin Graff?
han mä therfsre betala / säsom ock för Grafwen / den han wil förswara
för sigh och sina Cfflerkommande effter kyrckiorädetz gottfinnande / tyrc<
kiowallenhälles ock sä effler msjelighcelen reen/ och ingen hafwe macht
at byggia nägre Huus när in til Kyrckian för Eldzfahra stul.

111.

Om Gudzttenstens fönättande.
i.Guoz.



I/Guöztiensien stal begynnas i Man Tijdh/ hwilket at thel deste-
bättre stee kan/ ringes dagell tilförcnde/ cffter gammal och godh Sedh-
wahna/ Heligzmal/ (som thel kallas) at Folket ictc vchtröllat/ ma om
Morgonen effeer / til Gudz Huus / och cher en sömpnachtigh
Gudzlienst förlälta. Och nar sedan pa Sön-och Helgedagar all medh
största Anoacht och Gudeligheet begynnes / kan ( vthi iandz Försam-
blingar) ändas om Sommaren klockan 10/ Wahr och Höst/ klockan n/
och om Niineren klockan 12. ?2ttores lata ringla och begynna i ränan
tijdp/the som icke wilja achm tijden/ma cherföre stämmas/när the kom-
ma. The som någon synnerligt) Fsriälning haftva/ stola wara tilsiädes/
för än chtt sammanringes/ sa ae Skriffningcn och all annat Lxtl2o»
6inZri, förrättes för än den orc!m2ri Gudjticnsten angår I Ty den måste
intet förhindras genom Brudefolks wygning / iijkzbegraffning / Barna-
christning/ Kyrckiogangz hustrurs Intagning/ eller någon förnäm Persons
Drögzmaal/ icke heller affkortas för några andra besiäluingar. The som
icke komma i rckean lydh/ medh iijk/ Brudcfolk/ Chrisiningzbarn / the
ma bijda til lhes Gudznensten bliftver siulen.

11. Medh Mässan hålles effter Handbooken I vthi the kortaste
Winterdagar/ kan wäl nagoe afftorlas medh Sangen/ allenast chel stcer
vthan Förargelse, eller mail siunger ta kortare Psalmer; Om Somma-
ren tan Församblingen sa myckit mchra medh Sang bctienas/ ty ta kan
2nce Confeil. siullgas en Morgon Psalm eller annan tienligh Psalm;
Item när Predikanten gar neder aff Predikostolen/såsom ock pro Lxitu.
Sloora Högtijdcs Dagarna fijras medh widlöfftigare Sang sa wäl som
medh fiere Predikningar. Församblingen hålles och til at lära the ge-
menesie Psalmer / al the icke sia som Bumbar och Beläten i Kyrckian/
Vthan ae che lofwa Gudh i hans Huus / kunna ock prijsa Gudh i sijne
egne Huus medh samma Sånger / cher thcn Förmaningen om Ung-
domsens iäsande i Book nagel giäller/ chel man doch förmodar/ stal ock
Sangen i Gudz Huus meer tillaga. Hlt lofiigil brunt är och chel at
Mannfolck och Hwinfolck/ (medh Gudclige Hchäfwor/ hwilka äro
ett Tekn til Hiertans Andacht) siunga til stiffles hwar sin Vei« i Gudz-
Huus/ och thel alt stacndcs/ ther Hlderdomen och annan Swogheel icke
lwingar thcm til m sätlia sigh ncdcr

111. Medh cZrecKilmi Peedikningar hålles chet esscer chelFör-
slagh som gifwcs in Äli cZcccK. (Doch sä al thel steer rätt
torleligcn/ tydcligen och enfaldeligen/ at ock Barnen mage chet begrijpa
«ch första och at thet strax «?«««) CHRlsti Pijnos Uiltori» pre-
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dikes »frän Fastelagz Ssndagm tll Vthi iandzförsam-
blingarna/ ther inga Weto-Predikningar kunna hällas / cher vpläses v-
chi Fastlagztijdcn hwar Söndagh tillijka medh rvZnZelio aff Pijnos
HlNllrien, som den nu tilhoopa dragen och i
en halff eller mehra at hon kan ändas i Dymbelwekan / och som
sielfwa i sigh siclff är klaar/ sa vlhdragcs cher affnägre lrö-
sielige iärdomar och alfwarsamme Förmaningar/ som kunna applicera
lil Tijden och Fsrsamblingcn/ al ock Tijdh lämnas til oräinari Textens
predikande/ hwilken ock stal wara kortare än clliesi/ al bcgge Texeerne
na pä en Tiima vchföras.

IV. Hlliest om oräinZri Texters predikande/ läncker man nag«
synnerligit/ wil Gudh/ läta vchgä/ i medler lijdh rades Ven. clerus tro-
ligast / at che medh predikande anwända all möycligh fiijl pä Hhörarnas
Vpbyggelst i cheras Christendom.- Hwilkcn Flijl och Arbete genom Gudz
bijständ icke stal wara vchan Frucht / nar Texten effter som han siclff
gifwer Anledning (3) tlaart 6isponeraB. (l>) enftldeligen och medh ly<
velige Ord explieer«z. (c) iärdomarne tröster och Förmaningar effter H<
hörarnas Wilkor och tijdernes Tilständ noga vthfsras / och (6) widh
Predikans Sluulkorieligen alt aff Predikanten ppreepas.- och thetta all
pä § Tiima/ ("«) när Predikanten nederstyger aff cZncelen, ta strax
pä Tijma eller ock mindre/ anställer ett Förhör/ medh che Enfaldige/
förnimmandes alt hwadh che hafwa behållit aff hans Predikan / chel chekunna bruka sigh til Tröst och Förbättring i cheras Christendom. Om
nu pä thetta Sättet medh che Enfaldige proceciergz (hwilta effter som
the kunna finnas blödige/ meera medh liufiige än härda Ord mäste frå-
gas ochvnderwijsas.) sä stal man i Sanning förnimma/ ae en Predi-
kan stal göra fast meera Frucht /än elliest mänge andre (som intet re-
petergz.) Ty man befruchlar al mänge ålderstigne/ som hwart Hhr haf-
wa hört samma Text för sigh predikas/ och än tä gansta lytet/ ja kan
hända/ ineet cher aff behällit. Begynnelsen kan wäl wara swär/ men
Wanen och iustcn öfwerwlnner snart chen Swärheten. Ther fiere Prä-
sier äro/ stijgache hwanera til nägra wiffa Bäncker.- och fråga först chem
the förmeena kunna swara/ och sedan the andra / antingen samma Frå-
ga eller en annan, til lhes che blifwa wane/och ehuru wälTyden icke til-
läeer at fråga alla / sä är doch ingen säker / och wänja sigh sä til at gifwa
störtt AO pä Predikan.

V. A«-
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v. Allmänlie Böner effttr Predikan lästs lydeligen ock lnedh
största Andacht effeer che tryckte Böne lormer, och medh en DeleQu
effter Tijdernes och Församblingarnas Tilsiänd/sedan tillägges Förböner/
Tacksäijelje/ «. widh Slutet eller effter Bönen Fader wär- kublicergz
Höglijdes-Apostel »och Bönedagar. Kongl. Machtz rlgcaeer, ochhwadh
elliest affHern iandzhöffdingcn pä Hans Kongl. Maij tz wägnar publi-
cel3B böör/ lcem VilitÄiions och Tingz terminer. Men andre
Brccff och Schedlar/ som angå ringare Saaker/ och cffta behöfwa gemene
Mans öfwerläggiandc och Swar/ och i synnerheel lhe Schedlar/som kunna
lämna swära Tanckar i communicanierneg och andre Gudfruchlige Men<
nistiors Hierca/ (hwilka i Kyrckian gärna wilja hälla sine Tanckar tilhoopa)
tunna efflcr siuten Gudzlienst vpläsas antingen i Chore. Boren eller pä
KyrckiowallenellcrockiSochnestugun/ doch masie Predikanten ftrmanc»
Allmogen / at löfiva til lhes sädane Breeff eller Schedlar päwanligit ställe
bliftva vpläsne. Ther kan ock lysas effter lhe OeZcur som bortkomne är»
och något annat/ som oeienligit är aff Predikostolen al affkunnas.

VI. hwariehanda Händelse/ är thet nödigt at i allaFörsam'
blingar (cher che icke äro alt föninga til Mantalet/) är en
hwilken lillljka medh böre förestå chen
all ma förlättas i rätlan Mdh/och Församblingcn til ett fullkomligit Nöijc,-
Men vchi cheFörsamblingar/som för lhcras Widd och Stoorleek
oräinZric Ticnsi fordras/ måste ock någon extröor6m3riuB vnderhällas/ j»
ftamt ther stal alt förswarligen kunna foresiaas. Mhi che mindre För-
samlingar/ ther che ock N!Uta extl3or<jin3rie Gudzlienst/och äro doch icke
mecr än 2 Präster/ om nägonchera aff chem blifwer siuk / eller aff nägor
oundwijkeligitförhindrat ssäsom pä sin Reesa «.) sa måste
thcn exilAorclinZric Tiensten sä länge vphsra/och alla gä til Moderkyrckian.

VII. Och såsom ingen Siälesirjare sär saaklöst försuma sigh
medh predikande/ eller något annat som til hans Cmbete hörer / sä stal
icke heller wara efflerlätit nägon Hhömre / al lyla til någon annan
Prestman om nägon Tienst i hans Embele/ ehwadh hälst thel wara tan/
i widrigit fall/ straffas bäde then obetänckle Prästmannen/ och thensom
hans Ticnst anmodat hafwer/ medh Nödfall är thet annat.

vill. Widh alla Kyrckior måste wara en godh Klockare / hälfl
then som kan läsa och strifwa och wäl siunga / såsom ock en bestedcligh
kyrckiowächlare/ som vpwäcker Folkel/ giftver 2lcht pä lhcm som sigh illa
anställa vnder Gudzliensten medh sqwalrande / löpande vchur Kyrckian/
siäende pä Wallen/ drickande/ elc.etc. Förcr che brotzlige til Stocken/
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som che lildsmde blifwa/ trestas nägoncher emoot/ then straffes affKyrctis-
räoet än härdare.«. Kyrckiorädet måste honom forswara emool chem som
honom förachta eller förlreeea - Til iöön bekommer han nagol affßöees-
penningar/ Gudhfruchtigt Folck gifwa och något aff engodh Wilja.

IV.

Om Satechtsmi Osning i spnnerheet.
OM cateckifmi Osning är wldlösstigt strifwit vthi

datecliisrni hwllken NU är aff NyjS
vplagd/ ther til nu thttta tillägges.

I. At Föräldrarne alftvarligen förmanas / ch« che hälla Barnen
<tt lära sina Chrisiendoms stycken sä snart som che lära tala / ty ta äro
che lydigare l blyjas mindre om the icke tunna / och fä meer och meer
Hogh at lära wijdare/ hälst när che blifwa försichteligen tilhäldne.
Föräldrarna mäste och hafwa sina Barn medh sigh til Skrifftehäld och
VilitÄiionel, (ther Wäderlcken sa är) fast the allenast kunna ttl stycke
eller e. Ty cher igenom lockas che at meer och meer tilläm.

