
< Ehrivördige och Wördtge Henar /
prXpoari och pattorez, Adrade Bröder l Chri-
sto/och synnerlige gode Wänner.

ÄstaltgottaffGudiönffat/ffal
E e E.s Ehrw.tcr och W.ter wielerllglt wa>
ra/ al H. Kongl- Maij n war aldranadigste
Herre och Konung/ hafwer sa wäli della/som «he förrige Gudelige?l»c«t
om Fyra Allmenne Bolenne Tacksäijelst'
Faste.ech Böne«dagar lätit vchgää l hwil<
ket ocknu medhE.sEs Ehr-och W.ler

communiceras. Hwadh somelliest widh deffe Kongl. Placaeers
vchstickande i Gtiffttl/plclgar affEmbeees Plichl paminnas/ haller iag
nu sa myikil mjndre növige/ som nyligen när Kongl. Placaeet om
Ederoch Sabbatzbrol/ ocksa pächelFinsta Spräketlil alle Fsrsam»
blingar stickades / nagol bleff om en sann Gudz Dyrckan strifwie.
lagh ock förmodar C s E.s Ehr. och Wyrd.ter ches vchan länclia
pä sma fsrnclhma och swsra Cmbelen; ja ock pa Gudz härda Holelse/
Llecl,.;. V. 18. Ty thtt är en irogen Wächlares Skyldigheet/ icke
illenast halla pä i Tijdh och ochdh/ firaffa/ «uga och förmana medh
all Sachemooigheel och iärdom/ «gemeen och iGudz Huus; vchan
ock i synnerheel haswa achl pa sigh och allan Hiorden/ lhee pä

«vars ock ens Skick och iefwerne i Förftmblingen / sa myckit som
miijeligit är/ huru stickeligen och Chrlsteligen che lefwa/

wäl elliefi/ som i synnerheel pa chesse Allmenne Boot. och Bäl«
Dagar. tzy chel är högst al beklaga/ at chesse Dagar/ jom aff

in Gudeligh intention aff Hsga öfwerheeen pabiudas / aff en deel
Gudlöse Wennistior sä stendeligen förachlas / at che hallat för en
tzunga, jaoffta tomma lil HERrane Huus; en deel bega sä
ml! som andra Predito>Dagar aff en sedwane, bättra sigh hwarken
aff liufiige eller härda Preditningar/ vlhan lefwa sramgeene i lheras

OgUd-



Ogudhachlighetl chtt <>, a Hhree effttr th« andra. PH lheffe / som<he wäl tunna wara tunnige / maste en Trogen Siälaheerde giswa
noga acht/ och pä alla slllt figh bemöda/ ae che mätte omwändas i.
ftcl sinä Wägars Wlllo. och som Ord och Firmaningar sigo hoossävane gälla, brukas cher til che Medel/ som Kongl. Stadgargiswa
widh Handen/ och näg« cherom sianes Ommonic L x« pä chttallFsrargelse, sa myctil mitjeligit ä>/ mätte ttrtagas/ och alla medhboolfclrdiga Hiercan ropa til Gudh omen nädigh Syndernas Fsr<löttlse/ och beMa sighomeel Chrifieligil iefweme, sä warder Gudhwijserllgen sigh öfwer osi fsrbarmandes / och aff näde aswclndandes
the swäraPlagor/ cher medh wij nu genom sa mänga Tekn holas:som chtt vthi Kongl. .placalee, medh Gudeligh Nijl widMisl vlh.sires. Gudh förläne ost sijnNädh och Ande/ at wij kunde tämia och
affbidia wär fsrrige och ftrjummelse/ och desse nu aff wär
Nädige öfwerheel pabudne Fafie-och Bönedagar / som oct all wär
Gudznenst/ medh all Guoachligheet bega ochförrckla/ alGudhAlz»mechligh/ lh«n wy fsrlörnae hafwe, mätte cher igenom blidkas / och

Amen. EsEs
Ehr.och Wyrd.ter medh Ma K-AnlMge Gudi lroligst befaliat/ aff
HbodtN ib. sallii 1681.
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