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ches vchWandes Konung Slsrfurste til Finland/
Hcrtigh vchi Estlaud och Carckn / Hrrre vthofwer
/

Ingcrmanneland/ :c.

Tildiudhe cdher clsselige/
Edle/Walborne/WAbördtge/ Högh och Wallardc/
MaHafftlghe/Wijft/ HrligegodeMau/ Unde-

ligeoch Werldzlige waretrogneVndersateralle/sow
och tpisias innan Swerige/Fiuland/Esiland
och Ingennanneland/Wäs spunerligc bcnagenhet och
nadige wilie mz Gudh tilförendc. Efter som wlj/sä och
f samplligen alle/hafwe i chesse förledneähr/och enkannerligen i wärßegementz ndhmedh eghnc sghon scede
ochgsrligen i warcket förnummit thenßarmhertighc
Gudz stora och Fadherliga mildhcet emoot
wäre
kareFaderncsland/ i chet han osi alt hartlldagzhafwcr Vppehällit sttt helighe salighgsrandcs ord rccnt/
klart och vförfalffat'/ hafwer oppchällit chct Werldzliga Regementct / bestpddal
iftän alla wära Fiender
och giordl cheras stadclighe austagh lilin«t/ gifwit
vg gsde och ympttige ähr / och nu en sä UnZ tidh/ lher
Pcstilentzten ar swafwatrundl krittg om H och brande
bysge/bso

vthi wäreGrcntzer/ hafwer handoghhenneMhmtil
affwandt / sä at hon anchen ickofwerwäreGrentzer

kommen ar / eller jw ickc längt intradt / saat wij chcr
andrc otaligeOudz walgerningarhafaff sä wal

som

wc förstatt och förfarel Hans Faderligc godheetemooe
oh och warl kare Fademcsland: Hwarsörc wy och are

fswrsakadc

worbne

vchi chessa framtedhne

Hratgöra

chen högste Gudh therföre en vppenbar och herligh mck-

fäijelse/Och chcr jample innerligen at bidia Gudh/och
lil honom at bönfalla aff hiertat/at han vchi chcssc fahrli ge Werldennes tijder wille wenda til ost sttt miidc ansichte/ och haftvachvnder sttt hagn och beffpdd förwaAltsZ nar wij näghot widhärc tanckia lilbaka/ och bctrachce Gudz vnderliga gemmgar/ som
hanöfwer Mennistiors lanckar hafwcr tacktz nu vchi
Forst vppaH/
chessefsrledhne hundradeährbewijsa/
lil
wäre Fsrfader och Slächt/
han chen Konungslige Högheet/Ryke och Regemcme satt/ forordnat och
vppehället hafwer: Sä och pä edher alle och hcele Faderneslandet
han vchur allehanda fahrlighelcr
tpckt/och vnderligen bestarmat hafwer: Ta bör sadatta Gudz malgerningar ingaledes sialla i förgatenheel/
vchan medh full mun/ vnge gamble/ sä höge
läge/ chem vppenbart bekenna honom cherföre loffsiunga/och hela Gudz Fsrsamblingz/wart kare Fadcrneslandz / och hwar och en sin eghen walfard honom befala och öfwcrantwarda medh wäre Chrisiclige vppcn-

som

/

som

sa

som

bareßöner^
Tv fsrst ar allom kunnigt

som

/

och witlerlighlt/vchi

morcker och w<lfaranbe>iara/ «lvära
hwadh Päwcstt
worefödde/ vpfödde
Forfädcr i mänge hundradeähr
fsrfördetilmcnnjstlighdicht
ord
och iftattGudzreenaaldrigh
at the
finge see liusel. Mefföroch bijlära/sa
vchan war och Landet futltmedh inbördes oroo/vnderjwndom fremmande Härffapvnderkastac/och som offeast näar at stole komma ifrän theras Ralt ochFrichect
vnder

K

V "< hwilken osakecheet och
,owiHcetthctlängt öfwcr ttt hundmde och femchoähr
wistadcs/ sä at thct och cffter länglighit
Sladers och Bpars förstöring/smalek och förachl hoos
wara Naboer och Grannar/Hafwer och pa sydlpchtonnctilbestuut och fullkomligheet pa wäreFörfadersolpckamästkenna och vchsta chet ohorde och grufwelige
Tprannij och mord som chen omilde KonungChristiern
1520/ begick har i Stockholm/ och eliest öfwer
vnder Traldom och Ook:

Rcket pa alle ches Inbpggiare och Stander/ och hälsi
He pppcrste sch fomamste/ sä at wij om chem medh
Dawid wal saija msghe: Ut the nedhertrpckl wore och

som
chem lwmgat och
at förachlelsewarvchgutenpaFör-

förswaghade aff them ondom/

trangt

häde/och

sierna/sa at i hela sanoma stodh bijsterl och ödeliga til.
wore vchanßeKMt vchan Rädh vlhanPrasi
och Ralt/läghe nedher/Sanna
och Twedracht
sch Emgheet hadc stgv l tnbördes Krigh
äe
öfwer
FremmandeZrallera
fsrwandlat:
Hade iandel mcdh macht inne/ Regerade och vthsugade
hade fiAendeels pa enlidh pa
at
sfwechopae/ och spnles ttappeligen mera nagot tzopp
fsr znemiffiige sghsn ac ftelsa ochfsraoffchervthur.
Medan tttt alt sagtz biMert vth effter som the tijHers
Historier chet widarcvchwljsa Ta warkuwtade sigh
chen gode och milde Gudh öfwer warl kare Fadhernes/

/

/

/

land/ schtilstickade och fsrordnade wär salighehsos
Gudt) / och HWahrade kare Fadherfadher Konung

G -öSTA 3 lhen Fsrsie/ Ctzriftelistz och verommeligh i ämittttelse: Hwilttst i begpnnelsen pa chet shr

chen 2,1.12nu2rii faitademodh ochbegpmeat
frclsa Fadherneöiandet vthur then omilde Konung
Ehrlstierns Tyrannij/ och chen fremmande Traldom
lxl tä war räM vchi
chet genom Gudz nägKdhtrpggschförmoghenst2t,
dighebijständ vchi en
föchielpandcs hwart sch ittStand til sijn FriHeel och
Rattigen. Hanssalighe
hafwcr och warit
Inttrumenr
Warcktygh
formedelsi
och
affGudh til itt
hwilket thet PaweffaAffgudcrij ar förjaghat och fördrifwit vchurwan kare Fadern<sland och äler i sam«ma siädhGudz reene och saliggsrande ord vplpst i ware
ForsalMingar och hiertää S« hafwer och Gudh ickeallcnaftvphsgdiwar kareFaderfader
Högheet och OiZnirot, vchanalt sedän nu jampt i hundrade ahr vppehallet Hans Barn och
wedh Sweriges Crono och Rcgementc in til chcnna
/

/

/

narwarandes dagh/bestarmat
lfranallafHrlighe<er/ vchwibgat och fsrmerat ware
och Riken/
scrdeles"vppehatbcffare allehanda walsignelser/och
let hoos ost sitt hettghe ord och chch ratlakundstap / och
(chestGudh lof)Enigheet i
och Regemcnat wij

tee:

Hans MigeNamptt

'tilfpllesitackakunne.
Men pa chct sädana Guoz.osäijelige walgerningar
Kar wille fsrlangt falla omstendeligen at vpleppa/Mäge wara och hafwas i dageligh äminnetse/och
wij H lnbörbes vpaggia til Gudhclighect och HERrans Nampns daghcllgc loff och prijj;/ Sasomoch pä

som

iöffOffer och che vnvfängnc Wälgernjnsals jdkelige HuMommM mäge
Het wij genom

/

rcels

och beweka GVdh ac fullfölia chee godha warF
pä"ch
sä mildelighm begpnt hafwcr sä wal
han ae göra
gott
och
Ta wele lpij effl/r
som
andrelöftigheKonungarKochßegenlers/ och j effcer

teetä

/

/

och hörsammeVnderfalers
Gudh bädcHcriar ochVndersäter i wärt kareFadcrnesland i chejse forledne hundradc ahr giordt ochbchansNampn pa chetherllgcste
ar/^ochbediahonsmiunerligen/ae
förthetsomsteedt
HM wille annu fiMl offwedh fijn Fadcrligc öghon/ mkantterligen vHi cheffc efflerföliande hundradc ahr/ lä<e sitt heUge ord lyfahoos
och wäre effterkomwandcreent/klarl/oförfälffal ochoanftchtat mtilWerldcnnebpterstatidh:Vppehälla wärkainiUe tilFaderneslandzens walfard: Förlana Hi« Chrisielightt och
gott Regcmente: giftve Gudzfrldchtan Trooheeloch
Hörsamtzeet i VltderMernas hierla/ sä och ipcko och
tzelsosam Rädh i allStänd/ Karlcck och inbordes sam>
is i Landet öchßlket: Affwenda alle sichrligc stampllngat och stadeligePractiker: Kullsta Fieudens vpsäät
fsrchafwande: Walsigna Landet medh Brsdh och
«ch
Bamittg/
Regementzcns
Gudhftuchtige

belrachte föreffreffne sch ftere store walgerningar/ som

/

vppeMe nöoch alt thet til
ware
Affwarta iftsn
Grantzer Hnnger och.
ipprTidh/Knch och Hrligh Pcstilentzie och fahrlige
Siukdomar/ serdelrsvchicheffefHrligetldher/ Och
enkannerligen sij tilchnu medauPestilentzie»/ sonr
Gudh lauge medh forstom hafwer/ar och mkommcn
at
digl ar:

/

/

iwärtkareFaöcrnesland

chen anchen mälte affoch effter hansFadelllghewilie blifwa
stonsam/ och eljcheffter som hwgsoch eyanchmigewcw
wanas/ eller

/

ween ellet i synnecheee blifwer trangdt vchgiuta fine
tilGudh vchi sine aliggiande: Och arimet
twifwel /at narwij ssledes for HEr;en aff hiertae
ödmiuke/ stal haneffcer sin Mildhect och Godheel affwenda wärc synders walförtlente strass/öch sfwerskpdda H medh alt gotl. Och andoch
sädant daghligen
Böner

bsr göra offemligeni Fsrsamblingen/sa wal somhwar
stgh i Hemligheet:
vch en fsr
lurli ga trsghecl fordrar idkeligen vpaggelse / Ta hafwe
wij vchi lhenna lagenheet för go« anseedt / vchi anda»
pH chet hundrade ährs war Slachtz RegementzMH/och
vti begvnnelsen pä chet tilstundande Etchundraoe ahrs
at ansialla öfwcr allt wärt Rike en
eller 3c,.
ienn sch herligh Bönedagh. Ejfterföliandes isä matto mänge Chrisielige Konungars och Forsiars loflighe
Nxcmpcl. anseendes ther jemvle chen öfwer hela Christenhee«tt nn swafwaMeolpcko/ochat wäre ssrrchetta
häldne Bönedagar ickc hafwe warit fäfange.

Hwarfsre hafwe wij chet nu saledcs fsrordnat/
at sfwer alt wärt Rike stullehälles Lolenne Böner vppa chre ächMige daghar/Namligen chen 2,l<s2yuHnig
nu ttastkommanchen 21. Icdruilrii, then 2.1.
wij
wele
at
alle/
ware
sigh höge eller
dcs/Pä hwilke
che
lage/ Ristsens Inbpggiare eller Fremmandt/ som mistäs pa chen tidh innan Swerigc och chH vnderliggianstole komma tilsamman i Gudz För-sambling/pä che tilyar som til Gudztiensten enkannerligen are forordnM och har effter bttfwe bcffreffne/
och ther tä samplligen tackeochbedieGudh somsagdk
m: Wasom och samme dagar anwmdaheelochhallne

ochelicst forhälla sighistttlefwerne
nochtcrl/ChristeligenochGudhftuchteligen: Hwarfsre wij och welc/ pa chet all tilMe mä förtagas lil andregerningar/ serdclestildrick/ swarmerij och annat
stijkc/ther igenom Gudh til wrede vpreetes/at alle Gatuboder stole pa the dagar sias igen: Sasom och ingen
Kellare eller Brödbodh spnas i Etaderne fsn an klockanarEllofwestaghen/ och äter tillpckias siras effter
Tolff/ Sedanvplates igen nar klockan arFpra/ och
ater tillpckias nar klockan ar Siw. Hwilken ame.ti
för: vpläter sin Kellare eller Bodh / eller och
chentillpcker/ eller ochsaliernägot i medlertidhvth/
blifwer sädant öfwertpgat / stalbsla Femtijo daler
och
förhwargang/ halfft til nasta Hospital/ och halfft til
Kprckian / Och therhalle Stachällaren/Fsugden och
Borgmestarc och Rädh strängeligen hand sfwer: Effter
ockKproch Kprkioherden och
kiones Serman stole hafwa vpspyn at förbenamde tree
Bonedager blifwaGudhfruchleligen häldne pa
bpgden. Finnes och näghon amen i Städerne eller
til Gudzticnsien/

senare

som

/som icke ssker Kprkiay medan Oudzmpkit
meera ther nägon thetlaMrt paliensten hälles/
budh til fsracht och vchi öfwerdädigheet androm tilz
pa

vchi drpckenstap och annan sadan
siraffamentil bste eller hachte/
somPersonenartil.
Och pa thet Prasterffapet mä hafwa enratielse/
hwad
che enkaynerlighen pä samma dagar stole
prnponcra och vthlaggia i Forsamblingcrna/ sä och,
hwad Psalmer the ther hoos siunga stole sä at ther mz

forargelse fslar sigh
last/hanstaltaghasi

/

Mestades cen lijkheet hallas matte. Su hafwe wij lätit
sorsatta theröfwer emi
och thcnharwidh
hangia/hwar effter wi) wcle at the sigh ratta ffole.
biude fördenffull här mcdh strcngeligen / och
cder samtligen alle/affhwad wilalfwarligcn
fsrmane
wara
kor cller ständ i
kunne/ at jhorsamligen rätte eder
/ begängandes
har effter
chesse trec Bönedagar med all

styldigh äcvotiun och Gudachtighcet/ och sä sedän anstellandes cder vli alt edert lcfwernc Christeligen/Gudeligen och wal/sa at wär sanncbsot ochbatlring mä
fsrorsakcGud til
och atwäregernittZarmage bewisa thel wärtroo ickcar nägondödhlroo.
Eder affPrasterstapcl samlligen blnde och tilsäijc wij/
at j med all ähoga och ftijl vnderwifa/ lara och förmana
edre Horare tit chet
ar Oudh behageligit/sardelcK
at j them vnderratte om chessa Bönedagarnas ratta intention och menittg i Effter
wij och wele at Bistoperncoch Lupelinccnäcntcrne lätewam sigh aiUaget
itidh at kundgörathesseßsncdagarne til Prafferstapet hwar i sttt sticht/ sä at ahörcrna mage wara ther sm
warnade/och weea sigh i lidh gudeligen at tilrcda. Ther
och nägsn plerligare »nderrattelse för
behöfwes/ther ffole Biffsperne shoge laggie ä/ och
dän gifwc
vppä/at alt mä stickeligcn tilgä/och blifwa wal vchraltae. Brytcr och nägon här emsst/ medh
honom stal handlas effter thct sall i ware förra ?2«enrer om Bsnedagernc vthgängnc/stäl bcstrifwll och
förmalt. Ther hwar sch en wect sigh horsamligen eff-

som

som

se-

som

terratta.

1620.

Stockholm/ den>

Gm che JeM affHubz

förbeznätte Bsncdaghar
Ord/som t Swengcsßlkestola
hela
öfwer Försalnblmg

lGudz

förkllNadc warda.

sanu.Älii vchi StaderneiOti.
tesangen Lxa.
Huru Pharso för-trpcktelsraclsßarnmedhlist.Therman
MWUV'
kan lara/ huru swär och oöragcliZH bords

chen

2.,.

thec ar/ lefwa vthi Traldvm vnder Frem>
Sasom wärcFadher fsrhundrade ahr
sedän worc. Werfsre hwar och en ffal wara formane
«l at ofw<lgifwä sinä spndel/sÄM ersakey
pftlmen.
Gudh sisr i Gudz Försambliug>
l4. Hum Mldhförde
I HsgemassM Nxc>6.
genom
rsda
Israels Barn
thet
Haftvet t Mcn Maraonemfördrancktehan/och alt Hans Folck. Therman
kan lara/at Gudh plagar Mrdeligen straffa chem/ som
fsrtrycka Hans Försambling/ och frelsa sinßarn/aff
qllsomstörsta farligheler. Säsöm han fsrhundrade
Dcrfsre wy honom hierHr sedän Ziorde wära Fäder.
teligen tacka stola/nu och i alla wHla lijffsdagar.
mandes wäld /

'

Psalmcn.

O HerreGudh btteetinmacht.

I Assconsättgen r.xo<i.
Sä stoll wij ihugMoses lackar Gudh for
giorde
komma then
medhwäraFader/ochalt han hafwer ol) scdan bewijst kenna alt
för ftoramalgerningar/tackahonomtherföre/ ochbidia/at han alt in til Wcrldcnnes anda sädana Barmherllgheel sfwcr continucra wille och i spnnerhcet
lindraochaffwaria thcnstadeligaPestilens/ somsigh
vchi landet nägorsiades pppar.
psalmcn.
Lofwa Gudh min sial i alla stunv.
chen2l>?cbrualil vchi Stadernc i OltesänH.?gen/2. ?ar.
l9. ä v.4<aä iincm. OmK.
losaphac/huru han reformemäe och wal bestalte bädethet Werldzliga
och Andeliga Ständet> Thcr
wij Me ihughkomma thcn
som stcdde
för ioc>. ähr scdan och pämlnna huru Gudh fralste
wara Fader affthetPäweffa mörkrel/och halp alt vthi
sott sagh i Regementtt och Församblingen. Therfore
ojj bsrahra och prijsa honom tllewigh tidh. äimilis
/

/

/

?ar< 1^

PsalMtN.
Gudh cm tzelige ord.
i>HErre
HZ'ghmassau ?ar.

2.
20.
Huru losaphat bleff
I
effter hau mcd jnt Folck
sm
hielp
badh Oulch
och biMnd sä fralste han ock honom ifran Hans owenncn Thcr katt man ihughkomma/
Mru lhet hafwer gätt i wart Fadhernesland och
puru Gudh hafwer VNdttligen hulpitalttjllätta/ och

kringhwerffd mctzb fiender/och

/

/

bewarat

m til
badhe Regcmenttt och sin
beswärliga
lijder
fahrliga
och
Henna daM/ vchi
Och
bidia han wille osi «ltidh sadan fadcrligh Barmhertigheel bewijsa/och för alla onda plägm- nädeligen bestpdda och besterma.
psalmcn.
WarGudhar
osien waldighVorg. ar
Ufftonsängen
chen 65. Psalm. Hwllken en
I
täcksaijclse tilGudh/ for chet han förlaler synderna/
och läter wal och lyckeligen ga i alla Standcr/Therfore
bewarat

/

kanGndzFörs.nnbling fsrmanas tilat gorachelsamina i chenna lidh för sädana walgerningar/och i spnnerheet bidia/at Gudh wille nädeligen ifrän wenda chee
siora syndastraffet/Pestilentzien/som sigh nu nägrastadcspppari landet.

psalmcn.

MnMstallofwaHErran.
vchi Stadernei Oltesangen/

then

HErrans fruchtan/ tilat fruchta Gudh aff hiersa framt cheieke
wille / som che Canawarda.
neer/fördreffne
Ther affkan man förmana til
sannGudzfruchtan/och lata see hwadan^andersoch
Staders förstörningar all siraff och olpckor/komma:
Nemligen ae Mennistiorna wela icke Ma Gudz Mde
rcgera sigh/och fruchta HCrrenlaf/

/

Pftlmen.
Kommer och later osi HErren Gudh prijft.
B jy

IHsge-

Hv. 8. H<3 29. Thet
I HsgeMassM veut.
Barn
tilat
fsrmanas
horaGudz ozd/ och tilat
Israels effter/pa
tcfwa cher
chct them mälle wäl gä palordeune. Ther affkanlarasomGudz ordzsittiZahörandc/
emittgudhachtigt och ahrligit lefwerni affKwilket
fölier alllpcka och wälsignclfe.
,i.

/

Jerusalem

Pftlmen.

tu hellge Stadh.

ar ett lpcksI Afftonsangm/ Psal. N2.. Hmlkm
iMa
lpckclighen
gä
at
mätte
Stander.
wal
snstan/
och
Ther medh mankan BonedaZharna besiuta och onsta
lpcka och sattghect i alla Ständer. Spnncrligen at Gud
wille chen regerandeKongellgc kamiiiou fabhelligctt
vppehälla ochbcwara/ ifränhenttc och Fadcweslandct
alla fMigheier ajfwaria/och med himmelff walsignelse öfwerstpdda och begafwa sigh sielff til
och
Hra/och
psalmen.
/

/

HErre som offta nadeligh.

Lattdzbpgden stole smnmaT<flerdeMas/som
dochsa/ at twäpähwariodagh
allenasi förttaras/som bäsi tima kunna. Och gae
alt cher vch pä/at.alle
med fii/t päminnaoch vnmargfalliga storawalderwisatheras
ähörare/
/
gerningar HErren Gudh hafwer nadheligen bewhsi
HvaraFädher i fsrlidne hundrade Hr / och an ilmennä
Bagh rckeliM bewi/ser
ncs-

Och Her aff formana til saligh bsoi och battrittg/til Gudzftuchtan/til lpdachtighcet emsst öfwerhelctt/ til samia enighect och källlgheee / och alla Chrisieligadpgder> Pa thet Oudh matte altidh halla sin
fadcrligahand sfwer / bestpddaoch bewam
och
zvara sjftcßommanbe ifranallaondapläAhor/ stadar
ochfarligheter mtil Werldennes anda/ fpntterliZhcn iftän thcn ffabellga Pestilens/ M
beKpnnerpppas innanßijkfens
ncsland:

som

Gmnser.

AffHennes Matzestet Drottning

Wristma/

Ähr 1650 vthi Stockholm gissne.
Sedän aff

ThenStormächttgsteFurste och Hem/

Hm
Gweriges/

XI.
thenKotmngj

KI.

och Wendes
GBthes
Hettigh
vthiSkane/ Estland/
Stoor-3urste tilFinland/

itzfiand Cartlen Brchmen/ Vehrden/ S«ttin Pommcrn/ CHuben och
Wenden/ Fsrfielilßugen/ Her« öswer Ingermanland och Wisimar/
Rhein i Beyern/ til Gulich/ Clewe
sä oc? Pfaltz.Grtfwc wioh
Bergen
/

/

-

och

Herngh/«.

Bhr 1675. vthi Vpsala RWdagh ösw-rsedde och a
för

Bissopeme och meentge Prästerffapet i
Swerige och thcs vnderliggiande
iandfiapcr.

Äl B O/
TrycktaffZohann Winter/

Ähr 1677.

Nade/ Swengcs/
Gudz
Göthes ochTöendesKonung/Stoor!^^MW^>s Förste
tllFinland/Hertlgh vthl Ska<

ne/Estland/Mand/ Carelen/ Brehmen/ Vehrden/ Stettin- Pommern/
Cassuben och Wenden/ Förste til Rugen/Herre öfwer Zngermanland och Wistmar; Sa och Pfaltz-Greswe widh
Rhein i Beyern/ til Gulich/ Clewe och Bergen Hertigh/ic.
Glörewitterliglt/ alldenstund samptlige
Stcknpa
Werldzlige/
Andelige
som
haswe then förtt then
der/ sa
i6so. fornyat / och in vpps war högtahrade K. Herlsampt Hans Manlige
Fader/ GlorwördigstiÄminnelse/
jemwal
Bröstarfwingar stadfäst/
sedän effter thest dödlige
Assgang widh athstillige haldne Rtzkzdagar pci ost i synnerheetvprepat/ men enkannerligen widh then sidste Ähr
Rtzksens Styrelse ock Regering wckrkeligen öfiverantwardat och i Hclnder stcklt / sa ock nu pa then i HErrans
Nampn lyckeligen öfwerstandne war Cröningz Högtijdh/
sin vnderdänige Troheet/Huldstap och Manstap Eedeligen
bekräfftat/ och Ost saledes för theras
effter Sweriges Lagh
Konung
erkiändt och antagit 5 Förthen
rstte
til sinnes söre/ huruledes
ssullsasomwtz Ost i synnerheet
bewijst
Alzmechtigh
hafwer
Ost/ och Ware HögtahGudh
rade framledne Henfader/ en stoor och
thervthinnan enkannerligen/ at en rätt och
ärworden harißMet/ igenom
Troooch Gudz Kundstap
ochrclttsinnigePredikanter
ochLärare/
GudzOroz trogne
i
Stadh/
Sanningebodh
Christi
Planterat/ och
sasom
för Ost sinne/ thet Wcjr Högtahrade K. Fru-Moder/ Hennes
Ai

nes Mayst. Drottnlng

Betrachtandes

som Gudh hafwer til Konungzlige

thenNade/
vi
iste ramiiicn, affhwilken Henncs Viaijst. sitt Vhrsprung hade/ brukattil lförsamblingens Fosterfäder och
Ammor/ är ther aff bewekt worden/at l4ta sörst Ähr

sedän

vtdsörllgareÄyri6fo/ förseealle Bistoparoch
hela Praste S landet här i RMet med sine witze

tnen

bwilke och sedermehra Ähr 1655/affWar högtähradeK.Herl
Fader/Glorwördlgst i Äminnelse/tlldetz oqwaldeßruk och
Kytta/doch vndersörbehald affwtzdareMverseende haswa
warit effterlatne och conKrmergcle-Sa pa thet äswen vnder
warMgering/det AndeligaStandet ma icke mindre an det
Werldzllga l sielftva wärketfsrnimma War synnerligeVnnest och Benagenheet/ ther medh Wtz them sampt- och chnnerligen bewagne äre och ivqra wele/ hwarsön haftre Wtz/
Gudi til Ähro/ hans heligeOrd och Prediko-Embeeet til
Styrckto/ Wördning och Tryggheet/ welat Nadigst stadoch effterlata/effter som Wij och ikrasst aff thet<«
Ma/vnna
tawart öpne BreffstadMe/ vnneocheffterlate/ alle Bissopar l Rtzket/ superintenclcme!-, 'llicaloZiX DoÄaribuz
sampt hela«Prästerj?apet
Hch rrofeiluribuz l
v- iStader och a Landet/ sä ock allom them som wioh ware
och SHolar nagonTienst bekläda vthi hela wart

och vnderliggiande Landstap/ sölliande wilpriviieZierFlD
ochßättlghtter/ som effterSkääl och
k«r/
Sedwana
ftamfarnaTtzders
them tilkomma/ och effter?

Konunga

wtzdare beffrifwa och imiehalla.
Tll thet
Sasom then rcktta och reena
vthi Prophetcrnes och Apostlarnes Skriffter wal grundat/ och korteligcn sörfattat'vthi
Dee Gudz Fsrsamblings symboiiß, ftm aro
pottolicum, NicXNum och
sa ock thM osöraw
ssrefne

Första/

drahe

drnde

te

is;.>,

sa,ckMn<wMM' o Ki. then Femöfwerantwardat/ och aldeles som

sa

r 8 then Förstes/Siste/ ock Ko(Hsgloftige iÄminnelse) första Regementztijdh/ ichettaßtzkethafiVerlvaritbrukeligh/ och stdänwchl Upsala ConoUw Ähr lfp;/aff Sahl. Konung <2^R/.

then l Konung

och

6u 8

meenige RUsens

Ständer/ somtll/örsamblade woro/

enhelleligensamtyckt/ wedertagenoch bejlutenbless/ stali-

genom Gudz Nade städz blifwa affOst/medh sine Christelige deremonier widh macht hallen/och illgen Mtterst Lara/
ehwadh Nampn hon Holst hafwa kan/ i nagon matto in om
IWsens Gräntzor/ antingett'lckdb offentligh Predikande
eller lönlige Sammankomster blifwa ltjden / vthan sadant
alt alfwarligen wara förbudet., Ther til medh stal ock ingensomickeär aff War
oonfeMon, eller then
wcdertaga wil/blifwa brukathä>lyrWs til nagot RtjkEmbete/ anten i Rädh/ pa Slott öch FDMgtir/ eller
sens
i Landz- och Hoff-Regering/ mycket mindrevthi thet Ande-

llga Ständet til Blj7opar/ Bupei-mtenäentc!', profcllnrer,
Kyrckioherdar eller ScholemastareMe warda/sasom Föris,/ i Nyköping gifiveisMt vthtrycker.
säkringen
Doch ther nägre Vtländste
woro/som med

annan Keiigion funnes/ then samme kan för Krigztiensten
och Wandel skul/ icke wägras at lagligen
saochockpaHändel
loftigit sätt jokia fitt Brödh/ Händel ochHandteringharißijket/ salengethe sigh stillä och roligen förhalla/ sin WIM-else icke vthsprtjda/ och War
och
Garningar
Gudztlenst hwarken medh Ord eller
förtala
ellerförsmada. Och i.fall nagon warder här medb leträdd och stäligen öswertygal/ ta wele wh then samme tilbörligen strassa läta.
Ttl
MdM-OchPä thtt Gudz FZrsam.

Htt

bllM Hch Diegemetttmä

dugelige Mänvppehaldne bllfwa/ ty
ReipublicX leminai-ia, NeMbllgen

försörgde och
ffole the

medy

och

och SHottr/ som för thetta instichtade äre/ eller ock aff off

sine nödtorfftigePersoner bliftva widh Macht holdne/ och thesse vthi theras
tohr och Lagenheter aff Ost befordrade/ sa wtzda RMens
sramdelesvprattas kunne/ medh

och Tilstand thet tan tahla och medgifwa.

Ttl thet Tredie/ Loftve och tilMe M har
medh at alle the Personer som i ofwanbemalte Prediko-

Embetet och LMogandet leswe/hwar och en esster fin Grad
ckZmecc och wärde/ffole ma osörandrat och osörryckt
niutaoch behalla/sine wal-och laMngne har til dagsat-

l

l

nutne klivileZier, Frtzheter/ Donatiouer och förlckningar/
sampt andre wllkor/ lagenheter och orclinarie vnderhäld/
til theras Embeeen in til thenne ttzdh hafwe lvarit

som

,förordnade/OstaUenastförbehaUit/hwadhvthi 1675 Cchrs
Rijkzdags Beslut och Stadga / angaende
aff
wederlags
i
gemen/somoftvel
Spanmalen
syni
Goozen sa
,nerheetfinnes wara fluttt och förafstedat/Saat the we,derlagh som för nagreaffhändeStombner eller prXdeucie
Godz kunne wara nagonPräst gifne igen/ affhonom 0qwalde atniutas och behallas ffole.
,

,

,
,

Ttl ttzet Fterde/

alle Wäre Biffopar/

Wijeffterlateochnadigst/at
voHorcg,

och
Staderne och a Landet/
i.eNoreslScholerne/ och alla PrGer i gemeen/ maosörandralniuta och behalla/ esster gammat Haffd/ sine Bissopzstisst/ Prästegardar tStäder och pa Landet/ TildelningzStombnerwidh theras
Tompter/
Engetegar/
Vthjorder/
lans Hemman och Klockare Bord/
Ägor och
tilhörige
Torp och OmrnsMenmedh alle thetz
krokellores,

paliorcz l

Lagen-

heter/ ehwadh Nampn the hälst haswa kunna/ som anten
vhrminnes Häffd ar pa/eller assandre laglige Skaäl kunna
bewijsas ther til lyda. Hwilka Prclstegardars bemälte agor och tilägor Prastersfapet stolema til sitt Vnderhald
stääl»
vthan andras
bruka och häsi
da til Watn och a Landet. Sedän och all wahnligh och har
til athniuten Tyonde/ som them effter Gudz och Wkrldzlig
Laghförvndtar/ eller aff Ware Förfäder och framfarne
Konungar/medh öpne
Breeff contii-merZt.

leem Kyrckio-

herbergen eller Konungzthonden/som til Bilkopars/zuper.
intencienierz,
Scholar/ Kyrckioherdars

och Predikanters/ i Städer och

pa Landzbygden/ HoffPredikanters/ Doomkyrckiors/
Kyrkiors och Hospitals Vnderhald och Löhn förordnat ar/
hwilketalt stal blifWOem vthan nagon Affkorming i
en eller annan ckatw'for behallen /saat inge RoZar
til Kornhusen förordnade aro/ stole aff theras förordnadeLöhn/ wederlagh/ Wtzn-och Bygningz- Sädh/
Domkyrckio eller Hospitalers Kyrckiottzonde affdragas och
förminskas/ vthan bliswa allenast widh then gambleAffkortnlngcn/
steer til Whln-och

som

som

octPrasternes wederlaghsamptmedh Tuchthuus tunnan.
Och skal Bistopen och Bupel-ilncuäeutelne haftva inspeÄion«
Kyr-c
pä

som

sammaDomkyrckiotlmnor/sa wäl
alle andre
siiMptZnkomster
Vthgiffter/at
Handlingar
kiones
och
the»
wal bWN snlaM/ och late SyMon,annen för them ahrligengoraen richtighßakenstap/ thenicionalioruz inlag>«

<

gias/

öfwersees och förwaras stal. Men hwadh

asse-

tijonden widkommer/ then stal vthi alle Landzorter
nom och androm
wederbörowägerligen vthglöras/effRWdagz
ter then OrdNing och
stadBeflut sqm
är
ock
Bref
effter thetßruuk/som
M Mr
affOrterms Beffaffenheet kunna medgissva. Och pa the?
all

som

all ting thesterichtigaremedhsamme Konungs och PrcksteTijondes vthgiörande och infordrande mä tilgaa/ Sa
ssal Prasterstapet och conliNonjz wara essterlatit at hafwa
pa ett behörligit och beqwamligit sätt / genom sinä Vtskic-

theWa ett rättmätigt och lagligit Vpseende/at Osioch
Cronam/ sasom ock them sielswom ma bemälte TWnde
rätträdigt och ttjdigt blifwa vthgiord och lefwererat. Ther
til medhhwadhPenningeRanta en och annan kan wara
tlldeelt / antingen wldh
Scholar/
/
andra
stal
kÄstol2ter eller
Knrkiotienster then them ock tilstalt bllftva/effter then Ordning och siitt som för thetta ftad<'
gat är.