11. Ock som Föräldrarne äro myckit tröga här til / sa måste the
aff täralena härdt tiltalas/ gemeem ärcheeock/ at che sälja Bar-
nen wara yngre/ än che äro/ cherföre mäste Siälesöriarna in cataloZo

ther effter see / och H,NNUIN i Skrifftbooken
antekna/ hwilkel blifwcrbärarena sedan en godh Effterlältelse/ at che kun<
na ährligen ja esomofftast påminna Föräldrarne cheras Plicht vthi Bar«
nens Christelige Vpmchtelse.

ill. Man hafwer Orsaak at hugna sigh/ al vthi mange Försam-
blingar/ hafwer Vngdomen i synnerheet/ wackerl förkoffrat sigh i sin
Christendom / och ett godt Framstegh giordt i dhejsa Hhr/ ja också vthi
L. Förklaring öfwer catecnilmum, men i stmblige Fsrsam»
blingar äro che störste delen försumclige at lära chenna Förklarningen /

ltjka som thcl wore en omöijellgh ting chen til al lära j Men chet är
icke annat än iäma och Försummelse - Hafwa the lärdt the langa tss<
ningar (säsom Skrifftmahlen «.) hwij stulle che icke lära che korta? Ja
hafwa che kunnat lära ett heclt Spräak/ (och somblige fiere Språk) i sin
späda Barndom/ ther vthi mänge tusende Vocabulg äro/ hwarföre icke
the ko«a jäsningar sm the blefwo tilhäldne?

IV. Om förchenstul Föräldrarna / eller che som i Föräldrars
ställe äro/ liraxl aff späda Barndomen/ hälla sina Barn at lära/ och cher
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medh fort fahra/ är inchet twifwel/ at juBarnen/ när che komma til
sina ic> Hyr eller i,/ stola kunna alla sina Christendomsstycken medh L.
LuiKeri Förklaring / och hafwa än lä 6 Wekors tijdh til at lära hwart
Stycke. The lam / och om sin Saligheet lijttt bekymbrade förewända
sigh ingen tijdh ther til hafwa! en snöpligt) Vrsechl: När man gaar til
och ftän Kyrctian / när något brjdas widh Kyrckian - när Gudzticnsten
är ändat pä Sön - och Helgcdagar / kunna thc Gudftuchlige / (och om'
sin Saligheet bekymmersamme) myckil lära; 3)iel» the säkre och ogud-
achlige hafwa pa def)e stunder sill ogudachtige Tijdhfördryff.

V. Ock är högst aff nöden at barnen(och the som i barndomen
äro försummade/ och nu mäste lära ) icke allenast blifwa haldne fiijtigt
til ae lära/ vthan och til at lära rätt och tydeligen/ ty eljest kunna thc al-
drigh förstaa / hwadh the läsa.- Förchellstul the som inthel kunna läsa i
Book/ och taga sigh lhet nödige bekymbret vppa/ al lära och vnderwijsa
andra måste sa wal sielfwa som the hwilka affchem vnderwijsas/ gifwa
godh acht vppa/när lhet i Kyrckian affCatechismo läses/ hwilka när che i
Skriffthallel förhöras/ och eljest sa offm som lilfälle gifwes/ måste lhe ajf
iärarena rättas och corriZeraz.

VI. Man hafwer i sombllge Förfamblittgar vthi VislrZtionerne,
sioor hugnad/ al the läsa sa wäl i Book/ sa ae fast ringa lamilier äro/
ther vthi icke någon booklärd är/ som både sigh och andra lära kan/ ja/
några Huushäld finnas och sa / thcr vthi alla sa wäl vnge som gam»
blc äro booklärde; och kunna icke allenast tydeligen läsa heele Ocecliis-
mum, vthan och ferdigt til Frägesiyckerne swara. bärarenas fiijt/ som
tänckia pa Apostelens Ord/ Nebr. »z. ,7. är thelta ae tilstrifwa) huru
lättcligen kunde och thelta i alla Församdlingar stee/ om the antogo book-
lärdeKlockare/ hwilken aff hwar By iFörsamblingen stulle taga til sigh
cn mä!l Poike at lära honom läsa i Book (hwilken heele byyn borde
skaffa vppehälle pa >,agra Månader / der Föräldrarne icke förmatte dcn
vppchalla) och denne Pilt stulle sedan the andre barnen i samma Byy
lära läsa i Book. Men som i alla Församdlingar sadane Booklärde
Klockare aff hwariehanda icke äro tilsatlc (chel dock war aller-
nadigcste öfwerheetz wilja är) sa kunde wal i medlerlijdh/ae sadaneKloc-
kare, förskaffas/ någon finnas ifrån eller ock Scholarne/som
pä en kort tijdh lhetla pa sigh logo/ om ther efflcr söktes. Ja om ingen
annan funnes/ matte wäl the vnge Prcsiemc/ för Gudz Nampns Hhro stul/
lhetla pä sigh laga / som allaredo i nagre Församdlingar Proff är giordl.
OmWedcrgäldningen för chcm som först lär« widhKyrckian/ och scoan
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hwadh che stole hafwa för sin Mödo/ närche lära andra i byjarnel kunna
Dnn. ?2KoreB äispenlera, effler som Föräldranas iägcnheet kan wara.

VII. Ock ae lijden icke onyttigt förspilles / och Barnen medh
siöne iusi ma lära/ måste chec gambla maneret at laft för Barn affstaf.
fas/ (lher nagre Bookstäfwer läsas söre, och iärjungen läser them effter/
sedan besalles han sättia sigh och läsa ofwer/ som chel kallas; käre hwadh
stal han läsa öfwer/ som näpllgen minnes en Bookstaffaffchel < hastig,
heee honom föreläses?) Men några bookstäfwer 4, s, eller 6, läses ho-
nom före. Lx. Zr. A. b. c. d. e. f. och che samma än fieere gängor.- än tllbaka
l. e. 11. c. l>. 2. Icern a. c. e. k. 6. b. a. öcc. Til lh<s iärjUNgen them
wäl känner/ och sa ma han läsa them nägre gangor för sigh sielff/til ches
han blifwer rätt wist pä sigh/ sammaledes lhe följande Bookstäfwer. När
han hecle l? c tan / öfwes han pä nägre Bladh i b c Booken
at nämpna Bookstäfwernc/ för än han begynner läggia lilhoopa Slaf.
welserne - och när han pröswes wara fcrdlgh pä Bookstäfwernc/ sä mäste
sammaledes hällas medh stafwande / nembligcn at han wäl vnderwijses / til
lhes han förnimmes sielffkunna stafwa eller läggialilhoopa/ lhen Raden ellersom honom föresätles/ tähau äter läser lijtttför sigh sielff «.

VIII. Och som thetta Sättet är mödosampl ftr informZiore, (doch
nödigt och nyttigt) sä kan han cher han fiere Dlseiplgr hafwer / sättia hoos
chem som först begynna / nägon aff che andre som bättre äroför sigh komne/
hwilken pä ofwanbemelte Sätt che först begynnande vnderwijsar. Pä sama
Sätt handlas med chem tä che kunna wäl läggia'lilhoopa (eller stafwa) ock
stole begynna läsa innan til/som man säger. När che stola läsa nägoc v«
chan til/mäste che thtt samma offmläsa innantil/ sä wäl Mäeme manu-
äuÄore, som för sigh sielfwa/ at che aff thet idkesamma iäsande i sielfwa
Booken mäge lära chet vthan til. Om nu chella Sättet lrooligen hällts/
warder cnOilcipel snart/ ja emoot Förmodan lärandes läsa i Book.

IX. Pä thetta sättet hoppas man / al barnen stola wäl komma
til at lära sina Chrisiendoms stycken/ antingen che lära läsa i Book/eller
eljest hälles fiqtigt at lära aff andre: Samma Hopp haftver man ock
om the vnga Pojkar/Bränger och Pijgor som lyda Förmaningar; Men
swärare ar medh them som i barndomen äro försummade.- hafwa begynt
gää i Sielfzwald / achta inga Förmaningar / stöta icke heller stoort cher
om/at che iSkriffllMochVilitacioner bliswa vchstämde och hotade/ zc.
Ehuru theste gecnstörtige sigh anställa / mäste che lijtwäl intet lemnas i
sin tättia och Mootwilllgheel/vthan pä thetta zätlel handteras: (i)Kun-
na che nogaförhöras hwadh che hafwa wäl och äittinHe lärde/ (ty aff
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läsande tan man siraxt märkia om che första chet che läsa) och chet alle-
nast nocerez i Skrifftbooken/ medh ett fult titzno (x.) thet lhe läsa medh
staplande, Nlltercs medh ett halfft (i) sättes chem före pä en
Manad eller twa/allära thctthe cnntuse läste/ al rätt och lydcligen lära/
såsom och nagce styckell til/ (;) När chcn försatte lijden kommer / stola the
waratilstädes widh Kyrckian/sön än någon Tienst begynnes / åtgöra «l
Prooffaffsin iydno ock Flyt. (4) Sätteschem äter före nagre stycken til al
lärapa en witz lijdh/ (Föräldrar och che som äro i Föräldrars ställe/ förmå-»
nas och al hälla chesse försummelige til 4ydno; hwilkce om the försumma/sto-
le che hardl Malas.) (;) När lhe nu aff achstilligc iäxor och Förhör/hafwa
lärdt sina Christendoms Hufwudsiycken/ Skrisstböncrne/ Affcon - och Mor-
gonböner medh Bordläsningar/och budit til at något lära affL För<
tlaring/ och första thet the läsa/ ma che Zämicleraz lil H. H. Naltward.
Ock (6) ther widh måste the imet siadna/ vchan äter sammaledes styckewijs
lära L. LulKeri Förklaring och omsijder Fragestyckernc.

X. Skulle och några sa geensiörliga finnas/ al lhe Prästernas och
Föräldrarnas (Huusbondes och Maalmoders) Förmaningar aldelcs för-
achtade/vndanstickandes sigh både i Skriffchall och privZt Förhöör/ thesse
stole affFöräldrarna (Huusbonde eller Maalmoder) framstaffas fsr Kyrc-
tioradel/och lher alfwarligen förmanas och hotas medh Stocken/och fsrsö-
tia om the kunna fa iöjfte för sigh om sin förbättring/ Men beswijka che och
sina iöffles Män/ achm icke heller Föräldrar (Huusbonden) som lhem wilja
sramhafwa pa nytt; Ta talas medh iänsman och Rättare / m the en sådan
Moolwilliganftamstaffa fsr Kyrckioradet/ och försökcs än om förmaningar
ock Hotelser något kunna hoos honom vchrätta. Men är alc Arbete sirgäs-
wes/ strifwes ther om tilDoom Capitl. Thetla är wäl mödosampt och be-
swärligilför iärare/men chem böör lijkwäl lruga och förmana/«. och see
til huru che kunna omwända sina HHZrare ifrån cheras wägars willo/ och
ftelsa lheras Siälar ifrån Döden.

XI. The som til någon Hlder komne äro/ al che inlel meera kunna tillä»
ra/ hallas cher til al che wäl första hwadh the hafwa lärdt/ och hwadh che hö-
ra andra läsa/ såsom och öfwas the effter mörjclighelen vlhi siclfwa Frage-
stycken- The förmanas ock/ al hälla che vnga i sina Huus/ atläsaAfflonoch
Morgon/ »rem til och ifrånBordz.- Ty när che vnge ock sma imetkunna lä-sa (förbemelleßöner,i synnerheet) scer man n-äl al chel är che gamblas
stull/ som them ther til imet hälla/ ock fördenstull stola the hardt tillåtas/ nar
che vnge hafwa sigh försummat vchi sine Christendoms stycken.

