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täwaxi / että ntzneuin Muotzin Waldacunda on Paca-
nain Maacunnista cocontullut / nijn ei ole myös sen asu-
waisilla yhtän tieto ollut lumalllden olemisesta / waan
owat elänet pacanallists Pimeydes/ aina yhdexennen sa-
danwuosilugun alcuunasti/ jälkenChristuxenSyndyman;
silloin andoi Jumala armostans Cvangeliumin walke-
«den sytytetta näisä Pohjaisis Maisa / ja Christilisen O'
pin Meidän Rackaan Isänmaahan sisältuoda ja julistet-
ta / joca cuitengin puolittain ensin oli/ puolittain ena
jaena tuli/Ihmisten jarituxilla jaOpilla ftcoitetuxi/jaNscon
puhtaus/ Pappein ymmartämättömyden/ jaSanancuuli-
oitten yxikertalsuden cautta/ nyn kaätyxi ja turmelluxi/ et-
tä oikia Tieto Christuresm/ja hänen callistaansiostans/ jou-
dut cnimmitten turhin ja pahendawaisix seremoniain /

ell kaytöxixi Imnalan Palweluxesa/ Cuwain ja edes-
mennein Pyhäin palwelluxexi ja Cunniax / joista he e-
namman waarin pidit / cmn sen suuren eläwän Juma-
lan Aunhuutamistft ja palweluxesta; sijhen asti cuin oi-
kein ymmärtäwäistt Cuningat ja Opettajat Waldncun-
nas/lumalisudens Maudella ja täydellä todella/ ja totu-
den Woinmlla jaHengellä/jällenscoitulosajna ne wahin-
golliset kiucuihiat jaPalckapaimenet/ jotca wiettelitHCr-
ran heicon Lauman/ja weditsen pois oikiasta Paimenesta/
SieluinsPispasta/wsarMetiellejapolgnlle. Tähän Ruo'

hin



Hin Waldacunnannhln suureen onnettsuteen/ oli Cuningas
Gustaf Ensimäinen/ caickein ensimmäisin ja corkein Ju-
malan walittu ase/ jongaurholisuden / ia suuresti Mt-
tawan murhen- pitämisen cautta caickein corkeimman
lunlalan Cunniasta/ja hänen callist ostetun Seuracundans
challisest ja hancmckisest onnelisudesta/ totinen/ puhdas
ja oikia Cvangeliumin Oppi/ <uli tasa enämin wahwiste-
tuxi ja lewitetyxi/ jaPawllda sisältungettuKirckowalda/
HermnpäiwllläWästerqsis/Wuonna julkisenAsetuxen
cautta poispannux ja muutetun'. Mutta sewalda/ jonga
Hengellinen Sääty oli itzellens omistanut/oli corkiaxi
castvanut/ja Crhetys ylitze caickein ntzn sywllsttjuurtnnuH
ettei se edellinen taittu yhtä haawa poishacatta / M
tai jälkimäinen nijn ulosjuuritetta/ ettei silloin ja tällöin
jotain uutta pahaa Nuohoottzens jällens näyttänyt / jo-
ca ehei tilaa sitä hy>vää Siemenda tucauttaxens/ ja ästen
hywin aseteltua Ktrconmenoa maahan cuktstaxens / eli
Wähimmaxikin sitä nyn wäänellä ja kääta/ ettet se tai-
nut/ corkiammast nimitetyn Cuninganelinaicana/tay-
deMseft tulla nijn wahwaan Tilaan /ja sijhen lewolli-
suteen/ cuinhänolis mielelläns toiwonut/ erinomat-
tain että Kirconmenon tawat olisit jocapaicas yhtäläi-
set ollet. Ei tainnut se Cuningas Cnkingänaicana toi-
meen tulla / nM monen muun cowan menon tähden /