Zämwal och Domkyrkio-och Probste Tunnor/ sa

ock Bvgningz Sadh och Wtznhald til hwar Kyrckio.

Tll thet Femte/

at bortstlllia eMRGMagre rättt, KyrlerMH sördrista
eller them vnder nagon"
som vhrminnes

kioagor

qwälja eller affhandä/eh Heller ther pa nagon Doom taga för än som saken är gifwen cZpitiet tilkanna och thetz Fullmechtlg kan tilnästa Ting tilstädes komma/
nä> chel-om
och Domas stal/ efftersom Sahl.

prTtcxt klandra/

Konung 6 v's
de»2<s.

x.B

theifFöches bress

AhrM/ ochtheravthi öhrebroo
1617.
confilmationi thetwOare vthtrycker/thetman sigh i sada-'
Thcr ock.nagon tivtst om Kyrs"3 VMegaM
hafwa til rättelse.vpkomma
ssulle,/ ta borHandzMor
Hoffdmgen tilliä mew
och taga sigh an jamma Ägors LagligeFörswar / sä at
'Ywarken Förltjkning eller Domb <om them owitterligm
'ffeer/M hafwa nägon Krasst/ch Heller Kyrkioherden sörbmdas tilat swara tll Saken/ medh mindre Zordagan3dM/ Neinl.Mtz tvch che förnembde a. ware wägnar/ el,ler then Zordenelliest til Mkio och Präst kan hafwa
'
'

'

M 5

'

,

gifwit

och förthenstul äger ther öfwer jus paeronZtuz, ilr<
stambd/ somLaghförma. Ochhwadh omkostnadi sadane'
mahl anwckndes/ then bör icke Prästen/ vthan Kyrkian
etler Sochnen draga lasten aff-Sa frampt icke Prästen
sielff vchan wederbörandes wetstap och samtyckio sigh i<
then twisten inwecklat haswer.
Ttl thtt
ock vnna ochesster.
latatil Fsrsamblingarnas och Gudztienstenswtzdh macht
hällande/ the smaCrone Hemman som när widh Kyrtiorne aro belsgne/ och aff Capellaner och Klacknre alttzdh
för thetta och ännu arebrukadeoch hafdadewordne/ fti<je för all Cronones beswar. Hwilke sma Cronehemman
ingen stal hafwa macht at bortkiöpa vnder Frälse eller
giftvit/

Skatte/ vthan tilKyrkiotienarnes nödtorfftige vppehälle
blifwa brukade. Och hwar nagre sädane sinä Cronehemman/ Torp ellervthjorder allaredo aff en eller annan bort«
töpte wore isran Kyrkian/ sa gifwes Försambligen h<ir med

loffoch tilstand at giftva Kiöparen stne vthlagde Pennin»
gar igech/ ochsaledes inlösaHemmanentilbaka vnder betördeFryheet.

Ttl thet Smnde/Sa stole ock alle raltorez i SA

Verne/Scholmästare och Capellaner samptKlockare/wara aff Stckderne Äccummoäeraäe och försörgde medh be<
qwame pubiiqueHuuS och gardar och församblingarne wain förplichtade them tilbörligen medh laga Bygning/ lifwen som a Landet/ widh macht haUa/aldeles som i Kyrkiobalken ther om förmäles. Ochfkole Borgmästare och
Radh i Ma matto wara förplichtade/ widh straff tilgiörandes/ at halla hand här öfwer/ och icke lata sädane Huus
och Gardar förfaUa. Och pä thet Lckrostandet sme Embeten theste battre medh störreFruchtoch vtan hinder maförratta/sä weZe Wii h"fwa si-lsive
-2?
mästaB
'

mckstare-och PrckstegarderneiStäderne/som ochKlockafrijkallade

förGästning/Znquartering/Stacketz vp«
ochwacht/sampt
sätnmg
annor BorZerlig beswär/ehwad
nampn thet halst haswa kan-Sa ock Prastegarderne sampt

rebohl

prlebenäe och Embktes Garkröfelsorum och
dara Landet/ isa matto/ atvchi them inge AUmcinne
Stembningar/ Ting/Vtstrifningar/MötheneUer Mönstringar halla stole/ medh mindre sa clr at Kyrkioherden
sielss ther til godwilligen bewiliar vch sadant effterläter.
Zcke Heller stole bemelte Prästegardar a Landet/ theraS
CapeUansGardar/ Stombner eller Klockarebohl blifwa
beswäräde medh Wägrödning/Dagwzärken eller Skiutzfärder/ vthan thersöre wara obeswärade och frijkallade.
icem/ stole och Capellanerne/ ehwar the boo/ wara Ma
Kyrkioherden
som
Lagmans

befryade isran HckradzhöfdingS och
PenningarOch stole Bistoparne och kuperin.
z
tenclenccrne wara här medh anbefalte at the altijdh lata
kunna brukas til
danePersoner tilKlockareantagas/
,atläraVngdomeniSöchnerne läsa och striswa/ pa thet
,Sochnen ma häfiva aff them thest mehra gagn / jemwat
the muta ther emoot nagon mehrq Hielp til sitt Vyderhald.
-

som

,

,

sa-

,

Ttl thtt OttoNde/

Effter som thet beswarliz
ga Krigzwasendet som
ochFäderneslandet en langan
3OH bortath hafwer warit plagat medh/ haswer förorsak« t at Kyrkioherderne a Landet haswa mast widhVthskrifhlelpers Vthgiörande

sör-

och vthlefwerera Mantals- Längderne va
Sochneman och och Ahörare. Sa alldellstund
flaptt sigh nu högt beswckra at the ther igenom ickePrästerallenast
blifwa mycket förhindrade vthi theras Embetes Förmttande/vthan och ossta rata vthi Owenstap och wederwillia
medh sineWörare/ och elliestchch sörvthan maste vndw
färdiga

wyse Tiltaal; hwarsöre wele wij haswa them här essler iMn sadan Lädgnstrisning nadigst sa° wtzda befrtzade/at the
ther medh intet ffole haswa mehr at giöra/ än allenast när

sadane Längder behöfwas at strifivas och vthlefwereras/
tastolethewaratilstadesthem at vnderstriswa och försegla/ haftvandes therett Wigt öga vpvä/ ac ther medh ma
richtigt och troollgen handlat bliswa./Och sasom Prästerffapet haswa alltydh tragit anhallil/och annu vndtzxdanigst
Mhalla / thet the nu och i framttzden matte bliswa förssonte for Knechteßatzmanshald och Vthikrisnmg/ Ty haswe
thetta theras vnderdamge tzdkesanle anhallande tagit
nadigh
conliclcration; och ehuru wäl wtz befinne sadant icke
i
kunnatillatasvthannagonaffsaknad i miinien, doch Mwäl tilat ja mycket mehra betee Warnadige Gunstoch
Benclgenheet emoot cicriciec, sa hafwe Wij änteligen Ost
här M salunda sörklarat/at Kyrkioheerderne med sine Cappellaner och Klockare/ stole ma har essler och altijdh bliswa
förstonteoch
lftan bemalteVthffrisning och Ro«
tering for fielfwe Prästeborden/ CappeUans- och Klockarestombnerne/ aUenast här vnder icke förstaendes theras egne
Skatte-Gardar/ som the anten kunna hafwa ärfdt eller til
sigh kiöpt. Doch hwar nagon aff Präste Standet eller
Klockare befunnes/ som vnder thetta prjviicZio frWUade
ftere Drangiar/änhan sielff nödtorffteligen kan behöfwa/
thenstal assden som wederbörrattasoch sörmanas/at han
medh sadant rlivUcZij Viistbruuk widh tilbröligit Straff
och eriviieZij Förlust tilgiörandes affstar och Fördragh
-

haswer.

Til thet MjoNde/

Effter som nagorstädes vthi Rijket vnder Prästeborden finnas stoore och widtbegre,
Pne Tilägor/ somliggiaobrukade til mgen MansNyna/
B?
och

therfore pa thet at Pra'stebordz Ägorne matte saledesvpbrufade bllswa / ty effterlate Wij nadigst/at the Kyrtioheerdar ochCappellaner som
Lust och tilsälle ther til haswa / stole ma vpsättia Torppa
Prästebordz Ägorne/ doch medh Sochnemännens Wetstap/ Ransakan/ och Nembdens laglige Tilstand / sä at
Prästebordet ther igenom intetmeen eUer inttäng i nägon
matto tilsogas. Samme Torp mäge sedän hässdas vchan
altwtzdare Beswär vnder Prästebordz privilegio, och behällas vthaffthen som thet söM vptagit vthi Hans och Hans
Hustrus Wffzttzdh/ och sedän Barnen sa länge niuta och besittia tilthest ass Hans Buccessore, om hcmom sa behaqar/
honom all kostnaden effter Mätesmanna ordom ätergullen
,blifwer/säatährlige nyttan affTorpet emootOmfostnaden jemföresoch stäligen beräknas/ochi sall Hans Buccessor,
som then andra vthlöst/ st«Ue igenom Döden assgä fön an
,hanfattstäcklsorsin vthlagdeLöffn/ at och han ta niuter
therfore hwadh billigt pröfwas kan.
Tll thet Ttjonde/
wele och ass sardeles
Gunst och Nade effterläta Prästerstgpet i Städerne sine
Lagfangne/ ärssde/ kiöpte och bygde Gardar/medh sine tilhörige ägor och lagenheter/ i Äker/ Eng/ Hagar/ Trägardar/Humblegardar och Kahlgardz-Tompter som innom
äre belägne/ ftije för all Borgerligh
Tunga/
Beswär och
ehwadhNampn thet haswa kan/ sa
lengethesielfwe/ eller theras Enckior och omyndigeßarn
effter them / samme theras egneGardarbesittia/ och icke
nagon Borgerligh Nähring eller Hantering drtzfwa. Men
la snart nagon annan sätter sigh ther iat boo/ och anten
ochkunnaMwälgiorasnyttige/

,

,

,

,

vnder Borgerstapethörer/ eller nagon Borgerligh Nähdrtzfwer och idkar/ then stal vnder berörde Fryheet mthet wara begrtzpen / vthan Borgerligh Beswär vndergif-

ring

wen.

wen. Och ther sa ar/ at nsgon Prästman a Landet nödgas
byggia sigh Huus eller Mrd vthi the Städer ther
miel,
ellec gode Scholar äre/ för sine Barns vptuchlelje stul/ eller ock sine Hustrurs Enckiestand / the stola
ock wara vnder
forstaeNde/ sa wtzda
Borgerligh
Mhring Staden
sigh
inagon
theicke inlata
til prXjuciicium. Hwar och nagre reedelige Prästman/aw
ten l Stckder eller a Landet boendes/ aff hwadh conciicion
the ockwara kunne/ och til then Förmögenheet kömne äre/
at theen SkatteGard/ anten fa ärswa/ förwärfwa/ eller
sigh tilhandla kunna/ ta stal lngen wara tillatit at tiöpa aff
O§ och Cronan bemalte Gard vnderFreltze/ellerOunationz
och Förlahningzwys vnder figh förwärfwa/ vthan Skattäganden sielss fa then oqwald för wahnlige Vthstylder behalla och besittia. Ock hwar nagon wore som allaredan
theras arffde eller förwärfde Skattehemman hade kiöpt til
then?ttden som Wij Drästerstavet medh tbetFrelste/effter
ta privUeglo först benadathafwe/ ta stal then samma wara
ssyldigh at taga aff Cronan sinä vthlagde Pennmgar igen/
hwilka Pennmgar Landzhöfdingenöfwer thetLähnet ther
Garden belägen at/ honom igen leftverera stalaffware och
Cronones Rentor/ och Prästen sedän niute sin egen Gard
oqwald vnder Skattemanna Börd och för sedwahnliga
Bthstvloer.
Ttl thttZlfftt/ Ther och nagon Präste-Enctia/ hwilkens Mann nägot lenge tient/och sigh merncrat
giordt hade/befunne sigh effter sin Måns Dödh vthi nagon
Olägenheet och fattigt TWand/ at hon ringaMedel hade/
at försörja sigh och sine Barn medh vthi sitt Enckiestand/ vthan nödgades at sokia Osi och Cronan om nagon Hielp/ tä
imee
weleWtz/
finnas obenägne at komma henne medh nägot til Hielp och
Wederqweckelse.
Bz
'Til
.

Til Get Tolffte/ Om nagon B,f?op/ s«per:
intenäenz, ooötor 7KcoloFiX,eller elllkst NagoN annan Hsglärd Man wore/ som lange hade warit brukat widh
mien och andreförnehme Tienster och sitt Emjiete wal och
troligen fsrestadt/ then samme wele Wj alchdh hafwa vthi
en nadigh ihugkommelse/
/

och lata honom vthi en och annot
matto warckeligen athniuta WarKonungzliga Nade/enäp

ther om pa behörligit satt besötte warda. EUiest tilläteWijnadigst/ atle Ware Bistopar och Bupermtencieu«ri
gemeen/ atstole ma niutaoch bruka theras ratte BistopsSckten /sa och enstylte EmbetesGardar/ medh
ratte
och tillydande Ägor/ sa a Landet som iStaderne/ vnder
FrälsesFrijheetochWilkor.
Tll thet Trettonde/ Wtz wele och nadigst
essterlata/ aUePräste-Läsemästare-och Scholemästare Entior/med sine egne saock then döde kattorizßarn/sig tilTröst
och Vppeyaueatsa ntUta och beyaUa en/ler theras MänS
Assfall itt Nadeahr/esster gammal Plckgsedh/sa srampt the
elliestsörmai medler chdh försörja GäUet och Tiensterne
medhendugellghMan/ som then framlednas Embtteostraffeligen föresta kanpa bemälte w<u andeNadeahr/sasom
ock Prästegaroen medh sinaHgor förswarligen widh macht
halla. Och stal fururuzZucccllor imet fön tilträda fadant
ledigt Gald/ eller Enckian til Förfang och Bedröfwelse i
Prastegarden medh sitt Bohagh instyttia / an bemälte Nadeahr heelt förfiutit ar. EUiest stal ock wara effterlatit/at
PrästeEnckiorne vthi Arssstisstet esster sinä Man mage dela Godzee löst och fast/ehwarest thet är beläglt/effterStadzlagh/ saat Hustrun tager halMrten emoot Barnen/och
Dotter ja godan Lott som Son/ Svster som Broder/ esster
som sadant för thetta gemeenligen sa pra6tice«c och assSal:
KonungHohan ä.yso, bewillia/och couLlmclatär. Men

om

om »n hande/at hon esster sin Måns

assträder

Dödt)/

Standet/ och wräker sigh vthi forachteligit Ächtenstap/genow hwilket hennes Sal: Manseffterlefda
kan sörjlösas/ och Standet sörachtas / ta arfwe Enckian
esster Landzlagh/ men Barnen sm emeUan effter Stadzlag.

Ttl thet Ftortonde/

Esster Lagh/ och föne

aff Ost giffne l^csoiurion, erache Wtz stäligt och nadigst bewillie/ aeehoo som Spannemahl vthur Kyrckioherbergett
assOst och Cronan til sitt Vnderhald bekommit hafwer/och
then här effter nmter/ stalhafwamachtat

lataßönderne
vthgiöra/
Kyrckiottzonde
til en eller
som
föra
samma in om Lagsagun/ unten til then
Köpstadh
annan
Ort
eller
näste
hwarthälstthetfallerhonombeqwembligast/
Spannemalen tilkommer. OchstalelliestAllmogen wara ssyldigh/ wäl för Kyrckiothenden
andra Vthtagor at
gtswa och betala Port-Tullen/ när then i nagon Stadh in-

som

sa

som

söres/meneMstlnttt.

«

Effter som har til dagz ar
FeMtonde/
TtlHtt
och
andre
medh
l

Försam-

blingarne nagot ooroenteligen och Ma tilgangir / i shee
entmmvliOM/ at man vthi soMblige Stifft NriNöföher

thervtdinnan then gambleKyrckioordningen/och vthi somdligeintet/ vchanpro arditliother medh prassecielÄi-. Sa
oldenstund bemalte Kyrkioordning sa i thenne Art tkkel om
Kyrklo'cz>scipUuen, som eljest nagre alMe sqker.sn/<ies fordra
nagon forandring/ hwarfsre wele Gij widh beqwämatt
Lagenheet lata föreffressneKyrckioordning ofwerfte / och

hennevchi nlla sineArticklar lempa Dch waäererZ tilFörsamblingens Vpbnggelse. I medlertijdh stola alla Bistopar/

Kyrckioherdar och Gudz Ordz TieMre
ahoga wara/ at godhochChristellghOrdning t)ch stick.ms
bliswa hMen vthi Fölsamblingerne. Och ther nagon i

För-

Förlamblingen figh sa grosstforsago/ at honom Kyrkioplicht afflhem ssm wederbör palagdt bllfwer/at the ta ?ro.
ceäera ther medh beffeed-och stickellgen/oblerveranäez thervthinnan en LWeet i alla Stifft.
Tll Get
Och emedan Bistopernes
och canllttoriaiium Ähuga enkannerllgen bör wara / huru
aUaFörsamblmgarvthitherasombetrodde Stifft/ mage
kunna besättiasmedhdugelige/ Wällarde och Gudfruchtp
ge Prästman; Sa l?ola the ock hafwa macht atrett vthoela effter Lärdom/ Älder och Förtienst / sampt Gafwor sch
DygdelefWLrne benesscia Zccleliattica vthl hwart och ltt

SextoNde/

StUt/(O§ sörbehallandesäihxilitioncm
den) doch at aU ting steer ordemeligen medh conlinoni wetstap/ ochFörsamblingens
Wahl/ cousenz och
goda nöye/

saat ingen som thervthinnan bör wara incercs.

ierae, bllfwerförbMngen och vthssuten.

Ther nagon Prästman
TtlthetStUttoNhe/
jmBistop ochconsläorimÄ förächtade
funnes/

som

och för-

bWnge/ochicke ordentellgensöktesinpromnQon tllnligot
Embete och Lägenheetaffflnßllkop och Mrman; vtban
loper och moietterar höga öfwerheten/ och andre förnähme

chen ma,cirergs,stellas
StandzPersohnerom
/
tiMchör och effter som Hans Brott wara kan/ plichta och

tjlLydno haUaS. Och fkal thet altijdh wcil och noga i acht
Mgas
alla Stifft/ at icke nagon mindre Lärd eller mefitelÄt PttMn l «VDenstelM annan btlfwer them före-

vm

dragensom A'darr arr/ och bättre enLägenheetsörtient
hafwa/ hwilket wäl aff theras giorda och nedellagda Proff
kanafftagasochdbmas.*
'

NllthetAdertondc/ Anlangandes then Riw

at benada

nägon

nagon lckrd walförtient Prckstman och Wära Hoss-Predikanter medh ett eller annat keZaiGäld; Sa wele Wij
ther medh säledes haswa hallit/ar när nagst sörnemligit
Gald i Ryket/ anten i Städer eller a Landet bliswer ledlgt/
ta stal Bistoven medh Församblingen i thet Stisstet / läm
Ost förnimma hwadh Personerhan achtar ställa Församblingen före tilat kasta sitt frtza Wahl vppa/och sädant hälst'
Lymualier ochScholar:^
affthem/ som tienäl
plXlentera,
wij
annan
nagon
t»
at
saflal thet hoHaftve
nom bllfwa tilkänna giswit/ och sedän medh Bistopens och
Församblingens consenz, thet som Wtz stäligast och ratwtzsligast pröftve/ ther vthi stadgas och stutas/ effter thet S<itt
och Wijs/ som Mr 1569/ vthiSahl.Konung
87- r
Cröning/ och sedän assKonung
o 0 i. ru,
Glorwördigst i aminnelse/ännoi6n,vthi Nyköping ar wordttbelefwat.
Effter och mange i högre
TtlttzeMtttoNde/
och nidrigare Stand widh thenne tyden/ halla och försörja
egnePrckstman/ ochhckrtildagz nagotoordenteligen ther
medh tilgangit: Sadantnuatsörekomma/ sastoleßistoparne har effter at icke lcktteligen ochvthanathstilnadförordna Praster athMar och en som thetbegickrar/ vthau

förwichtigeochhögnödigeorsakerstul/ och i synnerheet til
til högh Älder tomne/ och i siukeligh Lcktheras behoff/
genheet stadde <ire. Thesse Praster ssole icke
nitteiia (ther theras Hmar och Frwer boendes <iro) lata
bruka sitt Embete til Meen eller Förfang vthi theras Laglige Vpbördoch Inkombst; Blifwer nagon ther medh
jlagen/ma han effter sin Brott thersöle tilböNigen straffas.
Etz Heller ma Hemn och Frwm sorsin sllder eller sillklige<
Lägenheet fful/ affhalla sitt HuuUolk/Tiänare och Bönder
lsrän then AUmenneKyrkiogängen/ta then stee bor/ vthan<
M'<
C

som

<

bruka then försigh/samftt vthan the orciiuarie Kyr,klstijderne M M HMa Boon lHuuset. Och stole
äre/
Praster wara vnder sin Bistops / ther the

samme

bewijsandes
säsom ock thens ther the stadde äre/
honom tilbörligh Hörsamhcet och Lydno / komma/ ther sa
behöfwes/ och the vthan Laga Förfall äro / päßistopenS
Kallelst til honom/ säsöm ock/ la wijda som stee bör och sta«
ligen
sotia fin prumotiou/her han oräine,-3t är.
ock
stole
the Personer som sadane Prästers Tienst athSa
,niuta/ them wckl sörsörja och intet ffiuta ifrän sigh/ vtan the
til annan Lagenheet forhielpas/ etz Heller vthi andre otienlige Tienster bruka / hlvar affEtandet kan Neesa och Förocht ltzda. Eij Heller ma the nagon Försambling vtan hmnes och Bistopens goda wilja och conlenz vppa trängias.
Ttl Gtt TmgUNde/ Esstersom ock mänge
privÄt Huus<Prädikningaroch Kyrkio-ceremonier förorsas
ka en stoorOordning / och göra Folket säkert och sielffzwördigt/föda ajfstg GudzOrdz ochPradikoembetzens Föracht
och Mlstwördnlng/ ty wele Ws här medh alswarligen hasi
wapabudtt/ atehwarest Ridderstapet och andre'ißijket
boo/ och ickenagotLagh-och stäligitHinderkunna haswa
at förebära/ stole the pa the ttzdevsom Gudztiensten halles/
antenvthi therasegne SochneKyrkior/ ellerpa andre Orther ther the kunne stadde wara/komma orcimÄne medh sine Tienare och Huusfolk tilstädes vthi Gudz Huus och
HEArans Tempel / och ther sammastades Gudeligen androm tjl Lxempei gsra sinä Böner och Guoztienst/ enkannerligen ther sammastckdes lata döpa sinä Barn och bega
,

vthiFörsamblingens Närwahru

och
thet all här til söröfwat Oordning ma therigenom bliftva affhulpen. Vien hwar Nödfall <ir/ ther matele man altijdd lämpa sigh effler
stsom l Kyttio-Ord<
Äsyn/pa

ningenklarligenbliftvervthsörd

Til

Ttl M TlUgUförsta/
högre
lagre/
i

Vndersatare Atzket/

eller

ZngenassWatt

stal hafwa Macht

vtan Wäl't lpeci2l och sin Blffops cansenz och Samtyckio/
at läggia sinä Gardar en eller ftere isran then ena SochneKyrkian tii then andre/effter godtyckio siuo. Eij Heller ma
nagon i thet ene Stisstet trängia the ther sammastädes oräiueraäe Präster l högre eller Nldngare 81-2ci,in pa itt annat

eller vthi
Stisst/ ther the hwarken äre födde/
nagon fömembligh Tienst brukade / vthan til bckttre Skilsförsörgde/ hwar
massa och Rlchtigheet/
bufwe
egit
>nenter
effter Lärdomoch
vthi fitt
Stifft.
Ttl tt)(t Ttuguan dra/ Wij wele ock här med
taga heela cicriciec medh sinä Hustrur/ Barn och TienstefolckvnderWarKonungzttgaHägn och Förswar til LM
Godzoch Ähra/ och icke tilstadia at them nagon Spottoch
Wanähra tllfogas stal/ eller nar the troligen och afftttrettsinnigtWtsittElnbete förrättat haftve/ at ingen ta ma
them sörsmäda/ hoota/mycket mindre medh hugg och andre
iujurier
och öswerfalla. Warder nagon öfwerdädigh medh sadant bessagen och öfwerwgat / ta stal then icke
vndwtzka War Hembd/ LaghochtilbörligitStraff/ ssm
ther om förmales i Landzlagen/ Konga BalkenS;i. Cap.

Ttl thet Ttuguttidte/ Sa stal ock PrGer-

ssapet i Stckder och pa Landzbygden (wälforstaendcs

sall c

pnviieZio här
nagon Stadh eller Ort icke medh
woro)
tilat
halla
moot försedd
hafwa Macht
Sochnestemnor/ medh theras Radh som wcderbsr/ och SochnenS
Nödtorfft fordrar/ vchisina Sochnestugur och
hwarest Församblingen antingen i gemcen/ eller thcst Fulmachtige Kiyrkiowarderoch Sexmän/vthan nagon enstyllan/ stsle effter Kyrkioherdens Kallelse komma tilsamman/

och

och ther sammastades radfla sch beställa om Kvrkiones Inhwilken allestades l Stader och a
tomst och
hallas/iKyrkiones
Landet richtigt bör
Kista sörwaras/ther
til Tree Laas och Nycklar förfärdigas/ hwar affKyrkioherden altijdh stal ma hafwa En i sin sörwaring / och bemälte
Räkenstap ährligen lata förfaroiga. -3 samma Sochnesiämning/ stal ock handlas om Kyrkiones och Prästegardens Bygning/och hwadh mehra förefaUa kan vthi Kyrkioeiilcipimcn) ochandreFörsamblingens aliggiande tarfwer
och bcstalningar. Särdeles stalPrasterstapet ta hafwa
macht/atstella them för ratta/ som genom grofwa Eeder/
swärjande och bannande figh försedl / eller elliest medh
Gabbatz Brott/ Gudz Ordz Föracht/ och Försummelse til
at giöra sin Gudztienst/ pa almenne Ährs Högttjder/ SöndagarochHelgedagar/Förargelstastadh komma/ hwilka
effter som thestyldige finnas/ och theras Lefwerne tilsörenne warit hafwer/ matwtilbörligen plichta och straffas.
,Och stalLandzhöfdingenwara förbundenat lata
thet som sa ssutes genom Kyrkiowärderne/ medh Borgmästare och Radh i Städerne/och pa Landet medh LansmanS
och Flerdingzmannens ZiMence, antingen thet tasteer
genom then brotzligasstaUande pa nagotßattringsrum/
'eller förmedelst annat Straff. Thenna bemälte Soch'nestugu stal wara itt priviieZerat Rum/ hwarest Kyrtioherden orämane plXliäcrar, förer Ordet/ och sakerna drifwerochvthföralater. Lijder Sochneprasten ther nagon
Smäleekoch Waldsamligheet / wareßanemannen sallen
til2lbitl2i Straff. Kommer ock nagon brastildnat androm emellan/ ware alt dubbelt recknat och straffat/som
the ther Hemgang eller ock Kyrkiosridh bryta.
Tll thtt Ttugufierde/Sa stal ock ingen hafwa Macht tilat inmana/ mindre siingsta och waldföra/
,

,

'

eller

eUer ick

tilMochGodz aitasta nagonPrDman/ som<

ickegenastpa farffeMrninggrtzpes/ sön änhanM n<h«
gon grooff MHgiarning Lagllgen befunnen och döm-

Och stal Hans Saat först angifwas i
sedän ther han til nagon
för Hans Bistop och Förman/ och
capital Saat bunden warder/ llNeraz för Werldzllge Dostal ma
mare/ ther ta en fullmächtigh giord
Btuäenrer,
stola
ock
wara tilftdädes. Sammaledes
Mer och Diäknar wara sinorclmaneoch häx til brukellge^
«ymnalier otl) Scholgr^VNdergif^
MttWldh
ne/ och icke emoot Skähl dragas ther ifran.
Tll thet TtUgUftMte/ Whwele ock harmedh
hafiva aUe Ware Bistopar och Buperinteuäeuter, sampt
menigePrasterstapet/ jasom itt särdeles Stand i RUet/
cunkrmei-ac widh theras wahnliga Saten/ vthl alla sd.
lenne Möten och Samqwemder/ äfwen söm che them i
nutit hafwa/ sa atinWara För-Fäders Tydh
gen stal hafwa Macht them ther vtinnan nagot prXjuäi.
der är,

<

cium tllftga.

Ttl Het TtUgUsiette/

Stal Prasterstapet
wara ther om försäkrat/ atsasom wy garna see vthi gemeen/ Landzens Vngdoms Walfärd och Framsteegh/ sä
wele Wij/ at när theras Söner befiijta sigh om Ahra
och Dvgd/ och blifwa dugelige tilat beklädanagra Em-

bkttN in oräme LcclcNaltico eller och?oNtico, at hwar och
stal hafwa at wänta och niuta ?rom«tion,
en aff
lofeffter som han genom sin wal anlagda Ttzdh/ vthl
lige Btuäier och Lxereitier, sigh stlckellgh och «pabel
giordthafwer.
Tmgustunde/ LofweWij ock/at
Ttl

wela halla

Het
samptlige PrDerstapet widhSwerigesLagy
C;

ech

och widh ale thetta forestrefne nadigst handoch Rcitt/ besfydda/
yaswa och
effter som Wtz har medh biudeoch
General Qvufelneurcr, öfwcrstathalHesalle alle
lare i Stockholm/ Lanozhöfdingar
sampt Borgmästare

dre

som weoerbsör/

och Radh

l

och

Besalningzmän/
Staderna/ och alle an>

at the aWarewegnar/

häUahanV

öfwer alt thetta ofwanbemalte / icke tilstädiandes/ at
Blstoperne eller Prästerssapet i gemeen ma tilfogas hckr
emoot nagot plXjuciicium, öfwerwald/ Orcktt euer De.
vthi sinä Embeten/ Huus/ Ägor och Inkomster:
Bewijsandes them och elliest vthi all billigh matto/ när
säbehöfwes/ och the ther om besötte warda/ all staligh
synnerheet / at när Vilitatiouez hällas affßlBuperintenä6nteme i Församblingerne/ ta
wal
böre theHögre
Nedrige Ständz Personer
Myndigheet theras Emkomma tilstädes/ och medh
bete styrckia/ och them vthi sitt loftiga Förehafwande Hanaäliäcnz,

l

ssoperne och

sa

som
sm

den räekia/ och til en rattmätigh
affhandlas/ sörhielpa.