XII. Hm Skriffthall är och in förmält/ al thet ärgan-
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sta nödigt och nyttigt/ ty thtt Hhörare l?a wäl Barn som läsa kunna/ som al-
la gambla) ickekunna komma til Kyrckian / och läta förhöra sigh thet som
önsteligit wore/och kunde i Kyrckian medh stöne Andacht förlättas/ sa ma<
sie Prästerna taga chen Mödan sigh vppä/ ochreesa kring i Församblingen/
kallandes tilhoopa 20 eller;o kZrnilier vngefahr/cher allaikamilien måste
komma lilstädes- The som äro hemma och wachlaHuusct/medan che andra
läsa/ måste sedan komma / närche sirlige hafwa läsit och gaät hecm til at
släppa chemastadh igen och lata sigh examinergg.- Ock när che hwarför
sigh således äro förhörde/ ta ställes for them alla tilhoopa sådana Frågor eller
Spsrsmaal/ lher medh förnimmas kan/ om che och första hwadh che läsa;
och sidst frages noga effcer huru the lefwa i sinc Huushald; om che läsa Aff-
ton och Morgon (och chet knäfallandes/ och icke i sina Sängcr liggiandes/

thet en ond wana är.) Icem om che läsa när the fa sigh Ma«? och hwadh
feel som lä finnes hoos en eller annan/ medh Trätor/ Olydno/ etc. eec. thet
corrigerez, eller effter bestaffenheeen remitcercs tilKyrckioradct / eller til
WerdzlighRätt/eller ock tilDoomCapill. stulle något vndandöljas, som
borde lä angifwas sa straffas sa wäl Dsljaren som chen brotzlige.

XIII. Widh Skriffchallcn måste alt Misibruuk förtagas/ nemligen
at inga fiere reesa omkring änchesomstola examinera, och al ingen bekost-
nad cher medh görs; al som intet belänckia/ hwadh Nytta
lhetta förhöret medh sigh hafwcr / icke ma hafwa Orsaak något at tadla.

XIV. OchsomiSkrlffchaUallaärostyldigeal komma tilsiädes/ ty
förchen Orsaken stul reesa iärarne omkrillg/ altsa måste the som lagligic
förfall hafwa/ laea sigh exculera, och komma lilstädes pä ett annat Skriffte-
ställe/ eller ther thet icke stee kan/ at lhe ta endleligenkomma til fsrhöör widh
Kyrckian/när alla Skriffchall äro förby/ och p.a en Dagh stämma
them som hafwa waritborto/exZmineiAnciez them först i sin Christendom/
och sedan ftagandes them Orsaken/ hwarföre the hafwa sigh icke inställ i
Skriffchallel i förnimmes thclwarastedlaffMootwillighett/ dömes
först til nagol lindrigt Straff/ sedan til nagol härdare sä frampt icke
Incercelllvn om theras förbättring kommer emellan. The som pä thenna
stämde dagen icke heller komma lilstädes / och chel förnimmes fiee aff
Moolwilligheet/ chem måste Föräldrarna (Huusdondcn) framskaffa til för-
hör och Plicht/ eller plichm tillyka medh them. Men ingen sanlingen han
aff Trefio elleriagligh Orsaa? hafwerwaril borto ifta Skriffchallel) stal
drista sigh at komma ftam til och H.Nattward/ fö« än han
haswer ledl sigh för Predikoembelcl/ och giordl sin Chrifiendoms bekännel-
se/ finnes hoos honom (som hafwerwarit borto) någon försummelse i lä-
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sandtt/ handlas medh chen/ esseer som förr sr iiZcuerat om che tröga och
försummclige.

XV. När the komma fram til förhör/majle che widh läsandet fogcli-
gen handteras och vndertältas om che nagol stapla/ och cher Förmalling och
Tilmal fodras/ effter förhöret lilläggias. The hallas ock til Gudclige Hthäf-
wor widh läsandet.- At the böja sina Knää/ när någon Person i chen HTrce-
faldigheet nämpnes.- affdraga sina Handskar och foga händren tienligen ui-
hopa. Mansolcken komma fram medh lienligit och borstadt Haar (läg-
giandcsKapp och Pistaisran sigh) Hustror och Pijgor medh sin licnltge
Drächt/« «. ty the träda la fram och tala icke medh någon Mennistia om
Werldzlige saker/ vchan göra sin Troos Bekännelse ssr Gudh/ som i synncr-
heel ärtilstädes vchi sadane Gudelige fönättningar.

V.
OmDöpelse Acten/ochKprcklogangz

Qwinnor.
I. Then helgaDöpelsens förrättas aldeles essler Handbooken och

thet vchi Kyrckian (der icke Nödfall är) och hälst i Chorenl der tijden icke
tillåter/ kan riZetÄtion gaas sörbij/ och, synnerheee denförmaningen som in-
föres effter och affEvangel. lO.

11- Til Wimen öftver Barnsens Doop/ 26mitcer28 inga som äro aff
<n annan Religion, ty che masce Nipulcra för Barnet och des Vpmchtelse:
icke heller the som äro satte iftan H. Naltwaro/ eller stadde i någon vppcnbar
iast (ther pä ingen atfwarsam Bättring fölgt haftver) ey heller vngl Folck/sa
al ingen tillätes vnder is Hhr/ prZcvio examine.- jache som icke hafwa
lärdt stna Chrisiendoms stycken/ ehuru gambleche ma wara / stola icke heller
sia Fadder. Hwarföre böör Siälesörjarcn sörvth weea hwilka som bindas
lil Fadder/ (hälst i the Församblingar ther en ond Wana inkommen arwid
Faddrars biudande) at the icke medh NeesaafwijsasifradenH.Böpelses

Thet måste ock förhindras/ om förmanga Faddrar bindas. Med Nöd-
dop handlas ock aldeles som vchi Handbooken ärförfattat/ men vchan Nöd-
fall giöraachstildnaeemellanBöpelsen och Chrismingen är aldeles orijmli-
git/ och måste inchet talas.

111. Ecktalwinnor och Barneföderstor stola widh något Tilfälle i
Predikningarne vnderwijsas / at the effter Barnsbördan hälla sigh iftan
Gudz Huus pä nagre Wekor/ och blifwa sedan intagne/ icke al Barnsbör-
dan i sigh jnlffär ohcligh och Gudi MiHagellgh -, vchan chella stecr för che-
rae egen och samplEhrisieltghTucht/ och grundar sigh s»
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wäl cheras hemablifwande som cheras Kyrckiogang pä che Christnas Frij-
heet och mäste medh ächm och luchlige Owinnors Kyrckiogäng hallas effter
Handbooken; Sammaleoes ockmcdh chem som hafwa födt dödtBarn/ och
Fostret eljest är ftilgangil/ chen lröstes och intages pa wanligit Sätt.- Men che
hwilkom Fostret i ottjdh förgäas (som man talar) tröstas ock sa, och när che
komma til sin Hälsa igen / ga che i Gud; Huus vthan någon Intag,
ning/ tacka Gudh för sin hälfts relUcucion, och bioia Guoh näoeligen as-
wända fieere sädane Händelser.

iV. The somför Wtjgningen äro belägrade affsine Män/tagas wäl i
Kyrckian såsom andre ährlige Iwinnor/dsch icke pä samma num och Stäl-
le/som che andre luchtige vthan länger tilbaka/ atTuchten ma
hafwa sin Heder och omchten någon Neesa. Men che som äro hafwandc aff
sine Fästmän (och är bewijjWl ac the äro lrolofwade)och Fäsiemännerne äro
antingen döde eller bortreste/ inlagas wäl såsom deste i förchdh belägrade Hu-
strur i dock effter Predikan eller sluten Gudztiensi.

VI.

OmSknfft ochAftösning ochHEßrans
Nattward.

I. The som wilja gä ftam til måste i tijdh wara lilsiädes/som sagdrär/ och Christeligen sigh cher til förvch bereda/och icke obetänckt löpa
astadh/ när che see andre framträda/ che måste ock wara Prästen somstnfflar
kunnogc/ icke allenast til Ansichle/ vchan ock til sin Christendom: Hwilkel e-
hurn swart thet är/ i synnerheet effter iegofolcket sa offra siyttiar iftän lhcn e-
na Församblingen til thcn andra/ sa mästcthet doch stee/ alchet H. Sacra-
menlet icke meddeles en owärdigan.

11. Ock fsr thenna orsaken stul/stal ingenreesa iftan någonFsrsam-
bling/ vtan han hafwer Kyrckioheerdens eller i hans fränwaro/Cappellancns

sigh om sin Christendom och förde iefwerne. Och när ett sådant
HcteK fordras aff Själasörjaren/ stal Huusbonden och wara cher hoos/ och
effter sitt Samweee wema om samma Persons förhällande; hwad framsteegh
han giordt hafwer i sin Christendom/ kan sees affSkriffcbooken/ måste alt sa
en Siälesörjare gifwa ett sanfärdigt Witncsbörd/ sat icke han tillijka medh
den/ som tager/ bedrager honom som en sädan Person emool tager)
och denneWimeestrifft måste them meddelas vchan nägon betalning / effter
the äro mästedcls fattige Tienstehion; Men cher endceligen Betalning ther-
före fordras/maste för en sådant öfwer 4öre Solfmym.

111. När nu ett sädant Tienstehion kommer til en annan Försambling/
stal



stal Huusbonden/ (widh wilkorligil Straff/ om han chet försummar) taga
thcn Personen mcdh sigh til Kyrckiohcerden/ och framwnsa samma bcstcdh/effter hwilket såsom ock ett kort förhör/chm samma instrifwes i Skrifftboo-
ten/ och ther Kyrckiohcerden intet nltroor sigh al känna thcn Personen igcnl
när han (hon) kommer til är intet oradeligit al gifwa honom
(henne) en Sckedel/lher vchi både Huusbondens och then samme Personens
Nampn 3nnc»cerZB, atthen haswer framleedlelt godtBewijs. Hr och en
sådan Person illa infurmer.iä i sin Christendoom/ nntcrgg ock chet/ och
Huusbonden förmanes at lata honom (henne) lära sine Chrisiendoms styc-
ken och sön intet taga honom (henne) medh sigh til äbwlucion och Her-
råns Nattward/ sir än han (hon) blifwer wäl vnderwijst.

iv. Nu kunna okände och andre fiychnge Personer biuda til aesmyga sigh fram til AfflGning/helst i the folckrijke Församblingar? Men
sa måste Klockaren och någon annan / som wäl känner chem som länge i
Förjamblingen hafwa wistas/ sta vthanför 3ZcerNie dören/ när Folcket in«
gaar/ och nar the sce någon okiänd/fraga honom hwadan han är ? och hwadh
Bestedh han hasiver mcdh sigh ? och enär the finna någon vthan Bestedh/
eller någon som haswer fsrachladt Skriffchall/ eller eljest är försummeligl)
at lära sina Chrisiendoms Stycken/ then stola the intet inlåta til Skrifft och
AfflGning.

'

v. Pa hwadh Tijdh och ålders Hyr the vnge Barn stola tillåtas ae
komma til Hbloluciun och Herrans Nattward/ kan inchet wist sätlias! vtan
Skrifflfadren ratte sigh effter theras Framstceg i sm Christendom/ icke alle-
nast huru the kunna läsa/rchan ock huru the första thct the läsa/och borde chct-
<a stee widh thet Tolffte Hhret äth minstonne Men såsom Föräldrcn ne mä-
siedcles äro här vchinnan förjummeligc, och säiia altiidh Barnen wara yn-
gre än the äro/ chcrfsrc måste ther effter >ees i Christningzlengden/ och Föräl-
drarna förmanas och rättas.