cum



cuin silloin joucottain sisällangeis. Ia waicka Cunmgas
Johanin aicana/Kircko-Ordningtis7'/ Stackholmis tuli
präntätyxi/ ja wuotta jälken/caikilda WaldacunnanA-
suwatsilda wastanotetuxi; Nijn sitä seurms cultengin
cohta se meteli / ja sijtte Cuningan Bißismun.
ciuxen Hallitus / joca saatti Ruotzin Seuracunnille
wast-uutistn ahdistuxen/ ja kehoitti monen tykönä y-
xikertaisten seas/ uuden himon endiscnPawinOpinjaKir-
conmenon perän / joistapaljo hapatusta wielä löyttin/ se«
ka heidän Sydämisäns/ ettäKtrcoisa. Se asetettuKircko-
Ordningi oli myös wiela sijtä jotain siMäns pitänyt /
joca jälken sen suuren Cocouxen päätöxenUpsalas/Wuon-
na 159;/ piti ojettaman/ waan ei taittu nijn kewlästi ja
pian aicoin saada / sillä Cunmgas / jolla oli oikeus ja
woima sitä hywä työtä edesautta/ oli ihe sitä wastoin /
ja Pawilaisteu joucko ei säästänyt itzens/ waan caikella
wieckaudella ja ahkerudella pyysi estää ja maahan lyödä/
caickia cuin olis tullut Evangeliumin oikian Opin ulosle-
wittämisexijawahwistuxexi. Synä tykönä oli wieläsilloin
sewäärm-käyttämys Duomioistumis/että heduomitesans
laitititzensKircko-Caarenjälken/nijn sijtte cuin ennengin/
waicka sePawin willityxellä jaelkiwallallaolitävtetty;jot-
tacmcki ntzn paljo aicoin sait/ettei ennen nimitetty Kircko-
Orningi tainnut ilman estet cdeskchdä / eikä täyttä työ<

täns



täns tehdä / ennencuin Cuningas Carl Yhdexäs Asian
selitti/ ja Kircko-Earen kelwottonlaxi cuulutta annoi/ sij-
hm asti cuin st tulis ylihecatzotupt/ ja ne siihen sisälle wc-
detyt Pawin willityxet ulossuljetuxi. SW ajasta/on
kyllä/caickein korkeimman Jumalan suojelluxen jaAwun
cautta/ meno/ollut Meidän Rac-
kan Isänmaan Rajam sisällä/ilman ahdistnxet ja estet-
tä / sillä että Cuningas piti caickein suu-
rimman Surun sen puhtaudest ja wahwistamisesta/yllhe
cdto Waldacunnan; Jota myös nyn hywin Hänen
Matzestetins / Meidän corkiast cunnioitettu Hen
rim/ suurimmas Cunmammstos/ on tehnyt/ nijn-
cuin ne/ hänen corkmn Kätens ja Nimens alla uloskäynet
Asetuxet/kyllä näyttämät. Ia waicka usioilla ajoilla/ ja
euimmitten cmkilla Hermn PälwilläM 5° eli 6o Aja-
staica tacaperin/ on puhuttu ja muistutettu / että Kircko-
Caan/ ja ennen tätä präntätty Kircko-Orningi/pitl yli-
tzecatzottaman ia parattaman; Jota warten myös mon-
dakirMusta en ajan toisen peräst walmistettu; nhln on
cuttengw Csiwallan hpwa aicoimus / ja Alammaisten
oikiatoiwoja odotus/ aina tähän asti sijhen seisattanut/
ettei se ole tainnut täydelliseri tulla/ monen esten tähden/
cuin aina on tämän niin tarpelliscn työn toimituxen tlel-
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l<i ollut. Juuri fentähden / tchncuin hywä Ordningi ja
Asetus on cmkisa Jumalalle hywin otolinen / ia hän e«
nnomaisest tahto/ että hänen Kircosans ja Seuracunna'
sans/caicki pitäsijwollisest ja hywin laitettaman ja toimi-
tettaman / nijn olem Me suurex hyödytyxex ja tarpexi
lukenet / Jumalan Nimen ruuman edesauttamisexi / ja
hänen jailman
pidembätä whiwytystä/ präntistä uloskäydä anda wah.wan Kircko-Lain ja Ordnmgin/lu«nalan Palweluxen
toimituxeen / )a cackhln muihin/ min jollain tawalla Ktr<
con menoon ia Opettajain Säätyyn tulee ja sopi/ jaetun
ennomalsijn Lucuin/seomwaisella muodolla jatawalla.

I.Lucu.



I. Lucu.

Nktast NhnMsest
Uptsta.