Lxccmion

va thtt som

Til thtt Tmguottonde/ Sa°som Wij nu
hckr medh haftva lätit
nagenheet

och pMna Wär nadige
see
och Ynnest emoot PredikoEmbetet

Be-

och thet
Andeliga Stänoet/ sa ssole ock samptligen Prästerstapet wara styldige at lata sigh troligen warda om
Gudz
Forsamblingz Walfärd/ och theras Embete medh itt
ChristeligttWtvthföra/ görandes sitt tilat förtaga
Synden/ och latasin Ähoga wara /at medh alle saker
ma ordentligeu och stickeligen tilga; Sielfwe sora ett
Gudeligit Leftverne/ besstzm sigh om Roligheet och EeMgheet/ gaendes sielfwe alldrom före sa i Leswerne som
Lärdom medh goda Exempel/ bewtzsandes Otz och SwerigesClMoall Trooheet och IMradigheet/ sn ockföretoM'

kommandes hoossinalchörare alt Miffförstand/ Oroligheet och wrckngwijsa Meningar/ saat aU ting kan lända nl
Gudz NampnsAhra/ FörsamblingensVpbyggelst/ och
ett roligt TiWnd i Rijket/ hwiltetWij medh aUKongligh Nade emoot

le erkcknna.

them sampt- och synnerligh aMH we-

Til ntermepa Wisso/ hafwe Wtz thetta p-iviieZium
niedh egen Hand vnderstriswit/ och Wart och RMnS
stora Secretz witterlige vnderhängiande bekräfftat. Gifwit i Vpsala den Första Dagh vthi oaobriz Manadt/
ÄhressterChristißörd/

SiuttzondeochFäMte.

enTusendSexhundrade pathtt

c^l^ol.UB

kaulin OUvel2l3nz.

Kongi. Oap.^

Wtzudh/
GtadW
oD
achffllllge
Gord.

Ofwer
mngars

affstaffande widh the

och
Troloffningar/Brs-

lop/Barndoop/och Begraffmngar/ sampt Kladedreckter/hwllkahareffter affcicriciec eller Prästestckndet föröfwas böre.
Giftven i SMkholm deni.

Ahr 1665.

hoos Ignatium Memer/Kongl.
Mooktr. Hhr 166?.

TrycktiStockholm/

GudzMde/ Swenges^

Göthes och Wmdes Konungh
Fmlandh/Hertighvtht SMe/

Estlandh/LWndh/Karelen/
Brchmen/Vehrden/StettlM
RNgen/

och Wenden/Fmstetil
Pommern/Kassuben
Ingermanland och WOnar? Sli ock
Herre öfwer

Pfaltzgrefwe widh Rhein ißeyern/ til GMch/Sle,
we och Bergen Herligh/ «. Glöre witterligtt/ at
l wllrt Rijke/aff
althenstund samptlige presterstapet
eenbersmeligh ijfwtr til itt alfwarftmpt ochstickeligit
lefwerne / hafwer underd<inigst osi vck Rtjkzdagen
jemwälwardamed
Ähr i664.ansöckt/atoct
som höltzFsrordningh
Staoga om ckhfiillige

een wist

och

och mischrukz affstaffande widh Trooloft
ningar/ Bröllsp/ Barndoop/ Begraffningar och
Klädedrachter för thesi Ständ ftrstildt ssrsedt och
ordningars

Hwarfsre haftve wij sunnit godt chetm thems loftige opsckh/ nMgst at willfchra/

ihugtommet:

hafwandes medh wärt älsselige Rijkzrädz Räde/ ft
wälwidhförrigettjdersomocknuwidh thcnna Rtjkzdagen/ saken öfwerlagdt/ ochvppa°ensa°danthejivw
derdtjnige bcgiäran ofwantalde

Ördningaröftvelsedt/

st ockiinyo ftadgat och päbudet til samptlige prcistw
stapets Zagn och bästa/som thet alt vthiefterftreffne

Arttcklarfölier:

i.

Alle Troloffningar

biudande/ fiole effterthenna

medh

Mnge Gästers
Dagen installas/ och

änaff nännaste Slecht och Förwanter/ellerimangettheraff/andre/ doch ickeöswer

inge andre biudas

hwarchera sydän/ som laglige witnen tll
thetsom ftutes/wara kunne. Och thet widh Tiugu
Daler Solfwermyntz böttr afthmsom häremoot giör.
2.hogst 3.

li.

Sammaledes stole alle iolenne processermedh
vth och inrijdande Dagen for Bröllopet/ fi ockalle
Gästebodh/lolenneßaftugugtinger här til öftvade wara förbudne widh io. Dal.Sölf.Myntz böter/doch sii/
atnärßrollopen fieeck Landet/Brudgummenthä Mli
stliäfttjt/kommamedhM sijnaWenner Asstonfor
Bröllopet/ochthtispijfas medh enorcknalle Mckchdh
vthan
och Dryckenstap.
Närßrötlopet

gummen medh them

m.

anMes pck Landet/ m<i Brud-

som äremedh honom i Me/rijda
eller

elter fahra til Kyrckian / doch icke medh ttckgot MahU

wldhs.Dal.SslsMyntzbsterafthm som bryter.
lv.

Sck M
thet öswerfisdiga BrudernaS Rhsmycklandk warda förbudit /ft at hwar fial klädas effter thetzstlindh/ och vthi Dat, prydnlngh een Mligh
hsff-och MtteliOheet acktas/ och thet
vthi
Mädedracheen brukas/ som vthi bemelte Stcknd cir
ock

öfiiget/widh boot)s.DalerSölftvermynt. Ochbsre

widh slidane hcndelfer wisse Zraäer och stilnader sättiasvthi siclftve Stllndet/sckat then förste (3l2cjen ther
ibland blifwer hoos Kongl. Hoffpredikanter/con-

Scholer/och alle stickelige/ Wällärde/och alswarsamme
Then andte bliftver hoos RidderstapetS och Adelens prester/ Oapellaner/ och
KrWzprester/l<e6kores vthismli Scholer och alle HoMen Bistopar och Buperinten6enter,hwilke
thesses Mrmän äro kolnma
fuller icke medh thesse
VthienQl26) Effrersom ock professori Widh^cZclL.
mierne wälmäste rätta sigh effter the Ordttingar och
conlktutioner som them äre medhdelte; Doch ftole
thevthi sin och the sines GästebuVh och Klädedräckter taga thet i ackt/ som anten här finnes bestristvit/
eller vthur Wckle/ Ridderstapet och Adelen och alle
Ständigemeen gissne Stadgar/ til them fiiäligen
Umpas kan/ effter som them Rum och Stellm ibland
/

A i«

Ade-

Udelen icke fsrwägras/ochcherasHustrur ochßawt
Nembl. hwad materion aff Kläder/ s<i ockkostnaden

Gästebudhwldkonimer/ wäl kunna Hellas bemelteAdeligestchwWe/allenast sättet pii QmnfolckzKläder-ne bltfwer lempat effter theras Mnd och wllkohr,
Doch ju mindre pracht Pr<ihl och(312cl
öfwerflsdh i
theras (prästerflapetz N. l hwadh
the äro)
Samqwemmer / Brollop och annat GcPebodh angciende / the bruka />nkarare är thee ost / sä ockthem
tienllgare/ fomi ast androm böra fsreg<imedhgodk
Zxempel.

Fsrbemälte Personers Tienstehions VröllopMlifieockhafwathen ckhfiildnat/ m Brudfolcketz Kläder
affgemmareämneoch Tygh giöres/och lcke p<intigot
liytt wW och Monster/ ther ock bijde Krona och annan
stole ock bechest Skrudh effter lampas kan. Ther
rycktade och fornedrade Personer/icke biprydas vthi

medh Kronor/ eller siidan hederligh
dracht/ och thetta alt widh 20. Daler SölsiMyntz
sjg
straff. Skulle ock hända /at en Brudh fördristade
lijkwäl
bäraKronopä smßrollopzhögtljdh/och
sedän
funnes wamhafwande aff sm tllkommande Maata/
ft Ml ock then bsta 15. Daler Sölf.Muh Mm han
Brudehogttjdh

effter sedwchnlig praxm plicfta.
vi.

pii fa°dane
I lijka mcktostalmed
Tienstefolckz Bröllop giomS then ckhstildnat/ at ett
Timfi-

Tienstehion (ickesorstckndw ehem somi Slechtmedh
cheni warakunne/eller andre förnchme Måns Barn/
ochtckeför nckgonLöotttienä) ickegisras ltjka medh
eensßarn/vthanaltMant lämpas effter thest ständ
och wilkor somsammanfogas/ochicke efter thessont
ftdane Brollop anMller/widh 2O.Daler Solfwer^
Mpntz bsther.
vii.

BelangandetahKt pliGiästerna/ft

eabtMemat efterßrudgummens ochBrudz wilkor p
hwarföreockther vttzi/sckwäl somvthiKlädebonaden/
zch
lvisse Zracier mäftesättms/men Vthi gtlMen ingen/
bmpa
ttke then forncihmfte / wara tillckit til thet hsgfta

och
sfwer Tiugu Paar Giäster/ vthfiutandes
andre Embetesmännerna widh?O. Daler Sölftver
Myntz bster. Men Wille n<igor biuda mindre tahl /
eller ockelliest mindreän thet samma effeer ches 6rgH
kunde tilM/ ochhellergifwa nGor i thet ftetlet til the
Fattiga och ttoHimler, giorde han eller hon thet som
wore btrömeligare; Schom nuthel högsta tahlet blift
iver 2Q.PaKr/ sa° kan thet andra 16/ och sidsta
wara til 12. Paartiilckas/ Bsnderne pck Landet sontz
ock Speelmän och alle Betiente

m /alt widh Mbemelteßöten

Fsrdristar sigh nchon at förmena eller fsrdrifwO

shemsom lagligen och ordenteligen tilsattewarda aff

wederbörande / Gästerna östversee och reckm/ han stal
sittvaio. Dal. Sslf.M,tzböttr,
1^
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Ingen Gäst aff hwad ständ han wara mck/ Adel
eller oadel / mck velasta Brudehusetmedh Drängtar/
Poikar / pjjgor/och annat stdant medföllie/ för trängsel / ftöldh/ och annan orimmellgheet stul. I jynnerheetstal ingen hafwa mackt taga chemi hcgn/ om the
slghhelst otttborttgen holla/ vthan Heller pH tienliget
sätt staffa affwägen/fullföliandes sedän medh them i
thetta mcihlet effterLaghock Adelens pnvileZier.
lijkamckw/ stole icke ellcr Presterne slclftve/ bckdei
Stadm och pti Landet/ haftva medh sigh mehra än nsdigste Tienare/ eller bste för hwaronödlgh 3.Baler
SölfwerMynt.

Vthtsie!stVaMagtrchningen/mHe och förbersrde Zraäer lbland Presterstapet acktas fä at then forfie
/

fuller mck hafwa en AnMmngh medh

twmne rader
Anrättningar/
om Borden äro affFaat eller twenne
Unge/ hwar AnrHttnmgh aff een radh Faat/sampt
Rätternaalfwarsampt vthpryddc/ ochmlittellgen kost-

bahre/siiockrmgaste

icemFruckt som

kanwarawuxithäri Rtjtet/ antcn inlagt eller annorledes/widh boot io. Dal. Sölf.Mynt, Mn tnga

Me bnckas / hwarken stsrre eller mindre/
widh samma boot. Then andre Qmöen tilstäs allena een Anrättningh aff mcltteligeRätter/sli ock the satte
pii en radh pii Bordet/ ochicke annat Qonfeöt än aff
Bakelse/ och häri Rtjtet wurinFruckt/ mlagd/och
vthan

vthan bekosmadt beredt. Then som glsr här emoot/
firassas medh 20. Daler Sölf.Mynt. Vthi Tienstfolcketzßröllop/ lämpasßätternajammaledeseffter
ftcindee/ vthan bekostnadt och prähltillagade/ och
confeK affthet rmgastesiaget/
ärwurin Frucht

här i Landet.

som

xi.

Will nckgon vthpryda Brudhuuset medh Tapeter/sampt Sölftver ellerSidentygh / pcj Weggiar eller til Himblar/ sii ock bruka Liuskrouor aff Silswer/
Kem Silststakaroch annan dyrbar Zirat/ tä mei han
fatlöst giom / om han eller hon / är aff then sorsia
thet
<3ra6cn, och glor Brsllopet l ftt egitHuus eller ijm
Skyldmans Hnus / och om nckgon thera Parten aff
Brudhefolcken ftdant ägher eller kan til lähns ft aff
Slecht och Wenner. Wen the äro aff andra Zra.

som

öen, benöie slghmedhmjnyrevthpryddel.liZementer,

widh boot aff 20. Daler Sölf.Mynt. Fastmehra
ftole Tit nstesolck och theras wcderlyke / affholla sigh
Wn thet vthstofferande/ somthemickeanM/ wjjdh

böther.

10. Daler SöfwerMyntz
XII.

Vthi alle Bröllop / ffal man beftijta sigh om / at
godt Swenst Osl fram for annat fremmande/ mckte
brutas/ och bespara Mn? Mn pli thetW
wäl nägon ckhssitnadt wara mcj ibland Folcket /
wij Mligt/ at p<i Tienstefolckz och thefi hiille
wederlijkas
Bröllop/allena stiänckes Swensi ööl/
ras
B

äre

äre ock Vr!tdeftlcket aff medelMllttigt stlindh och wiltohr/som tilfsrendeär H>eciiicel2t, tck mä them ther
hoos tillckas fremmandeÖöl, Men äre ther och aff
fsrnähmt Mnd och then förste fsrvpreppade
sä mäge the thersftver fiänckia Wijn / doch halst
Spanstt eller Franstt /
Daler SölfwerMyttt.

then annorledes gisr bste 15.

Xtll.

Mäockßrollop anställaspck Ssndagh eller am
nor Helgedagh / doch at thet icke vthi n<igon mckto hindrar eller vppehäller Gudztiensten / myckec miudre

fteer/
tienster äre oftverständne. Brsllopz

ochGudz-

ceremnnierne,

begynnas gemenligen widh Middagztijden. Wil Niigenpä Soknedagarne sä ock om Affcomn hafwathct/

stjjndefryt/ochtiistole Stunderna lämpas thereffter;
alt thetta widh 20 Dal. Solf.Myntz böther.Mrsum-

mar then somwilkomlnatllßrollopetträttanchdh

fighinställa/slttie sedän hwarhan kan iGästehodhee/
och icke omake the andra sigh sielfftil straff. pä cm
Dagh skolealle Vrsllophollas/ochtäalle Ceremonier fsrrättas,- Doch mckgc ock pä andre Dagar the
tl26ter2s, somtienepä Bröllopet/ jenckwälnägreaff
Slechten / sä ock the som längwHgade äro / men inge
andre/ widh 15. Daler Sslf.Myntz Böther.
XIV.

Brudens Umgclnghoch Gäftvorssamkande vch-

aftWsterne/ mäaldelesaMffasoch bottläggias'.
Doch

Doch mä for Fattigt Folcktillckit wara/l<Kap<ißor-

det framscktias itt Zaat / ther vthinnan them förähras/ ftimyckit hwar ocheen affgodhtyckiobehagar/
menthensom thestförvthan Ntigon Glifwagiftver eller
tager / bothe io. Dal. Sols.Mynt.
The G<iftvor
Brudgumen ochßrudhtilSlechtochWenner
som
gifwa pläga/ ware iltjka mckto förbudne/
io.

widh

Daler SölfiverMyntz straff.

xv.

Ingen m<i begynna nckgon Dantz förr än Maaten äroptagen/och Tackschelscngiordt/wtdh s.Dal.
Sölfwermyntz straff.
xvi.

som
här tilkan hafwa
waritlmijtat/lthetUngkarlarna slgh
dructAll otijdigheet och ofiick /

seent och

ne ißrollopenpläga inställa/ wari alldelessorbudin
och aftagd / ellieft böte hwar for sigh 5 Daler Sölfwermynt.

XVII.

Ingen Ksu6c2nt hafwe macht eller rättigheet/ at
fordm mchra aff Brudhgumen/ för hwarPersohn
p<i Bröllopet speela stal/änsom 6. Daler Sölft
wermynt/gisrniigon fiorre
eller mehra ästar/
3.Dal.Sölf.Mym
hwargäng.
böte

som

XVIII.

haswer macht biuda öfwer 6.
ter,fasthanärafförnähmsie (sl2clen/wldhic). Dal.
Sslf.Mynt. Mn then andre benöye sigh medh 3.
lugen

By

Per-

DalerSöls.mym/Och therasLePersohner widheen5.eller
hogst
2.
gehion/ medh
wermynt alt för

twä/ widh DaKSölf»
hwar och een Speelman som öfwer

thenneOrdningbrukas.

xix.

Een lijten hemkomme MAthdh M ftaklöst HMlas HM pti Landet.
Wtjdh alle Barnedoop/

biudas/än

stole inge ftere til sölie

tree/

aff hwarthera könet/ annngen döpnmgcn i Kyrckian
eller i nsdhfall hemma förrättas. pä Landzbygden
mägebemelteFaddrar/ medh theras Makar ther the
blifwa budne allena tl2Ker2B, dockvthan all öfwerfiödh / och thet alt esster ZracjernaäeZenstaper/altchettawidhio. Dal. Sölf.Mynlboot.

Widh Barndop stole och och alle Gästebudh och
lolenneMchltyderwaraäDastade/ochingensomtil
Fadderbuddin warder/Man eller Qwinno giftvanägon Faddergäfwa

öfwer 4. eller 6. Dal.Sölf.mynt
widh 2. Dal.Sslfwermyntz straff/ och chcn somchm
emoottager/ hafwehennefsrwerckatz ärthet siiat
man willsända nckgot heem iHuuset/ <il then samma
som Barnetäger/warilijka acktat.
xxi.

Siibsr icke Heller nägonexcelil medh Khrlstnilv
gaMdertchlaS/ vthan hwar och een lcke figh wara
ange-

atßarneteffterFöräldramassttind/ hederligen och vthan andras sorargclse/ vthsmyckas
til theras Doop dchKhristendomb/ acktandesther
wldh/ftmtvldh annat/ckhstilnaden fomofftavprepade
?r2äer ttlhorer.
xxiii.
Wr Kyrckiogckngh steer/ billdes inga Husirur at
Ma ellet wara tilstädes/ mehr än twenneassnäste
SläcktellerWenner/ ft öck FsrHldrarneellcrandra i
theras Mle/ hwilkepiiLandzbygden/fi jramptthe
lljngwägadetl2Äel2B, doch mcdh mättellgheet. Men
i Städerna glsrswgtn Mehra betostnadh/ sn medh
nnga Wtjn och Bakelse/ vthan nägot wjjdare Gästebudh/wldhiO. DaKSölf.mynt.
X Xl V.
Barnftttgz Hustrur förmahnas/ at vthwijft
vthi Sängiarnas vchftosscrandc/ Mdcr/ Sparlakan/och all annor prydnae spar-ochalfwarsamheet/at
mgm thervthlforöswarstörre PrHl och kosmadt/ än
stcindet anstätir/ochkan wam ltjkmätigt effter ofwanstreffneZraäer/ wldh ftraffi?. Dal. Sölfwermyntz.
xxv.
listamtitto
stoleock wtdh lordefärder vchßeZ
graffningar/ allefäsenge bekostlungar waraaffstaffa-

angelägit/

de och förbudne. I ftnnerheet Mle wtj ssrst at man
icke g<ör
aff neder-eller bMttningar/och lordeftrder/PthÄN at thetta steer alt vppck en gcing / cher icke n<igot synnerligit

BH

nsb-

nötzhfall chee sorbrar/ Sedän at Siäleringningen
icke fieer medh fiere Klockorän them som höra egentligen til Församblingen/hwawnder then Döde rsknas 5
fsrnähm Prcisnnan kall hafwa na°Ther icke na°goninteresss
vthi/ som medh fsmehme
got synnerligic
til Kyrckian ellcr annat filjkt.
Gäfwor och Skencker
/ wari sigh i Städerne/
Ther näst mäste ingenstädes
eller ä Landet/ ftdana Rmgningar förlängias öftver
een halff Ttjma. Men til thet tridie/ ma° fuller
Ringningh vthi Staden vthi alla Kloctor ftee/ när
Begraffningen förrättas/om then Döde pröfwes af
Mn ärhaneller honringare/ sii lämpas
then
Til thet fierde / stole KlRingningen ther effter.
onödigt PrM/
storna icke beprydas medh tilnägot
pthan then fsrnämstas/innan bedrages medh wacftrt Lärfft / och vthan pa° medh medelmcktigt Kläpe.
Men ar och then Döde aff ringare concimon och wilfor/ kanZprydmden thcr effter fogas. För thet
tladas/
ftmte/ stola the DödasKropparmätttligen
/
/
säsom
vthan Knytningh aff Guidh Sllfwer
nnteris,
/
och alock vthan Bandh affhwariehanda
jämptt
äthstilnad wara/ effter Zraciernes
tijdh ther
klädedrächten
och thes fijnhcet. Alle
anlckande vthi
thtsse pun6ierwidh 20.Da1.
'^''

xxvi.

firaff,

unet graföl i Städerna anrätFsr thet fidstefialSölf.Myntz
böter; men siisom
tao/ widh 20. Dal.
Bygden ickeannars kan Me/ än at the som biudas

Ung-

Ungwägadc at biwlsta begraffningz

fas medhMaat och dryct/ st fkalthet
torfften/vthan conse6t, eller nägot sfwerftsdlgt omdrickande / st ock ingen ma° bliftva qwar i Sorgchuset/
sedän Mcktijden är ändat/ st frampt han itke är st
la°ngt boreo hemma / at han icke kan hinna then Dagen heem til sj« igen. Ingen skencke ock för eller effter
Wetz uthfärdh/ öhl/Wtjn/ eller Brennewijn/ vthi
Staden. Men pli Landet ware stdane tillckit i behs-

righ mckttlighett/wldh2o. Dal.Söls.myntz böter.
xxvll.
Oäsom nu genomthenna StabM effterlefwande/mängen fistng umtoftnadt wmder undkommen och besparder: Sa° tiltrdo wij nädeligen wckm
trogneUndersttare/som ockthem alfwarligen forma-

ne /

at the widh the tilfällen/

som här äro vpnämbde

/

altijdhihugkommethtFattige/st ockKyrckior/ Scho-

leroch ttospitaler/ wetandes/ at hwad the til stdane
bruukaffittgodt

hierta anläggie/ärittgagneligitlähn

allcrhogste rljkeligsnwederoch warderaffGudh then wij
gullit. I synnerheet wele / at ther nckgott ssrmsgen döör / och eftter then sama effterleswe/ aneen Barn/
Slächt/ Förwanter eller Wenner/ i thet fallet för thetta pla°gar giöras tostnader pa° Met och lordefärderne/
slg och the syna ett godt Mmpn och
the tä sotia atgiöra
lofordh/genom ansehnlige Gaftvor/ttlforftreffne stycter/hwar effm sitt ambne/ och stolc stdane Wftvor/

som

predikestolerne tvidh
som tvidh M fallstiänckias/pck
wederhsrgndes

Jordefärden medh

da ihugkomnepch affkunnade^

bersm och tack war-

XXVlll.

BelangandeKlädedräcktenl gemeen/ fi ssolealle

fremmande Mnster/ellerthe som hwars och ens Md
icke tiäna/ tyara fsrbudne/ fi athwarocheenhMer
slghessterjwwilkohrochZlÄä/ fi ottundflyr altthet
ftmotlenligh högfardh och oswerfisdh vthwissar/ benöyandessigmedthenKläyedräckt/som ichegMd är
öfiigh/och icke gFendesther ifrckn i Hwarföre mäge icke
draga ltjkaKläder medh the förnämste / mycket mindre medh sijne Förmänn: Fsrnembligen presterna sampt-och synnerligen / stola hafwa en alfwarsam Klädedräckt. Z
synnerheet ffalthem här medhwarafsrbuditat draga
Ungt HM/ piutigeHaltar/ stoore fodradeMyffor/
och annat mehra / som theras
Peruker/ stooraKragar
höfwes/ bryter nchonhar emoot/tiltales
DndhlNttt
först aff sinßifiop/ rätterhan sighmttt/stämmes til
conMorium, och ther plichte för fin olydno/ och thetz
fsrvthan för beglingne cxcesz vthi Klädedräckten.Ttenfiefolck drage icke ltjka KlHder til mgeesien, medh fornähmare/brukeicke hcllcrchetsätt ochMonster. The
affmedelmiittigt wilkor eller anyre Zraclen hlille sigh
icke Heller lyke til merien och Msnstret/ medhthcaff
tridle Zraclen/ hwilkes PersohnerlllMsaff Syden
och

sch Sanm/ Plyst ic. doek ware MonM affKläderna
NmpateffterMndtt.

xxix.

Fsralltingh stolaQwjnfolcken/ inom PräsierflapzMdet/ vthi smeMder/ ejfterthen godhe och
alfwarsamma och hsftlge gamble Seedh/hafwa
themglordekffterstlindcharchoch bestaffenheet/
deochförmahntehärhooo/ at acttasighssr en siidan.
«yfikenheet/ sommehraländertherasständtUwanM

ra/ änchemsomchembruketilhederochloff. Fsrtheni>
fiul om nägorwarder befunnm och ofwertygat gisra
öftver thest wilkor och
här emoot/ eller bäm Kläder
iconäition, ftstal then bsta )9. Dal. SslfMynt-»
xxx.
Een Qwinnospersohn then som affßarndomen
hafwerdragitSwenstdrächt/ staliekeheller/sii länge
hon bllftver i ftmma sttindh/ antagaen fremmande
drMtsomkanwaraotienllgh ochvchl HSghre wilkohr
bruuwch wchnttgh / Nhan alltydh hafiva txigoe som

henne tancherifra°nckMta/sij lagandes/atthegbeftaffenheet
lckeöfwerträdes/wldhsama firG

fomnGfonärberördt.

xx Xl.

Methebsther som HKrvpnämpnas/stole st <M
tas/ atPrästänckiortheraffbekommahalswadeelen/
mm thm andra bM emellan capiclet och anklagarem

XXXII,

Bistopenoch conliKormlesblifwe csnsores eller

Domare öfwer the brotzlige / vthi PrHsterständet / sä
Prästarne sielfwe som theras
Hustrur och Barn.
XXXIII
Skal ock ingen Prcistman/ Kyrckioheerde besynner-

dristaslghatlysaoch affkunna pci
PredWolarne ftr nägmPersohneraff hwadh ständh
thet hälst wara kunne tilfsrende hafwa warit

som
som
glffta/ochnuandragcjngenwllbWftVastghl

thce Hel.

Echtenstapz ständet/ förrän han hafwer klart och fulltommeligit bewijs/ atthenfsrrigaßarnakullanär
lagligen och fullellgen

aftwltratwidh both affis.Daler
sm Tienst och

Sölf.mynt/som ock ssrlust tit en tijdh aff

Embete.

xxxiv^

Prästerstapet fial ock har mMiltroos och besalles at
halla Allmogenpä Landet/i theras

ssl / Kyrckegängar och Begraffningar/til ttt ZhristeligitstickochgodhOrdningh/ at sädana Gamqmme
icke hafwa medsig GudzMmpnz fsrtörnelse/sä otteen
och annan fsrargelse z Skcer thet anorS mä wäl nägot
til piosusus, aff sädanagodh stictz ochOrdningzbrytaregifwas ochcontlibueraz, Heller pä nägot annat
stlttibästamätto rättas/somstiäligt kan finnas effter
vthiSocknestamnorsompslxiz m
lagha
Kcclelm warit hafwer/ ther icke chen som brutit hafwer
godwilleligen nägot pthloswcr/ ehähanajf weder-

ransakninH

bor,

borandkm bliftvcr ther om pämint och wederbörligett

ttltalat.

XXXV.

Wij biude fsrthenstul alla them/somt hetta ittiigon

Mckto kan angck/siisom ock thsln fom sörwlir stullwele
och stole giöra och la°ta / at the rätta sigh här effter/ och
thenna Stadgaobtotzllgenhlille/stilagandes at tzwad

härvthlttnan finnes orcjinerac och ptibudlt / tnck ofehlbahrligen warda effterkommit/ och

ceremOnictncs begynnelse / och Klädernas stadlge

bruuk effter thenna wa°r KonA Ordningh och Stad«lunij nastkammanyhe. Til
gha wara then
yttermehra wiffo/ haftve wtj thetta/ mevh GMKongl.
Becret, ft ock Wa°rlHsgtährade EMligekäre Fm

Modew/ sampttheandreWäreochWcktßijkesrelpeKive Formyndares ochRegeringz Nnderftrlftt/ beden I.
kräffta liitit.» Oatum

PerGrahe/Oreftve
ÄSlMgzborgh/ Stil

R. Broyct.

Li-glie,

iR- Marstens

S- H- Cantzler.

stcllc.

R Ammiralens

Me

Skattmchare.

i

Ronzl.

Mpk
Om

Bonedagar/somvchi innewarandeHr ösweryela CmriZe
ochlhev vnderigMnderlQvinciel, jänwäl StoorFStft<ndömmet
sinllwd/ lampt Efi- Lljf oet IngermlwlandjhäUas
och fijras lkole«

e3r2cia scrrjvileZK>B.^.l^.»i'

STOMHOLM/
Koygl-Boottr.

TeM til

Vdnedaqs predlknlnZKme
-

B thtt Hhrtt

1653.

I. Vslledagenden 27. äpril.

Äzstonlangen/

elalm. 17. vers.7. 8.3.
Deuc. Z2..vcrl.2t).

11. Bsnedagen den 8.
verll 4. 5.6.
Ottesängen/
Hsgpradijkan! rbr. z. verl 12. ,z.
Mronsängen/
verl. 6.7. 8?4
111. Bsnedagen den 6. /ullt.
Ottesättgen/ rlälm. ,zc>.verl. I.
Högprädljkan / r.läi. 2,4.ver1. s. 6. 7.
Asttonstngen/ sucllc.ia.versi).l6.
iv. Isnedagen den z. äuZulli.
Dttesöttgen/ rlklm.;;. verll IZ. 26 l-inem.
/ rlalm.lz!. V.7. gcl tlnem.