V I. När ta Föräldrarna wilja framhasiva sina Barn första gängen
til Skrifft och Horans Nattward/ måste the litlrjka mcdh chcm komma
fram til Skrifflfadren/ helst dagenförvch/ och latachem ther examinera och
vnderwijsss/ ty siclfwe Skrifflningcn måste intetförhindras genom sadanas
förhör/ icke heller medh theras förhör/ som äro bcfalte något mehra at tillära/
för än the kunna aämitlergg til H. Nattward; ty the mäste ockförvch koma
ftam för Prästerstapet/ae ock lhcras förloffring ma 3nnoteri,s i Slrifftboke"<

VII. För>amblingen vndcrwrjscs wäl ther om/ al ingen teer sighfram
til som ickether til Christeligcn är beredd/ som sagdl är/ och i
spnnerhcel wäl förltjkt medh sin Nästa/ förnimmcs nagol annat/ straffes en
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sädnni Kyrckiorädtt, förmancs tilBättring och drifwes pä Förlijkning med
Trätobrodrcn-- Detta förstääs enkannerligen om Injui-ier. Mmchcr någon

hafwer en Twist om Arff/lordcägor eller annat sltjkc/(hwilkel Gudh ochßäl-
ten hecmstiutes/) och tan all Grull och Illwilja siä vthur sitt Sinne/chcr til
hanalfwarligen förmanas måste/ tanhan wäl i>clmicter2s til H. Nanward.

VIII. Hlllest lher Prcdikanlerne förnima nägon Oenigheee yppas i För-
säblingen/bMda the til sådant sielfwe/gcnomandra/och Kyrckiorädct at däm-
pa/för än Illwilian meer och meer tillager; och som chem icke all tan sa noga
wara kunnigt/ hwadh i Försambl. steer/ böör them som Gudh älsta och then
ädla Frizden/ gifwa sådant tilkänna/ at icke en haatfull Mennistia/ affOför-
stånd teer sigh fram til Afflösmng / ty om thet steer/ och wederparecn tyger
cher til/ eller och när then andre framträder til Striffl eller H.Nattward/först
<n sådan Twist vppcnb». ar/ sin Trätobroder at förhindra och fömeeta/ ta fto«
la the bada straffas i Kyrckioradet/ eller som Saakcntan wara til/ angif-
was widh Werldzligh Rätt/eller i DoomCapitl.

IX. Hwadh som comm. IV. F !s. är sagt om Gudeliga Hthäfwor/ mäfie
här för all ting tagas i Acht/ sa wäl när the framträda tilStrifft och chcr i<
ställ/ som til H. Bord och cher ifrån. At the falla pä sine Knaä när the haf-
wa fädt tackandes Gudh för then Nädh chem wederfahrcn är/
och at the bliswa stadigt i Kyrckian höra med Hienans Andachl Predijtan/
bidia troligen Gudh/ både när allmcnnelige Böner läsas / och när the stam»
siijga til HBord/ och träda thcr ifra/ och föra sedan ell Christcligit iefwernc/
sinnes härvthinnan nägot fecl/ mäste chen brotzllga tilbörligcn corri^elZz.

X. cMffttr Wiinsäden mäst i alla Församblingar är förnnga/»synnerheel
emedan Wijnet säljes fast dyrare än lilförcnde / allsä gifwes chcr til affFör-
sambl antingen i ett Bäcken när the gää til Strifft/ellcr ellicst nägot wist om
Hhret affhwart Huushäld/ eller affhwar Person som gär til H Nanward;
Inhysesfolck som nägon iägcnhccl hlifwa/ gifwa gcmeellllgen til Nijnhäld
<tl rst. Sölfwer Mynt ährligen / för hwar Person som gär til H. Mtl-
»ard/ medh the Bchfallige handles mi<kundsampt.

VII.
Om Troloffnlng och BrudwtMNg.

SäomDoomCapillet hafwer affTrätor och annan iättsiunighcee/som
förelöpcr/ wid Troloffningar sioor Mödo ochFörtreet/sä mäste Prcsterstapel
wäl vnderwq<a sina Hhörare sä i lhelta som alt annat.-

I. Ht theför all ting bidia Gudh/ bclänckia sigh wäl rädftäga sina För-
sldrar/(eller them som i Föräldrars ställeäro) ja ock sina iarare/och andra go-
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da Gynnare/ för än the sluta ett sa högt Wärck; Såsom ock granneliga sta-
ga effter den Personens Sinne/ WilkorochTilstand/ sön än the binda sigh
emellan ett Band / som sedan intet kan vplösas.

11. När the komma lilKyrckioheerden och begära al chet stal lysas til
Troloffningi ssom den Ceremonien intet kan bortläggias) mai-e concl2.

Kenrernc först förhöras i fin Christcndom/ sa framl thec förr icke är kunnigt/
och 26mittel25 inga til någon Troloffning / som icke kunna/ förvlan the an-
dre lastningar/ också en godh Decl Förklaring öfwer darecmsmu.
Ma,le ock bägges Föräldrar (eller Förmyndare) wara tilstädes, och lata för-
nimma/ ae thcl är allés chems goda Samtyckio/ såsom ock bcwijsa/ ac the icke
äro i någon Skylostap eller swagerstap/som Cchtenstapct förhindra kan/eller
med någon annan Echtenstaps lofwen förbundne.- När alttlMa är r chtigtt
sa kan iylMngen stee/ men ingalunda la strävt/ vtsn ,4 dagar ther efftcr Tro-
loffningcn förrättas i Kyrckian i begge
comranenielnes/ theras Föräldrars (eller Förmyndares) ther the tunn»
wara tilstädes/ och några goda Mäns närwaro.

111. För än Wningen eller Troloffningen steer/ masie wara för-
wiffaloM Bröllopsdagen/hwilkcn om msijeligit är/ måste hallas 6 eller
högst 8 Wekor ther efftcr / Widh Troloffningcn förmanas ock doncrgnen.

terne til böner ochHkallan til Gudh vchi ett sa högt Wärck/ och al the halta
sigh tuchligt och ährligcn. Förbiudes lhcm ock Hedcrsliggiandet; Men wit
någon affSlächlen och andra goda Wäimer thcm til Bröllopet något för-
ähra/ ma the thcl sticka til theras Hecmwist.Kommer i deffe 6 eller 8 Wekor
cnmrizkeniei-ne cmcllan någon Wcdcrwilja/ förmanas the til reconciliÄ.
tiun, och biudes til/at förlaga orsakcrne til en sådan Ocnighcet; Irem stagas
efftcr och straffas onda Radgifware och Echtenstaps sörstörare/ som pläga sig
insmyga. Mcn kommer denne Wcderwiljan aff Bröllops Förhaalningen
öfwer 8 wekor/hafwa ta vnn, ralioreg al wäma Tillaalsom icke hafwa drif-
wit pa dopulZnnnen/ eller bewijsa sigh wara vthan stuld.

IV. Skulle några vnga framkomma/och antingen siclfwc eller effeer För-
äldrarnas Ingifwande begära Trolofwas; sa måste granncligcn cffter H-
drcn stagas/ och ingalunda trolofwas någon MansPcrson som icke hafwer
fyll (til thcl ringaste) sine 18 Hhr/ och IwinncsPerson 14 Hyr: Thcl måste
icke heller lillälas/ al Föräldrarna/ som hafwa en vng Son eller Dotter/iom
pa någraHhr icke kan begifwa sigh i Echtenstap/ läge til sigh en Dräng eller
Prjga tilat tiena/lofwandes thcm sitt Barn/ när thcl blifwer sa til Ährcn-
chelta måstePresterna inchet gilla/ ty widh Echtenstaps loswen och Troloff-
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ningen/ mäste chefer all ting granncligen spöna effler conrlgneluernegmo-
gna/ frijwillige och fulkomligc Ja och Sanityckio.

v. NärEncklingar ochEnckior wilja träda lil etc annatGijfte/ stal chet
inchet fice för hastigt cffter chcn föne Makens Dsdh/ vchan til chet minsta
ett Hhrs tijdh ther effler; Skulle någonhaftva smä Barn/ och elicst ett swäre
Huushald/och Församblingen lager cheraffingcn förargelse l vthan beder
för chen famme; ma ther om strifwas til Doom Capitl. eller til vn. rrspo-
snum, om Förftmbl. är widl ifrån conlitt. afflcgcn. Ingen Hncklmg
eller Hnckia tillätes annat Giffcermääl / för än Arfwingarne äro affwittra»
de/ then Presiman som förAfwitringen nägon copulcrar, ssä ftamvt
WerdzlighRätt chet icke tillåter) hafwer ac fruchta för chet Straff/ som ther
pä följer. Skulle och emellan coniraKenccrne wara stoor Olijkheel i Hl-
dren/ mäste Hcheenstapel icke lätteligen lillälas.

vi. Kommer nägon och föregifwer/ sijn Maaka wara borlrpmbd/ begä-
randes träda i annat Gifftc/mäste cher om granncligen ransakas; Om? E-
när? Hwart? Ock affhwadh Orsaak chen är bortrymd? om chen
rande hafwer lälit sökia effeer sijn fönymbda Maaka? Hurulcdcs che lcffde
tilsammans/sä länge the woro nlhoopa? Om chet är kunnigt hurudam ies-
werne chen fönymbde sedan fördt hafwer; Ock huru chen hemmawarande
hafwer sigh förhällit? «. Effler cheffe och andre Omstendigheler mäste noga
ransakas i Kyrckiorädet/ (och ther sä synes/ widh Häradz Tinget) Ran-
saakningenförstickas tilDoom Capjelet; Pä samma Sätt examineraz och
nar thee föregifwes nägon Soldat wara slagen iKrijgh/eller wara sängen/
eller och fönpmbd.- Ock Hustrun wil träda i annat Gifflermäal; Tä ock s»
ransakas/ om chen Saldae/ som sägeswara borta / hafwer chen Tijdh han
war widhRegementet/ striftvil sijnHustru til/ eller lätit sigh nägot wärda om
henne? The som här om witna/ mäste wara lrowerdige / och fiä för alt Eff<
lcrlaal/ hwilket alt granncligen nuceraz, och öfwersändes til Doom Capitl.

VII. HcemlighEchtenstaps iofwcn/som ärsimen emellan conls2ken'
terne, rätta Gifftomän owilterligcn / kan intet ftillbordas/ ther wederbsran-
dcrna icke wilja ther til samtyckta. Hr Sängclagh ther tilkommit/ och Föräl-
drarnawilja än tä intet conlencerg, stiutes Saaken til cenliNorium. Ocksom che oluchtige OwinnesPersoner / som läta lägra sigh / föregifwandes
chet wara stedl vnder Eckeenstaps iofwcn / myckit bemöda Doom Capitl-
Altsä mäste iärarne här emoot/ sä wäl som alle andre iaster som gäa i swang/
meoh alt alfwar predijka/ läeandes see huru sioora Slraffthcrpä altijdh fötgt
hafwa. som widh en WerdzlighRätt päläggcs/ och Kyrckio-
plicheen/ (hwilttn här effler meera mäste sterpas) äcklas Mer affcheomch<
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tige Personer gansta ringa / men Gudh heemsöker doch sadanne pa sidssonne
hardeligen. Owinnes Personer förmanas ock/ al che ingalunda lrco che
lättfardigeKarlar om cHchtmstaps iofwcn/ fast än che chen medh Eder be-
träffm/ly thcn som ingen Förfyyn hafwer al synda emoot thet <l Bödel) han
achtar icke heller che Synder som bcdrijfwas emoot thet 2 Bodet.