F. I-

Walda-
emmasam/ ja sen alla olewaisis Maa'
mnmsa/ pita caickem itzcns tunnusta-
man yxin ja amoastans sijhen Chnsttli-

Oppyn ja Uscoon/ cmn on perustet-
tu Jumalan pyhas Sanasa/ Wanhan

ja Uden Testamentin Prophetalisis ja Apostolisis Kirjoltu-
xis/ ja käsitetty Colmesa i^i^no

ntznmyös sinä muutamattomasAusbunn
Tunnustuxes/ wuodesta 15; 0. cmn 1593. Upsalan c-oncilw.
mis wastanotettu/ ja coconaises/ nijn cutzutusa/ con-
c«lc!lX selitetty on. Ia caM ne jotca Opetussaadysa/ Kir-

A cots/



cois/ QymnZliumets eli Schouluisa/ johongun
wircaan tulewat/ pitä/ sijnä cuin he Ordineratan/ eli cosca
he jongun ottuwat/ hengellisella Malalla tähän
Opptjn ja Uscon Tunnustuxeen itzens sitoman ja welcapäa-
xi tekemän.

§. n. Pita myös täsä täydellä todella tietty oleman/
ne/cuin OpetussaadyjU/ nijn hywin cuin caicki muut/ mi-
stä Säädystä he owat: ylösujattelemast ja uloshajottamast/
eli myös suustans culllua andamasta/ erhettäwäisia jamää-
rällisiä sananparsia ja puheita/ waiwamast ja pahendamast
nijllä Jumalan Seuracundaa: Jos jocu sen teke/ ja ei an-
na edelkuiwäisen totiseen manauxen itzens ojeta/ se pitä La-
illisen tutklmuren ja Duomion jälken pidettälnän uscosta
pois langennuna/ wiraldauspoispandaman/ ja Waldacun-
nast ulosajettaman. loca myös perät, pois lange meidän
oikiasta KeiiZionistam ja Uscostam / se pitä samalla muoto
rangaistaman / ja ei ikänäns Perindötä / Oikeutta ett O-
maisutta nautita saaman Ruotzln Najain sisällä.

§. iii. Cl pldä yhdengän rohkeneman tasa Walda-
cunnas/ ett josakin tämän alla olewmses Maacunnas/josa
ei Rauhan Moin cautta/ erinommsis Paicois se ole ennen
myödenannettu/ julkisesti pitä jongun wieran Opin harjoitu-
sta/ eli myös sijnä läsnä oleman/ ioo Dalerin Hopin Ra-
han saeoy hastolla. Jos myös jocu tänne sisälle tuo wieran
Uscon opettaita johongunJumalanpalweluren harjoituxeen/



Chnsttllstst Opista.

eli Lasten opettaixi Keligionijn ja Useoon/ sen pitä sackoawe-
tämän lähimmäiseen Waiwaisten huoneseen/eli Kirconwai-
waisille 500 Dal. Hopia Raha/ ja Waldacunnasta ulosa<
jettaman.

§. iv. Wierasten Potentatein Sandabuodeille/ jotca
owat toisest Uscosta/ joco he pidemmän eli lyhemmän ajan
itzens tasa ylöspitawat / annamme kyllä myöden heidän
kciiFionins harjoituxen heidän Huoneisans/ ainoastans itze
edesans/ja heidän seuraus ja wäkens: Mutta ulcona Huo-
nesta ei pidä heidän Pappms sarnaman/ eikä Saeramen-
tejä jacalnan. Ci pidä myös jongun muun / ehkä cuca
hän olis/ myöden annettaman heidän Jumalan palwelu-
xeens itzens anda/ eli sitä etzla / waan itzecungin pidä ole-
man sidottuna cuuliaisesti laittaman itzens 1655/ 1667 ja
i67i.wuosina uloskaynein asetusten ja Ordningein jälken.