Afttonsangen/ rklm. 67. coruz.

ij

med

Gudz^^äde/Sweriges/Gld.

tbes och WändesKsnungh/ SterFurste til

Finland/ Hcrtig vt! Skänc/Estland, Llfian)/
Cmelewßrchmcn/ Virden/Stctlin/PoM'

mcrn/Eosiuben och Wändcn/Fmfte tl! Nuscn/ Htne öfwer Ingcrmenland och Wistmar; Sä och

wid Mem

i Beyern tilGölich/ Cleve och Bergen Hertig. Tilbmde Edero6äl.
steliqe Näre trogne Stäuder ochVndersätare/Andelige och Werldzligc/fom

byggia och boo vthiWättKonungarijkeSwerige/Otorsörstendömmet
Finland,sampt alle cndre Sweriges Crono lllhörige och ther vnderllggiaw
de?ravincier, Lond och Herrstaper, jampte alle andre som thHr tvistaSl
WärsynuerllgePnntstoch nadigeßeuägenhcetmedGudAzmächtig/och

och synnerllgen nM!iMickeförhälw,at när
kunmEdherbmmedh samptögonen
ställe Wärt K.FäoerneslandzWilckor
Wtj rätt behtärte ochOs wr

tllftand ochLägenheet/ sä hasroeWijmedEdher högh Orsak ochSttähl/
at hugna och frögda 06 öfwer dhen öfwermättan store Nadh / Wählsignelle och Burmhmtgheet/ som Gud oen Alorahögfte nu och i framleone tljoer iäthstiMg mätts pä 06 ach Wärt K. Fädernesland bewijft

hafvel; Tvom Wijweleefttertänclia/huruleoesdhenAlzmächtigedhes
hellqe och Salighgiörande Ordh reent och osörfalstat rijkeligen hoos Ofi
predlta läter: SäeunneochböreMjicleannorlebesänertänna sädant
weo ödmiuct tactiäyelsefören Nädhe/som allomLandomickewederfahtin är/hwmest bunger äreffter athöraHEßtensreena Oro. Sä ärdhtt
och ännu vti minnet, vti hwad tör ett fahrligit Krigh Rijket för en tidh se
dhanbaswer warit inwecklat med sä mänge och mächtige fiender/ och Huruledes oen ttoore HimliffeHlälten genom fin mächtige hand/dhe fahl lighehade< säledes hafwerdämpat»
ter,oa, Wärt K.
häUit,
Wapen
t
vprä
Wäre
jiillat/
sä at hwar och en hafwer
och
fiuozat och
ftrijot
föro6/warandesNijket
sampt des
n,ätt röna / atGuohbafwer
-

GräntzermeoenglMltgh Fredhomfijoer belychahligadeblesm) hwilcken
Wii

Wif och fäwAdhetwidrige uchzeendebtiChristenheetmgenMGVdz

Nwe ännu athniute. Det är och kunnigt, huruleves dften stNittosaMme
Siukan PestilentzewiÄe allennst äthstillige Orther ochStädhcr hafwcr vtddt/ vthanochsafi när Wareprovmciersyntswela sigdinmstla; Mm
at Gudh thensamme nädeligm haftver hemmat och bestränckl / at dhen til
närwarande tijdh iftanWärt NijkchOräntzeroch?rQvincierarblksWen
efMenjoch icle säledesbthspridd/som manhafwermästbeftuchta. Sä°
jomWij nu stywige äremedhHiärtans Tackiäyelse/

sadane ochftereOsi
och Wärl K.Fäderneslaud erteddehöga Wählgierningar at erkänna/och
wed wyrdnad vptaga dhens Högstas Osi bewijste Nadeoch Barmhertig'
heet/tunnandes Wij troggeljgensäyO/atSudmed ötz vnderligeting aioit
haftver; Altsä och enär Wij M ele ga ti! Wärt SawMte och förde leftver»
ne iochefftertänckia omWijochsädenhögsteGudenMdenpäOssbewijfte
godhect ned synwauM ochßootfärdigheet/somär dhet rätm cchGVd
behagelige Tactoffret.bemZt hafwezsa läre Wij matta besta och medgif«»a/at Argheeten och Owstan hoos Osi icke asttagit/ vtan dageligen Dogs
sig «ehr sch mehra föröckt haftver.och at Wij obet til fKUie icke baftve bä z s
lit O 6 sä emot GVd och tesMdewärck/ som Wär plicht och styZhjgheet
sordrat haftver. Hwarföre Wij ochsä högeligm halwe at befahw/ at
Gudh sin Nadhe matts iftän Öst tagg / och detti! fsllie WärGlädie stw
blitwa ombyt vti lorgj Wär Fred och Gäkerheet förwandlat bthi oroo och
KrigsbuUer och Wart Wählständ wändt vti nödTränMähloch Vstlheet; idy at Gudh Nähl tilsäyer at hau ett solck vpbyggia will/ soM efftcr
Hans päbud wandrar. men och oherhoos hootar /at onl samme Folck gisr
dhet som mitzhageligit är för Hans sgon/icke börsndeS bans röst/vtan wan»
dtantzes sineegmwägar/hsndäffalllätaängra sig oetgodasombandet
Mtoch sngiZra töncß hadei ochi det stMe Keznsökiadhemmsd bembd°
Och är tcke swärt ot märckia at Glldz Wredes Eld wtsserligen mätte wa.
m itänd/ och at Wäre Misqiärningar hafwa honom sortörnat och tit
Ijtwer och Onäde reetat; Ty dhe teckn/ hwilcke man a nyo och för kort
sedän pä HKnwclenmedh FörsträckellehafWerseeVt/jämptedhe margfoldige andre alleftädks försporde vnder och owohnliae tmg/äre icke annat an
Bädbärare ocbFörkunnare /at

dln/hwMttlwärdWändt sin W

ws

ws/ och säledss suLMa des Nättfärdigheet/effterlom desßarwhertighttt
ochLangmodigheet intet är blefwenachtad/vtan til Saket heet och hardnackst ftamhardande i Syndm ochOdootMdigheet/lijkajommtetobeWnd för O 6 afarde wore miOrukat. Och kunne Wij icte weta hwart hän
dbe stoore Krigsförsottningar/ ochdhewidluthseende fahrligeAnsiag och
Anstsiter som pä alle Orterförehaftves och giöres!/ matte vtM och om icke
dbe mmwahi ochötzvti örlog/ Olust och aUebanda olpckeligeHiindelzer
ttmnaäterdmga/tilatdhermeddämpa dhet Högmod ochStältheetsom
ibland Osi ar/iäm«ählochNyra dherasArgheetfom effterOfred längtaSaär och Gudh icke stvärt dhepä äthssillige Orter och ställen' ännn om-

KingsigMonde ochswittosamesiukdsmer MWärtKFäderneMndh
ochinom desßräntzer atvthwidga/ och läta Otzblifzva Döoen hasteligw
til roofs. Gä 3an och iämwäkl dhen stoore mackt/ med bwilclen den sörs
sträckeliqe Cbristenbeetens Arffiende Turcken fig vtrustat halwer, icke aw
nottedesbetrachtas/änatdhen genom Svnden sörtörnadeGudenhonom
haftvervpwäckt/ och willlata kommavthöfnerChrifienheeten lijka som
ett Molw/ »omLandet öttrertäckier.Hwilcfet olt sösowWij stoor orstlk hafwa at behiärta» och at förstrsckiassörHErrons Grvmheet/jomthermed
betecknas;

sa mäfie Wij

liikwtlhlfsrmarka

den stooretöhlme-

diOeet» somEud dbern ed n ystr/at hau OVicke med Wärtwahlförtiänte Straffwil öftrer ijla/vthan O 6 genom dbeKännemärckm afdes Wrede
föwlh äthwarna / och firläna Osi tijd och rmn til Omwsndelse och
tring/ech bör Mbensiull »ädant icke ol'encsidpträcliaO§/at tagoOsi wahra försaterheet/ och Me fiä taftpadKenondaWägm/altftamätftawhär.
dandcs ned assälliae och ohSrsowe lMten; bthcn cch O 6 amvahna tilat
MM a O 6 at aenom alftvmsamt och dprichtigt Srndoänper ftma Gudh
dtiri)set jffkiobonom/ mednn man kot finna ronom/ ochäkalla honom i
n edon wnnörär/bruw til War
Eudz tshlomod/och dtsstmfsrdige willio! som dan wijseremot lle Srndore'/ som figh til bonom omwända ock skolla honom afrecnt biarta/at hcn Wille waw Osi nättlig/och
lckklataOsitllssamwerdclaiwächairänOsdbeplägarochdestmffssm
Wij MG genom wärt syndiaekelwe»ne lorn nt bafwe/eftter som ochWij
kunna wawförtxWde/at omWijbort öggw Wcrtorqa wnsenVe /och
stdan medalfwaroch ien
EudzftuchlliN/HEulnätalle/ hW Wärt
roop
<-

sann

röop hörandes/ schhwad

lijkasom twert

emot/therWijfortfarelathaatathetgol>a/ ohreetaHTrren WärGuyhj
han meo Ojj l te wijdare lärer öfwer see / vtan läta öftver Ojj konna dhen
enewählsörtlänte Olyctan esster dhenandca / ochOs ictewela höra/ om
Wij än för hansZhron mcd h5MR)st ropandes worde. Hwarföre och

elnediln

nptelige HMallggec vti

som
as

jamman

trä)a/tll atendrcichteltgen ochallmänneligen sZrsonaGud
Wij honsm
alle hafwe förtsrnat och illa emothgtort; Ty haswe Wij ett Guoeliqit
vpsäth för nöoigt ochChristeligit anseedt vti dhetta innewarande ahr at be«
ram na och vthffrifwslathafyra
Faste«
och Wnedagar öfwer heela Wartßijke och alle des vnderliggiande ?r«.
viucier, Landssaper och Herreoähmen/ o H oärtll vthwalt och lvrordnat
den 27.
och
Och bMle Wij alt der sö.
B.IUNU den
reNädeligen Eder alle /
i Wärt Konuigarijte och alle des rrovincier,

som

LandochHärssaperboo ochwist s/Andeligeoch Närdzlige<hsge och läge/
vnge och gambla/ Mann och Quinnor inge vndantaganoes, som icte mioh

>

siukdomelleroundwijkelige och lagaförfalläccbehindrade/dhet i pä sörTacksayelse-Fasteoch BöneoagarashälleEoer alle werdz.
Sytzlor
lige
s Reesor och ährender / förzamble Edher tijdigt vti HERranS
huusiochdher förmedelft Eoer offentligeoch endrächtige Guoztiänst vtdi
Psalmer/GudzOrdz betrachtandl/Bineroch äkallanjanrope dbenAlzmächtige ochtrosale Guden ihugkommandesmedödm uclTactsäyelsedct
myHnagsda/zsomhanO6bewi,st haswergenom sin Bar nhertigheet och
stora Mtldheetibetännandes med ett anqecfullt Hiarta/at Wij allesam
abre oreene/ ochhafwesymat/giortorätt/waritogudachtlge och wijckiti-

»rän Hans Budh och Rätter/sampt bediandes han Wille wända ifrcinDs
täncta pä Synden ewinnerligen/vtanw.neOst
sin wredesgrymheet /icke
beoyrande/at
nädeliq effter sitt höga
han ingeLult til then ogudachtiges Zöd
haiiyerlvthan at han stgomwclnder i srän sitt owcwnoe och lefwer; Lätha
fitt heligeochsabliggiörande Ordhhoos O!j schWHreefftereommandein
til Werlozens ändareent och sfsrfal»?at prediitas / hugna och förlwarg sin

CbristeligeMimnblina./ läggiidben häojfe CbrlstenheetensWndeoH
Gudz FKrsmäone ett Betzell i MunnenochnederstähansModh/wara

OsenMdigVorgh/och lathadhenhugnelige Freoen/som

han OsOwit

haftverj

Ost bliswa boendes/wara en Eldzmuur King o»l
huftver / olt stadigt
pruvincicr.och
Mljket/det Glänher cch
afwckia aliFläntligheetidampa alle
listlgc töte! aswcnde cch Ansicg
>m Handlmoth dcm/som tilOrlig/
lust hafrra / och giöra dheras vp>äth til intet»

ftrläbna lyckaechfwm.qängi alle wärerädflagochChristeltgeföretagan>
de/ wälsisna OA Wart Land och Folct /giöra War Förrädh ymbnig, och
icle latatryta pä Brödh ochNahringlbewaraför Pestilenlie ochlkadeli»
gestukbomer/och förlähnahwlidOfjaUom i gemem ochhwaroch eni iyn»
nerheetär nyttigt.i andellgcchleeanie>igmatto.!Och päthctthettaWärt
helsofame Päbudickewäaften eller annan sörachteltgen eller med nägon
Servmptcchtigheet Kswerträdt bli wa! vthan mcdalfwar i Nychterhcek
och fastoestterkommas/ sa befalleWij härmednadigstWaröfwerStät'
och cmdre «QUVLI-Neurerj Landzhöfdingarj Fougdar och
hällare/
MfallnwgsmänLawpt Borgmästare och Rädh i Städherne i cch Ländz«
wän äLantet/ dhetdbe hafwa noga och starpvpfichtdheröfwer/ atdhetta!
Wart pabub och alfwarlige besallning vti en eller annan mätto/ ickemä af l
nägon öfwerträdt ochvtmacht lätit bliswa.Säsom Wij och nädigtt wele//
dhetalle Bistopar / zupclmrenclenrer och Kyrkiohteldar/benämdedttta
WärtChristeligepabudiallaFöisumblingarpäbehörigt sätt och i rättan
tijd förtunna och aUment wcta lätha / pä dhet icle nägon mä lilstädias an«
ledning eller tilfälle / at pä oswanstresne Fasto- Tachäyelse. och Böhmdagar ssä fig ti! onödige fyflor/reesor eller annan besiälning/mvckit mindre
/

tilssöseriii lösachtigheet Slagzmähl ochandrewederftyggeligesyndlri
/

hwaraffGud tan sörtörnas/ dhch Försambling fsrargaS/ ochdhetta Wärt

Christelige vpsäthtränckaS eller förwirras. I synnerbeetbiudeochbesalle
Wij/at dhe
wedtrböre pä beröroe tijder och dogar i Städerne läta til-

som

siää och stuta alle Wljn-ochshlktällaresamptßrännewijnSoch shlbo
dar/ sä at lntet dhe dogar vthtapvas eller hoswes fahlt; Wij wele och deslijkes harwedaldeles hafwa fötbuditalltiöpenstap/läatingmsigstalför'
orista/ at hafwa näqon Kradni bod öpen/nägot kiöpa eller sälliä/wid ssraff
här vnder lpcci6cere«; Wijwele och atKyttioheerdarne i hwarieProb
som
sterijeroch Präfiegillldgrcnneliaen alladhem vpteckna / somKyrttanoch
Predijkorm pä dhche FasteMßönedaMvtörsumma/vtan
la»
Ha fall och hinm / hwilke och stole stratM/ chtetsom olydnauoch mslMll.
ia»

iiw stnnMsoreNrbrätzlig: Gäsom snkannerligen/ dhe som emot bhstta
förbu) vthsällia och vthwppa uagre siags dryM afNmzjßrenmwijn och
eller och Ma nägre Köpmans Wahrur/ stolahVM bötaHo. Mark.
sa offta dhe wsrda bestagne/ och dhe som dhetkiöpg / stsleböm z> Mmk.
jämwäi stshle bate kiöparen och sältisren vnder gä aUtnnune Kyrlioplicht.
SmuMc böter stoleKyrtiones söleständare/och SexMän hufma macht r<
tan ull
at uthfordra och vpbära med Kyrtioyeerderne / hwarch
en
ohen audra tilrhe
Huusarma / idhen sörsamblingdher bhe bomoesahm och dhmtredie M
Sochnekytkian. Och hwar nagon tcke wil godMllleilgen säosnt vthgifwa/

stoleWäreFougdaroch BefaUningzMän waraförpilchtare/atgisra dem
biiftänd/ lamma böter at vptaga och vthttäfwa. Vbe som icte hafwa rädh
ochämbm at bötaförenämbdepenningar/ stole i Törn och hachtelzeWid
watn och brödh pä i4.dagarstijdförwahradeblifwa.SäMeochPrästerne ihwart giäld warastyldige med högstaftijtoch aifwar dritwa/ at
dhenne Wärnädigewilliaoch bemming mä obrätzligen esttertoMmwar<
da. Mcn hwarnägon/ somwederbör/ dhetat gtöra anten för wutor/
gäfwsvwäld eller wänffap försummar / da staldhen lmmbötaHoMmk.
hwarqang; Och ingenPersohnHögh eller Lägh/RijeeUerFamgh/Man
eller Qwinno/ Vng eller Gammat /
icle bewijftr laga förtall/ffal dersöre warda förstont och vndantagen. Här alle i gemehn/ och hwar och m
lsynnerheet haftvm Everat effterrätta:GudEohersamptoch zynnerljgen
nädeligen befailandeS. Till yttermehra witzö haftve Wij dhetta med egm-

som

handvnoerstriftvitochsWärt Kongl.zecr«betrastta lätit- vsrum Stoct-

holmden 3 l.lauuarij Shr I6Bz.
«. ol.u 8.
C

NXIK^cL
Mhnf MWl> Mp:^
Nädige K K 80 l_u 71on öfwer des tro-

gne Vndersatares/Bistopars och samptligePrästerstapetz
widh denne IMdagh inlinucrÄde allmenne Beswär och
AMgenheeten gifwen pa Vbsala Slatt
dktN),

'675,

111.

MUMNdeet

som
Hs Kongl. Mayst. l Vnderdanigtilkanna gifwes/ huruledes sa widh
Kyrcliornes/

som Kyrckio-och Prä-

widh macht haUande/

myckit

bliswa tilbaka satt/ i der pa Landzbygdeel
och
dm en
Ähörare fkola sigh ifran des
Bygnaoer vndandraga: Hwarföre wil H:« Kongl.Mayst.
Landzhöfdingarne hwar i sin Ort hafwa anbesaUat/ at
dhe rackia Prästerffapet a Embeees Wagnar handen /
ckt Ähörarne mäge vthan hwarjehanda förewändning
giöra hwadh
the i detta Mahl me styldige och
plichtige.

som

VI.
Prästerffapet föra der
Angaende den Klagan
taga affdecri^tsom
mangalkolasighTilfälle
öfiver/ at
HgorS
tll SkatVthgaNglt ar 0M abalieneracle
te och Chronohemman/ at göra stoortlntrangpaPrä-

som

stebord/ Klockarestomner och Kyrckiogodz / sa täncker
Kongl. Mayst. sigh fuller ftamdeles i Nader öfwer samWhldNrt
Ma publicei-acle ?lacat 0M ÄgokNas
at förklara; Doch nu in anrecellum sa wijda sigh yttra/
at hwadh som är nadt Vhrminnes Häfd vppa/ bör oklandrat och orubbat bliftva/ men det som ar olaga fangit/ ar icke mindre rättwM för Prastebord/ Klockarestomner ochKyrckiegodz/ an andreHemman i sadane mahl
lagligen esster Sweriges Lagh och Stadga at börä atherganga.

VIII.

Prasterstapes underdanige Begiäran angäende at
en stlällgh mncierZcicin mätte oi?ssrverat hllflva Vthl PrA
stt pa Salt widh des vthsaljande/ SahafwerH.Kongl.
Blayst. dragit en särdeles Ähoga/ och aU tienligh Anstalt
lätit

pa den Pärsedeln
deZe
Brist/ och förthenstull benadat och sä the Frem<nande jempteZnlänsta som denWahrau införa/der pa anseenligeFrijheeter och Förmahner/al Pl ijstl ocr pä lärer förmodeligen
effterTtjdel'nescc,«nimtion wara drageliglt/hufivundes H:
Kongl.Mayst.förvthan den befalning som deWfwerStatsampt general
lätit göra/ at

icke matte igenom

orolige Krigztijder lijda nagon

haUare i Stockholm/

Qou-

och Landzhöfdingar l Orterne glfwen är ett noga
at haswa/ det PrCet öfwer Skiäligheeten icke
Znseende
mastegrat blifwa/ och sä sielf den Förordning tilden

verneurer

fattige Landtmannens hielpochbeqwembligheetvthidenne swära Tijdengiordt/ at
Mayst. tilfaller/ bliswer ach dem vplätit och försalt för
4 Dal. Sölf. Mynt Tunnan/ sökiandes der igenom bade at ltzsa i sä matto den fattige Bttrangde vthi Hans
MedeUösheet/ sampt betaga andra som medh den Wahran Handla/Tilfallet at stegraPrijset i vthfalliandet/der
H:Kpttgl.
aff til dem som denneWaran betarfwa;effter
Mayst.i näder wil nu wtzdare wara ombttänckt omM som
samptlige des trogne Vndersätare i detta mahl km/til Nyt-

som

taschFördeelkomma.
Hans Kongl.Vlayttz

IX.

och Bafalning är/
atHäradzFougdarna stola bywistaProsteTingen/enär som
deras Narwarelse liesicisrei-I8 fan och sigh der isran icke vndandraga/ pädet icke nagot mä efftersattwarda/ som derasajWence ochMedarbetande kan affnöyen wara: hwar
nadige Willie

finner denPaminnelse giöra/
hoos
och?2ttl)lez
ett
det?lXPuliri
medhHäradzFougdarna om beqwembligh
nmnkompsten sörvth pläga..

Ttzdh

til

sam-

X.

SasomPrästerffapet sigh beswära vndertyden handit enärsomnägonassderasSschnemän kan wara til
Cronan eller Hustbonden pa Vthlagorue styldigt) bleswen/

da träderFougdentil/enärsomßonden hafwer inbärgat
jm Sädh/ och sätter Lääs för Ladan/ hwar igenom offta

och sä bemges Prästen denAndeel och Rättigheet

som ho-

nomtilkommeraff Ttzonden/ warandes Prästen icke des
mindre tilhallen at vthläggia för samma Gardh och la
GiärdePenningarna Alisa och emedWden Ttzonde Rättigheet/ som Prästen isa matto affHemmanens Afwel lilickekanwijdare

kommer/

för Bondens Egendomb
förwarning
hälles) vthan
Huus äni
Prästens: Ty finner H:Kongl. Mayst. rättwW/at widh
Fougden föranlätes at gisra
Manne händelser/ enär
sigh försäkrat om BondenS Sädh och Egendomb / han ta
först lättr Prästen affföllia det som han meoh rätta finnes
wara befogat til/ sä at honom der widh icke nägot Ostiäl
(fastdenvthi Hans

tagas

som

wederfars.

XII.

Sammaledesär och H: Kongl. Mayst. i Nader bewägen och wil sörvnna Ma Frtzheet päde fasteEgendomar/
som reda kunna wara effter den tijden
i detta
mahl är vthgifwit/ eller här effter blifwa afFörsamblingarnas eUer KyrckionesMedel til Capellans/ Klockare eller
Prästebols Fäbostomner (der inga tilförende hafwa warit) vpkisyte/ som de samme Egendomar/ de der til sadanne
xic)B usuz forl anpl
vthgafs/der vnder reda lagde

som

Wederbörande sädant specialitel hoos H:
woro/ enär
KonAMayst.i vnderdanigheet tilkiänna giswa och söredraga läta.

xv.

DenKlagansam Prästerstaptt sora öfwer dhe Feel
«ch Fölsumelser ftm i gemeen stal förelöpa vthi Lxcclveran^

M

detaff

som

det affde Hälsosamme Stadgar och Förordningar/
för
des sampt
delta arogiorde/ latilKyrcktorsßygnad/
PrasteboroenS<2onserv3tion, jemwäl Prasterstapes VpbörderaffÄYörarne/
Ttzonde Ordningen / TiggiareOrpiacat
dningen/
om Matt ochWlcht/lc. ar Kongl. Mayst: okiart ar förnimma / efftersäfom H: Kongl. Mayst. icke ha?
de förmodat an at Wederböranverne i sollie aff de athstillige der öfwer vthgangne Besalnmgar om stUe Stadgars
i Lxecutil)'! ställande/ stulle sine Embetes Pllcht l Acht wederbörligen taga: Wil altfördenstull annu
des öf-

som

werStathallarelStockholm/samptQclielaiciouvelueules,
Kttuvcrneurei- ochLandzhöfdingarne l proviucierne alfwar-

llgenanbefalla/det de sadane vthgangne befalnlningarsättiai wederbörlig warckstäUigheet och fulbordan/hwar hoos
wi! hafwa Prafterstapet i NaH: Kongl-Mayst. och Tijdh
der sörmant/at dhe i
förmeoelst viäimerade cofier
giswa Lxecutoreme Communication aff de «.esolutioner
de aff deras Stand en Ttzdh ellerannan affH Kongl.
Mayst. bllfwa bcneticeraäe medh/ jemwal här effter
nampnglswa/ om rxecutionen der aff och der demdenan-

sa

som

tingen aldeles förwägres eller

vthan Skickl ciisserrerat

hlifwer/ da H: Kongl. Mayst. wil wara i Nader omtänckt/ sadan lpeci-li Boot der vppa at stassa/ somOmstandigheeterna der til Anledning giswa / och
här
nempnes
Tiggiare
om
Ordninofwan til i denne

sasom

gens Handhafwande/

widh sumsa Ml H. Kongl. Mayst.
pamint/ det dhe

ma TMlle och hafwa Prästerstapet

sielfwe icke Wille giswa Anlednmgtil des öfwerträdande/
förmedelst vthdelande aff deras Past och Wittnesssriffter/ hwar igenom deras Sochnefolck effterlätes pi-omi.
lcuö medh betleoch Tiggerij at sökia Landec omkring.
XVII.

Angaende deras Begiaran at
ga öfwer Arsstifften de Personer

Stckrbhusen mage ta

som

-

dem behaga och
icke

icke wara förbundne der tilbrukaDomhafwanden/som
pa somblige Orth/r stal stee/ Sa är Kongl. May:tz nadige Willie at Prästerffapet i sädanne mahl mage muta smegenAHHeet/ och icke wara förbundne emoot Ml
at taga der tilden ene eller den andre Personen/ vthan
der vthmnan sigh betiena affsadant Folck/
dem behagar och dhe effter deras 3ia'twhsa bäst<s sörtroende

som

haswa.

xix.

Hans Kongl. Mayst. finner och til
Besorstialigt/
Lopp
des
at
obehindrade
dran/ och
medh Tingstemningar förhalles effter Lagh saledes at det icke för
nagon nödwändigheet ffattas bör/ at aUacitationermssste vthgiftvas aff Haredzhöfdingarne allena / i synner-

heet pa dhe Orther der dhe icke i Hckradeteller der ineig-.
den boendes äro/ vthan och at de äfwen wal mage ssee/
som icke Mesardeles för dhe Fattige och Nödltzdande/Besalningz-och
giöra/
nagon
at
del haswa
betostnad
aff
Länsmannerne / hafwandes saledes ingen Macht den

Ratsötiande i sa
lata wederfaras.

matto nägot

Hinder harvthinnan

at

För Abo
Sttfft.
gifwen pa

Kongl. Zeloiutiou
den

F7>
«fVl

2» OÄnbliz

Vbsala Slott

1677.

i.Punct.

Ongl. Mayst. finner stialigit/atemedanPrästerffapet a den Orthen/ intet bekomma Tijonden strax
mäste den taga assTtjondeboden/

fördenfful ma wara effterlatit/ at
haftva sin Fulmachtigh i Tijondebooden / nar Säden inhwarje Knrckioheerde

tages/

deWest haswa

Nyckel til bemne

Ttzondebodh/
ochsa

ochfädhervthtaga theras Deeleller
aff Ttjonden/ enär the thet kunny.behöfwa/ sa sramptthe icke äre
nagot för föregangne Ahren vthaff theras Vchlagor til
Cronan styldige/pa hwilktt fatl the tilhallas maste denreäe.
rande Skulden

aldraförst ät betala/ och stdan hwadh them

tilkommer obehindrade afhänipta/ dock

här om medh Cronones Betiente/ som ock sa hafwa Nykelen der til. Sa förnimmer och Kongl. Mayst. icke v.
thau Mistnötze at störste Deelen affÄhörarne i den Landzsrthen ja förgätne aff theras Plicht emsot Kyrckioheerdarne finnas/ at the dhem deras Andeel och Mttigheet aff
somblige Borter sompa Meren waxa/ forwägra och förHMa/ sasom aff Hwete/ Ärter/ Bönor och annat sttjkt;

Hwarföre

är Kongl. Maystttz nadige Wilje/ athwaroch
en effter praportioncn aff thet honom vthi Ährswäxtm
tilfaUer/thee ware figh aff hwadh Art thet wara kan/
sin SialesörMe ihogkommer: Och stal Landzhöfdinqen
sampt the
a Kongl. MaM Wagnar der a Orthen
nagot hafwa at befalla/ där medh gran Vpsicht hafwa/
ych iygaledes tilstädia/ at Prästerstapet aff theras Ähörare nagot til korea steer/ vthan atdeffevthgiörahwadh
the i sadanne mahl effter Konglige Staogar och Förorhnlngar <ire styldige.

som

o

0

u

8

rekLKKVLB

cOK4^ONI^IOS!LB
Eller

Kom Vammnelser/

stpckewys/ effter som
Hwllka ttlförende
giftvitz i viluationerne, äro vthi

TllMe haswer
FörsamMen nu pä nytt FörsamblilWrna effterlemnade
cier«, i detta lofi.
blmgarna/ och i synnecheet
nytto
och
Efftenattelse sammanStWet til
dragNt Vch publiceracle
Aff
I o, 3.8. -lli. llc>^
<3
LXLI.
ioninne

ÄBO/
Tryckt

aff Johann Winter/ Ähr

167;.

common,

i,

Widh KprMoMdms Tllträde.
I.

Hr en conKlmerzä ?alior wärckeligen «äder lil Kyrckioheerde Embcltt/ (kandenllllenninveaiiurÄftee medh
-

ftmma, ck chtt aldratienligasi) sä mäste h<m aldraste hwadh hay siimer sirisigh/ och sirchenstul fräförsi
ga effter Kyrckians och Prclsiegärdzens invcncZria, och
lhcl i Kyrckioradetz och che Hlstas ncirwaro (lher heela För<
samblingcn icke wil sä länge tsfwa) och widh thetta TWlle / sirnimmes
ZnnciterM:
hwadh Böcter äro sirhanden/ vthi hwilta altböör wara richtigt
som widh alla Kyrckior stola wara Tree Mscker/ HW in rulio.
11. Vlhi den Första Booken / som bliswer en inventZlii
Book/ böör wäl wara ppteenadt (l) Alt Kyrckiones Silftver / Teen /
Koppar/ iiuse-Cronor / iiusarmar-Slakar; MclssclMer/ Altarekläder/
Bäarklädcr /«, Thet som sirährat är/3nnocer»s wäl enär och affhwem
thec är förchrae: Ock bsor här lcmnas ett lpatium pä nagre Bladh /
for chee som än kan tilkomma, anlingen chet sirchrcs cller tiöpes/ doch
fial inttt tlöpas vchan medh Kyrcktomdetz sirewetande och godtfinnande.
<2) Hwar vchaff Kyrckian hafwer sin Inkomst / huru myckit Wijnscldh
dher är? Hwadh dhtt, gifwcs for en murad Arff» Grass i Kyrckian: i
Choret/ pä Gängerne/ vnder Bänckiarne/ cller när ett iijk eliesi begrafwes i Kyrckian? Hwadh som giswes sir en Arff-Graff pa Kyrckiogä»
den/ eller när ett tijt der begrafwes? Om nagot gifwes sir Klockorne?
fsr Väarkläde? hwadh Böeer komma til Kyrckian? zc. Wore om sadant

förl imet wist siutits maste

det i

sirsta

siutae och sedän

noga hällas. (;) Prästegärdz Inventsrium j Spanmaal/ Booffap /
Huusgcradh/ Icem Htrar/ Engiar/ Skogh/ Fiste wam/ Vthmarck/
Hwarnl<Mcn/«. vocumenier och T>oomar>a Prssiegardz Hgor/ sir-

wäras i Kyrkisnes tisia/ mm copler cher affstrifwas idenne Forssa
ken- Säsom ock Prssiegardz Huuscn/ och huru the aro dcclle

emel-

lan Byjar cller Naltebool (Rocar) vchi Församblingen.
111. I ocnne Booken mäsie ock (4) instriswas el, richligh Bänc<
telängd/chcr i s>)nncrheel mastc lemnas stoora lviarZinez.cffter
offca
behöfwcs nagon Förandring; och nagre kolia ledige/chcrftamdeles sam»
ma iängd jkulle omstriswas-. 1>1L.(3)
digh/ förändras lhet minsie
laler sigh göra, sir Oliud stul. (l?)
Nar the gamble genom Döden affga / masie the
träda til Hemmanet/
frampl lhcm ejfterlatcs lräya in t
Bänck/ siijga i nedersie Rummel/ om the cko yngre cln dhe andre som för: i samma Bänck
hafwa
hafwa hafft främre Rum.
pa Inkomst och VchM
iv. Ock (s) Instrifwesrn klaar
pa
Wijs
Sätt
om
och
ther Oomm. F7. förhwarl Hhr särdeles/
(6)
kan
ock
och
mäles: Thee
hallas införas hclr rrotocollum dZluum,
ncmbligen hwadh siinnerligit är hclndt och förclupit i Församblingen/ och
är i
Sasom ock hwadh
huru chet är stiärstodat och affdömbt.wichtigt-hafwer
/ och (7) Hwaril
hälfi
Sochnesiämmor slulit/
lh«
aro fffterlcmnade aff vnn. ViluZtoriKuz, ther
Qa VilitZtwnum
ther affichenneßook/
the icke strax äro instreffne/
och Vläiinergz, mcn (Dlizinalen förwaras i kyrckiones Kissa / cller inbindas i en synncrligh Book / medh andre l'l2cacer och Ordningar/
maste wäl förwaras; Men stulle nagon behaga/ göra en ferdelcsßook/
och HHa instrifwas/ cmedan therwidh nagon widcher vchi dhesse
lyffligheet kunde falla/ sa är ock chet inlet c.tz)gilla.
V. Vthi chen Andre Booken/
kan egenlellgcn kallas
prnrocoUum ZccleliX, vplcknas (!) alle Brudefolck medh thcras
Mmpn/Forclldrars Nampn/ och Orlen tädan the äro/wore nagonchera
eller begge iftan annan Försambling / la förwaras lheras 'leKimnnia
wal/ ainingen i nagon Book/ cller HWes the pa en Traa tilhoopa. (i)
Alla Barn ftm döpas medh cheras och Föraldrarnas Nampn Och
pa hwadh Dagh the clro födde,(cher effter maste ftagas) och döpce: Iceni
stee kan för alla Händclscr stull OachFaddrarnas Nampn/ om chet
ta Barn strifwas särdcles / medh Föräldrarnas Nampn / ?c. sz) Alla
- iijk
begrafwas / amingen i Kyrckian cller pa kyrckiogardcn / medh
thcras Nampn och Wilkor (Adclsman/ Fogde/ Bonde/ Son «.)
och

som

sa
sa

som

samma

som

som

som

som

som

sa

som

som

-

/

som

-

sasom

essca hwartj iijt

nagorlunda chrsarav/ ochDMdh
til Kyrckian är giftvit.- Thmna GGcu lil Kyrckian föres

ockHlder/ sm thelfkan

sedän in then

första Bookcn bland Kyrckiaus Inkompst.
Vl< Then Tridie Booken/ är Oknfflbookcn/hwilken ockma<
wäl
inbindas/ och int« wara lösa Papper; Och thcr Veu. clcruz
sie
gifwcs in Hppen6i«3äOtecn.
itke haftver ftlgdl thtt llnnlilium
och lemnat 3p2tiuln wedh hware Huushald / at the matte Ännoieraz,
i the anhras Mcn Sa inbindcs
som ökas lil r.Ämilicn, eller komma
ock then gamble Skrifflbooken tilhoopa medh then
scdan c!e n«vo
endteligcn
nödige
i
lcmnas
LpÄtia emellan
strifwes/ och lhenna masie
eller framdcclcs förhwart Huushald/ the nu pakunna wara Folckrijke/
modas at blifwa/och kunna hwar Da in kolio näppcligcn fiere sirisi
was/ än twcnne kamilier. Thcras Nampn som annngcn gcnom Döden affgä/ eller elliest
ifran Församblingen til en annan Orl/ mavthplanas.i
Bookm/
inltt
vchan sällias nagol Tekn för Nampnel/
ste drages en
eller
cher vnder/ at widh nagot effterfragande sirarlkan

som

--

som

som

reesa

sees/ hwadh then Personen haswer lardt i sin Chrisiendom.
diL. i. Ther widh nagon Kyrckia/thesse Tree kyrckioböcker icke fin»
nas/ masie the medh kyrckioradetz och the Eldstas Samtyrtio ofördröijeligen förstaffas och cher vchi wäl gnnoccraz, hwadh sasom sörl pa löse
Papper eller tladder ?ro memoria kan wara 2nnoterat, anlingen aff
eller nu warande ralwre. 2. Ther nagor wore/ som
och lata reent affstrifwa hwadh
Wille laca sce sin fiijt och osparda
kyrckio
eller
sörnga
i che
Pöcker kunde canrule wara sirifingalunda
gamble
Böcker
wit.' sa masie che
förfaras/ vthan i kyrckioneci
alt
effeerlaal
förwaras. Omkosinaden som anwändes pa th'.s<
kista för
ringa/
är
mm Nyttan är gansta stoor. 4. Msdan/som
Bscker
fast
se
Embelesplichten palägger/ masie imet ansees/ hcllst emedan här mcd kan
;.