VIII. (som ftuchtandes är/
al che allestädes framkomma) la lager Kyrckiohcerden bcgge Personerna för
sigh i Kyrckioradtl/ och ransater om cher ärnågon Ccktcnstaps iofwcn ? är
cher iofwcn och che wilja chcn halla/dröijcs inchct länge med
och che bota nlKyrckian för Förargelsen och olilbörligit Sängelagh/ Twa
Dal. Sslf-Mynt: äro che förmögne/ gifwe något mchra/ are che fattige mo<
<lercr2s thet iKyrckioradtl. Hr ingen Echccnstaps jofwen/ ock nagonthera

och wil inthet lam sigh sfwerlala/ angiftve iändzmannen dem
wedh WerldzlighRätt/ och när che cher plichtadt hafwa/ vchsia che sedan en
alswarsamKyrckioplicht, Hr cher Echtenstaps iofwcn/ och Föräldrarna al-
lenast sia emoot och intet Onci-2kenrerne,biudestil ae öfwcrlala Föräldrar-
na; men förebära Föräldrarna några wichtige Skiäl/ angisives Saken i
DoomCapitlct/ medh alla sina Omständigheter/iKyrckioradtl wäl ex2ini.
nerZoeochvnderstrifne.

Ix. Brudewijgningen stal förlättas i Kyrckian/ der icke ovndwijkeli-
geförhinder äro/och i rattan tijdh/vchan all widstcpeligit och fafcngt Wäsen-
de/ såsom medh olilbörligit rijdande och kiörande/ stiutandc och annat onö-
digt Praal. Bröllopet fijrcs medh maltcligheet och bcstedclighccl i Herlans
Fruchlan. Händer nagol olilbörligitvthi Bröllopet/med Kijff/Slagzmaal/
och annat Ostick/ thet cxaminerZg jKyrckioradel/ och effter ches Groffheer
föres til Werldzligh Rätt. Intet Bröllop eller annat Gäsiebudh stal hallas
pa någon dagh/ när Sön-Hsgtijdes-eller Helgedagh immeäiatc cher pä
följer/ widh wiltorligil straff.

X. The Qwinnor som förnimmas wara hafwande asssijne Fästemän/sto-
le intet klädas i seedwanligh hcderligh Skrudh/ och cher til bota 2 Dlr.
Sölfwer M. Men che som döljat och gaamcdenhederlighSkrudh/böte 4
Dlr Sslfwer M- Alt Kyrckian til godo:che Rijke bota något mcera / che
Fattige nagol mindre. Ock stolaBöterna vthläggias/ sön äll Iwinnor-
na fa hälla sij»Kyrckiogang.

XI. <yc som läca sigh copulerZ Präsiemän/stola tiWa
medh then privelaclejiraffas/ock hallas och the copule-

Personer förbindas alboo tilsamman/ och Saaken angiswes iDoom
Capill. The som sty til en annan ellerfremmande Irth/ och lam sigh samman



wija/näpses lilbörligen/fampt chen som Wngningen förlättade/äro che i styll<
skåp eller Swagerstap/ ta handlas med thcm csster Kongl, placZrei-.

XII. När Oenighect yppar sigh emellanEchmPersoner/ masie straxt
affvn. PMore.elleri Kyrckioradct/ ftagasc?<tcr or a.cn cher til och dcn med
alfwar stnagas/och pa Fsrlyknlngortjfwas, Grannar kunna ock myc»
tit cher til hiclpa/ at samma Förluknlng hålles; Hålles den inttt/ hafwas the
äter fram för Kyrckioradtt/och chen brotzlige (der orsaken och feelet ärhoos
enthera/ men cher begge hafwa stuld' måste och bagg<) straffas/först mcdl)
lindrigt Straff/ medh sittiandc i Stocken och sedan starckl Wijtc,- Hielpcr
icke heller chctla/ hafwas che fram för Wcrldzligh Rätt/ eller wijscs tilDoom
Capitletidoch mcdh en sanfcrdigh Relation til alla cmständigheeler/ och cher
the chetla icke lyda/ strifwes cher om til Doom Capitlct at the ock cher vchin-
nan äre gecnstörtigc. När affthcste ocnige Makar loswas Bättring / ar ock
nyttigt/ at någon aff grannarna gaar ilöffee för theml för hwilken the sedan
tunna hafwa någon Försyn och Räddhoga.

VIII.

Otttthcsiukas besökntngoch begraffmng.
I. VnderwijsasFörsamblingarna lrooligen; al när Gudh någon hecm<

söker med Ven hicneligen beder Gud om thel honom nyttigt är:
låter bidia för stgh i Gudz Huus; och i rältan tijdh kallar stn Sialcsörjare
til sigh. Skulle chen siuka sådant sigh icke paminna/(som ock en part Mcnni<
ftior äro i den galna Inbilningen at Döden ar thcm närmare/ om the kalla
Skrifftfadrcn til sigh/) stola the helbregda thel ingalunda försumma/ och thel
wid wilkorligit straff/ om thel sörgiätes. Och måste chet icke stee om iögcrda-
gen eller någon HögtijdjAffcon / icke heller eller HögtijdzMorgo.
nen: doch cher bewWligil är/at chen siuke är hastigt bcfallen/ och är myckit
swag/ta hafwer nöden ingen iagh.Hr wedh någon Kyrckia allenast enPräst/
måste heller Församblingcn nagol töfwa/ cffter Gudznenstcn/ än chen Siuke
och swage försummas; Men förnimmcs lhon siuke icke wara sa aldcles swag/
tsfwes medh hans Besökning til thes MTienstblifwcrändatiKyrckian.
Skulle och fieerc lillijka begära Sialcsörjaren i någon Kranckheel til sigh/ be-
sökes först/ icke sä chen som förmögnare är/ vchan then som i sin Swaghect
mäst Tröst bchöfwer. Skulle någon döö/ när steere pa äthstillige och afflägne
O«er are siuke/ vchan Siälesörjarcns Besökiung och Tröst/ (hwilkel thcm
hcnda plägar/ som t Wälmachlen om Prcdiko-Embetet illa mcena och tala)
ware la Prästen Saaklsös. Menförsummar han någon siuk/ then han be.»
sökia kunde/hafwer han lhcrföZe al swara in liunlittorio.

il. The



11. ThesolN är» (excammun'«tione IvtZjore
ve! finare) och falla i någon Oiukdom/om lhe begära Tröst ochAfflösining/
och the finnas vchan.SkryMtan bootfärdige/ kunna lhe oA then bekomma/
sampt H. H Nattward. Hwilke alfwarligen förmanas til sine Synoers
känd 10/och enrätt Hnger och Ruelse för cheras begangne Synder/«. och ther
Gudh vnncr chcm lengre lefwa/at the lä tänckia pä ett annat och bettre icfwcr<
ne: om ochGud chens förlänger/hafwes then ftam för Kyrckioräoett
förmanes a nyjo/ och hålles til ctt gffwa något 36 pioz usu« effter si/n Fsr-
mogcnheet; Sammaledes handlas och mcdh them som äre dömde til någon
Kyrckioplicht/och falla i någon hefftigh Siukdom; doch måste Församblin-
gen här om vnderwysas/ cn hon icke förargas/ vthan beder Gudh för sådana/
och tackar Gudh för hans Omwändelse/och chcr hoos beder lrooligen.- Inlcdh
ol) icke i Frestelse. Skulle och någon sådan grooff Syndare i sijn Siukdom
intet tänckia pa någon Bättring/ eller imet begära Siälcsörjarcn til sigh/ sir
honom måste the närwarande affmala hans fahrliga Tilstand/ och Siälasör-
jaren sa laga/ at en sådan Syndare igenom andra Gudfrucktigc Mcnnistior
61chonerZ5 al begära aff sijnbärare hwilkcn Tröst är sötare och tack-
nemligare när hon begäres/än när hon tildiudesDoch ther Siälasörjaren secr
ytlersteNödcn wara/ måste han sec til huru han then arma Siälen frälsa kan.

111. När en grooffSyndarepa sitt yttersta gör en sann Boot och Väl-
ling/ achniuter han en Christcligh Begraffning, ochFörsamblingenwcdh chet
Tilsiille warnas och affradas/ al vpstluea sijn bättring til sitt yttersta/ men al-
lom Förhärdadom och Kättarom Christcligh Begrasfiung.
The som äro XlelaticKollste/ och i samma vnderchden vlhbrisia
til något swart Taal/ lijka affFörlwisian/ måste wäl achtas/ vndcrwij'
sas och tröstas/och ther lhe vthi en sadam Tilstand genom Döden hädan
kallas/ ta författas affvn.paNore en noga Kelaciun om cheras ieswerne och

och i synnerheet om theras sidsta Ord ock Hthäfwor/ och förstic-
tes til conlittorium. Om sielffSpillingar förfrågas först hoos Werldz-
ligc Domare. Men annat är medh chem/ som pa sijnerätte Wägar och i sijn
HMclse/affen'olyckellgh Händelse omkomma.

IV. The späde Barnen som affMödral eller Ammorblifwa til dödz för-
qwaffde eller affoachtsamhcet pa hwarichanda sätt omtoma/ fä ock en heder-
lig!) Begraffning. The som födas döde hijl til We> ldcnne/och ärofulgangne/
(som thcc kallas) lhe ma sättias ncdh pä en sijda i någon vpkastat Graaff förl
än chet iijktt/för hwilketGrafwen är vpkastal/ncdsältes. The ofulkomlige
Foster/ eller kunna hcmligcnaff en Gudfruchtigh Menniftia in



v. Vthi Begrassningar stal hallas Mätttllgheettn/ at chet icke pratas öf-
wcr ståndet/ eller the dödeKroppar snöpligen aff Karghcet handleras. För
intet iijt måsteringlas/ eller någon Graaff vpkastas fin än lottor weet lher
aff/och Kyrckiowärderna äroförsäkrade om beealninge för GraWällct.Ring-
ninge måste ock sa wara mällelig / och för lijka Betalning til kyrckian/ rin-
ges lijka förche fattige som för the rijka/ eljest stal klockaren imet tillåta någon
ringia (sä wäl til iijt procel'z,som til Gudztiensien) den han imet tenncr/ och
weet honom wara waan til atringia/ at icke någon städa komer pa klockorna/
ther öswer Dun. ?2llar medKyrckioradeti synnerhcet stalhafwavpscende.

VI. Ther wale Kyrckiogardar äro/grafwesDuken om kring/eller in om
Muren ellerßalcken( såframt både Kyrckian och KyrckiogardzMurar-
na thetlola/)eljestgrafwes Brunnar in-ellcr vchomkyrckisgärdzbalken: är i
Kyrckian eller pa kyrckiogarden förlijtenMull/at iijken icke kunna nedfäl-

aln til chet minsta/är Församblingm plichtig al sira Mull ellet Sand
lher pä/al grafwarna blifwa diupai för ond sianck stul. Ther lrange kyrckior
äro/ wärderas Graffställen högre/ än i the stoora knrckior (ther Församblin-
garna eljest äro lijka Folckrijke;) Ther som kyrckiogardarna äro sina och
tränga/ måste the vchwidgas/at icke någon iijttistavptastas/och bortwräkes/
vlai, ai hon ma lillijka med iijkeeroma i Jorden/ och stal sa wäl pa kyrckio-
garden som i kyrckian wara en wisi Deelning/ och ingen hafwa macht at vp<
kasta någon Graaffeffter sin egen godtpckio/ vlan chet måste honom wijsas aff
Kyrckiowärderna ellerKtockaren.

IX.
OmKprcktor och PrHstegardzßpgnad/.

iteni om Kyrckioräkning.
I. Cmedau wara kyrckior äro affFörfäderna mcdh en sioor Omkosinade

bygde/ wore chet ei, gansta stoor Neesa/ ja Gudi en miHagcligh ting/ om che
affeffterkommandcrna icke stulle hallas wäl wio macht/ hwilkce wäl kan stee
vthan stoor Bekosinadt/när allenast che Feel som sigh yppa strart förekomas
och bolas/förl än städan blifwer alt för sioor.