§. V. Ne jotta ei ole sijtä Uscosta/ cuin Me ja meidän
Alammmsemitzemtunnustamme/ jotca elickä jo owat taal-
la Waldacunnas/ ja sen alla olewaisis Maacunms/ taic-
ka tästedes tänne sisältulewat/ jongun palweluxen/ erittäin
Sotapalweluxen tähden/ eli myös taalla cauppaa tekewät/
.jongun wircamiehen Työllä/ ell jollakin muulla elatuxen
wälicappalella itzens elättäwät/ ne mahtawat pychä Op>
sans/ ntzneauwancuin he owat hiliaxens/ ja illuan pahen-
nusta? Mutta cosca he tahtowat pita Jumalan Palwelu-A 2 stans

3



l. Tucu
stans lukemisella ja welsamiseLa / nijn pitä heidän sen teke-
män Huonesans ja Majasims/ lukittuiden Owein tacana/
yrinäns ilmain cocousta muiden cansia; Cuitengin jos he
tahtomat nautita wapautta Caupungts / pitä heidän Lap-
seus Meidän jameidäncorklast kijtettäwäm Csiisain/ Nuotzin
Waldacunnan Cuningasten Asttusten jaOrningin jälkcn/y-
-löscaswatettaman oikias Christtlises opis/sen muuttamatto-
man Auspunn Tunnustmcn jälken/ nyn myös oleman si-
dotut/ joca Sunnuntaina/ Juhlana/ ja julki Nucouspäiwä-
na käymän meidän Kircoismn/ ja lulnalan palweluxen a-
lusta nijn loppun asti siellä läsnä oleman/ ilmain sitä tiedo-
ta euin heidän ptta tästä cotona huoneisa Catechisinuxest
Pappein ahkeran neuwomisen jalken käsittämän. Ei yh-
dengän/ joca wierast opist ja uscosta on / pidä rohkeneman
Mttellä/ wetä eli waatia Jumalan palweluxeens nijtä/jot-
ca itzens tunnustamat Meidän Opvijm/ olisit ne Palcoliset
eli lnuut; Waan heidän pitä käskemän Palckawukens /

cuin owat meidän Uscostam/ wiriasti käymän Meidän
Kncoisam.

§. vi. Nijncmn ahkera peräncatzomus cmnga Nuori
ikä tule ylöscaswatetuxi lukemisis/ Kirjallisis harjoituxisa/
ja waelluxisa wieralla Maalla/ tule ajan culumalla suure-
stt hyödyllisexi Jumalan Seuracunnalle ja malllnattsel Hal-
Aturelle; Ia wähäs tapahtu taita/ costa he olestelewatnhl'

dM
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Thristtllstsi Opista

den seas/jotta owat wääristOpist ja Uscosta/ että he myös
käsittäwät erhetttwäisia Opetuxia ja Puhetta/ joitahe sijt-
te epähuomiost tänne maacundaan myötans tuowat / itze
hcillans ja lnuille wahingoxija turmelluxexi; Nijn lnanall!
Me sijs caickia/ erittäinWanhlmbita/ eli nrjtä min Wan-
himbain sias owat/ ja tahwwat lähettä Poikians eli Onmi-
sians wiemlle Maalle/ uyn myös itze nijtä/ jotca täyten
Ikäans tullet/ omasta Neuwosta tahtowat anda itzens sen-
caltaisijn waellurijn/ että he ensist ja ennen caickia pitäwät
murhen sijtä cuin heidän Sieluns autudexi tule/ ahkerottze-
wat meidän Christilisen Opin oikiast Tunnustuxest ja har-
joituxesta/ jacaikista cmn sijhen tule/andain itzens hywin neu-
wotta nimitetyllä Asetunlla / smpaälle että he mahdaistt
sitä parammin tietä cartta wieraita Jumalan palweluna/
pitä itzens lujasti Jumalan Sanasa/ ja wälttä nijden can-
sMymistä/ jotca pyytawät heitä wietellä meidän oikiasta/
johongun erhettywäiseenOppA.

§ vii. Ne Christiliset seremoniat/ cuin tasa Meidän
Nackaas Isänmaasam owat pidetyt/ ja wiela nyt pidetän/
waicka ne owat itzestäns ehdolliset/ ja ei mitan tee Aututeen/
pitä ne cuitengin/ nijncuin hywään järjestyxeen ja sijwolli-
suteen soweliat/ edespäin lujasti pidettämän/eikä pidä kellen-
gäu walda oleman omast hywast Luulosta jotain nM
muutta; longa päälle Pispain Lupcrintentlentcin ynnä

Az Duo-
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n. Lucu Samasta ja

DuomioCapltlumein cansia pitä wisun peräncatzomisen pi-
tämän/ ja nhin laittaman / että joca Hyppacunnas caicki
tapahtuwat yhdellä tawalla. lotca «luilla Kielillä saman
Jumalan palweluxen tekewät/ nydcn pitä myös ihens so-
wittaman nyden Ceremoniain jälken/ cuin täsä Waldacun-
nas tapa on pidettä.