Samwettt trpggias/ och

che ILwilliandes Mmn

igcnsioppas.

11.

Om Kprcttan

och
hwadh ther wtdtz
fordras.

I. ?Ättor masie för alt ting sigh befiqta/ at i Kyrckian siar alt M
bch zirligen til; at Kyrckiones Skrudh halles reenligh/ och at den igenom
Oachlsamhcet icke förderfwas: at Allaret medh del) Prydning M stiötts/ at Skijswan

för hwilkm communicanteme salla pa Kn<lcl/

bi)g«

ges

ges pa Tree siM om Miret/ och bemckes medh Klclde (derKprckioncs Medcl nagorlunda lilscha) hwilket städze chcr pa liggeri och en iinne Duuk lägges ther vppa / nar den H. H. Natlward begaas; Icem
<n bcqwämligh Pall nedan omkring ock pa ; sijdor: At Chorbalkarne
oK Prcdikofiolen wcll halles: Bänckarnc bade i Choren och i Kyrckian
byggias mcvelmättlgt stoora och effler Formögenhelen hederligen.- Golflägges Me/ helst medh Steen/ Grafflvet i Choren och pä
Hnggestecl,!
Tcgclstenar
eller
om
der til är; I Bänckarsicnar/
ne eienar bclst Brcldegalff.- Fönstren halles reena och heela- Hwalfwel/
Wäggarna/ Pclare/ item Altareeastor/ Bcläten/ «. halles reena för
Damb/ hwilket ar Klockarens Bekymbcr/ (hwilkcn therföre heeeer
onsdige sakcr
luus, ock cln medh ett beqwämligare Nampn
Kyrckian/
ingalunda
läggias /
Kyrckian
i
maste
wanhedra
och the
/
Klackcstapelcn
nödigt
bygges
at
en
eller
ett
clr
vnder
Boodh
hwarssrelages/
Vödbarar/Taakspaan/
Reep/«.
Tierutunnor/
kunna
Rum
ther
insckt«ls:lnga förargelige Mainingar maste talas i Kyrckiorne Fanor
och Baneer/ ther the vpscklias i Kyrckiorne/ nMe the wäl sattias vn<
der Hwalfwet at the icke förhindra liusel.- Vphögde Grafwar / the
hindra Gudzlicnstm/ heisi i Choren/ maste cffter Kongl. Befalning gisras nidrigare: Kyrckiomak/ Hwalff/Pclare / Kyrckiowäggar/ Kyrckio.
gardzbaltar/ maste siraxt boms/ snart nagot Fcel pa dem yppas/ medan thet medh ringa kan förekommas.
11. Nsdige Böcker /
behösivas til Gud;tiensten/ maste wara
Biblicn/Handhooken/ssch istoowidh alla Kyrckior och Capcll,
ra Försambllngar lwenne/ ty thet kan hända/ när <hm ene Presten jordar iijt pa Kyrckiogarden/ behofwcr lhcn andra soralta
cramente/tt. i Kyrckian) Twacller Tree Psalmböcker/B6nebockcr / och
hwadh Hans Kongi. May-tt allcrnadlgst bcfaller at kispas til kyrckiorne/

sa

som

-

som

sa
som
sasom

HnZromiÄ
sasom
dre

Catechlsmus lvlZjorl). LutKeri, Bcc. item anoch smaßöcker/som kunna finnas lii kiöps/widh
lhen tijden the lryckias / men sedän nc!p!lgen. vnn. pZilorez stola dche
Kyrckiones Böckcr hwarken siclfwe tagaheem i silt Huus/cll>er chcm vchläna/ och der thet för nagot synnerligit stcdde/ at the snart oftrderfwade
igen leswereras/ och pa thet lhesie Böcker/
medh fyrckioncs Medel
tispas/ kunna ja myckil bätlre sörwaras / ock altijdh
om the äro lil<
sieldes/ maste the ingalunda «ggia och wrclkas i Bänckiarne / olilbundne
(oigenspcnee/) ock medh chel Ewemyr/ a< nagon Samwetzlöös dem bortsnoppar; Sa stal i alla kyrckior förstaffas ett Skäap vngefär ,; At»»
högt
Mi

som

sees

hsgt / öck cher lil lienligh bredd/ vthi hwilket gisrs Twa eller Xr«' Hyl<
lor/ effler som Böckerne aro sioore lil/ och wcdh Gudzticnsiens Sluul/
fial Klockaren alle kyrckiones Böcker/som den Dagen aro brukade,' wäl
igenbundne eller igenspänee inlaggiav och Stapel «lläsa / forwarandes
Nyckelen i kyrckian eller i Saccrstian/ at den icke i han,s Huus fsrlägges / och när han aler vpläser Kyrckian / vpsimer hai, ock chetla Bookstap/ och sramläggerche Böcker/ som til Gudztiensten behöfwas. Ilhelta Stap / effter sieere Hyllor göras, majle ock inläggias the andre Tree
InventZrn «Böcker/om hwilka sörl tÄat är: Iccmallaßykzbagzßcsiuut/
Bsnvagz?l3c2>ier, och andre Kongl. riacacer om Eeder och Sabbatz.
bxol/ic. doch alle wäl i Ordning lagde eller. inhäfflade / medh
främst/at thet tan snarl igcnfinnas/ när thet bchöfwes.- Della Bookstäp
sältes i sielftva Choren pa nagot belfwämligit Rum / och nagoc vp isräli

Galfwet.

iiusCronor/iiusarmar/ iiusstakar och annat som Kyrckian
och Gudztiensten bcprydes medh; Icem Baarkläden (iqkpäll) kiöpes, eff<
ler iägenhetcn aff kyrckiones Medcl / eller the förmsgna öfwertalos sadanl at förähra! iächtarett som bygges i sma och lranga Kyrckiorfmaste
byggias warachtigl / at the som cher vpga och cher vnder sta icke sruchla
for nagon stada; Ther pa bygges och lienlige Bänckar och scklcs nagon
(nagre) TilsyningzMän/ som hafwa vpsichl medh the vnge Piltar och
andra ostyrige. iiufiige Orgewärck och wäl liudande klockor ck en stoor
Prydnadl och vpwäckia en Mennistia til siinnerligh Andacht. Haswer
kyrckian nagre Medel och Församblingcn/(helst cher förnähmepgti-oner
äro) wil ock hielpa til/ är thet en berömligh Ting/om sadantsörstaffes.
IV. Kyrckiogarden halles ock «en/ hwilket ock är klockarens be<
ii I.

tymber; Fsr the dsdas Bcen/ hwilka vchan twiswel hafwa bygl kyrc<
kian/ bygges ett lijtel Beenhuus pa nagoe lägligil sialle/ widh kyrckio»
wäggen eller eliesi pa kyrckiogarden. Roor pa kyrckiogarden förhin<
myckit stee kan/men wil nagon endtcligen hafwat öfwersin Grass?
dras
ock för Grafwen / den han wil förswara
han ma cherföre b«ala/
och
sigh
sinä Efflerkommande effecr tyrckioradetz gollfinnande / kyrcför
tiowallen halles ock effler möjeligheeten reen / och ingen haftve machc
<« byggia nagre
Huus närin til Kyrckian för Cldzfahra stul.

sa

sasom

sa

111.

Om Gudztimsttns stnättande.

l.Gudz.

stal beg!)l,nas i rättan Tijdh/ hwilktt at thel desse.
ringes dagen tilsirende/ effter gammal och godh Sedh.
wahna/ Heligzmal/ (som chet kallas) ae Folket icke vthtrstlal / ma om
Morgonen effter/ komma til Gudz Huus/ och cher eu simpnachligh
Gudztienst sirickea. Ock när stdan pa Sön-och Helgedagar alt medh
siörfia Andacht och Gudeligheel begynnes/ ka» ( vchi iandz Församblingar) ändas om Sommaren klockan in/ Wahr och Höst/ klockan n/
ock om Wineeren klockan
?2ttor« lata ringia och begynna i rättan
lijdh/the
icke wilja achta tijden/ma chersiu stammas/när chekom.
nagon spnnerlighFörlclming haftva/ stola wara titstädes»
ma. The
/
sammanringes
ae Skriffningen och alt annat
för än chet
«r6ii,3li
än
den
sirrcltles för
Gudzticnsien angar- Tydenmaste
intit sirhindras genom Brudefolks wygning/ iijkzbegraffning / Barna.
!.

Guvjtimsim

bättre stee kan/

som
som

sa

chrisining/ Kyrckiogangzhusirurs Incagmng/ cller nagon sirnäm Pcrsons
Drsgzmäal/ icke. Heller affkortas sir nagra andra bestälningar. The
icke komma i rckmn lijdt)/ medh iijk/ Brudefslk / Chrisinitlgzbarn / the
ma btjda til thes Gudzciensten blifwer slmen.
11. Medh Mäffan halles effter Handbooken! vchi the kortasie
Winlcrdagar/ kan wäl nagoe affkorms medh Sangen/allenasi thcl stecr
vchan Forargelse/ eller man siunger ta koreare Psalmer; Om Sommaren kan Församblingen myctil mchra mcdh Sang bctienas/ ly ta ran
2nte cansess. siungas en Morgon Psalm cUcr annan tienligh PsalM;
ttem nclr Prcdikanten gar neder aff Prcdlkosiolen/sasom ock pru Lxnu.
S«ora HöglijdesDagarna fijras medh widlöfftigare Sang wäl
Församblingm' halles och tilat lcka the gemedh fiere Predikningar.
/ at
icke
menesie Psalmer
Dumbar ech Belcken i Kyrctian/
sta
che
ae
vchan che lofwa Gudh Hans Huus/ kunna ock prqsa Gudh i sijne
tgne Huus medh sannya Sangcr / chcr then Förmaningen om Ungdomstns iclsande i Boök nsgot giMcr/ thel man doch sirmodar/ stal ock
Sangcn,, Gudz Huus meer tiltaga, H» lofiigil bruut är och chet at
Gudelige Ächäfwor/ hwilka <3ro
MannfoM och Öwinsolck/
m TcW til Hiereans Andacht) siunga ttl stiffles hnar sin Ver« iGudzHuus/ cch lhtt alt Mmdcs/chcr Hlderdomen och annan Swaghecl icke
lwingar'
at sättiä sigh neder

som

sa

sa

som

som

<

m. Medh

OcecKjsmi

Pscdikningar halles thit effter Het Fsr36 ciiteck. (Boch ja at thel steer räll
enfaldeligen/
at ock Barncn mage thct begrijpn
och
ech sorsia och m chel sirax rez>«etc«) CHNlsti Piznos UMoli« pre,
dikes

flagh

som

glfwcs in
torleligen/ tydcligcn

dikes ifrall Fasielagz Ssndagen til Pastchsgtijden. Vthi iandzstrsamblingarna/ lhcr inga Weko-Predikningar tunna hallas / cher vpläses vthi Fasilagztydcn hwar Ssndagh lillijka medh LvZnzeUo aff Pijnos
«iNorien, somden nu tllhoopa dragcn och i
bookelsfsrfattalckr/
en halff
eller mehra ac hon kan ändas i Bymbelwetän / och
sielfwa «ittorien i sigh siclff är klaar/ sa vthdrages cher aff nagre trosielige iärdomar och alfwarsamme Förmaningar/ ssm tunna
lil Tijden och Förftmblingeni' at ock Tijdh lämnas til «räinari Texeens
predikande/ hwilken ock stal warakorlareän elliest/ at bcgge
kun«
napa en Tijma vchföras.
IV. Hlliesi om c>r6in3rl Terlers predikande/ lclncker man nagot
synnerligit/ wil Gudh/ lata vchgä/ i medkr lijdh radcs Ven. dleruznoligast / at the medh predikande anwända all möijcligh siijt pa Hhörarnas
Vpbyggelse i theras
HwilkcnFlijt ochArbetegenomGudz
bijstand icke stal wara vthan Frucht / när Terien effler
han siclff
gifwer.Anledning (2) klaart ciispc>nerÄs. (K) ensaldcligen och medh lydelige Ord explieeraz. (c) iärdomarne tröster och Firmaningar effterHnoga vlhföras / och
hsrarnas Wilkor och tijdernes
widh
korleligen
all
Predikans Sluut
aff Predikanlen vpreepas.- och thetta all
pä tz Tijma/ se) när PredikantenAederstijger
läsirax
pa h Tiima eller ock mindre/ anMer ell Fsrhör/ medh the Enfaldige,
fsrnimmandes all hwadl) che hafwa bchallil affhans Predikan/ chel the
tunna bruka sigh lil Trsst och Förbätlring i lheras Christendom. Om
nu pa thetla Sätlet medh the Enfaldige procecierZz (hwilka effcer
knnna finnas blsdige/ mecra medh liufiige an harda Ord masie frathe
gas och vndcrwijsas.)
stal man i Sanning Mimma/ at en Predikan stal göra fast meera Frucht/ «'n elliest mange andre (som iiuet repeter2s.) T>) man bcftuchtar at mange alderstigne/
hwart Hhr haf.
wa hsrl
Text för sigh predikas/ och än ta gansta lijtet/ ja fan
hända/ intet cher aff bchallil. Begynnelsen kan wcll wara swar/ mcn
Wanen och iusten öswerwinner snarl lhcn Swarhecen. Ther stere Präsier clro/ stijgache hwartera lil nagra wijft Bäncker.- och ftaga först them
the förmeena tunna swara/ och sedän the andra / antingen
Fra<
ga eller en annan, lil ches lhe blifwa wane/och ehuru wäl sijden icte tillacer at ftaga alla /sa clr doch ingen
',
Me Ml pa Predikan.

som

som

som

sa

samma

som

samma

v. M.

V. Mmänne Wner essttr Predikän lases lhdcWn öch medh
the mMe Böne lormer, och medh en DeleHu
sisrsia Andacht effler
Församblingarnas
Tijdernes
och
effcer
Msiand/sedän lillägges Förböner/
Tackscltjelje/ tt. widh Slultt cller effttr Bönci, Fadcr wärc kubliceräs
Högtijoes. 7lp,osiel och Böncdagar. Kongl- Machtz plgcnter, och hwadh
ellicsi affHcrn jandjhöffdMgcn p« Hans Kongl. Maiptz wägnar puKlicerZz böör / Icem Visn.iriunz och TiNgj 'lermincr.
Me» andrt
anga
ringarc
och
Sckeolar/
Saakcr/
och
cffta
som
Vrccff
behöfwa gemene
Måns öfwcrläggiandc och Swar/ och i synncrheet the Schcdlar/som tunna
lämna swaraTanckar i «HommunicZncernez och andrc Gudsruchlige Meft<
Nistiors Hierta/ (hwilta i Kyrckian gckna wilja halla sine Tanckar tilhoopa)
ellcr pa
tunna cffler simcn Gudzcienst-vpläsas ancingcn
Kyrcliowaltcn ellcr ocsi Sochnefiugun/ doch mastc Prcdlkanten firmana
Allmogcn / at töfwa til thcs sadcme Brecff ctler Schedlar pa wanligit siälle
blifwa vpläsnc. Thcr kan ock lysas effcer lheCr«tur som borttomne äro
och nagot annat/ som oticnligit är aff Predikostolen at affkuNnas.
VI. För hwarichanda Händelsc/ är thet nsdigt at i alla Förftlw
blingar (chcr the icke äro alt ftrlinga til Manmltt/) är en d2pe!!2n,
llUtjka mcdh PZttore hörc förcsta then «räinZrieGudztiensien/at
hwilken
<,ll ma förtättas i rätlan Tndh/ och Församttingen til ett fullkomligit Nöije;
Mcn vthi the Församblingar som för chcras WiddochStoorlcck excrg>

/

sa

oräinnrie Ticust fordras./ masteotk nagon extraoräinZriuz vnderhallas/
franil cher stal alt förswarllgen kunna förestaas' Vthi mindre Församblingar/ thcr the ock niuta
Gudztlcnst/och aro doch icke
meer än 2 Präster/ om nagonthera affthem blifwer fiutmeller aff nagoe
pa sinßeesa
zc.)
mäjie
oundwiftcllgitförhindrat
lällgcvphöra/och
then exdrZoräinZric Ticnstcningcn Siälcsörjare. alla ga til Moverkyrckian.
Vii.
Och
far saaklöst försuma sigh
predikandc/
ellcr nagot annat
til Hans Cmbetc hsrer/
stal
mcdh
icke Heller wara effmlatit nagon Ähömrc/ at lyta til nagon annan
Prestman om nagon Tienst i Hans Embele/ chwadh hälsithct wara knn/
i widrigit fall/ straffas bade thcn obetänckle Prchimanncns och'then
Hans Tienst anmodat haswer/ medh Nödfall är thel annat.

the

ssasom

sasom

sa

sa

sa

som

som

Vili. Widh,alla Kyrckior mastc
en gooh Klockare / hälfi
/
fiunga
kän
och
wäl
ock en bestcdcllgh
chcn som läsa
strifwa och
tyrckiowächtare/ som vpwäcker Folket/ giftver Aeht pa thcm som sigh illn
anställa vnorr Gudzticnstcn mcdh sqwalrande / löpandc vthur Kyrckian/
pa Wallen/ drickande/ etc. clc, Förer the brotzlige til Stockcn/
B
'/om

sasom

soin che tildömde blifwa/ trestas nagsn ther emööt'/ firaffcs affKprckiö,
rävet änhardare.«. Kyrckioradel masie honom förswara cmoot chcm som
honom fsrachtacller fortreeea.- Tilien bekonuncr han nagoe affßötcs.
penningar/ Gudhfruchligl FM gifwa och nagot aff engodh Wilja.
IV.

Om Vatechlsmi Ofntng t spnncrheet.

ar wldlosstlgt strifwlt vthl
HWllkkN NU är aff NYZO
vplagd/ ther til nu thttta tiUägges.
I. At Föräldrarne alfwarligcn förmanas thet the halla Barnen
at lära sinä Christendoms siycken sa si,arl fom the lära tala/ ty ta äro
blyjas
Osning

OM

<>teckismi

/

mindre om the icke kunna och fä meer och meer
the lydigare l
Hogh at lära wijdare/ hälst när the blifwa försichleligcn lilhaldne.
Föräldrarna masie och hafwa sma Bar», mcdh sigh til Skrifftehald och
Vilicacioner, (chcrWäderleken sa är) fast the allenasi kunna ett siycke
/

ther igellom lockas the at meer och meer lillära.
Ock som Fsräldrarne äro myckit eroaa här til / sa masie the
aff ickaiena hardt liltalas/ gcmeent är thet ock/ at the säija Barnen wara yngre/ än the äro/ cherfsre mastc Siälesiriarna in cacAlogo
l Skrifftbooken
LapclXÄtQlum ther effter see / och Hnnum
anttkna/ hwilketblifwersärarena sedän en godh EfflcrMelsc/ at the kunna ahrligen ja efcmofftast paminna Föräldrarne theras Plicht vthißar»
nens Chrisielige Vpmchttlse.
111. Man hafwer Orsaak at hugna sigh/ atvthi mange Försam«tler

2.

Ty

11.

hafwer Vngdomen i synncrhect/ wackerl sirkoffrat sigh i sin
Chrisicndom och ett godt Framsiegh giordt i dheffa Hhr ja ocksa vthi
Förklaring öfwer dacecnilmum, men i somblige ForsamL.
blingar äro the störsie delcn fsrsumelige at lära thrnna Forklarningcll
liM som thet wore en omöijeligh ting thcn tilat lära; Men thet är
annat än iattia och Försummelse: Hafwa the lärdt the langa iäs<
utngar (säsom Skriffemahlen «.) hwij stulle tpe ,cke lära the korea? Ia
somblige fierc Sprak) i sin
hafwa the kunnat lära ett heelt tzpraat/ (och
Voc.idu!g
blingar/

/

/

/

späoa Barndom/ ther vlhi mange mfende
the korea iäsningar em the blefwo lilhaldne?
IV.

Me

äro /

hwarfsre

ickt

Om strchenstul Föräldrarna / ellcr the som i
aff späda Bamdomen/ halla sinä Born at lära/och cher

medh

när the tomma lit
medh sm fahra/ är inthee lwifwel/ ät jußamen/
Chrifiendomsstycken medh 8.
sma w Hhr eller stola kunna allatasinä
tijdh lilat lära
s
"/

och hafwa än
Wetors
hwart
och om sin Saligheet lijeet bekymbrade förewända
sigh iitgcn tijdh ther til hafwa! en snöpligh Brsechl: Mr man gaar til
och ftan Kyrckian/ när nagol btjdas widh Kyrckian- när Gudzlicnsien
är ändat pa
och Helgedagar / kunna the Gudfruchtige/ (och om
Saligheet
dckymmcWMme) myckit lära; Men the sättc och ogudsin
achlige hafwa pa deste siunder sitt ogudachlige Tijdhfördrijff.
v. Ock ar högst affnöden at barnen( och the som i barudomen
aro försummade/ och nu maste lära ) icke allcnast blifwa haldne siijtigt
tilat lära/ vchan och lilat lära rätt och lydeligen/ty eljcst kunna the al<
drigh soistaa/ hwadh the läsa.- Förehensiul the
inthtt kunna läsa i
nödige
al
lära
vppa/
bckymbret
och vnderwijsa
taga
sigh
och
Book/
thet
vnderwijsas/
gifwa
wcll
aff
hnilka
chew
sa
the
maste
siclfwa
godh acht vppa/när theli Kyrckian
läses/ hwilka när the i
SkrijsilMel förhöras/ och eljcst offca
tilfälle giswes/ maste the aff
öärarena rätlas och corriZern,
VI. Man hafwer i somblige Församblingar vchi VilicZrionerne,
saat fast ringa ramilier äro/
sioor hugnad/ at the läsa sa M i Book/
badc
sigh och andra lclra kan/ ja/
ther vthi icke nagon booklärd är/
gamnagra Huushald sinnas och / thcr vchi alla sa wäl vnge
tydcligen
booklärde;
M heeledZcecKis.
och kunna icke allenast
blc äro
mum, vthan och fcrdigt til Fragestyckernc fwara. siärarenas fiijl/
tänckia pa Apostelcns Ord / «ebr. iz, >/. är chelta ae liistrifwa) huru
iätlcligen kunde och chetta i alla Församblingar stec/om the aneogoböoklärdc Kloctare/ hwilken aff hwar By i Församblingen stullc taga lil sigh
cn snäll Polte at lära, honom läsa i Book (hwilken hecle byyn borde
fiaffa vppehälle pa nagra Manader/ der Föräldrarne icke förmattc den
Byy
vppckialla) och denne Pllt stullc sedän the andre barnen i
i alla Församblingar sädane Booklärde
lära läsa i Book. Men
Klockare aff hwariehanda prXtexc icke äro lilsattc (thcc doch war allernadigcsie öfwcrheetz wilja är)sa kunde wäli medlertijdh/at sadaneKlocx
eller ock Scholarne/som
kare förstaffas/ nagon sinnas
pa en kort tijdh thelta pa sigh logo / om lhcr efflcr söktes. Ia om ingen
annan funnes/ mattewäl the vnge Presierne/ för Gudz NampnsÄhro stul/
Proff är giordl,
thctta pa sigh taga / allaredo j nagrc Församblingar
läri,
Kyrckian/
Wedergäldningen
och jcdan
widh
Om
sör chcm
törst

Seycke.

Förklaring

The

lata

/

/

-

som

som
sa
sa

som

som

som

som

samma

som

.

som

som

Bz

>

hwadh

sinMödo/ när the lära andra i byjarne! kunna
hwadh the stolehasivaför
äilpenseri,,
ickgcnhccl

3,.

vnn. rMorez
kan wara.
efftcr som Föraldraims
VII. Ock ac lijden icke onytligl förspillce/ och Barncn medh
lära/ mastc thct gambla mancret ae läsa för Barn affstaf«
M« M ma
nägre
fas/(lher
Booksiäfwer läsas förc/ ochiärjungen laser chem cfftcr/
sedän befallcs han sättiä sigh och läsa öfwer/ som chce kallas; kärehwadh
stal han M öfwer/ som näpiigen minnes cn Bookst«ff<',ffchtt i hasiigheet h3nom foreläses?) Men nagra bookstäfwer 4, s, ellcr6, läses honom före. Zr.A.b.c.d.e.f. ochchesammaän fiecre gangor.-än tllbaka
f. c. 6. c. K. a. Icem a. c. e. f. r>. 3. Lcc. Til th<s iärjungen thtM
wäl tanner/ och
han läsa chem nägre gangor for sigh sielff til thes
sigh/ sammaledes the följande Booksiafwer. När
pa
han blifwcr rält
l,
/
c
kan
öfwes han pa nagre Bladh i bc Booken
han hecle
at nämplia Bookstäfwerne/ for an han begynncr laggia lilhoopa Slaf<
welserne och när han profwes wara ferdlgh pa Bookstäfwerne. sa maste

sama

sammaledes hallas medh siafwande ncmbligcn at han wäl vndcrwijscs til
then Raden eller
thes han förnimmes sielffkunna siafwa cller laggia nlhoopa/
leriocium som honom söresätles/ ta han ater läscr lijttt för sigh sielff ic?
VIII. Och som thena Sälttt är mödosampt för inkllrmZtore, (doch
nodigt och nyttigt) sakan han cher han fterel)isc,lplllhafwcr/ sättiä hoos
them som först bcgynna nägonaff the andre som bällre äro för sigh fomnc/
hwilkenM ofwanbcmclte Sätt the först begpnnande vnderwijsar. Pa sama
Sätthandlas mcd them ta the kunna wäl läggia tilhoopa (eller staftva) ock
stole bcgynna läsa innan lil/som man sägcr. När the stola läsa nagot v»
thanlw maste chechctsamma offmläsa imiantil/ sa
liuäure, som för sigh sielfwa/ at the aff thet ldkcsämma
i sielfwa
trooligen
Sätttt
mage
Booken
lära thttvthantil. Om nu thetta
halles/
warder en vilcipel snart ja emoot Förmodan larandes läsa i Boot.
IX. Pa thetta sällel hoppas man at barncn stola wäl komma
tilat lära sinä Christcndoms siycken/ antingen the lära läsa i Book/cllcr
eljest halles ftntigt ät lära affandre- Samma Hopp hafwer man ock
om the vyga Poikar/ Bränger och Pijgor som lyda Förmaningar;Men
ar medh chem som i barudomcn äro försummade.- haswa bcgynt
swarare
gaa i Siclfzwald achta inga Förmaningar stöta icke Heller stoort thcr
om/at the i SkrifftlM ockVillcmiönel bliswa vMämde och hotade/zc.
Ehuru chcsie gcenstörtige sigh änstalla/ maste the lijkwäl inlet lemnas i
sin iältia och Moolwillighcet/vthan pa thetta >ättct handlcras: (l)Kunna the noga förhöras hwadh the hafwa wäl och öWncre lärdt/ .(ty aff
läsande
/

/

/

/

/

/

/

kan man straxt märkiä om the första chee the läsa) och chet allenast noceres j Skrifftbooteu/ mcdh ett fult ligno (x.) chet che lcha mcdh
.siaplande/ nocercz medh ett halfft liZno(/). (!)sätles them före pa en

lastnde

Ma>iadcllcr twa/allära thct thc contuse läste/ at rckl och tydeligen lclra/
och nagrestycken til/ (?) När chen försam-chdcn kommer / stola the
waratilsiädes widh Kyrckian. fsrl än nagonTienst begynnes/ atgöra ett
Prooffaffsin iydno och Flyt. 54.) SätlesFem aler nagre stycken til ac
lärapaenwH tizdh/ (Föräldrarochlhesommo i FörckdrarsMe/ förma»
nas och at halla thesse strsummelige til^pdno; hwilketom cheförsumma/sto>
le chchardttillalas.) ()) Wrchenu aff achMige iäxor och Förhör/hafwa
lärdtsina Chrisiendoms Huswudsipcken/ Skrifftbönerne/ Ajfcon och Morncr medh Bordläsningar/och budit tilat nägot lära ajfL l.uclieri Fsr<
tlaring/ och första chet chcläsa/ ma che aämicreras til H. H. Mttward.
Och (s) thcr widh mastc the intet stadna/ vlhan aler sammalcdes styckewiss
Förklaring och omsijdcr Fragestyckcrne.
lära L.
gcenstörliga finnas/ at the Prclsterttas och
X. Skulle och nagra
Föräldrarnas (Huusbondes och Maatmoders) Förmaningar aldcles förachladc/vndanstickandes sigh bäde i Skrifflhall och privZc Förhöör/ cheffe
stole affFöräldrarna (Huusbonde eller Maalmoder) framstaffas för Kyrckiorqdel/och lheralswarligen förmanas och homs medh Stocken/och försökia om the kunna fa iöffte för sigh om sin förbätlring/ Men beswijka the och
iöffles Man/ achla icke Heller Föräldrar (Huusbonden) them wilja
pa MM Ha talas mcdh iänsman och Raltare / at the en sadan
framhafwa
MooewMigan framstaffa för Kyrckioradct/och försökes än om förmaningar
och Hoeelser nagol kuuna hoos honom vthrätta. Men är alt Arbele/örgäfwes/ striswes cher om til Doom Capill. Thella ar wäl mödosampt och beswärligil för iärare/men them böör lijkwäl truga och förmana/«. och ste
til huru the kunna omwända sinaHhörare iftancheras wägars willo/ och

sasom

ssre

-

sa

sma

som

Döden.
frelsa theras
XI. The som til nagon?Adcr komne äro/ at the inttl meera kunna tillära/ hallas ther til ae che wal första hwadh the hafwa lcirdl/ och hwadhche hö<
ra andra läsa/ sasom och öfwas the effter möijclighelen vthi siclfwÄFrage»
fiycken.- The förmanas ock/ at halla che vngai sinä Huus/ atlasaMon och
Morgon/ i«m til och iftan Bordz- Ty när the vnge och sma imetkunna la'<
sa (förbemelte Böncr i synncrheel) ster man
chet a°r che gamblas
til
imet
som
-stull/ them ther
halla/ och fördenstull stola the hardt tiltalas/ nar
che vnge hafwa sigh försummat vchi sine Christendoms fiycken.
XII.