11. Kyrckiogardz Murar eller Balkar/vnderhallas intet allestädeswäl/
hwarfsre/ emedan hwar rZinilig,' Församblingen hafwer sitt wiffa stycke/ sä
måste ock theras Nampn och Bomärckcn pa hans stycke ristas/ som sigh
chet tilägnat haswer/för Odeehemman byggie che som bruka bdeejorden. sto-
le altsä the försumellge sorst förmanas i achlasthet intet/ tillä-
las the hardare/kunna och the wid chcn lMHäradnättcn angifwas/och ther
inlttannathtelpcr/ ta förhindras che iijk/ som ifrån chcn kamiUen komma/



«inbäras pä Kyrckiogärden/ til Hes the byggia/eller stassa godl iösstt för sigh
atlhebyggiastola.

111. En Sochnestufwa pa Kyrckiowallen/ (som allaredo imangaFsrsam-
blingar begynt är/) är i alla Fsrsamblingar nödig / lher vthi Sochnestämmor
tunna hallas/och slutas om Kyrckiones och Sochnens nödige saker/ der om sä
beqwemligen icke talas kan i tyrckian eller pa kyrckiowallen; dennesiuswa böör
om Winlcren hallas warm paKyrckiodagarna affKlockaren/ (som der widh
ellerchcr vchi boo skulle/) för gamall Folck/sma Barn och Chrisiningeharn/«.

IV. Prästegardar/ seer man sa byggiae och hallas widh Machl/ som Fsr-
samblingarna haswa iust och Behagh til Gudz Ord/ och des Tienare. Nödige
Huus måste en Kyrckioheerde hafwaför sigh och sinrZ milia, derbchöfwes ock
en Stufwa eller lwä för che fremmande / såsom ssr Vilnataribuz, hwilka för
Församblingaruas Wälferd måste reesa omkring/ eller sörstaffas för chem
Herberge hoos någon annan i Församblingen.

V. Kyrckian/ och Prästcgarden måste sa wäl byggias och vnderhallas aff
the som boo wid Cappellcn/ (effier cheras Förplichlelse/ för änche finge tilfiany
at bpggia Capell/) som lhem/som boo wid Moderkyrckian. Ock ther ingenFör-

Kyrckioradet och vthi gällerhoos the ssrsummelige/
chwar che boo widh Moderkyrckian ellerCappellet / la sskes Radh och aNiltenz
hoos Werldzligh Rätt/ och hoos Her iandzhöffoingen. När Cappell-boarne
hafwa bygt nägot kostbart Cappell / hafwa och kan hända / någonCappelans
Hemmans Byggmnghema hoos sigh-, Pläga che som boo widh Moderkyrc-
kian assen godh wilja lhem nagoc efflerlata/at lhe mästedeels Arbeta och byggia
lwaemoolcn.

VI. Sexmännerna (hwilka stole wara alfn arsamma och bestedeliga Män)
stole i synnerheet scc vppaKyrckiones och Präsiegardzens tarfwer/ och lher thesee någon brist/icke allenast giswa lilkänna/ vthan ock drijfwa pa/ at chet siraxt
blifwer rep2ler2c och botat. Ock som dejst hafwa nogh heswär/ effter che al-
lijdh måste wara tilstädes iKyrckioradet/ och hafwa cherföre ingen iöön/(sirv-
tan den Heder lhem böör/ at the äro lijka såsom Socknens Förmän; och ach-
niulaför sine Personer ftijt lägerställe iKyrckian/när Gudh lhem genom Dö-
den häoan kallar) sa måste che ock 6imitterZs närche tröttna/ och andre beste<
Veliga Män affKyrckiorädet wäljas och sättios i ställe igen.

VII. Kyrckiowärden/( i sioora Försalnblingar bchöfwes wäl Ttvenne) stal
hälla Ricktigh Rächning pa all Inkompsi och Vlhgifft / hwart Hhr för sigh;
Först vpföres pa chcn ena Man hwad affthel förnge ahrel är öfwerblifwiliche-
dan hwad pa chet närwarandc Hhret är inkommit/ och h>eciK«r»« hwars och



ens Nampn som lhtl vthgifwit hafwer/ medh sielfwe vaio, och hwarföre thtt
vthgifwit är/(anlingen effeer iijk eller assen godh Wilja/eller för böter«.) icem
huru dyn Wijnsäden är såld/«. Pa then andre Dan twärlemoot vpföres
Vchgifftcn/ och sammaledes nocerez, enär? och til hwadh nylto thet är vthgif-
wil? hwilkeli sa wäl Inkompst som Vchgissl summeras, at man ma see hwadhsom öfwerstiuter och vpföras böör pa nä,:följande Hhr/ hwilket begynnes 21.

lanuÄlli.cller 21. taKyrckiorätningen/ för alt efftertaal/ stal i Firsam-
blingcns närwarol asssielfwaKyrckio-ellcr lnventÄrii.bosken vpläsas/ (och
frågas om icke sa myckil är inkommit och vthgifwit ? eller der någon weel något
annat?«. Ock när lä all vnderstriswes straxl sammaRyckning
iFörsamblingcnsMrwaro/ affvn. ?2lr«re och några i Fsrsamblingens
Nampn / som strisiva kunna.- Delta måste intet Hhr försummas/ der öfwer
Vlllcacorez stolahafwa nogavpseende.

VIII. Kyrckiowärdcn måste intet vchborga/eller gifwa 6ilat>on pa någon
betalning/vhtan godt iöffle eller Pantj sa frampt han icke wil siclff betalat.
Och stolc allaKyrckioncs Penningar läggias i Kyrckiotistan in om «y iaas.-
lil sma och nödige vlhgiffter kan wäl der vchur tagas / aff chem som Nyklarna
haftva -, Men stulle någon Bumma aff fiera Dal. behsfwas och
rchtagas/ måste ock alla Säxmennernacheraffweta; Ja/i Församblingcns
ellerche Hldstas närwaro / wara samtyckt och stulit / när någon stoor 3umm3
aff kyrckioncs Inkompstvchgifwas stal.

X.
Om Prästernas Inkomst och

Rattigheet.
!. Om Prästernas Inkompstcr ochßätligheler ärKongl. May.-tz Merna-

digsie Ordning och Stadga/ der effter sa wäl iärare som Åhörare hafwa i vn-
derdanigHörftmheee/ sigh at effterrätla. Men lher che sigh emellan hafwa in«
gät ett godwilligt doncracr, somkan för orternas och tndernas Bestaffenheet
wara beqwämligil/ och med Kongl. May-tzOrdning H^uivglenr; och hafwer
en rumman lijdh warit i Bruuk/kan thet ock talasl til ches nagonchera deelen
medh stiäl begärer någonFörändring / hwiltee angifwes i Vill«tioneme/
ech sedan sökes Hem tandchöffdingens

11. tärarne hafwa sigh at hugna/ när störste deelen affHhsrarne lata see sin
Benägenhcet och Wälwilja emoot chem; öfwer che otqcksamme/ som intet ly-
daKyrckioheerdens Förmaning/(när han sielffcller genom andra che tillalar)

angls-



angifwas fsrsi iKyrckioradel; achmche icke heller thee/sättts che alla pa en iisia
eller Register/ och angifwas widh then lofi. Haradzßätten - stulle the icke heller
thet stöta; homs the med Hcdersticnsters förnekande;(der vnder Barn Christ<
ning / och the sinkas Besökning intet begrijpcs/) hielper intet thetta hoocande/
fulföljes thet mcdh wärcket. Med chcm som äro tröga <n betalaKlockaren den
ringa dcel han bekomma böör / handlas nästan pa samma sätt.

XI.
Om Kprckto- vildlin och Aga.

I. Kyrckio viscipli n i Församblingen ärrätt högnödigh.- Ty när den ligger
neder/ faller och all Ehrbarheee/ Gudfruchtigheelen lyder Meen / och z>
stickclighctcn med Förargelse lager sftverhanden; Ock pa thet mcdh Kyrckio<
Disciplinen ma dch stickcllgaretilga/masteDn.?2ltor hafna medsighi Radl)
och til hiclp/ sina cöminiNroz, Kyrckiowärder och Scxmän/ (hwilka tilhopa
kallas Kyrckioradh) och i the och wichligare saker nllijtache Församblin-
gcnesk2tlQner,cher nagre äre i Försambtingen/och che äldste i Försambl. Och
är orcjinari Kyrckioradet plichligt at wara ttlstädes/ effter kyrctioherdens be-
gäran/ förwägrar någon thet atgiöra/ hallandes thet ft r mödosamplj denkan
affträda / och en annan wälias/ som träder i stället igen.

11. Vnder Kyrckioplicht hörer alt chcl som affWerldzligRätt dervnder
dömbdlär.GudzHädclse angifwes först i VilicZcionel eller hoosprXpalitum,
hwilkcn chct noga med sina Omständigheter exZminerar, och effter dest Be-
staffcnheet angiswer/ antingen widh en Werldzligh Rätt/ eller i
effter som saken är grsfftil/ och förargelsen cher pafölgd; är thet en Försmädelse
form2liler lii6t2, hörer hon straxt til korum civile. Allgammal Widstcpcl-
se/ såsom ar widstepelige sånger (hälst när Odiur fangM «.) afffiaffas genom
ifsiigtPredikande ther cmoot/alfwarfamme Förmaningar/ cch civil Rätz Alli-
ttence,sampt tllbörligh Kyrckiopllcht j dock ther the widstepelige aro för myc»
tit hårdnackade/ och achm intet affdeste Medel/ sökesRaoh vthi Onliliorio.
Signcrij och Truldom/ angifwes imme6iate widh en Werldzligh Rätt.

lll.Eder och Sabbatzbrott tagas före i kyrckioradel/sa wijdaKongLSladga
»het tillåter och fsrestrifwer; och pa thet the Personer/ som här med sigh försce/
mage bättre vpspanas/ synesradeligast wara/al sättia i hwartNatlbohl/(Byg-
delagh) wissa Bpsyncs-ellerTilsyncsmän/ som hafwa i sin Rota ,6/eller 20/
lamiliervngefchr/som giswa achl pa Swordom och Sabbatzbrott/ detzetuN'
na hafwa fieere vnder W/som lönligen sadam observer», och den broylige an»

B« giswa



gifwa/ amingen för rätta Vpsynesmanncn/ ellerför Kyrckioradel; der som
all effler Kongl. Stadgan -, Skulle någon sättia sigh emoot kyrc-
tioradetz Doom vthithet som til straffför begången Brott / pålagd är / lä sötes
Werlozllgh Doom. Eljest vlhi the Forsamblingar/ der sa wäl Son/ Dotter/
Magh/Sonehusiro/Dräng/Puga/Inhysesjohn, hafwa sine wisic bänckiar i
Kyrckian/sa wäl som Hwsbonde och Maatmoder/ kan i hwar andre eller tridje
Bänck/ sättias en Tilsynesman/ som gifwer ackt pa/ hwilka äroborta/ och lata
chem strarl2nnoceraB; hwilka pa denförsta Predijkodagh der effeet stola wa<
ra plichnge al bewijsa sigh hafwa hafft laglig Förhinder/eller plichte effterSlad-
gan; Föregifwer någon sigh hafwa warit wid en eller annan tyrckia/ han fram»
tee ätiell ther pa- när ett sådant widh en ftemmande Kyrckia begäres/
mastePredikantensadanlinletförwägra/ doch sa al chet ftagaZ / hwadh chen
Personen/ som H«elten begärer/hafwer den dagen lärdt affPredijkan/ Sab<
batzdagcn stal heel och hallen helgas/ och imct med något Arbete ohelgas / som
icke är ovndwijkeligil; Alt Krögerij widh kyrckiorna måste affstaffas/ och alt
Säljande pa Sabbasdagen.