11. Lucu.

Uurnasta D Fumalan
Walweluxm määrätystä

pitämisestä.

§. i.

MMAppeln pltä/ plttzc muiden/ wtrtästi
JÄM lukeman pyhä Namattua / ja uscolliscst rucoile-
WW man lumalalda Arlno ja WaWstusta/ että hesen o:kem ymlnarta taidaisit/ ja nijn seka omaft/
että Sanancuulloittens parannuxexi ja Autudexl oppia ja
selitta. Sanancuultottten pita myös Imnalan Palwelu-
xens uscollisest ja Sydämen halulla tekemän/ ntzn myös
Nucouxis/ Kijtoswnsis/ Jumalan Sanan cuulenusesja
Sacramentemnautttzennses/ näyttämän nöyryden ja ca-

tUINU-
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Jumalan palweluxesta.

tumuxen/ ei ainoastans Sydämellä ja Suulla/muttamyös
itze käytöxillä sen suuren JumalanPalweluxex jaCunniaxi.

5. 11. Ilman Christilista edelläwalmistusta jaRuco-
usta Pyhän Hengen wallstuxesta/ ei pidä kenengän mene-
män Jumalan Sanan Samaan/ jase cuin puhutan ja 0-
petetan/ pita oleman puhdas ja selkiä/ nijn myös perustet-
tu pyhäs Namatusa. Se cuin Kircon Opettaista selityxexi
wedetän/pttä olenlanhywällä toimella/ wähä ja harwoin/
ja caiketi yhten tuleman Jumalan Sanan ja oikian Chri-
stillsen Opin cansta. Texti pita järjestäns/ cuitengin lyhy-
käisest ja yxikerraisesti selitettämän/ sen oman ymmärryxen
jälken/ yxiwacalsilla Opctuxilla ja Manauxilla/ jotta pita
sowitetut oleman Sanancuulioitten ymmärryxexi/ lohdutu-
xexi ja rakennuxexi/ nijn'etta caicki / erlttän Nuoret jaP«
Nkertaiset / taitamat sen täydellisesti ymmärtä/ käsittä/ ja
ihellens parannuxexi opis ja elämäkerras hyödylisestkäytta.
Heidän pita toisella puolella waroiman heitä Suruttomu-
desta/ ja Synnin Unesta/ rangaiseman pahennusta/ ma-
naman Catumuxeen ja Parannuxeen/ Christilisen Rackau-
teen/ Puhtauteen jamuihin hywijn Awuihin: Toiselda puo-
lelda lohduttaman ja wirwottaluan heickoin ja peljästynein
Smatundo; Aina ahkerasti harjoitteleman Catechisnm-
xen Oppia / ja neuwomcm Sanancuulioitans / cmnga he
caiken sen cuin Sarnasedespannan/ mahdaisit taita johon-