Hm Skrifflhall <K och

m

förmält/ m chet är <M<

nZdlgi och nyttigl/ ly lher Hhsrare (fa wcll
som lcha kunna/ som al<
fiagambla)
la
icke kunna komma til Kyrckian/och laea forhöra sigh chcc som
önstellgic worc/och kunde i Kyrckian mcdh stsr« Andacht färiätlas/ sa maste PrDernataga lhcn Mödan sigh vppa/ och rcesa kring i Församblmgen/
kallandes tilhoopa 2»cller;a rZmiliervngcfahr/ther alla ikÄmilicn maste
komma liljiädes. The som <lco hcmma och wachta Huusct/ medan the andra
läjä/ maste sedän komma när.the striige haswa läsit och gaat heem tilat
siäppa them astadh igcn och lala sigh exZmineraz! Och när che hwarsir
figh saledes äro fsrhörde/ la siälles för them alla tilhoopa sadana Fragor eller
Spörsmaal/ ther medh sirnimmas kan/ om the och första hwadh the läsa;
ochsidst ftages noga cffler huru the lcswa i sinc Huushald om the läsa Affton och Morgen (och thel knäfallandcs/ och icke i sinä Sänger liggiandes
chet en oNd wana är.) icem om the läsa nar the fa sigh Maat? och hwadh
fttl stm täfinnes hoos en eller annan/
thet
/

-,

/

cnrrigerez, eller

efflerbcskaffenheten remiccereZ lil Kyrckioradel eller til
/

som

Werdzligh Rätt/ellet ock tilDoomCapsll. stullenagot vndandöljas /
bordc ta angifwas/sa sirassas sawäl Döljaren
lhen brotzlige.
XIII. Wwh Skriffchallen maste alt MiMruuk.förtagas/ nemligm
at ingaficrereesaomkring än chesom stola exZm>nel2, och m ingenbekostnad lher medh gsrs; ac Miffgynnare/
imet becänckia/ hwadh Nytla

som

som

lhma forhsret medh sigh hafwcr/ icke ma haswa Orsaak nagol at tadla.
XIV. Ock som i Skriffchall alla clro styldige ac komma'tilstädes/ ly
firlhen Orsakcn stul reesa iärarnc omkring/ altsa maste the som lagligie
sörfall haswa/ lam sigh cxculerZ, och komma tiWdes pa ett annat Skriffeejkälle/eller lher thet icke stee kan/ at the ta endecligen komma til förhöör widh
Kyrckian/ när alla Skriffchall <iro förby och iärarne pa en Dagh stämma
them som haswa waritborto/exÄmincrlndes them fsrst i sin Christendom/
och sedän fragandes chem Orsikcn/ hwarftre the haswa sigh icke insiält i
förnimmes thel warastedl affMöotwilligheel dsmcs the!
Skriffchalleli
nagot lindrigt
/

/

ftrst

Strass/ scdan nagol hardare sa°'srampt icke
Incercellian om thcras förbättring kommer emcllan. The sompa thcnna
stämde dagcn icke Heller touuna lilMoes/ och ch« sörnimmes stec ajf
Mootwilligheel/them masie Foraldrarna (Huusbonden) framstaffa til fsr«
hsr och Plicht/ eller plichm lillljka medh them. Men ingen saneingen han
aff Tresto eller iagligh Or?aak hafwer warit borco ifra Skrisschallct) stal
drista sigh at komma ftam
och H. Mltward /'M än han
haswer tedl sigh sir Predikoembclel/ och giordt sin Christendoms bckänncl11l

st/sinnes hoos honom,(som hafwcr warn borlo) nägon försummelse i 16sande

sändet/ handlas medh then/ ejsier som fsrr är
XV. Ml the komma ftam til förhör,' masie che widh läsandet fogeli<
gen handtcras/och vnderlclttas om the nagot stapla/ och thcr Förmaning och
Tileaal fodras/ cffter förhörel tMggias. The hallas ock til Gudcligc Hlhäf»
böja
när:lagon

fsrsummclige.

worwidh läsandet.- at the

sinä

Person i then HTrcc-

faldigheet nämpncs.- affdraga sinä Handstar och ftga händrcn licnligcn til<
( lllg<
hopa. Manfolckcn komma ftam medh ttenligil och borstadt
giandes Käpp och Pistä isran sigh) Husiror och Pijgor medh sin wnlige
Drächt/«,«. ty che träda ta fram och tala icke medh nagon Mcnnistia om
Werldzlige ftker/ vchan göra sin Troos Bckännclse för Gudh/ fom i synncr-

heel ck lilsiädcs vchi sadane Gudclige förlättninMr.
V.

Omßöpelse Acten/ochKprcktogängz
Qwinnor.

Then Helga Dopelsens X.K förlcklas aldeles effler Handbooken/och
icke NödfMär)ochhiZlstiChorenlocrtydenicke
thtt vchi Kyrckian (vcr
inlillatcr/ kanrrXfacion gaas förbij/ och i synnerhcet dcn förmaningen
I.

som

sörcs effter och affEvangel. Ivlarc. 10.
,'nga som aro aff
11- Til Wimen öswer Barnsens Doop/
ty the masie Nlpulera för Barnel och des Vptuchlclse:
en annan
icke Heller the som aro sam ifran H. Mttward/ eller stadde i nagon vppcnbar
iast (ther päingcn alfwarsam Bcktringfölgthafwer) eyjahcllcr vngtFolck/fä
plXvio exZmine.- che som icke hafwa
at ingen lillatcs vnder is Hhr/
siycken/
lärdl sinä Chrisiendoms
ehuru gamble the ma wara fiola icke Heller
Siälesörjarcn
förvth wcea hwilka som biudas
sia Fadder. Hwarföre böör
til Fadder/ (hälst i the Församblingar ther en ond Wana intommcn är wid
Faddrars biudande) at the icke medh MeesaafwijsasiftadenH. Dspclses
Thet maste ock förhindras/ om förmanga Faddrar biudas. Mcd Nöddop hanolas ock aldeles som vchi Handbooken är förfaetat/ me» vthan Nöd/

fallgisra älhstildnat emcllan Vspelsen och Christningen är aldeles orijmli.

gil/och majie inlhct talas.
111. EchtaQwinnor och Barnefsderstor stola widh nagol TilfMe i
Predikningarnc vndcrwchas / at the cffter Barnsbördan halla sigh ifran
Gudz Huus pa nagreWckor/och bllfwa sedän ineagne/ icke atVamsbö»

dan i sigh sielffär oheligh och Gudi MiHageligh

-,

vchan thetta fteer för the.

smnptChristelighTucht/

sigh

sa

som

wäl cheras hemablifwande cheras Kyrckiogang pa the Christnas
Khrckiogang halläs efft e
heetoch maste mcdhächm ochmchtlge Q i'iln,ors
iom
föoc dödt Barn/och
hafwa
Handbooken; Samnnledcs ockmcoh
pa
wanligit
och
ScKt: Mcn lhe
ineagcs
eljcst
fulgangit/
clr
chcn tröstcs
Fostret
ralar)
(somman
hwilkomFostretiochohförgaas
lröstas ocksa/ochnärche

sin Hälsa igcn/ gachc i GudjHuus vthan nagon InmgGudh för sin hälsos reliicucion, ochbioia Gudh naoeligen aft
wända ftcere sadane Hclndclser.
iv.
i
Kyrckiansajom andre ährligc Iwinnor/doch icke pasamma mum ochStälle/ som the andre luchttge Hwinnor/ vthan lclnger lilbaka at Tuchten ma
och omcheen nagon Necsa. Mcn the som clro haswandc aff
hafwa sin Heder
sine Fastmän (och är bcwWgll at the clro trolofwade)och Fästcmclnncrne aro
anlingcn döde eller borlrestc/ ineagas wcll sasom dcl)e i förchdh bclägrade Hu<
sirur i ooch effler Predikan eller siuteu Gudzticnst.

komma til

ning/tacka

/

VI.

OmStttfft ochAftösning
ochHEßmns
Nattward.

I. The som wilja ga framnl
maste i tijdhwara tiWdcs/
sigh ther til sirvth bcreda/och icke obetcwckt löpa
som fagdtllärär/ ochseeChristeligcn
astadh/ the andre framlräda/ the maste ock wara Prästcn som strifftar
kunnogc/
til
til
icke allenast Ansichte/ vthan ock sin Christcndom: Hwilket e<
hurn swart thct är i synnerheet effter iegofolcket sa offca siyltiar iftan lhcn-e«
na Församblingcn tilchen andra/ sa majte ther doch stee/ atthtt H. Sacra/

icke mcddclcs en, owärdigan.
I!. Ock för thenna orsakcn stul/stal ingcil
ifran nagon Fsrsambling/ vlcni han haswer Kyrckiohecrdens eller i Hans franwaro/Cappellancns
mcoh sigh om sin Christendom och fsrde iefwerne. Ock nclr ett sadant
fordras affSicilasörjaren/ stal Huusbondcn och wara ther hoos/ och
«ffler sill Samw«e wctna om
Persons förhällande; hwad sramstecgh
giordl
i
kan
han
hafwer sin Christcndom/
aff Skrifftbookcn/ maj:e alt
en Siälcsörjare gifwa ett fanfcirdigt Witnesbörd/ ("at icke han tillijka mcoh
eager/ bedrager honom som en sadan Person emool mgcr)
den/ ftm
och denne Wimesstrifft maste them, mcdvelas vthan nagon bctalning cffcer
the aro mästedels fttlige Tiensiehion; Men ther cndtellgcn Bclallling cherför ecc sadant
före fordras/maste
öfwer 4Ore SölfmiM.
il i. Ncir nu ett sadant Tienstehion tominer til en annan Församdling/

mentcc

rcesa

samma

sees

sa

/

'

stal

wilkorliglt Strass/ om han thet sirsummar) täg<i
sigh
thcn Personen medh til Kyrckioheerden/ och framwijsa
bestcdh/
ock ett kort sirhsr/chen
effter hwilkel
ten/ och ther Kyrckisheerden ineet tiltroor sigh at kanna chen Personen igcnl
inlet oradeligit at.gifwa honom
närhan
(henne) en Schedel/cher vthi bade Huusbondens och chen
Pcrsonens
Nampn gnnnteraz, at chen hasiver framteedl ett godt Mwijs. Är och en
sadan Person illa informerZä i sin Christcndoom/ noteraz ock lhct/ och
Huusbonden förmanes at lata honom (henne) lära sine Christendoms siyo
ken och förz inlet lagahonom (henne) medh sigh til
och
rans Nattward/ sir än han (hon) blifwer wäl vnderwijff.
IV. Mu kunna okände och andre fiychcige Personer biuda til ae
smyga sigh ftam til Afflssining/helst lche folckrijkc Församblingor? Men
länge i
maste Klockaren och nagon annan/ ftm wäl känyer chem
Förjamblingen hafwa wistas/ sia vthanför Bacerltie dören/ när Folcket in«
gaar/ och när the fte nagon okiänd/ftaga honom hwadan han är? och hwadl)
nagon vlhanßestedh/
Bestedh han hasiver Medh sigh? ochenär the finna
/
Skriffchall eller cljest är fsrsummeligt)
eller nagon
hasiver fsrachtadt
Stycken/
at lära sinä Chrisicndoms
lhen fiola the inlet mläta til Skrijft och

M Huusböndm/ (widh

samma

sasom

samma

samme

som

sa

som

'

v. Pä hwadh Tijdh och alders Ahr the

vnge Barn stola lillams ae
Nattward/
kan inchet wift sättias/ vtan
komma til
och Herrans
Skrijftfadren rätle sigh-effter theras Framstceg i sin Chrisicndom/ icke alle,
nast huru the kunna läsa/vchan ock huru the fsrsta thel the läja/och borde chetla stee widh chet Tolssle?<hrel aih minstonne; Men sasom Föräldrarne mäsiedeles äro här vchinnaii förjummctige/ och sätja altijdh Barnen wara yngrc än the äro/ chcrfsrc masie ther cfftcr >ees i ChrisiningzlenKdcn/ och Föräldrarna strmanas och rättas.
VI. När ta Föräldrarna wilja framhafwa sinä Barn sorsia gangen
<i< Strifft och H«Arans Nattward/ mäsie chc tillijka medh lhem komma
ftam til Skrifftfadrcn/ helst dagen sorvch/ och laea them ther exZminelZZ och
vnderwijsas/ tysiclfweSkrifflningcnmasieintetsörhindrasgenomsadanas
äro bcfalte nagol mchra at tillära/
förhör/ icke Heller medh theras förhsr/
til H. Nattward; ty the mafle ock sorvch koma
för än the kunna
i Striffchoksl
sör,Präsierstapet/at ock theras förkoffring m»
VII. Förjamblingen vnderwijscs wäl ther om/ at ingen teer sigh ftam
sagdl är/ och i
til
icke ther til Christeligcn är beredd/
spNllcrheec wäl förlijkt medh sin Näsiä/ förnimmes nagol annat/ siraffes en

som

sram

som

som

E

sadan

til Bättring och drifwes pa
n«s
sadan i Kyrckiorade// förmanescnkannerligcn
injurier.
nagon
om
Mm
B«ta
thcr
förstaas
Trätobrodrcnhaswer en Twist om Arff/lordeägor eller annat NrMhwilket Gudh ochßäl.

«n hecmstiutts/) och kanallGmllochlllwiljasiavthursiltSinnejcher lil
til H. Nallward.
hanalfwarltgen förmanasmaste/ kanhan wäl
. vill. HllieftcherPredikanlerneförmmanagonOcnigheelyppaslFörsäblingen/btuda the lil sadant ficlfwe/gcnow andm/och Kyrctioradet at dampa/ för an Illwilian meer och meer lilmgcrj och som thcm icke alt kansa noga
wara kunnigt/ hwadh i Forsambl. stecr/ böör ehem som Gudh älsta och then
adla Frijdcn/ gifwa sadant tilkanna/ <u icke en haatfull Mennistia/ affOfsrsiand teer sigh fram til.Afflosning / ty oM thet stecr/ och wedcrparten lhger

cher til/ eller och när then andre framträder til Skrijft cller H.Naltward/forsi
ep sadan Twist vppenbarar/ fin Trälobrodcr ae förhindra och förtreeta/ ta ftola the bada straffas i Kyrctioradet/ eller som Saatentan warcllil/ angis»

was widh Werldzligh Rätt/ eller Doom Capitl.
IX. Hwadhsomc«mm.lV.F s. ärsagtomGudeliga Hchäfwor/masi<
tilSkrifft och cherihär för all ting tagas i Ackt/ sä wälnärcheframträda
sran/ som til H. Bord och thcr isran. At the salia pa sinc Knää när the hafwa fadt Hlcklucion, tackandes Gudh för then Nadh lhcin wederfahrcn är/
och at the blifwa stadigt i Kyrckian/ höra mcd Hiertans Andachc Predijkan/
bidia troligcn Gudh/ bade när allmennclige. Boncr läsas / öch närcheftamMga til H.Bord/,och träda ther lfta/ och stra sedän ett Christellgtt iefwerne/

'

nagot fecl/ mastechcn brotzliga lilbörllgcn corriger^z.
härvthinnan
finnes
Wijnsädcn
X. Hffter
mäst i alla Försambllngar är förlinga/ i synncrheel
Wynct
säljcs
emevan
sast dyrareäntilförcnde/ altsa gifwes thcr til affFörantingen
i ett Bäckcn när the gaa til Skrifft/eltcr Mst nagot wist om
sambl
Hhret affhwart Huushald/ eller affhwar Person som gar tll H, Mtlward;
Inhyscsfolck som nagon iägcnhcel hafwa/ gifwa gemecnligcn til Wijnhald
«tl rsi. Sölfwer Mynt ahrligen för hwar Person som gar til H. Mll«
ward/ mcdh the Bchfalltge handles mitkundsampt.
/

VII.

Om Troloffmng och BrudwtgnMg.

Sa.om DoomCapitlct haswer affTrätor och annan
förclöpcr/ wid 3roloffningar sioor Mödo och Förlrccl/sa ma<le Prcstcrstapet
wäl vnderwij-a
Hhörare sa i thelta som alt annat
' l. At the för ail ting bidia Gudh/ bclänckia sigh wäl radftaga sinä Förj Föräldrars siälle äro) ja ock fina iärarc/och andra go>
sldrar/(eller chem

sma
som

-

'

da

sa

da GMare/ for sn che'yuta <tt högt Wärck: Säsom öck granöeliga smga efftcr denPcrsoncns Sinne/ Wilkor och Tilstand/ förlänthebindasigh
emellan ett Band,
sedän incet kan vplösas.
11. Mr che komma lilKyrckioheerden och begära at chee stal lysas. til
Troloffning/ ssom oen deremonienlNtttkanbortläggias) masie conir3<
i fin Christcndom/ saftamlehccfsrr icke ar kunnigt/
Kcnccrne försi
inga til nagon Troloffning/
och
icke kunna/ fsrvtan the andre Gningar/ ocksa cn godh Deel äffimheri Förklaring öfwer CacecKismu.
Masie ock bägges Föräldrar (eller Förmyndare) wara tilsicitM och lata föl>
nimma/ ae chet allcs theras goda Samlyckio/
ock bewijsa/ atlhe,icke
äro nagon Skyldstap eller swagerstap/som Cchtellstapcl förhindra kan/eller
mcd nagon allnan Cchtcnstaps loftven sirbundne.- Mr alt chctta är rlchtigt/
salan iAnngen stce/ mcn ingalunda ta straxt/ vtan,4 dagar ther esster Troloffnmgen fönättas l Kyrckian afforclinario
i begge
OntraKentcrnes/ theras Föräldrars (eller
ther che kuiiNK
wara tilsiädcs/ och nagra gooa Mäns n^rwaro.
111. För än Wningen eller Troloffningen steer/ masie
wara fsr«
wissatomßröllopsdagen/hwilken om möijeligil är/ masie hallas 6 eller
Högst 8 Wfkor ther efftcr / Widh Troloffningen sirmanas ock contrZKentLrne til bsner oMkallan tll Guoh vchi ctl högt Wckck/ och at the halla
figh mchljgt och ährligen. Forbiudes them ock Hedcrstiggiandet; Men wil
nagon affSlächlen och andra goda Wänner thcm til Bröllopet nagot sir,chra/ ma the thct fticka til theras Heemwisi.Kommer i deffe s eller 8 Wekor
cmcllan nagon Wederwilja/ förmanas che til reconciUatinn, och biudes til/at förtaga orsakerne til elrsadan Oentgheet; Item ftagas
esster och straffas onda Radgifware och Echttnstaps sörsiörare/ pläga fig
insmyga. 3)len kommer denneWederwiljan aff Bröllops Fsrhaalningen
öfwer 8 wekor/hafwa ta Dnn, raKores at wckua Tiltaal/som icke hafwa drift
wit pa
eller bewijsa sighwara vchan stuld.
IV. Skulle nagra vnga ftamkomma/och antingen sielfwc eller efftcr Fsr<
clldramas Ingifwandebcgcka Trolofwas; fa masie granneligen efflerÄlicke hafwer
och ingalunda lroloswas nagon MansPerson
fylt (til lhet ringastc) sine iz ?<hr/ och IwinncsPerson Hhr: Thec masie
icke Heller tilläeas/ at Fsräldrarna/
hafwa en vng Son eller Dotter/z om
pa nagra Hhr icke kail begifwa sigh i Echtenstap/ lage til sigh en Bräng eller
Pijga til ae tienä/lofwandes them sitt Marn/ narthet bliswcr til Hhrenchctta mäjte Presierna inchet Hilla/ ly widh Cchlenstaps loswm och TroloffCe
nin

som

som

sasom

,

sa

som

som

som

sa

ningen/ msste the Mall ting
essler contrZlieuternez msgnc,/ frijwillige och fulkomligc Ia och Samlyckio.
V. Nm Encklingar och Enckior wilja trada li< ttl annat Gissee/ ftal chet
inchelsteefsrhasilgteffler chen föne Makens Dödh/ vchan til chct minsta
elt Hhrs lijdh ther efftcr; Skullc nagen hafwa sma Barn/ och elicst ett swart
Huushald/ och Förftmblingcn eagcr lhcraffingcn förargelse I mhan bcder
för chen sammc; ma cher om strifwas til Doom Capitl. eller lilvn. I'r?cpn<
Nium, om Försambl. ckr widt ifran
afflcgm. Ingcn «HncklinZ
eller Hnckia tillälcs annat Giffeermaal / för cln Arfwingarne äro äffwitira»
de/ thcn Prestman som för Afwitringen nagon copulei-ar, ssa ftampt
Werdzligh Ratt cheticte lillater) hafwcr aeftuchta för chct Slraff/
cher
pafoljer. Skulle och emcllan concraKentcrne wara stoor Olijkheel iH<
dren/ maste Hchtenstapel. icke lcltleligen tillaias.
vi. Kommer uagon och föregifwcr/ sijn Maata wara bomymbd/ bcga'<

som

randcsträda annat Giffee/maste cher om granneligcn ransakas; Om? Enär? Hwart? Ock affhwadh Orsaak chen är borerymd ? om chen hcmmawarande hafwcr talit sotia Der sijn fönymbda Maata? Hurulcdcs the leffde
tilsammans/salängethe woro tilhvopa? Om ch« clr kunnigt hurudam ieswerne chen för:ymbde sedän fsrdt hafwcr; Ock huru then heinmawarande
hafwcr sigh förhallit? Effler cheffe och andre Omstendigheler maste noga
,

«.

Ransa synes/ widh Häradz
saatningen förstickastil Doom Capjtlel; Pa samma Sätl exZminelas och
nar chetföregiswes nagonSoldat wara siagen i Krijgh/eller wara sangen/,
i annat Gisslermäal Ta ock sa
eller och forlpmbd: Ock Hustrun wil
wara
borea / haswer lhenTijdh han
säges
om
Salvat/
som
ransakas/ chen
war widh Regcmenlet/ striswil sijn Hustru li!/ eller lätit sigh nagot warda om
hcnne? The som här om wima/ maste wara trowerdige/ och siaför altEfftmaal/ hwilket alt granneligen nc>tel2s, och öfwersändes til Doom Capitl.
vii.
emellandonilaKenterne, rätta Glfftomän owilterligcn / kan lNlet fullhordas/ ther wcderböranderna icke wilja cher til samtyckia. Hr Sängelagh «her til kömmit/ och Föräldrarna wilja än ta inttt cunsencerZ, Mtes Saakeli til conKNollum.Hch
laea lägra sigh / fsrcgifwandes
the oluchtlge Owinnes Personer /
som wara
Echtcnstaps
/
myckil
bcmöda Doom Capitlstedl vndcr
iofwen
lhet
emoot/
sa wäl som alle andre iastcr sompagaa i swang/
Altsa maste lärarne här
predijta/
laeandcs see huru stoora Slraffther altijdh fölgl
mcdh alt alfwar
som
hafwa. Thec Slraff widh en Werdzligh Rlw paläggcs/ och Kyrckioplichlen/ (hwilten hck Ger meera maste fierpao) achM fullcr affche otuch-

railsakas

i Kyrckioradet/ (och cher

-,

som

tige

lige Personer gansta ringä / mm Gudl) heemsökcr doch sadänne pa iMoimi
hardeligen. Qwinnes Personer fsrmanas ock/ ac ch< ingalunda lroo the
Otfärdige Karlar om
ioswen/ ftst än the lhcn mcdh Edcr beingen
Försyyn
ty
som
trWa/ thcn
hafwer at fynda cmoot chct 6 Bodel) hlin
Synder
bcdryfwascmool
icke
som
the
achmr Heller
chct 2 Bodct.
Viii. Mr sadant I<lltferdlgl Party framkomma/ (som fruchlandcsar/
m the allesiädes framkomlna) ta tager Kyrckioheerden begge Personttna för
sigh i KlMioradet/ och ransaker omcher är nagon Echlenstape ioswen ? clr
thcr iofwcn och the wilja then halla/dröijcs inchel längc med dopulZrionen,
och the böta tilKyrckian för Förargelscn och olilborligit Sängelagh/Twa
Dal. Sslf.Mynl: aro the förmögne/ gifwe nagoc mehra/ äreche ftttigc mothet i Kyrckiorädet. Hr ingen Echtcn!?aps iofwen/ och nagonthera
terZiverseriir och wil inchet läta sigh.öfwerlala/ angifwe iändzmannen dem
Räll/ och när the cher plicheadt hnfwa/ vchsta the sedän en
wedh Werldzligh
Kyrckioplicht,
Är cher Ecklcnstaps ibfwen/ och FsrMrarna alalfwarsam

lcnast sta cmoot och intet concl2kenterne,biudes tilat öfwcrlala Föräldrarna; men
Föräldrarna nagra wichtige Skicll/ angifwes Saken i

DoomCapitlcl/ medh alla sinä OmMndighctcr/i Kyrckwradet wa'l cxgminerade och vndcrstrifne.
IX. Brudewijgningen stal förlättas i Kprckian/ der.icke ovndwijkelige fsrhinder cko/och i rättan tijdh/vchan ali widstcpeligit och fafcngt Wäfen»
de/sasom mcdh otilbörligit rijdandeoch kisrandc/fiiutande och annat onsdigt Praal. Bröllopet fijres medh mallcligheet och bestcdclighect i Herlans

otilbörligit vchi Bröllopet/med Kijff/Slagzmäal/
Fruchlan. HäNder nagoe
«am
>ne> 35 i Kyrckiorädet/ och effter ches, Groffhcec
och annat Ostick/ chct
Werldzligh
Rckl. Intet Bröllop eller annat Gästebudh stal hallas
föres til
pa nagon dagh/ när Sön-Högttjoes.eller Hclgcdagh imlneäwe thcr pa
följer/ widh wiltorligil straff.
X. The Qwinnor som förnimmas wara hafwande asssijne Fästemän/stoineel
tlädas i seedwanligh hederligh Skrudh och cher til böta 2 D>r>
le
Sälfwer M- Men the som döljcn och gää mcd en hederligh Skrudh/ böte 4
Blr Sölfwer M- Alt Kyrckian til godo: the Rijke böta nagol mcera the
/

/

Ock stola Böcerna vthläggias/ föri än QwinnorsijnKyrckiogang.
nafa halla
XI. The som läta sigh copulell>affprivera<3e Prästemän/stola tilliika
och the cnpule"
medh then plive«6estraffas/och copulacionhallas
i Doom
angisives
atbootilsamman/ och SaakeN
Capitl. The
fip til en annan eller ftemmande OH/ och läta sigh
Fallige nagot mindre.

som

samman

Wijgnlngen forlättade/äro the i styll<
wija/näpses tilb§rligen/sampt
stap eller Swägerstap/ ta handlas mcdthem cffler Kongl. l^lacZcer.
XII. NärÖmigheetypparsigh cmellan Echta PttsMr/ maste strart
med
affDn. ?Ättorc.cBer i Kyrckioradet, ftägas cfftcr orsatcn thcr til och dcnyiyc<
Förlijkningdrtjfwas;
GsdeGrannar kunna ock
alfwar strcagas/och pa
tit ther tilhielpa/ at
hallcs j Hällcg den intcl/ hafwas the
och feelet clrhoos
äler fram förKyrcklorao«/och thcn bcotzllge(dcr
först, medh
enchera/ mencherbegge hafwa stuld,' maste och bägge) ftaffas/
lindrigt Straff/ medh sittiande t Slöckcn och sedän siarckl Wijtc j Hiclpcr
icke hellcr chetta/ hafwas, the fram för Werldzligh Rcllt/ eller wijscs tilßoom
Capitlelldoch medh en sanferdigh kelZtion til alla omständigheeter/ och ther
the ock thervthinthe chetta icke lyda/strifwes ther om til Doom Capitlct/ at Bättring
/ ar ock
oenige
När
Makar
geenfiörlige.
äre
nan
lofwas
afflhchegaar
i isffle fsr theml fsr hivisken the stdan
nyttigt/ at nagon aff grannarna
kunna hafwa nagon Fsrsyn och Mddhoga.

samma

orsaecn

Vlll.

OM the siukas besökntng och begraffnlng.

Vnderwijsas Församblingarna lrooligen; at när Gudh nagon hcem»
med
ssker Siukdom/c!l dcn hiertcligen beder Gud om thet honom nyttigtclr:
latcr bidia for sigh i GuH Huus; och i rätlan tydh kallar sin Siälcsorjare
tjl sigh< Skulle then siuka sadant sigh icke paminna/(som ock en part Menni<
ftior äro i dcn galnalnbilningcn/at Dsdcn är lhem nclrmare/ om the kalla
Skrifftfadren til sigh/) stola the hclbregda thet ingalunda forsumma/ och thet
wid wiliorligit straff/ om thet fsrMes. Och masie thet ickefiee omiigerdagen eller nagon HögtijdzMon / icke Heller Sondagz- eller HsgtijdzMorgo.
I.

nen: doch ther bewiMigit är/ at then siuke är hastigt bcftllcn/ och är myckit
swag/ ta hafwer nöden ingen iagh.Hr wcdh nagon Kyrckia allenast enPräst/
masie Heller Fsrsamblingen nagol löfwa/ cfftcr Gudztiensten/ än then Siuke
och swage sörsummas; Men fsrnimmes then siuke icke wara ckdcles swag/
isfwes medh Hans Msskning til thes all Ticnst blifwer ändat < Kyrckian.
Skulle och fieere «llijka begära Siälesorjaren i nagon Kramthcet til sigh/ be<
sökes försi/icke sä then formsgnarc är/vlhan then som i sin Swagheel
mäst Trsst bchöfwer. Suulle nagon dis/ när fieere pa achMige och afflagne
Orter äre siuke/ vchan Siälessrjarens Besskning och Trsst/ (hwilktt thcm
hendaplägar/
i Wcllmachlcn om Prediko-Enibelet illa mcena och mla)
ware ta Präsicn Saaktöös. Menfsrsummar han nagon siuk/ then han be-

sa

som

som

kunde/haftverhancherföre

at

swara in

li. The

ThesoM äro excommunicerade, (excommunlcätiöne
och falla i nagon Siukdom/omche begära Tröst ochAfflöstnil,g/
ock chc finnas vlhan, Skrymtan boolfärdige/ kunna the och lhenbekomma/
sampt H. H. Naltward. .Hwilke alfwarligen förmanas til sine Synders
kändzlo/och enrckt Ängeroch Ruelsc sir cherasbegangneSynder/lc.och chcr
Gudh vnner them lcngre lefwa/at the ta tänckia pa ett annat och benre iefwer.
ne: OM ochGud thens
förlänger/hafwes then fram sir Kyrckioradcl/
sörmanesanyjo/ochhallestil at gifwa-nagol aä pioZ usu«'effter sijn Förmögenheet; Sammaledes handlas och medhthem som are dömde til nagon
Kyrckioplicht/ och falla i nagon hefftigh Siukdom; doch maste Församblingen här om vuderwysas/ at hon icke förargas/ vchan beder Gudh för sadana/
, och tackar Gudh för Hans Omwändclsc/och ther hoos beder lrooligen.- Inlcdl)
o§ icke i Frcstclse. Skulle och nagon sadan grooff Syndare i sijn Siukdom
11.

vei

ineel länckiapanagonßättring/eller imetbegclraSiälcförjaren tilsigh/sir

maste chc närwarande affmalahans fahrliga Tilstand/,och Siälasörhvnom
jaren

,

sa laga/ at en sadan Syndare igcnom andra Gudfrucktige Mcnnistior
älspnneraz m bcgara Zröst aff sijniärare/ hwilken Tröst ä'r sötare och tackncmligarc »är hon begäres/än när hon tilbiudes-Boch therSiälasörjaren secr
ptlerstcNödcn wara/ maste'han sec til h.uru han chen arma Siälen frälsa kan.
111. När en grooffSyndare pa silt yttersta gör en sann Booe och Bätring/ achniuter han en Christeligh Begraffning/ochFörsamblingen wcdh thel
Tilfälle warnas och affradas/ at vpstium sijn bättring til sitl yttersta/ men allom Fsrhardadom och Källarom sirneekas en Christeligh Bcgraffning.
The somäro

,

samma

vnderlijdenvthbrisia

swarl TM/lqka som affFörlwiflan/maste wck achtas/ vnderwy'
fas och lröstas/och cher the vchi ett sadant T<lstand gcnom Döden hädän
tallas/ ta författas affvn,?3Noleennoga Kelauon omlheras iefwcrne och
Endalycht/ och i spnnerheel om chcras sidsta Ord och Hchäfwor/ och förstickcs til conMurium. Om sielffSpillingar förfragas sörst hoos Werldzligc Domare. Men annat är medh them/ sompa sijne rätle Wägar och i sijn
Kallclsc/affcn olyckcligh Handelsc omkomma.
IV. The spädc Barncn som assMödraleller Ammorblifwa tildödz förqwaffoe/ ellcr affoachtsamhcee paHwarichandaM omtoma/ fä ock en hede»
lighßcgraffning, The som födas döde hijt til Werldcnne/och ärofulgängne/
(som thct tallas) ihc ma sättias nedh pa en sijoa i nagon vptastat Graaff förl
sn lhee iijket/ för hwiltet Grafwcn är vptasial/ ncdsältcs. The osultomlige
FoM/ cUerMlUöozel/kunnahemligenass en GudsruchtighMnnlstia in
om Kyrckiogärdzbalttn eller Muren nedgraswss.
til nagol

'

V, Vchj

V. Vthi BegrassninM stal HMas Matttlighttttii/ ät chet lcke pralas öft
wer standet/ eller the dödeKroppar snöpligen aff Kargheel handlcras. För
ineec iyk maste ringias/ eller nagon Graaff vpkastae förlän PZIWr weet ther
ajf/och Kyrckiowärderna aro försäkrade om beealninge för GraMllet.Rmg<
ninge.masie ock sa wara mältclig / och för lcjka Belalning til kyrckian/ ringes lijka för the fatlige som för the rijka/ cljest stal klockaren inlet tilläta nagol»
ringia (sa M til iijk pracess,som til Gudztiensten) den han inttl kenner/ och
weet honom wara waan tilat ringia/ at icke nagon stada komer pa klockorna/
lher öswer Dnn. ?gllor med Kyrckioradeli synncrhect
stalhafwa vpftcnde.
VI. Ther watt Kyrckiogardar clro/grafwcs Dijkcn om kring/eller in om
Muren ellerBalcken ( sa franu bade Kyrckian och Kyrckiogardz Murarnachcttola,')ch'estgrafwcsßrunnarin-ellcr vchom kyrckisgardzbalkcn- är i
förlijlen3)?ull/at iijken icke kumia nedsill»
Kyrckian eller
aln til thcl minsta/ar Församblingcn plichtig at föra Mull ellet Sand
chcr pa/al grafwarna blifwa diupai för ond sianck stul. Ther trange kyrckior
äro/ wärdcras Graffställen högre/ än i the stoora kyrckior (cherFsrsamblingarna cljest äro lijka Folckryke;) Ther som kyrckiogardarna aro sma och
tränga/ maste the vchwidgas/<tt'ck< nagon iijkkista vpkastas/och borewräkes/
vlan at hon ma tilli/ka med iijket rolna i
lorden/ och stal sa wäl pa kyrckio<
garden som i kyrckian wara en wist Deelning/ och ingen hafwa macht at vp<
kasta nagon Graaffeffter finegen godtyckio/ vtan chet mäste honomwtjsas aff
Kyrckiowärdcrna ellerKlockaren.
IX.