iv. Olydno och Mootwilligheel emooe Föräldrar/ bärare/och chem som i
Föräldrars ställe äro/ förhöres först i kyrckioradel/ och der förseendet icke är för
grofft, straffas chen olydige med hårde ord och lilbörlig Näffst/sc sättes än seda
ett hardtWijte före/ om den wijdare sigh förseer; Men är förseendet för stort/
föres thel til en Werldzligh Såsom ock cher någon Olydno och Mooft
firäfwigheet yppas emoot högaoftverhelen/ och andre öftverhctz Personer/
gifwes chet sirarl widh en civilRätt/ Föräldrarna i synnerheel förmanas / ae
the icke äroför fiaale emoot sine Barn; och der Barnen icke »vilja vnderga the-
ras stäligaAga/ eller den vndlspa/ hälstenär che blifwa wurne/ måste sadane
vlhan någon DrögMaal angiftvas/pa th« Olydna malle i tijdh företommas/
förl än chen blifwer oboeeligh. Skulle ock några Föräldrar och the som i För-
äldrars ställe äro/cher med besläas/ al the lilstädia sina Barn och Vnderhaf»
wande al leswa i sielftwald/ (med Eder/ GudzOrdz Forachl/ Olydno/ Slagz-
maal/Trälor/Omcht/Fräi)erij/Snattcrij/Bubblande/ «.) the stola lillqka
medh dhe bratzlige straffas.

V. All Ocnigheel och Trätor måste sirarl the yppas/ affiärorne och ikyrc-
kioradel byläggias/al the icke meer och meer förökas och lillaga.Splljt och Trä-
tor om wichlige saker/ förwijsas til en WerldzlighRätt. Trätor i tyrckior/ p»
kyrckiogarden och i tyrckiowägcn/Was »Kyrckioradel; Men stötande medh
Wrede sampt Slagzmaäl (pa Rum och Ställen) derBlånade eller Saar
pa följer/ ucm olijdelige ökenampn / och Skäldzord/ som förmörka ens Hhra
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ock Heder/ lembnas lil en Werldzligh Rätt/ thcl iändzmannen bör angifwa/
och Präsicrstapet ster til/at sådanaFörargelser blifwa näffste. Barnqwaff och
all annor olyckeligh Händelse medh che späde Barnen/måste wäl exZm ine>
rag aff Präsierne/ iändzmannen (om han boor i Församblingen) och några aff
kyrckioradet: ärBomaren närförhanden/ gifwes ock honom tilkänna. Men
i Städerne examlnerar Kyrckiohcerden / och någon aff Radstufwan sådana
Caluz, och mäsie chet stee med all Bestedeligheet och Försichtigheet/ «t the blö-
dige och högtbedröfwade Mödrar ickemistlrösta och falla iFörtwifian/ såsom
ock kyrckioplichlen/ hwilten företages effler wanligit Manecr/mäste för che blö-
dige wara lindrig/ och förmaningarne aff Predikanten ciirigergz sa wäl til
Församblingen som che högtbedröfwade Föräldrarna/ at the alla ju wachea
sig för Säkerhcct;Befalla sigh och sina Barn/när che ga til Hwijlo/vthi Gudz
flnceÄion. Men stulle någon Moder wara sa obetänckl/ at hon föga låter ett
sådant Förseende gaä sigh til Hierta; for henne stärpes kyrckioplichlen fast här-
dare / såsom ockför the oachlsamme och hårdnackade Ammor/ och Konor.

VI. Såsom Omckten och iösachtigheelen blifwer nu sa gcmecn/ al lhen aff
mangom intet halies för någon Synd.- Sa måste iärarne/ sa wäl den/ som all
annor Synd som gar i Swang/ medh Nijt och Alfwar i sine Predijkningar
firaffa: och stola ejsicr chet slum som in donlia. Il,ezni giordt är när the widl)
WerldzligRätt hafwa plichlat/ ( tijl the affiändzmancnföras) sa wäl Mans»
som IwinnsPersoner/ vnderga vppenbahr kyrckiopllcht / och ingen tillätes <«

lösa sigh iftanHoorepallen/ sa frampl icke några wichtige orsaker chet medgif-
wa/ och Församblingens intercettion kommer chcr til- Mäste ock MansPer-
soner/ somomcht begät hafwa/ hälla sigh ifta sina Heeders bäncker i kyrcckian/
lil thes the sin Plichtvthstadt hafwa / wil någon affchem sia i kyrckio - förstuf-
wan(Wapnhuuset) eller i kyrckiodören/siar chet honomftidt. Effter vchstan-
den Kyrckioplicht/ måste che icke boo tilhoopa i en By eller Sochn.

VII. Tiufwar waste ock kyrckioplicht vnderga/ som chem nu affWerldzlig
Häll pålägges. Alt Snalterij angifwes widh en Werldzlig Rätt/ och der chel
ickevpeayes widh en WerldzligRätt/ lijka som ell ringa Förseende/ n»asie chet
i kyrckioradet företagas/ och den brotzlige medh härda Ord och Wijtt seller med
böter til che fattige) näffsas / pä chet sadane Skaltesiycken lctc mchra tillaga /

ock nagol grsffre wagas. Ochristeligil Ocker och den sioora Minst affWäx-
ten pä vthlänt Spannemahl/ måste pä behörligit Sätt hämmas/ sa wäl som
alt annatbesmyckiatBedrägcrij.

VIII. The som wetandes och wiljandes wima cmool Sanningen; göra
cher pä en falst Eedh/ giswa Hkenamvn/ dichmRym och Wijsor pä sin Nästa;
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iisteligen förhindra honom i sin Näringsmedel.- lacka och tubba hans iegohion/
Barn/lc- stola/som thcras Bro»är storleeller mindre/angiftvas wlt> Werldz-
lighRätt/ at che tilbörligcn ma pllchta/ eller företages chct i kyrckioradel,

IX. Ingen vppcnbar Hyrckioplichl måste någon paläggias förlän saken
är ransakat och affoömd widh en Wlrlozllgh iXäct; Men stulle cher med län-
geförhalas» ~ Hhr»ngcfähr/ ma> c lyrckicycerdenftaga orsaken nl en sådan
Drögzmahl/ och cher wichtige S- iäl ther til ickefinnas' och Syn oarcn förnim<
mes wara boolfcrdigh och längla effler Salighclenee medel / tilbiudcr sigh
wilja sedan vnderga den WerldzllgePlichien, mase hans begäran icte vch-
staas/ vthan mcdh Domarens weissap cffterlates,- men achmr Syndaren intet
denne drögzmasl/ och kanhända/ gifwersiciffOrsaakdertil/ stal han aff Slä-
lesörjaren tilbsrligen tillåtas/ och halls Siälewadahonom sörehallas.- Äcklar
han sådant intet/ gifwes Doom Capitl. tiltänna.

X. The som vndergaKyrckioplicht/ måste sa rräl fört/som i medler tijdh the
siltia pa stam-PMen/ eller sia i Kyrckio försiufwan/ wäl förhöras i sijn Chri-
siendom/ och ftrjligt rnderwijsas chervchi/ och om sim bootfcrdigheet. Förseer
sigh någon pa nytt med samma/eller någon annan stärpes Kyrckio-
pllchten la myctithärdare/ och honom förchalles hans sirlige strympeachlige
Bootfcrdigheet: och thet medh lienligh ijswer / sa wäl privZlim som pudlice.
Men the som effler vchsiandil Straff och Kyrckiopltcht / lcfwa Chrisieligcn
och wäl/ stola intet förwytas eller isinährlige handtering och Näring; Me-
del förhindras.

XI. Then som pa Något sätt waanhedrar och förachlar tprckioradet / chen
ställes affthem til Förhöör/ och näffses effier sijnBrält/ men är han obNinär.
ochframhärdar medh förachtande/ eller achlar intet theras siemning/ sötes
liltenzhoos iendsmannen/at han en savan geenstöniganframstaffar/och hiel-
per til at han bcstedeligen näffses / sirwägrar iänsmannen thetta al göra/ och
Församblingen icke heller wil förswara tytltioradetz heder / strifwes ther om til
Doom Capitl. och i medier tijdh tömmer tprckioradet inttl lilhoopa/effter chem
ingen iydnobewijses.

XII.
Om HuusFattige och Tiggmre/:c.

I. Nödigt är chtt ae hwilr Försambling hafwer cn sckstildtAllmosostuftra/
wwh Kyrctian/ medh källare och Bodh cher pa/tijt the allenast inlagas och vn-
derhallas/fom äro affsamma Försambling/och pa mlct annat sätt sigföda tun-
na/ effler che haftva ingen siecht/ som chem hielpa tan / som noga om all säoant

stagas



stagas bsör förlän che inlagas i Allmose - stuswan/ sedan förmanes Försam-
blingen al ihoghtomma lhejse älendige/ när Gudh wälsignar chem medh Ährs-
wexten/ iccmchcs emellan/ helst när thc gaa lil kprckian/ al che laga nagol med
figh aff then wälsignelse Gudh chem gtfwit hafwer/ och sandal i Hllmoso. stus-
wan/ eller gifwa chem en Penning när che staa för tprckiodören/eller i tyrc<
kioförstufwan. När Gudh hielper någon ifrån cn Reesa/ en beswärligh
Siukdom/ eller annan fahrligheet/ plägar ta Gudzhuus och the Fattige ihogh»
tommas.

11. ofwer chelta Famghuus sättes cn vpjynes Man eller twa/ncmbligen en
Prästman/och en Sexman/hwilka see til/at Huusel hålles wäl wcdh macht,-
alchet räll vthdeelas som til chem affGudhfruchngcFolck sändes; om the lefwa
frijdige och eenige sig emellan? om the siijtigt läsa och bidia för sijne wälgcrningz
Mennistior ? och när chem nagol feelar/ al sådant angifwesförst i Kyrckiora-
det, och sedan i Sochnesiämman/som chet och måste slmas iSochnesiämman/
om någon cher antagas stal/ at hecla Fsrsamblingen ma wimaomchesTil-
Faud/och wara sa myckil willigare at hielpa til then Personens vppehälwßche
vpsynes Män måste och förstaffa chem/ som något lindrigt Arbete görakun»
na/ något cher medh che sijn Tijdh föwöta kunna/och al che en stäligh Betal-
ning cherföre bekomma.

111. The som haftva Slecht al tillijta / och kunna doch behöfwa någon hielp
ech vndersiödh/ hälst när Slechlen är oförmögen/ bekomma och någon hielp til
che stoora Högtijdcr/ helst när något inkommer affßöter eller annan frijwillig
Gafwa. när Föräldrarna vplala sine Heman tilBarnen/fiola Barncl»
them ingalundavchstiuta andra til Beswär/vchan thcm vnderhalla och ftiöla/
ty thet ärBarnens stylligheeteffler det sierdeBödel/ stulle några ogudachtige
och otacksamme Barn här emool sigh förste/ näffses the tilbörligcn.

IV. Ock som ingen rätt belänckt Försambling laeer sina Sochne-ftltige ly-
da någon Mdh; sa måste och inga vchsochens fattige tälasat ga omkring/fast
mindre affPrästerstapet siyrckias med Pasi och Intercelllonz striffter/ at löpa
omkring iandcl/ hälst pa Marknatzplayer/ lher che gemeenligenföra ett Ogud-
achtigt tcfwerne med drickande/lc. Eljest the som förmå wandra ifrån then cn»
Orchen til den andra/ the förmå ock wäl giöra något small Arbete / och hielpa
til sin Födo och Vppchalle/ och chet som feelar kunna Slächten ellerFörsam.
blingen vnderftödia.

V. He som äro bekajade medh någon smiltesam Siukdom/ inlösas i Ho-
spitalet.- äro the sörmögne/ göra the chct medh egen Betosinadl/ eller Slechtens
tilhielp/ äro che fattige/ måste Församblingcn chel göra/ som der om gemeenli-



gen ividh den lofl. Haradzrätlen Ms. The som äcö Milläncktt al hafwa' nå-
gon fahrligh Slutdom/ stola intet tillåtas, at wistas i hoop med andra/ fört än
theaffkleäico och (iKirusZiz ärofrykände/ifra en sådan Misstancka; doch sa
ae alla som dem see/ tacka Gudh för sin Hälsa och hafwa medhlijdande medh
them? tröstandes chem medh Orden och medh annan Hielp. Menstulle
någon besmittal/ sfom är affsörmögenheet/) eller Slechlen/ intet wila inlösa
sadanne i Hospitalet/ sa måste chebyggia serdeles Huusför chem < och chem
tlier vchi vltderhalla.

VI. Om Tarmre och iappar/ ärKongl. May:tz allernadigesie Stadga/ at
the intet stola talas/ och herbergeras. Eljestrecsa mänga omkring/ vchur ftem-
mande iandkompne/ en deel hafwa Pal) och Bewijs/ (men hoo känner sadane
Nampn och 3iFilla; och kan w«a huru the äro til sadanePH och Wilnes-
striffecr kompneySombliga hafwa ingaPatz och Bewijs med sigh. Alla chesie
fiole wijsas til che Wälb. Henar iandjhöffoingarna / til Stad;
och iändzmän/och när the ankomma/ gifwcs gooh achl vppa dem och theras al-
häfwor/ ty största delen affsadannc hafwa en stalck medh sigh i Barmen- aff
tyrckiorna måste ingalunda nagoe tagas och gifwas sadane / ey heller na«
gon som icke är försedd medh Kongl. Breeff/ ehwadh the hälsi förewända/sa måste chet intet achcas / tp man kan sa snart gifwa en som en
rätt torfftigan.

VII. Dhee är bersmligil/atGudhftuchlige Mennistior sa wal vnd>
siingna / och effter sm iägenheel hielpa the fattige Scholepersoner/ som medh
siungande och läsande i theras Huus och Gärdar sökia sigh något til Vpve-
HMe; Men som lher vnder föröfwes någon Skalckheel och Bedrägerij/ i
thet al några/ som för mange Hhr hafwa öftvcrgifwit Sckolan/ en deel ock/
icke ens warit i någonSchola gaa om kring/ och i Diekne-Nampn sö-
kta sådan Hielp: The som äro rätte Scholcpillar missbruka ock the gijf-
mildas Fromheel/ i thet the all för mänga (chet ena Paarel ejfter thet an-
dra) lijla til che Församblingar som närmäst äro in til.Sckolan/och ingen
länder til the andra Församblingar. Hwarföre til al affstaffa ett sadane
MGruuk/ stal här cfftrr ingen sådan Diekne talas i någon Försambling
al sökia sigh Hielp medh siungande eller läsande förDsrarne eller iHuu«
sen/ som icke hafwer en tryckt Schedcl/ medh Scholemästarens Vnder-
strifft/ och cher vchi förmält/ vchi hwilken Sochn/ och huru länge z honom
är efflerlatil at gaa omkring och sökia sigh något til Vppehälle/(Ven. Cle-
luzwilleförchenfiul hafwa noga Vpsicht cher medh/ at icke någon ma sigh
injmyga i Församblingarna vlhan Schedel / och the som Schedel hafwa / at

che
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på
in«l blifwa iftä Scholan öfwer chen förstreffne Tijden. Hwar gäng themgifwes ioffat sökiafigh Hielp/ gifwes chem en ny Sckedel/ hwarföre
måste wäi tilsees/ <« che gambla Schedlar icke miftrukas.

XIII.
OM Vilit2tiolier.

Huruledes nu alt thetta/ som wcklmeent medh För-
samblingarna communicer2s, blifwer esstermötzelig-
heten effterkommit/och huru Lärarena ialt sittEm-
bete förswarligen förestaa: Såsom ock hwadh Lvd-
no themitherasEmbetenbewijses/ warder noga m
Vjslt2tic>nious effterftagat / om hwilka Villtacioner
man ock detta til ettBefluut wilmeddela.

l. Afftunnes eller dagen/ pä några Predito-
dagarförvth/medhFsrmaning/ chee Fsrsamblingen wäl sigh här til bere-
der/al tunna läla see ell mereteligit Framsicgh i sin Chrisiendoms öffning/
och cherföre pä chen dagen oförsummeligcn kommer tilstädes i Gudz Huus:
tanctiaudes ae chet ar e« fast högt och andeligit Wckct/ som Gudhmyckft
behagar/ när chetfieer affett enfaldigt och Gudftuchligt Hierla. bärarena
warda ock sä lagandes/(sä myckit chem lilsiär/) al i Församblingcn ms
alt stickeligen wara lagat/ och richtigt tilgaa- (til hwilken ända chesse com»
monitivnes enkannerligen vthgää-) al Visnatoles, som elliest hafwaMs'
do ochßeswärnogh/ icke mäge affcheras Försummelse lijda något För-
lreel/ och haftva Orsaak them al tillala.

11. När Viluatores ankomma/ som mäsiedeels steer/ Aiftoncn sör
Vil!«lions Bagen/wyses them (i) che lrenne tyrekioböcker / om hwilka
talat är Comm. I. z 11. 111. IV. V. VI. nembligen lnven«rii Booken/
krvwcolluln LccleLZc och Skrifflbooken: hwilka skola wara wäl häldncl
och richtigt strefne. I Skrifflbooken mäfle imel mindre eller meera wa-
ra striswit/ än Församblingens iemmar tunna läsa / sä gamble som ln-
ge. (!) jefwereres en serstill Orsloguz pä alla Personer/ ajf Skriffl.
Booken vlhdragen / pä hwilken ablemez kunna noceraz. (;) Ett
morisl pä lhe Saaker och trender/ som vlhi Viytgtioyen böör fö-
retagas / at ther om medh vnn. ?2store och commiMliz fan



nöigot sörvty clllcurrer2s, och saleoesaua Nyrenoer sörvty dllswa vaclre l«l».
noge. (kan ock Dn.raKar som Sakerne kunna wara til/medh Kyrckio»
raoet/för Visit2iionen cher om nägot öswerläggiq) (4) Wijses och huru
alt är effterkommit/ som i the sirlige Vilugcwner siutit och til Rättelst
effterlemnal är/«.

ni. Gudzliensien pä Vilicacionz Dagen/ fönällas således.- Hr
thet Höghtijdes - Sön - eller Apostel«Dagh/ lä blifwer Gudzliensten hal-
len cjfter waanligil Bruuk/ doch >a al kortare Psalmer ta siungas. (om
Winteren kan ock ta i Mel)an gääs förbij/
och Predikan göras något kortare än eliest pä the Dagar.) När Predi»
tan är sluten/ förmancs Församblingen alfwarligen til Skickeligheet/ at
alla blifwa stilla i sina Bäncker/ til ches the efter Gudzliensten ftam-
tallas/ tä hwar och en Huusfader medh sinHustro/ Barn/ Tiensie-och
Inhyses folck framträder til Fölhöör/ «.' Skeer Visltationen pä någon
annan Dagh/ (nembligen pä nägon Arbetz Dagh) tä hålles medh Gudz-
liensten pä thetta Sättet: När thet är sammanringt/ läfts confellian
för Alcarel/ en Morgon eller annan lienligh Psalm siunges/och sedan en
Versz aäButzZett. och predites pä Tnma (6e nscellltsce öc unlicate
ViLcacionum, vel ex Cacecliisma, men i FasieHden/aff CHristi Pij<
nos NiltoriÄ.-) ejftcr Predikan iförmanes Församblingen/ som sagt är?
Siunges enVeils eller kort Psalm- ircm en Böön och Wälsignelsen
för Maret.

I V. Här pä följer strax Examen, doch vthi che Församblingar/ cher
Hhsrasena äro öftvade i sine Chrisiendoms Frägestycken eller Spörsmääl/
(hwilket borde wara i alla Församblingar/) ther repeteres koneligen sam-
ma Frägestycken aff oräinariiz Ivlinittriz, (som bäst kännq Hhörarenas
krogresz,) medan Folcket sitlia i sina Bänckar-- Sedan stijga the stam/
i Choren hwart Huushäld för sigh/ och när the hasiva läsit/ gää the a-
ter i siillheet i sina Bäncker igen. Kyrckiowärden och Sexilyän/tillijka
medh Kyrckiowächtaren förlaga altBuller och lumulc.
är sagt comm. IV. LI. om chesmä Barns iasandc. Ock domm. eZ<

3 XV. Om Gudelige i iäsandet / mäste här endlelgen ta«
gas i Ackt. The som geenstörtige äro at lära stna Christcndoms styc-
ken/ icem at komma lilstädes/ när eliest OgtecKllm i Förhöör hafwes för
händer/ ftola alla thctHuus-
hail.t ftamkommer/ al che ma bekomma en tilbörligh
/ V. När



ail rngs
Folck/ medh iofford/ (che som thel haftva förtienl/) och Förmaning til ytter-
ligareFlijt: Manfolckenförtöfwa iKyrckian/ che Hldste stijga in i Chorel/
och la eages före hwadh som pä Dn.?2ltoriz är antecknat och in-
iinuei2l: och hwadh Försawblingen i gemeen / eller någon i synnerheel
hafwer al påminna/ och begära vnderrätttlse vchi- Icem hwadh Drm. Vili»
t»tores kunna märctia wara nödigt Församblingen atförehalla / i synner-
heel när thebesee och noga effterftaga/ hwadh som Comm.l. L. 11.111. öc

Vi. Onn. ?2ttores måste la wäl sielswe / som ock sina Hhörarether til förmana/ at ehoo som helst nägol haftver widh Vilicgtionen at
?loponel2, at han chet gör i rattan Tijdh/ och icke spaarchet til lhes Vi.
suacorez äro reeDrdige/ hwilke ther ajf tunna förhindras/eller thel som
föredrages/ icke fullkomligen resolvera, tan hända/ Wederparten är ic-
te heller ts tilstädes. Fördenskull om någon wederpart / eller elliest i na-
gon Saat Interel?er26 böör wara tilstädes / när något stamställes /

ther om måste On. källor ssrvlh wara anmodad/ m han en sådan ge-
nomKlockaren tilsäger/ atforvchan thet honom böör wara lilstädes widh
Vilicationen, måste han ock för then eller lhenSaatcn stnllaffbijda Vi-
litstionenz SIUUI.

VII. Bthi lhe Församblingar som gärna vndfägna Vlllrgtores,
glädiandes sigh at sådana Gudeliga öffningar medh catecKismi För-
höör/ och all Ostickz affstaffande/ (ia myctit möijeligilär/) i ett frijdeli-
gtt Tilstand hafwas för Händer/ther äro lhe ock ther om bekymrade/ hu-ru Vi6t2tores beqwämligen stola reesa ther isra / effter the för

Snfftsens widd/ fina egna Hästar icke bruka
tunna.
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