Om Kprckwr och Prästegardz Bpgnad/.
item

I.

om Kyrckioräkning.

Cmedau wara kyrckior äro affFörsiiderna meoh en stoor Omkosinade
bygde/ wore chee en gansta stoor N«sa/ ja Gudi en misihagcligh ting/ om che
affefflerkommandcrna icfe stulle hallas wclt wid machc/ hwilkcl wäl kÄn stee
vchan stoor Vekosinadt/ nck allcnast che Feel som sigh pppa straxe sirekomas
och boeas/flw cln stadan blifwer alt för stoor.
11. Kprckiogardz Murar ellerBalkar/vnderhallas inlel aöesicldes wäl/
hwarfsre/ emedan hwar?äinili2 i Församblingen hafwcr sittwissa stycke/ sa
masie ock cheras Nampn och Bomärckcn pä Hans stycke ristas/ som sigh
thet
haswer/ftr ödeshcmmanbyggie che sombruka ödesjordcn. stele altsä the fsrsumclige sörst fsrmanas i Kyrckioradee/ achtas thet intet/ lillalas the hardare/kunna och che wid chen sofi. Hclrayz rätteu cmgifwas/och ther
inlttannathielpcr/ ta förhmdras che
som ifrän the» tamilienkomma/

ae

st mbäräs pa Kyrckiogarden/ li'l ches the bygg>a/el!er staffä godt iGe sir sigh
at the byggia stola.
m. Cn Sochnesiufwa pa Kyrckiowallen/ (som allaredo imänga Fsrsamblingar begynt är/) clr i alla Församblingar nödig / cher vthi Sochnestclmmor

kunna hallas/och slueas om Kyrckiones och Sochnens nödige saker/ der om sä
beawemligen icke talas kan i kpraian eller pä kyrckiowallen; denne stuswa böör
om Winlcren hallas warm pä Kyrckiodagarna affKlockaren/ (
der widh
eller cher vchi boo stulle/) för gamalt Folck/smä Barn och Chrisiningebarn/«.
IV. Prästegardar/
man bpggias och hallas widh Macht/
Förftmblingarnahaswa iust och Behagh lil Gudz Ord/ och des Tienare. Nsdige
Huus maste en Kyrckioheerde hafwa sir sigh och jmrZmilia, der bchöfwes ocs
en Stufwa eller lwa sir the fremmande /
sir ViNtZtoribus, hwilka sir
Församblmgaruas Wälferd maste reesaomkriug/ eller sirstaffas sir chem
Herberge hoos nagon annan i Församblingen.
V. Kyrckian/ och Prästcgarden maste wäl byggias och vnderhallas aff
the boo wid Cappellcn/ (effler cheras Förplichtclse/ sir än the finge tilsiand
at bpggia Capell/)
lhem/som boo wid Modcrkprckian. Ock lher ingcn FsrgMer hoos the sirsummclige/
/ ta
Cappellet
Moderkyrckian
boa
eller
«hwar the widh
sikes Radh och »NiKentz
Werldzligh
iandzhöffoingen.
Mr Cappell«böarne
Rclll/
hoos
och hoos Her
bygl
Cappcll
och
kan
liagol
kosibart
hafwa
hända/ nagon Cappelans
hafwa Byggning
sigh;
Pläga
som boo widh Moderkyrc«
the
hema
Hemmans
hoos
tian affen godh wilja them nagoc effterlata/at the mästed eels Arh«a och hyggic»
ma cmoolen.
vi.' Sexmännerna (hwilka stole wara alfn-arsamma och bcstedeliga Män)
stole i ftnnerheet vppa Kyrckiones och Prästegardzens tarfwer/ och ther the
nagon brisi/icke allenastgifwa lilkclnna/ Vchan ock drijfwa pa/ at chet siraM
bllfwcr reparerZc och botat. Ock
desse hafwa nogh beswär/ effter the al<
lhdh maste wara tillicldes i Kyrcfioradet/ och hafwa chersire ingen töön/(sirvlan den Heder them böör/ at the äro lyka
Sochnens Förmän; och athniuea sir sine Personer frijt
i Kyrckian/när Gudh them genom Dö<
den hädän kallar) sa maste che ock älmittcrÄs nclrthc lroltna/ och andre hestedeliga Man affKyrckioradet wäljas och sättias i ställc igen.
VH. Kyrckiowärden/( i stoora Församblingar bchöfwes wäl Twenne) stal
halla Richtigh Rcichning pa all Inkompsi och Vthgifft/hwart Ähr sir sigh:
Fsrst vpsires pa lhen ena sijdan hwad affchel sirng< ahrel är öfwerblifwiljSedan hwad p«z chtt nsrwarande Ähret är inkommit/ och tzeciKcern
och
"s
B

seer

sa

,

som

som

sasom

.

som

sa

som

/

see

see

som

sasom

'

som

ensNampn
chet vchgifwilhafwer/ medhsielfwevsto, ochhwarföre chtt
vchgifwit clr/(ancing<»l esfter iijk eller affen godh Wiha/ellcr för bötcr«.) icein
huru dytt Wijnsäden är sald/ic. Pä lhen andre sijdan twärlemoot vpföres
Vchgiffttn/ ock sammaledes noierez, enär? och til hwadh »lytto lhet är vlhgifVthgiffl summeri, at man ma seehwadh
wil? hwilket» sä wäl Inkompst
vpföras
pa
nästföljande Hhr, hwilket begyunes i.
och
bösr
öswttstiuter
Kyrckioräkningen/
ta
lanuarli.eller.3l.
för alt Gertaal/ stal l Fölsamblingens närwarolaffsielfwaKyrckio-ellerlnvencgrii.bosken ppläsas/ (och
ftägas om icke myckit är inkommil och vthgifwil ? eller der nagon weet nagol
Rsckning
annat?«. Ock när ta alt gpproKergz/ vnderstrifwes siraxl
iFörsamblingensMrwaro/ affvn. kgttore och nagra i Församblingens
Mampn/somstrifwakunna: Delta maste int« Hhr försummas/ der öfwer
Villc3cores stola hafwa nogavpscende.
Viii. Kyrckiowärden maste ineec vchborga/eller gifwa äilaeian pa nagon
beealning/vhtan godt iöffle eller Pant,- ftampthanickewilsielff bemlat.
Och stole allaKyrckiones Penningar läggias i Kyrckiokistan in Sm try iaas.til
och nödige vlhgiffler kan wäl der vchm tagas / aff chem
Nyklarna
hafwa; Men stulle nagon Bumm3 aff 20/50/42/eller fiera Dal. behsfwas och
vthlagas/ maste oct alla Säxmennerna lher affweea; la/i Församblingens
eller the Hldsias närwaro / wara sätmyckl och siutil / na°r nggon stoor 3umma
«ff kyrckiones Inkompst vthgifwas stal.

som

som

sa

samma

sa

sma

som

X.

Om Prästemas

Inkomst och

Rattigheet.

OmPräfiernaslnkompsterochßättigheter sr Kongl. MaW allernadigste Ordning och Sladga/ der effter wäl icirare
Ähörare hafwa i vnderdanig
sigh at efflerrslla. Men ther the sigh cmellan hafwa m<
stn, kan för orternas och lijdernas Bestaffenheet
gat ett godwilligt
wara beqwämligit/ och med Kongl- May-tzOrdning H^uivZlent; och haswer
en rumman lijdh warit i Bruuk/kan thet ock tälasi til thes nagonehera deelen
medh stiäl begärer nagon Förandring / hwilket anglfwes i ViLtÄtioneme/
!.

sa

som

ech sedän sskes Hern iandzhöffdingens
11. iärarne hafwa sigh at hugna/ n<lr störste deelen assHhörarne läla see sin
Benägenheel och Wälwiha emoot chem; öswer the omcksamme/
incet lydaKyrckioheerdens Fsrmning/(n<lr han MffeKer genom andm the tilealar)

som

nngif-

imgifwas fsrst i Kyrckiörädtt; ächta the icke Heller chet/silttes che alla pä en lisick
eller Register/ och angifwas widh then lofi. Häradzßällen stulle che icke Heller
homs the mcd Hedersliensiers förnekande;(der vnder Barn Christchtt ftöla;
ning / och the siukas Bcfötning inect begrijpes/) hielper inttt thetla hoolandei,
fulfoljcs thcc medh wclrcket. Med chcm som aro lröga at belalc» Kloctaren Len
ringa deel han bckomma böör / handlas nchian pä samma scltl.
XI.
vilcipim
Aga.
-

och

OmKprckio-

I. Kyrckic» v!lcwlin i Församblingen<lrrcltt
Ty nclrden l,'4g<r
Mder/ saller och ali Chrbarhecl / Gudfruchtigheeten lijder Meen/ och Q»
stictelighttcn m'd Fömi gclsc mger sfwerhanden; Ock pa thct medh Kyrckio<
vllciplinen ma
stlctcllgarctilga/maste Dn.pgttor hafn a med sigh I madh
l!lhicsp/sinä
Kyrctiowclrder och Scxmän/ (hwilka tilhopo
och
kallas Ryrckioradh) och i the
och wlchtlgare saker lillijta che Församblingenes,ratloner,cher liagrc clre i Församlckngen/och chc clloste i Församl'l. OH
är c»l6>n3li Kyrck<oraott pllch!lgt atwaratilstades/ efftcr kyrckioherdens begclran/förwclgrar nagon thet at giöra/hallandes chet fcr mödcsamplj dcnkan
afinclda, och en annan wclljas/ som erclder i stclllec igcn.
11. Vnder Kyrckiopltcht hörer ale chet som aff Wcrldzlig R<ltt der vnder
dömbdl ck,GudzHädclje angifwes forst i v>ll«cioner ellcr hsoskrXpolicum,
sinä Omstclndighcter exZminerar, och effter dch Be,
hwilken chet noga medantingcn
angiswer/
widh en Wcrldzligh Rcltl/ ellcr i consiltorlo,
staffcnheet
grofftil/
sirargelsen
clr
som
saken
och
effter
ther pafolgd; clr thet en Fsrsmädelse
folM2liter
sirart til loium ci vile. Allgammal Widstcpelhörer hon
se-/ sasom ar widficpeligc sanger (HM nclr Odiur fangas, «.) afffiaffas gcnom
iffrigt Predikande lhcr cmoot/aifwarsammc Förmaningar/ och civilRcltz MKence,sampt tilbörligh Kprckicplicht; doch ther che widstepclige aro sir myt»
t<t härdnactade/ och achea inttt
Medel/ sokes Rat»h vchi consittorlo.
Slgnttij och Truldom/ angifwes immeckace widh en Werldzligh Rcltl.
m.Eder och Sabdatzbrott lagas fsre i kyrckioraoee/sa wijda
tltlälcr och föreftrifwer; och p» thet the Pcrsoncr/ som här med sigh f
chet
mage bclltck vpspanas/ synes radeligast wma/at sättiä i hwartNatchohl/(Bygdclagh) wissa Bpsyncs<eller Tilspnesman/ som hafwa i fin Roea ls/cNcr2o/
lgm.lier Wgefchr/som gifwaacht pa Swordom
kun»
och Sabbatzbrott/
na hafwa fleere vnder sigh/som lsnligen fäoanl oblervera, och den brytzligc an»

De

gifwa

som

gifwä/ awiNgen fsr' rätta Vpsynesmannen / eller för Kyrckioradet; der
altejsier Kongl. Stadgan procederZ!!; Skulle nagon silttiä sigh emoot kyrckioradetz Doom vthithet som lil strafffsr begangen Brolt / palagd är / ta ftkcs
Merldzligh B<»m. Eljest vthi the Fvrsamblingar/ der wäl Son/ Bottcr/
Magh/Sonehustro/ Dräng/ Pijga/Inhyseejohn! hafwa sine wisic bänckiar i
°Kyrckian/sa wäl
Hwsbonde och Maalmoder/ kan i hwar andrc ellcrtridie
gifwcr ackt pa/ hwilka äro borm/ och läta
Vänck/ sättias en Tilspnesman/
them siraxl annoiergz; hwilka pa den första Predijkodagh der effter stola wara plichtige at bewijsa sigh hafwa hafft laglig Förhiilder/eller plichte efflerStadgan; Föregifwer nagon sigh hafwa waril wid en eller annan tyrckia/ han
eee
cher pa- närcttsadantförwclgra/widhen fremmande Kyrckia begäres/
doch saat thetfragaZ/ hwadh chcn
mastePredikanten sadantiNtet
begärer/
den
som
hafwer dagen lärdt affPredykan/ SabPersonen/
baydagcnfial heel och hallen helgas/ ochinlctmednagotArbeleoheigas/ som
icke är ovndwijkeligit; Alt Krögerij widh kyrckiorna mDe affstaffas/ och alt
Saljande pa Sabbatzdagcn.
IV. OlYdno och Moolwilligheet emoot Föräldrar/
chemsom i
ställe äro/ sörhöres först i kyrckioradctV och der förseendet icke är för
Zsräldrars
grofft siraffas chen olydige med harde ord och tilbörlig NäM/oc sällee äN seda
elt hardl Wijle före/ om den wijdare sigh förseer j Men är förseendet för siorl/
fsreslhel lilenyppas emoot höga Sasom ock cher nagon Olydno och Moot»
siräfwigheel
öftverhcten/ och andre öfwerhetz Personer/ angiswes thet straxt widh en civil Rätt/ Föräldrarna i syllnerheet förmanas / ae
the icke äro sir ftaale emoot sine Barn, och der Barncn icke wilia vnderga theras ffäliga Aga/ eller den vndlöpa/ hälstenär the blifwa wuxne/ masiesadane
vthan nagon Drögzmaal angifwas/pa thet Olydna mätte i lijdh förekommas/
oboteligh. Skulle ock nagra Föräldrar och the som i Fö»
förl än chcn bliswer
äro/
Me ther med beslaas/ at the tilsiadia sinä Barn och Vnderhaf.
at
tvande lefwa i sielszwald/ (mcd Eder/ GudzOrdz Förachl/ Olydno/ Slagzlnäal/Trälor/Omcht/FMrij/Snallerij/Bubblande/ ?c.) chestM tillijka
medh dhe brätzligc straffas.
V. A« Ocnigheet och Trälor masie straxl the pppas/ affiärarne och i kyrckioradet bijläggias/at the icke meer och meer sörökas och liltaga.Splljt och Trälor om wichlige saker/ förwysas til en Werldzligh Rält. Trätor i kyrckior/ pa
i Kyrckioradet; Men stötande medh
Wrede sampt Glagzmaal (pa
Rum«ch Ställen) derVlanadt eller Saar
pä siljer/ icem olijdelige ökenampn / pch SlMord/
förmörka ens Ähra

sa

som

som

sram-

som

och

'ochHedcr/lembnas lil en Werldzligh Rätl/ chtt iändzmannen bsr angisiva/
ech Prclsicrstapet ster tilat sadana Förargelser blifwa näffste. Barnqwaff och
all annor olyckeligh Händelse medh che spädeßamcn/mäsiewälexgmine.
raz affPrästerne/ iändzmannen(om han boor i Msamblingen) och nagra aff

kyrcklorädtt: ärDomarennlirförhandcn/ gifwes ock honom tilkanna, Mcn
i StHderne examlnerZr Kyrckiohcerden / och nagon aff Radsiuftvan sadana
cZsuz, och maste chetstee mcd all Bestedcligheel och Försichtighect/ ae the blödigcockhögtbedrsfwadeMöorar icke mikrosta ochfalla iFörtwifian/ sasom
ock kyrckioplichlen/ hwilken företagescffler wanligit Maneer/mäste för the blö«
dige wara lindrig/ och fsrmaningarne aff Prcdikanlcn 6il>Zer2z sa° wäl lil
Fsrsamblingcn soin the högtbedröfwade Fsräldrarna/ at the alla ju wachta
sig för Säkerheet;Besalla sigh och sinä Barn/när che ga til Hwijlo/vchi Gudj
pi-oceÄl6n. Men fiulle nägsn Moder wara sa obetänckl/ at hon foga läter e«
sadamFörscende gaa sigh til Hierea; for henne stärpes fyrckioplichtel, fast harock för che oachtsamme och härdnackade Ammor/ och Konor.
dare /
VI. Sasom Otuckten och iöfachtigheeten blisiver nu sä gemcen/ at then aff
mangom imet haljes för nagon Syndc Sa mäste
sa wäl den, som all
annor Synd som gär i Swang/medh Ncjt och Alfwar i sine Predijkningar
giordt är/ när che widh
siraffa: och ftola efftcr thet fiuut somin Qonsitt.
Werldzligßätlhafwaplichlat/ (tijt the affiändjmanen föras) sa wäl Månsvpvenbahr kyrckioplichl / och ingen tillates at
som IwinnsPersoner/ vndergaframpt
icke nagra wichligc orsaker chee mcdgif.
sa
wa/ och Föriambljngens Intercellion kommcr ther lil Maste ock MansPersoncr/ som olucht begät hafwa/ halla/ sigh ifra sinä Heeders bäncker, kyrcckian/
til lhes thc sin Plicht vchstadt hafwa wil nagon affchem stä i kyrckio förstuf<
wan (Wapnhuustt) cller i kyrckiodören/ star thet honom fridt. Effcer vlhstänren Kyrckioplichl/ maste the ictc boo tilhoopa i en By cller Sochn.
vii. Tiufwar majie sck kyrckioplicht vnderga/ som chem nu affWerldzlig
Vlätt pälägges. Alt Snatterij angifwes witzh en Werldzlig Rätl/ och der thet
ickevptagcs widh en Werldzlig Rätt/ lijka som ett ringa FörseeNde/ Masie thet
i kyrckioradet företagas/ och den brotzllge medh härda Ord och Wijtc ftller med
böter til the ftttige) näffsas / pa lhee sadane Skalkcstycken icke mchra ciltaga /
och nagot grsffre wagas. Ockristeligil Ocker och denstooraWinst affWäx.
«NM vchläm Spaimcmähl/ maste pabchörlig tl Sätthämmas/ sa wäl som
alt annck b.smyckiat Bedrägcrij.
VUI. Zhc som wclandcs och wWndes wilna cmoot Sanningcn; Söm
cher pa en ftist Eeoh/ gifwa ötenanipn/ dickm Rijm och WGr pä sin Nasta.
V)
MG

sasom

<

listeligen fsrhmdra honom i sin Mringzmedel.- lackr. och lubba Hans iegohion/
nnn')re/angifwaö wld Werldz»
Barn/«. stola/som lheras Bro» är
plichta/
at
tilbörligm
ftrclagee
mä
ligh Rält/ the
chcr
thc: i tyrckioradet.
Ingcn
vppenbar
HyrctiopiiKt
nagon
IX.
saken
lnäsiNäit; paläggias förlän
Men stullc lher mcd länsr remsakat och affdomd widh m
geförhalas/ «.Hhrrngefahr/masic kyrctioheerden ftaga orsakcn tilensadan
DrigMahl/ och lher wicktigc S> >cll lher til ictc finnas/ och SyNdarcn förNlM'
mes wara bootfcrdlgh och lcingta effcer Salighetencs medel / tilbiudcr sigh
wilja sedän vnderga dm Werldzligc Pl-chcen; ma< e Hans begclran icte r<hfiaas/ vchan medh Bomarens wetftap effcci laccs,- men achcar Syndaren intet
denne drögzmaal, och kan hända/ gifwer si< lffOrjaak der ti!/ sal han affSiälesörjarenMsrltgen tiltalas/ och Hans SMwada honom
Achcar
han sadanc inect/ gifwcs Doom Capitl-, tilkänna.
X. The som vndergaKyrckiopllcht/ maste sä wäl fsrl/som i medler tijdh the
eller jlä i Kyrctlo förjiuswan/ wtil ftrhöras i sijn Chri<
sittia pa stam°Pallen/
fiijtigt
nderwijsas
l
och
lher vthi/ och om sijn bootftrdigheet. Förster
siendom/
nagon
nagon annan grooffiast/ stärpes Kyrckiopa
mc»
nytl
samma/eller
M
plicheen samyckithardare/ och honom ftrchalles Hans ftrtigc strympcachlige
Bootferdigheet: och chet medh mnligh ijfwer / sawal privatiln sompublice.
Men the
efftervchssandlt Scraff och Kyrckcoplichl/ lefwa Chriftligen
ochwcll/ stola imet föMlas eller i sinchrlise handlering ochMrmgzMcdel sörhindras.
XI. Then sompa nagol sckt waanhedrar och sizrachlar tyrckioradet/ chcn
Mes affthem til Fsrhöör/ och näffses effcer sijn T'ratl/ men m han obNinät,
och framhärdar medh Drachtauoe/ eller achtar imet therassiemning/ sstcs
llNenz hoos iendsmanncn/ac han en sadan geenstörliganframstasfar/och hiclper tilat han bestedeligen nclffsts / ftrwclgrar iänsMannen checla at göra/ccl)
Försambtingen icke Heller wil forswarä tyrckioradclz hcdcr / stnftves ther om til
Dsom Capitl. och i medler tljdh rommcr kprckioraoet intct tilhoopa/effter them

som

ingmiydnobewhses.

-

XII.

Om HuusFattlge och Ttggtare/:c.

l. MdiglarchttalhwarFörsamblmghaftvercn sälstildlAUmosoftufwa/
widh Kyrckiatt/ medh källare och Bodh lher pa/tijt the allenast imagas och vnderhallas/jom äro asssamwaArsambling/och painlet annat sillt sig sida kun<
N<V effler the hafwa ingen fiecht/ som chem hielpa kai» som noga om alt saoant
/

ftagas

ftagas boor sir: cln che imagas i Allmose siufwan/ Ml, strmanes Förstmblingcnat ihoghkomma lhcjfe älendige/ nar Gudh wäisignar them medh 2<hrswexten/ icem ches emellan/ hclst när che gaä til kprckian/ at che laga nagoe med
figh affchenwälsignelseGudh them gifwit haftver/ och sändae i Allmoso- stuswan/ elter gifwa them en Penning nar the siaa för kyrckiodören/eller i kyrc<
kioförstufwan. När Gudh hielper nagon iftan en Reesa/ en beswärligh
Smkdom/ eller annan sahrligheel/plägar ta Gudzhuus och the Fatlige ihogh»
/ommas.
n. öfiver thetta Fatlighuus sätles en vpsynes Man eller twa/newbligen en
Präsiman/ och en Sexman/ hwilka see til/ at Huusel halles wäl wedh macht,at thet rätl vchdeelas som til chem affGudhsruchligtFolck sändes; om the leftva
frijdige och eenige sig emellan? om the ftijtigt läsa och bidia för sijne wälgerningz
Mennistior? och när them nagot feclar/ at sadant angifwes fsrst i Kyrckiorädet, och sedän i Sochnesiämman/som chel och masie simas i Sochnestämman/
om nagon lher anlagas stal / at heela Fsrsamblingcn ma wilna om thes Tiljlaud/och wara sa myckil willigare at hielpa til then Persollens vppehälwßesie
vpsynesMänmaste och fsrstaffa them/ stm nagot lindrigtArbett gora kunna/ nagot lher medh the sijn Tijdh ssryöla kunna/ och at che en fiäligh Bttalning cherföre bekomma>
m, The som haftva Slecht at tillijta / och kunna doch behöfwa nagon hielp
ech VNderstsdh/ HM när Slechten är oformögen/ bekomma och nagon hielp til
inkommer asfßsler eller annan frijwillig
the stoora Höglqder/ helfi när nagot
vplala
Men
när
Föräldrarna
Gafwa.
sine Heman til Barnen/stola Barncn
them lngalunda vchstiuta andra til Beswär/vchan them vnderhalla och ftiötä/
<y chel ärßarnens stylligheet ejfter det fierde Bodel/ stulle nagra egudachlige
ech omcksamme Barn häremoolsighsörsee/ näffses che lilbörligen.
IV. Ock som ingen rält belänckl Församblmg laler sinä Sochne»fallige lijda nagon Nödh; sa maste och inga vchsochens fttlige talas at ga omkring/ fast
mindre affPrästerstapel styrckias med Pasi och interceKlonz striffler/ at löpa
omkring iandet/ hälsi pa Marknatzplatzer/ lher che gemeenligensöra clt OguVnchligl iefwerne med drickand</«. Eljefl the som förma wandra iftan then cnc»
Orthen ti! den andra/ the förma ock wäl giöra nagot smäll Arbete / och hielpa
ti! sin Födo och Vppchälle/ och chel
fcelar kunna Slächlen eller Försam»
blingen vndersiödia.
v. The äro bekajade

som

som

medh nagon smillesam Siukdom/ iulösas i Hospitalet: äro the förmsgne/göra che thet medh egen Bekosinadl/eller Slechten^
lilhielp/ äro che fattige/ maste Zörsamblingen chtt göra/
der om gemeecki^

som

som

clrö Mlftanckte at hafwa' nä<
Zm widh dm lofl. Häradzrätlen slutts. The
gon fahrligh Siukoom/ stolaintec tillatas/ at wistas i hoop med andra/ förl än
äro ftijkände/ifra en sadan MMnckaj doch sa
och
at alla somdem see/ tacka Gudh sir sin Hälsa och hafwa medhlijdande medh
them/ trsstandes chcm medh Orden och medh annan Hielp. Men stulle
nagon besmitlal/ ssomär affformögenheet/) eller Slechcen/ inltt wilainlösa
sädanneiHospitalet/ sa maste chebpggia scrdeles Huusför them/ ochchem

chervchivnderhalla.
"

Om Tartare och iappar/<ir Kongl.Ma>):tz allernadigeste Stadga/ at
the intecftola talas/ och herbergeras. Eljest reesa manga omkring/ vchur fremmandc iand kompne/ en deel hafwa Pal) och Bewijs/ (men hoo kclnner sädane
Mampn ochs>3illa; och kan weeahuru
striffler kompne?)Sombliga hafwa inga
och Bewijs mcd sigh. Alla
fiole wijsas lil the Wälb. Herlar iandzhsffoingama/ til Stadz
och iändzmän/och the ankomma/ gifwcs godh achl vppa dem och lheras athäftvor/ ty stsrsta delcn affsadanne hafwa en stalck medh sigh i Barmen.- ass
tyrckiorna maste,ingalunda nagot lag«s och gifwas sädane / ey Heller na<
vi.

som
sarättmaste
chel inlelachtas/ tp
lorffligan.
gon

mankan

the HM ftrewclnda/

sa snart gifwa

en

sa

VII. Dh« är bersmligit/ at Gudhftuchlige Mennifiior wal vndsängna/ och effler
iägenhett hielpa the fattige Scholepersoner/som medh
siungande och läsande i cheras Huus och Gardar sotia sigh nagot tilVppehälle; Men
lher vnder föröftves nagon Skalckheel och Bedrägerij/ i
nagra/
at
chel
för mange Hhr hafwa sfwergifwit Scholan/ en deel ock/
icke ens wqrit i nagon Schola gaa om kring, och i Diekne Nampn
kia sadan Hielp: The
aro rätte Scholepillar
ock the giffmildas Fromhect/ i chel the altfsrmanga (thet ena Paarel effler thet andra) lijla til the Församblingar somnsrmD <lro in til.Sckolan/och ingen
länder til the andra Fsrsamblingar. Hwarföre tilat afffiaffa ett sädane
stal här efftrr ingen sadan Hiekne talas i nagon Försambling
at sökia sigh Hielp medh siungande eller läsande för Dölarne eller i Huuicke hafwer en tryckt Schedel / medh Sckolemästarens Vndersin /
striffl/ och ther vthi fsrmält, l?chi hwilken Sochn, och huru längejhonom
är elfterlatit at gaaomkringoch sökia sigh nagot lil VppeMe/(Ven. cie>
ru« wille förchenstul
hafwa noga Vpsicht ther medh/ at icke nagon ma sigh

sm

som
som

som

-

ss-

som

insmpga i Församblingarna vthan Schedel / och

the som Schedel hafwa /at
the

He blisivä allenafi pä dm Orch/ tijt cheni är lossgifwle ii, gaa/' och aeche
«M« blifwa isra Sckolan öfwer chen sirstreffne Tijden. Hwar gang them
gifwes ioff at sskia sigh Hielp giswes them en ny Schedel hwarföre
masie w<ll tilfees/ «e che gmnbla Schedlar icke misibrukas.
/

/

XIII.

OM Vilitatiolier.

wcklmeent medh
som
samblingarna communiceraz, bliswer
mötzelig-

Huruledes nu alt thetta/

esster

heten elyerkommit/sch huru Lärarena i alt sitt Embete sörswarllgen förestaa: Sasom ock hwadh Lydno them i theras Embeten bewijses/ warder noga in
Villt2ticinibus effterfrägat / om hwllka Villt2tiyner
man ock detta tllettßestuutwllmeddela.

I. Ajftunnes Vilitationz.lermlnen kller dagcn/ pa nagra
dagar förvch/mcdh Förmaning / chet Fsrsamblingen wäl sigh här lil bereder/at kunna lataseeett merckeligil Framsicgh i sin Chrisiendoms öffning/
och chersirepachen dagen oförsummeligen tommer tiMdes i Gudz
Gudhmyckie
länckiandes alchttarettfasthögt och andcligil Wckct/
iärarcn«
bchagar/ uär thelficer affelt enfaloigl och Guoftuchligt
warda ock lagandes/(fa myckit chcm tilsiar/) ac i Församblmgen nm
alt stickeligenwaralagat/och richngt liigaa, (lil hwijkenända chcfsccnm.
lnonicivnez entannerligen vthgaa-)al Vislt2torcz,
elliest hafwa Ms'

som

Hierm.

sa

do ochßeswilrnogh/ icke mage

ereel/

och hafwa Orsaak them

Huus:

som

affcheras Försummclse

at tiltala,

lijda nagotFör-

>

11. När Villtaiorel <,nkomma/som mäsiedeels steer/Monen for
Vili«ljc>nß Dagen/ wysts them i>) che lrenne kyrekioböcker / om hwilsa,
«alat är cumm. I. § 11. m. IV. V. VI. nembligcn Inventarii Booken/
rrscocallum LcclellZe och Skriffchooken: hwilka stola wara M yaldncf
«ch ricktigl strefne. I Skrifflbooken mäste in«t mindre eller mccra wavn.
ra strifwil/ än Församblingens jemmar tunna läsa / sci gqmble
pH alla, Persoiier/ aff Skrijft«
gs. (i) icfivereles en serstilt
Vooten vchdragen / pa hwilken 2l,sen«z kmma nocergs. (z) Eec K4emoiial pa che Saaker och Hrender /
vchi VllltÄlionen böör sö/
r«agas m cher om medh vnn, kastare och commimttris kan

som

som

nägot fsrvlh 6iscurreras, och säledes alla Hhrender fsrvlh blifwa bäterekunnogc. (kan ock Dn. rallar som Sakerne kunna wara til/medh Kyrckio»
(4) Wijses och huru
raoct/fsr Villtgcicinen lher om nägot
alt clr effterkommit/
i the förtige VilltÄcioner Ml och til Rättelse
efflerlcmnat är/«.
111. Gudjtiensien pä Vilicacinnz Dagen/ fsrlättas salcdes- Hr
la blifwer Gudjtiensien halch« Höghtiioes.Sön-eller
len ejfter waanligit Bruuk/ doch >a at kormre Psalmer ta siungas. (om
Winteren kan ock la
i Melaan gaas
sn
Bagar.)
gsras
korlare
nagot
pa
Nclr Prcdi»
eliest the
och Predikan
tm» clr siuten/ strmanes Församblingen alftvarligen til Skickelighccl/ at
alla bliftva stilla i sinä Bäncker/ til thes the effter Gudznensicn ftamkallas/ ta hwar och en Huusfader medh sin Husiro/ Barn/ Tienste. och
til Förhsör/ ic. Skeer Vislcatlonen pa nagon
Inhyses folck
annan Dagh/(nembligen pa nagon ArbetzDagh) ta halles medh Gudzliensten pa thetla Sättec: Nck thet a°r sammanringl/ läscs confelllon
eller annan lienligt) Psalm siunges/
en
för Almret/ en Morgonprcdikes
pa Tyma (6e neceillt3ce öc UliliiÄtL
Versz 2<j«utzFeK. och
Visicationum, vei ex CgcecKilmo, MM l FastttijdeN/aff CHristi Pijnos NiKoria.-) effter Predikan formanes Fsrsambliiigen / som sagt är?
Siunges en Versz eller torl Psalm: icem en Böön och Wälsignelsen

som

MAlearet.
I V. Här pa fsljer

cher

Hhörai-cna äroöflpade i sine Chrisiendoms FragesiyckenVller Spörsmaal/
(hwilket borde wara i alla Församblingar/) ther repecerez korleligen sam(som bäsikännaMsrarenaS
ma Frägestycken aff
rroZresz,) medan Folcket silliä i sinä Bänckar-. Sedän siijga the ftam/
i Choren hwart Huushald sir sigh/ och när the hafwa lasit gaa the ater i siillhcct i sinä Bäncker igen. Kyrckiowärden och Scxmän/ tillijka
/

förtaga alt Buller och lumulc. Hwadh som fsrl
medh Kyrckiowclchtaren
§I.
cnmm.
IV.
om the sma Barns iasande. Ock comm. eä<
sagt
är
äem, F XV. Om Gudelige Hthäslvor i iclsandet/ maste hclr endlelgen tagas i Äckt. The som gcenstöreige
m lära stna Chrisiendoms siycten/ nem at komma lilstädes/ när eliest cglecllismi Förhösr haftves för
hclnder/ ftola alla aff olälnZriiz lcknittris nampngifwas/när thclHuushäHel ftamkommer/ ac the ma bekomma en tilbörligh correÄioi^.

V.Mr

V. Mr Lxamen är ändat / ckmicteras Iwinsolcken och alt vligk
Folck/ medh iofford/ (the som thel hafwa strtienl/) och Förmaning til yltcrligare Flijl.- Mansolcken förlöfwa i Kyrckian/ the Hldste stijga in i
och ta mgcs före hwadh sompa on.?i,lioriz
är aneecknat och inoch hwadh Församblingen i gcmecn/ eller nagon i synnerhett
at paminlla/ och begära vnderrclltelse vchi. item hwadh Dnn. ViNhafwer
t2tc>rez kunna märckia wara nödigl Församblingen at förehalla / i synnerhectnärchebeseeochnogaeffterftaga/ hwadh som comm.i. F.ii.in. öc

masie la w<ll siclfwe/ som ock sinä Ähsrare
ther sirmana/ ehoo som helst nagot haftver widh v;6ti>tionen at
rioponerg, at han thel gör i rällan Tijdh/ och icke spaar lhet til thes Vi-6t»col« 6ro rechserdige hwilke ther aff kunxa förhindras/eller chet som
föredrages/ icke fullkomligcn lelulvcra, kan hcinda/ Wederparlcn är ic«
te Heller ta tilstcldcs. Fördenstull om nagon wederpart eller elliest i nagon Saat Imerelleraä bsör wara lilfiädes/ när. nagot ftamMes/
ther om maste vn. rallor förvch wara anmodad/ at han en sadan ge<
nom Klockaren tilsäger/ at fsrvthan lhet honom böör wara tilstädes widh
VilltÄtionen, masie han ock str then eller lhenSaaken stullaffbijda ViVI. Dyn. ?2ttoles

til

at

/

/

ll«tionens SIUUI.

som

VII. Bthi the Fsrsamblingar
gärna vndftlgnaVlll«tores,
glcldiandes sigh al sadana Gudeliga öjfinngar medh catecKismi För»
och all Ostickz aWaffande/ (sa myckil möheligil clr/) i ett frijdelihö«sr/
git Tilstand haswas för Händer/ther äro the ock ther ombekymraoe/ huru ViHcacores beqwämligen stola
ther ifra 7 effter the sir
egya
widd/
sinä
Slifftsens
Häsiar icke bruka

reesa

tunna.

r

1

«

1 3.

Wart och mödosampt är thet wäl at lära the enfab
>iga rätt och grundeligen sörftä sinä Christcndoms

dochganstanödigt/ efftertherpä hänger
theras ewiga Salighecr. Böör förthenstul ost/hwilka Gud
haswer satt tilWachlare/och wil at wtz stole waka för wara
MöraresSiälar/säsomthethersöre räkenstap görastola/
ingen Möda eller Förtreet/Ilwilja eller Essttrtaalanste/
ssöra eller achta/vthanvthi Gudzftuchran och hiertäne Enfaldigheet/medh Bekymber och Waakftmheet/med Lackande/Trugandeoch Förmanande fönätta thet wart Embttes
plicht otz palagger.
Och ändoch all oförtrutenMöda vthi catcckismiöffningarassendeelensaldige ringa achtas/sch aff the ilwiUige
sörachtas/ ärdoch wart Samwetz wttnesbörd wär Beröinmelst/ ochwarHugnadatthe Gudhfruchtige och för-

sa

ständige thet erkanna. Och Pa thet the niitälstande och om

mehr styrckias/
the försummeligerattas/ och theFörachtare omwendas/
hafwer man icke allenast / effttr thet enfaldigste sättet/ som

til haftver warit brukeligit/Catechismum at Pl«pc>ncl3,
här
änyo lätit tryckia/ tiUäggiandes Spörsmalen och nagra

vchanocksä

ett Satt

Cattchismum

'

SattelHattchismumatproponera, synes bastwara/at

behälla
wäl

the ensaldige lära först-

och tydeligen sielfwa warChristendomsHufwudstyc'

ken/sampt the andra Böner i
cbo"en försattade: sedän
halles the smäningom tilat lära Lucheri Förklaring eller
Vrhtydningen/och tillijka medh/ the enfaldlgste Cpörsmä-'
len/ i hwart Hufwudstycke. Men the andra Spörsmäl eller Fragor/ i syNNerhttt ther
)p(

stttt

satte/ deels <tt thet ma wara en s<,nk>rmitet
na tilat expiicera
ken/ deels och för them som kunna tasa i Book / sm- hwilkas
ssulockttzeniv.Delen/ nägraSklifftenesSprak/ Hart»
tryckrer är.
Om Ttzden nar thetta plt,p<,ner2s stal/ komma alla Församblingar intet öfwerens: i Stadz Församblingarne hafwer man beqwämligareLägenheet ther til/ än vthiLandzFörsamblingawa önskellgit wore thet/ at Ähörarne vthi
thesse/enhalleligen kunde wara tilstädes i begynnelsen aff
Gudztiensten/at ta straxt för an Massan angar / pa en fierdedels TWa assCatechismo predikas matte/ nar dagarna
sro langazmen nar the aro kortare/at ta allenast lästes hwat
gang/ett heelt Huswudsthcke med Lucheri Förklaring. Men
ther thetta icke stee tan / ta predikes pä Söndagarna / wco
exorciii ettstycke hwar gang/ doct) gansta kortteligen och enfaldeligen: Och pa thet the enfaldige mage lära bade wal
förstä och tiUW minnas/sa repeceras ock ossta Lutheri vthtydning för them; och som Tilsalle gifwes vthi
eller nar hwart Huftvudstycke är ändat/ pwponcras ock

saSpörsimal/
för them the
lc.

förnembste och enfaldigste Fragor eller
Catechismum at exammera, ehuru thetanswarare är/
saneraär thet Wwäl ganlkaärnödigt. gemeent
Hwadh Ttzden at cxamiwidhkommer/ sa thet ett
bruuk/at Schrisstehald företagas Fastelags Ttzden/ ehwad thet steer vthi eller widhKyrckian/ eller ock/ (thet sommyckit n.jttigare syneswaraatthevthgamble/ och smä Barnen scrsa mstte
wara tilstädes/ och thet mä bätter förnimmas huru the i
huru the läsa Morgon och Asston/ til
Huushallen lefwa/
l(.Men
och fran Bord:
alt MGbruuk masteförtagas)pä
athstillige Orter i Församblingen/men sa är thet icke nogh/
vthan nöden sordrar/ at the offtare/ nemligen nägra rami-

3ier

Uereller Huushald hwargäng/ blifwa tiWdes vihi eller

hälst emellan Päste-ochMichaelis tydh/
antingen för än Glldztiensten angär/eller sedän then fluten
är/ at Lärarne matte förnimma hwad Framstegh the göra
vthi sma Christendoms stycken. Fast nyttigt wore thet ock/
när Ähörarne nagorlunda haswa sattat/ och första thtssa
sinä Christendoms Stycken/ sasom ock Spörsmalen/ at la
nagra gangor om Ähret/ i synnerheet när hwart Huswudstycke fiutlt är/ ett pubiicum Lxamcn hölles lKyrckian/antingen strax effterPredikan för änMessan begynnes/ eller
vthstämmas/
esster stuten GudzTienstj doch maste mgen
sigh
wäl
eUer
Man
som icke gemeenligen
sa förstar swarar som borde:
fragar
först them man förmodar kunna
WidhKyrckian/

ra/ och sedän the andra/ samma Fragestycke/ at the ther
thet maste stee medh lockande/ (doch hoos
medh lockas/
mootwiUige
och Halsstarnge medh trugande.)
the

som

Sattet anhelangandes huru man cxamiuera ffal/ at Lärarne mage wara sa myckit wistare och tryggare/och the enfaldigemeera tllfiijt vpwäckias/ seer man intet annat/ än
thet som vpsatt är/ och vthl sidsta convcntu 2pprobel2des/
nemllgen at d!2pitH
mellan twenne

öfwerst eför them som iim-

dKrittiÄNX KeliZjonis

Ul)ter2s

sättes
siiciter them läsa/oct) ett för them när the kunna LutKell ex^
slicationem: Itcm, för them som kunna swara tll ()uXttilines, aUquc) modo eller och pieniuz, sammalunda för them
kunna saledes tllsättias/
somnäraroenBooklärde/lc.Thesse
kan läsa sielfwa Hufwudstycket/doch icke wäl eller
at
(,) när
bättre
then
lärer/sättes thet andra halswa til/ at thet blifwer ett heelt korsi (x) Sammaledes och när en laser Vtytydningen wäl eller illa/ eller och nagra stycken ther aff. Pa
thet ip2tio som fram för Linierne stäar/vpteknas Personerne vthi hwart Huushald/ia ock the smäßarnen / sastän
the
ett

thekunnaallenast i stycke eller: lasa/ ty ther igenomloctas the och blifiva drlstigare. Och kan detra beqwamligast
stee i Skriffchallen/ hwarföre och thetta Vpsacret kallus en
Skrifftbook/ medh hwilken försichteligen maste vmgaas/at
the enfaldige icke aff nagon Fruchtan/ som stulle chenna
Skrifft-book til nagot annatMitzbrukas / förhindra sinä ifranthennahöghnödigeöffningen. Lemnas ock til hwar
Mmilie nagot Rum/ i synnerheet för them / som Lararena
sigh söröka: at en SkriWßook ma kunna
sormena knnna
brukas til ie is. eller fieere Hhr. Mr nu Lararne säledes medh största stm sighwmläggia / forst huru theras kare
Ähörare ahrligen meer och meer tiltaga och lära sinä Christendoms Hufwudstycken,- Til thet Andra/ar the them rätt
sch wäl sorsia; Och til thet Trldie/föra ther effter ett Christeligit Lefwerne/ sa stal theras Arbeteintetwarasäfängt
i HERranom; vshan ther pa sölja HERrans ymniga
WaWnelse. Hans Nade och rijka Wälsignelse ware medh

Vch öswer ost alla. Äbo den zo. oHoi?.

16 s6.

Kongi. Mpst:tz

Breeff/ chrdnW oZ
Ow KpzMottjenden/
Sasom ocf:

Sm allchanda llagz Prestechende.

OmKMötijmdcn.'

Fader/ aff Trycket haswer lätit vthgck
<tt ingen hwgrkenFougder/Skrisware/ Ryttare eller
Knechter/ eller hoo the hälst wara tunne/som iCronones
Nenstäre/stola fördrtzsta sigh tilat behallaKyrckiotijenden
inne hoos sigh; Lijkwäl förnimme Wij thet/ at sadant
lige Hen

-

assen

part intet achtas.

Hwarföre a're Wtz förorsakade/ thetta
Wart opne Breeff och
publiccra lata. Förbiude
sörthenstul här medh alle/ ehoo the hälst wara kunne/ at the
nagon

icke fordrysta sigh

Kyrckiotijonde inne hoos sigh sörhalla/hwarten aff en ssagz Sädh eller annor/widh Wär
Konungzligh Hckmd och Onade. Hwilken annorlunda gör/
stal therfore straffas/som för annat Tiuswertz. Ther alle/

ochhwarochenisinstadh/

wetesighefftmätta.

koping/ then 7. Muach, Ahr 161!.

AffNv-

äOOQkNU3

DM allahandasiagsprestettjendel

Hustaff
Mchtz
Nade/:c. Gore

zUWUSmedh Gudz

wltterligit / atWaretrogneVndersatare aff Clerkerijet/ som nu vthi thenne
hafwa warit här församblai vnderdanigheet besökt
gifwit/
Oordning/
om
tilkanna
och
then
finnes ibland

som

Almogen medhTtzenden/sa wal vthi en Partzel som annan/
thervthinnalteyaUenastförbemelte WareVndersater/ vthan ock Ost steer ingen ringa affsaknatMda och Förfang:
odmiukeligenförthenskulbegardt/ atWij wele läta vthga

Wär befalning och stadsiistelse ther vppa/at ther med matte
ordenteligen och lagligen här effter tilgä. Och aldenstund
Ware För-Fader/Sweriges Rijkes regerande Konungar/
hafwa lätit sigh omwarda / at the Personer / som Kyrckio-

Embetet tilbörligen foresta/ mage nödtorffttligen bliswa
vnderhaldne/och then som tienar til Altaret/warde ther aff
besptzsat/effter som Wij haswe tilat see/ affSal.vch Höghlofiigh i Äminnelse/ Konung Gustaffs War elstelige Käre

Faoer-Faoers Recefi/giswit

vthi Wasteras/ ther
vthi förmales/ at Ttjenden stalgifivaSaffßogh/ Korn/
Hwete/Hafra/Ärter/Bonor/Rofwor/Ltjn/Hampa/Hum-

kar/ Siälcfiske/ Notedrachter/Foglar och annan Skafft-eller Qwickttjende / hwilket ock sedän är repeeerat wordet i

TheflUest bewiliat affSal. Konung
Oohan/War käre Faderbroder/ Ähr 1572. och endteligen
genom
Kongl. Maij:» War
elstelige kare HmFader/ Sal. hoosGudh sch berömligh ihug
Vbsala/

1556.

hugkoMttttlse/ alfwarligen pabudit/ at alle ssolä warä fsrplichtade atvthgöra Tijenden/ och ingcn ther medh förstonat bliswa: Sa weje Wij icke Heller thes mindre beWa Ofi
matte ock har effter i War Tijdh effther om/at thet
ter thesLägenheet/widh macht «hallas och effterkommas.
Thersöre begäre Wtz här med/ och alfivarligen befaUe Ware trogne Vndersater affAUmoge»/ Krijgzfolcket/ ochaUe
andre vchi alle Landzendar i Wart Rijke/ at the vthi rättan
owagerligen vthgöra then Wnde i alla Partzeler/
förbemält är/och the effter Gudz Budh och Befalning/
Sweriges Lagh och Recesserna/sampt affen godh gammal
Sedhwana/ vthi hwart Landstap/ sine Siälesörjare styldi-

samma

som

ge och plich tige are.

BefaUe ock ther hooS/Ware Befal-

ningzmän och Fougder vthi Landzendarna/ at the ther med
ltt tilbörllgit instenoe hafwa/at här vthinnan matte richttligen och wäl tilga/och all Oordning och Haremäl förekomther om isinom
mas/ effter
stal effterfragat och
ransakat warda. Ther medh steer thetOtz ar til nadigt Be«

som

hagh/ och hwar.och en i

tmätta.

sm stadh weet sigh hörfämligen effiai7.
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HMortatione»ä serigm conInsolM3tlon« «ie OonkeMoz. IntelloZ2tionibu« 6e con«

tL6, conli2Nsl.
teilionem. 2.

nis P2ltibu3.

remi/Ilouis

4.

3l2ti«eDei sc

:

W äre Möder och Gpsimr iLHn<
Zesu/ medhanlarenkomneht/t/ln för

Gudz Alzmcchtiges ansichee/ ochmigh Hans
wardlge Tienare/t dettaheltgePredlcoochSlcklaHerdeckmbele/ at bekannaedhraSynder/lata
pästi/na c/dhre och anger för edra synder/ Vtlafua
boot ochbätlringh/bidhlaGudh omNadh ochSpn
dernassörlatelse förLhnstlffull: Ochsa warda
wckrdtge Gäster iHerrans Nattward/ l Hans Lekamens ochßlodz delachtlgheee ochannammande/
ttllhwllket Khnsteltget Vpsat/ Gudh giswe sitt
Milderhke Wälsignelste. Sa ar thet affNödhen/
at 3 besinna/at Gudh/ förhwllken Mhckr are/
RansakarHierta och Nmrar/alla wara tanckar/
pch kräfwerat I edher Skrifftermal pch bekän-

B

w

nck

nelsegsra icke allenast medhmunnen/ Vthan aff
alt Hierta/hogh och sinne.

Informatio:

stolei först besinna/ at

t

otgheMennlfflor/lSynd afladhe ochsöddet
Sedhanfötdt llt Syndlgt LeswernelMargfalllgä malto/ emootGudh och Hans Helga bodh/
Bademedh tanctar/ ord och gernmgar/ochhaflve ther madh förtient Helfwtllt och Ewlnnerligltfördömelse/öm Gudhstole döma edher/ jom
Hans strängarältwtjso kraffwer/ och edhra Svnder förtient haftva. ) stolen lata höra edher/
At lwelett omwända edher/ angra edhra Svnder/göra boot och battnngh. I stolen och medh
en stavlgh troo fiy «ll Glldz Barmhertighcet/troo
at
öfwersee medh edher/lhwadh matbrutit
to I hafwen
honom emot/ och aldrigh meer

Gudhwlll

tillrackna edher/edhra Synder. ) stolen och
fast förlata
har oppa/ och bldhia Glldh trösieilga/ at han effter sic Löffte/ wardlgas wam
edher z)ilffunds.lm och nädellgh och förlata edher
alia synder/
nugyttliljta:

jcl/alides hwar l sln ftadh medh

Aizmcchttgc/ ewtghe GIH for tm

obegnpeligH Barmhattgheet/
förtat ojz alla wara Spnder/ och

nadh att battra wart
fwerne och fa medh ttgh ett E"
Ziffojz

wmtteslizit EE/ Zenom war
GcrralesumChnsium. Amen.

göra
I stolen och fötlälavthafhlerlatochgerna
emoot brutlt

them gott/ som edher
I ffoolen och
GudzföMchl.

haffwa.

Bekänne inu förGndh och MZ/
at l ären i Opnd ajkadhe/och födde/och imangahanda matto spndat

1.

wttterltga ochGwittcrllga/ och ther
medh förtlent theu ewlgha

2.

la.

ÄnZra t/ hwadh i haftvctt giort

Gudjn

emoot t

Da

Mliett i Mwättda och bättra

5

la
I/ at Gudh wilt wam
4.
edher MG och cdhra spnder
Utaförlchnsitstull/
MniWit
hafwen t K.esp. la.
5. MlteniMtaallMchem/som
(dherhaftva bruttt emoot t k. Ia
edher t

6.

ioch siadellgen at mm för

latelst K Gudzförlalche

/

la

prelle öc gssirmacive ett lclpousum, ciicitur.-

Gudh wareedhernadelighoch styrke edhcr two!
och siisom i troo/ sasteeedher! Och mgh dthaff
wars Herres lesil Ohristi befallmngh förlater
edher/ alla edhm Synder/ I nampn Faders/
Sonsoch chenshellge andes/ Amen.
Gar i Herrans fridh warer wid ett gott modh/ edhra
spnder/ aro edher fsrlätna.
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/l's»e, »?ox <l«/ i/oce«H
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l» es, c«l M<7,^«^

l»

/H//s/s/?öi<e
</sm

«o« om»?»^
/<?»<?»?, s»H

,

?eceo«?-H

c«

a»H//H>/e««, l'«
T»e/<t/«e«

cei,

nlVe/e

<?i/?/>/»<«

co»/?>«?<,/^,

o^</iv?«i//,

Belenillim2 l<eZl2

9«<e

<,H<,

ö^e/?/:

EmedaN

och

befinneKyrklorne/vthisa fioort och widt begri-

pitLand/ sasom Finland ckr/alt för fa at wara/
och ibland icke litet tilftille giftva til Gudztien-

stens nederläggiande och FolKtz barbanste lefwernederftmmestadheS,- Mn haremoot om
fieere Kyrkloroch Församblmgar woro/fiereda
i Prädlkoambetet kunne sta tilat Vndechalla.Flere dä aff vngdomen som lluöen, göm sigh
hopp der igenom at bllftra försörgde/ ftere och af
Ähörarnebalter
anhar tl!/
vnderattade bllfwa,- Wh hafwefordensknlfuN'
Mt NödiZt/Nt
War QenerZ! l^ouiA2
vcr-

Finland denne saaken at ofwerlaggia

medh edher/omhwart och ettprastegaidzwilkor och lagenheet vlhl ederh Stifft/ och der dhe
befinnes förstoore attwara/ dem deela och farsttlia/ dthl twa eller tree zörsamblingar/
effterfom Geldetkan warastort ochwidlöfftigt

til/ der vpä hwar Församblingh fin serdeles
raNol och Slalesönare kan förestalt blifwa.

Wtz förmodhe M I late edher denne saaken med
all nijtoch älfwar wam beMad/tanseende at
Gudz ahra dch Hans Församblmgz vthwidgelse
allenader medh sökes/ effterfom wtz och til M
befordra dettäWrlftllgewMt sa mycket
inthethafwe welatansee/at str otz ochWronatt
der igenom ett tämmeltgit wil vpga/ Vihan giorlt
den förordnlngh/at til

the nyie Monten wlffe

Hemman stola blifwa
wh edher har medh iche hafwe

welat

tzwilsec

förholla.

Och beMe rdher Gndh AlzmM

»tigh nädeltgen 'E Wtvcholm dm
432

tum

Ilcuir,o!)lt,'qul Nuciu!'muB> nun incer-

lpe6i2lL viclentun»

(Z'

iAF

/<sm

/.evz/Hs

aK'nl'e/?»</? /o///w

?es«i?/«?65 i«

O«
e//<lm

o«i «e e/e//)?/ e^^?«

i« ö<zc

/e/i>

6/?a»6«ai<?
»o/?^s

l«

<//ce«</l,

Oeus omnium nostrum,memollitz nobl3 benc»
6ic2t,
äomui Israel, LerenWmV Lc

noltra:
Lc toti
kamilile/ Lene6ic«t
toti
lieriö Lccleligltico in noltra patria äocentibus
Lc 6iscentil)vB in

Lc

omnibu§ oräinil)UBöc lt2til)U3l<eZni

omnibuz 5s timentibnz
H.nnc>
4,

Bcu<!iollsz,

Oeus

Lpilcopi

MUNU3, cm

2cjminittr2n6o, Vco

in

IVl^no

N

me orciingvit, i 6 prXter coetcrg ä
reo,uir2t, ut in viiam Lc morcs linZulorum, Oocentium preecioue, lnczuiram, corriZam czulr ciclinl»
Lc conl!itu2M
Igt Lcclellgs ?rXst,vteroz, ut /litum luum monet LanQus?2u<
lus d!2p. i>s. Icieo Utnuicmuneris2t>Bf2ci2m,neccll'eelt,utci<
mnes verbi miuiltraz, mea: insoeslioni concreciitoß, in nuVQX

mergto

bene miniliraverint Zracium libi
Lc
minuz. I>s2M
bonum 2co,uirunt,monente eo6em ?2u10,b.e. eorum in promotioniouz 26 meliorem 2liqu2m con6itionem orN cNteri» N2b»en62 erit l2tio. (!um
funeltum
6o!or
conNgZrZvir,
incenäium» ut slia
prou
civit23
t2
2äminiltl2ncjo
mini
in
monumenta quN
munere ului Le
gämmiculo ells uotuilienr, etl2m cat2loZoß übi miniltrorum 26 N2nc 6io3celin or6in2torum nomina conlign2ts sunr»
6eleverit, non vicieo uncle 62mnum illuä re6tiuß relgrciri
cnntr26tu leu orVpoli.
queat, yu2m ut ?rXpollti in suo
tur2, o,u2m 2ccur2tillime 2nnotent umnium eorum nominz
s2croibi minilterio runZuntur,
ZoZorum, d!olleZ2lum, 82cell2norum
licorum, ut öc eorum Hui tgli forte munere «xcluli, vel 2.
pu6 pgrentez latitgnt, vel incertig leclil?u3 vZZgntur. ()u2re
viri, o,ui Loilcopi vices in lingulig contr3<s!i'
voB
bus ooitis, M2jorcm in mocium roZu, ut in KZc re milu öc
2uxilio litiz, 2t<); talem eorum clltgwZum scjnracliiita
prolopoZrZonia leu cjelc.r!pnon?.

oens

,

»

Hugnclo,
lic orclin2tuz,
lit,

2

czuo» öc 26

O.U2M funKionem

o,u2mcliu, yusq; li6e öc inteZritate ei prnfue.

occgllane

incle tranllgtug, vel ol? qugm caulam iÄa
exciclerit,
6iu certo jam minilterio c2,
torte funÄione
ruerit, öc o,uo intere2 paÄo inter vuz vixerlt, ut vel 20

eruclitione
inieZrit2te nobiz commencietur, vel innovitijz
catgloZum übi fuerimuz
tescat cx
öc ruclit2ts.
»6epti, interemus m
noltro 26 polterit2ti«
ce/?o/ e^ae«/7/, o,ui in
2nnugtim
memoriam öc inform2tianem
2u6lu« mgZno llu.
clio oerperuä conlervgoitur, juxtg cuju» 6u6tum linguloz qui
promorione 2liczu2 incliZere vicleountur, pro r2tione letatis,
eru6itionis, ville» öc mcritorum citra illorum lumotug, czui
in mo!clt2 itincra, lXpe et>2m frultrg, impenäi lolent, 26

oKieia, utp. l?gHor2tus, 52ce112ni25, aulicgz, vei lcnolgltica»
kun6tionez, orcline öc rite oromovcoimuz,
e2 Kcle,coqj
2e!o, czuem änobis remuilit Deiopt.
Zlorig, Lcclelike N«
clilic2tio, öc conscientiX nolilX c>l<lgmen, p2r2ti ciilpenlg.
tionig
rgtionem re66cre IDea, L.eZi»Lc Qenerali rs<
itgH; ä voois erunt omnez ij
Zni lDanliltorio.

o,ui livs 26 saeell2ni2M 2IiHU2M, li?e ?2liorgtum, gliamve
Lcclel>2lt>c2m /unHioncm promovcri cupiunt, ut tgntilper
quizq; loco M2ne2nt, 6um 2 vodiz öc Kcclelig
czuieciluo
orius nomineutur, 6eincle 2 noliis
ne in eos me»
durret)2Nt
rita 6illi pöllit:
öc non
nunc or6inem inverterit, nodis poltngoitiz g«
liorum M2NUB orenläveric, preclirio öc intempeltivis lollici,
gliorumve ?o!it!corum com»
tationibus
rnen62tiones extorlerit,
in 2clminiltr2nclo rnuners
ciivinituz öc 2 R.eZl2 K 1:« nooiz commillo eo p2<3o turbaverit öc moleliia non cxiZua 2llccerit, certo lciat le, Ut roiractarlulil öc colltumaccm, ve! Zrallu luo 6ejcstum vei 2liö

moäo

nuic vei illi
mo6c» punltum in.' dlon
Iwn
jus
luum
Lc libertatem.
conceciimuz ei juß öc potenominancii,
liälem vel lex
mocio kcclelia 1112 nobiz rurlliz
illucl jus» yuo6 Deus öc
Qobii. inclulNt, ut cum Lccielilr ex illjz orclinemuz keltoreM
czuem noB jn6ic2vesimu3 pr» cocteriz maxime icluncum. lta
krXposito cum loci ?2ltore übicomminiltcr
ceciimuz ju3 6uoß trelve nomiu2n6i» ut ex ill>s noliro iucii>
cia msxime >6oneuz ilii muneri pr2e6ei2tul. Verum li lc,
ler2t,li
clclia iclone2s personaz nominare nelcist,
nc>z, csuiotkicij

rstione

i6eo re6tlu«
lpe6t2B ngoemuß,
ofsergmuz

linZuloß prot)2mußLc exsminsmuz, öc
eruliitionen!, vitsm sc gptitucliuem perczuem maxime icloncum cleprenenciimuz,

or<ämcmuzH;Lcc!eliX;cum es

tswen

li Lcclcli2
czuocl mcrito Qdjici2t>nunn.u2meum ob>
et»2m
in ksKatru6amus invitX Lccleliee.
?2tronlß,
cieoestur
kcclellX
eoruwH; live lcri.
rum e!c6iic>ne
ut

ptlßllveolevro!2tiscomen62tiolllous;

oxtruxerint luNent2verintq;, vei czui
buß Lcclelism
prleNitennt)Vcl2liäß
eximij3 clonizeamor'
Llterutlum norum
nglint.

cantulerit, tsnw etiam majoris poncicllß eritejuß lutllHZZtio; itg igrnen ne ea in lccleslZe, cujuß ?2tronum 2Zit, ver>
Z2t 6eirimentum, öc taluta 2nim2lum,
clcbeb2t, j2<sturam. dTteiumcum i 6 omnino ncccll2lium lit
«t ij czui slijz l2lullß vi2M monliläbunt, ipliwet
Zrticulorum ticlei cognitione lint inlirutii,
sme ticicli
lum

vcroi liivin» leiiione.velochäcZenuino ejuzsenlutierinenuit.
lorum sutem qui miniltrorum verbi nomenintervoßZerunt,

perm2FN2M
necellsris in 2r»
ticuliß liäci coZnilin<HolleZi3 meiß tgm
lccleli2lii»
ci »cllelldribuz
csttcriz krofclloiibus nrorlus inexplo-