gun
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n. Lttw Samasta
gun Pääcappalehen soivitta. Costa he puhuwat cor-
kioistaja ftMst opin Cappalesta/ nynmyöswääräinLah-
cocundain erhetyxlstä/ nhin se vita tapahtuman täydellä tte-
dolla ja lyhykäisesti/ hywall Vmmärryxella/ Siweydella
jaToimella. Ia cosca yxi eli toinen Texti anda heille tilan
puhua mailmMsist Asioista ia toimituxista / nijnz pitä se
caicki tapahtuman hywällä Toimella jacartamisella/ilman
ajattelema ttomutta ja taitamaroinda rohkeutta puheisa ja
Neuwomijtft nWä asioista/ cuin muutama ei lnitäin ym-
märrä/ ja cuin et Ovetuswircaan mitan tule. Ia vita ny-
den jotta täsä erhettiwät / ja jollakin ajattolnudel ja sopi-
mattolnudella Sarnastuolis edestule:oat/ ensin rangaistu'
xella ja cowalla tygö puhella wariottaman/ ja jos he usem<
min sijna sypäxi löytän/ peräti poispandaman Wiralda /
jota he owat ja ylöncatzesti edesseisonet.
Heitä waroitan myös samalla tawalla / ettei he milläkän
muoto puhu häwäistyxellä )a ylöncatzella jongun wieran
Maan wäestä eliMaacunnasta/waan Jumalan Sanan jäl-
ken edestuowatsitä cuinChnstilinen/cunniallinen ja rakenda-
wainenon/ rangaistwat/ nuhtelewatja manawatcaikellasi-
weydelläiaOpetuxella. Heidän pitä wälttämän sitä/ettei he
pitkäldä luettele culnga yxi ja toinen Textit ulostoimitta /
poispaneman turhat laarituxet/ tyhmätKyjymyxet ja Sa-
nain chdat/ sopimattomat ja pilniät Wertauxet / eli sen-
caltaiset Puhet / jotca Sanancuulioitten tykönä plkemmm

Nauron
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ja lumftlatt palweluxesta.

Nauron jaPilcan/ cuin Jumalisen hartauden lnatcansaat-
tawat; Ei pidä heidän Millan muoto wihasta ja ajatto-
masi Kywaudesta edestuoman omia eli muidenrytoja/ paljo
tpähemmän jongun Sarnastuolilda wihan wuoxinimitti
man / muutoin tuin jos separanuxen cuulutettaman/taicka
pannan pandalnan pita. Heidän pitä totuttaman itzens
puhuman oikiata Suome// (Nuotzi) ntzllä sanoilla cuin cai-
ki hywin ymmärtämät. Ia jos he jotakin Sarnoisa Lati-
nan Kielellä sisälwetäwät / joca harwoin tapahtuman
pitä ,/ ntzn se pitä cohta tutkittantan. Ci heidän pidä ede-
säns pitämän corkiata caunistettua Puhetta/ eli ylönsywiä/
jasencaltaisia Kpsymyxiä/ jorca ei ole mihingän tarpelliset/
waan usein aiwan kelwottolnat; Ci myös nimittämän ntz-
täSyndejä/ Taickauxia ja wäärinkäyttämisiä / jotta mei-
dän seasmn owat yhteisesi tietämättömät/ joiden ilmoituxest
enä tule pahennusta cuin parannusta; Waan toimellises y-
xikerraisudes/ ja puhtas Opetuxesa/ Jumalisella/ ja laitta-
mattomall Elämäkerralla / Cchnerkillä ja Esicuwalla pita
heidän Sanancuulioittens edelläkäymän/ ja heitä autuden
Tielle johdattaman ja saattaman.

§. m. Sunnuntm pmwma / ja colmena corkiana
wuoden Juhlana/ nijn myös suurin julki Nucouspaiwma/
pita Caupungeisa ptdcttamnn Alnusarna / PuoKpaiwm-
wnn-ja Ehtosama / nijn hywm myös mmna luhlapat-

B win^i/
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n. Lncu Samasta ja
winä/jotca xiv. lugusa luetellan. Apostolein paiwänapide-
tän Sarna Stockholmis ja mmsa suunsa Caupungcisa /

nijncuin tähän asti on tapa ollut. Mutta wähemmisä/ ja
Maalla pidetän ainoastans yxi Sarna/ joca aljetan eahde-
xan lyödes. Kestiwijcko jaPerjantai Sarnat joca wicko pi-
tä totutun tawan jälken huoineneltain aljettaman / ja eoco
Jumalan palwelus/ eojea Kello on neljännest watlla
Eahdexan/ lopetettaman. Mmna päiwinä pitä suuris
Eaupungeisa Rucous pidettämän Kireos Huomeneltain ja
Ehtona.

§. IV. Amusarnaan pitä soitettaman Stockholmis ja
muisasuurisa Caupungcisa Neljän lyödes/ jayhten wyden
lyödes. Mutta wähemmts Caupungeisii ruwetan wtzden
lyödes ja yhtm soitetan wähä ennen Cuuden lyömä. Silloin
pitä Jumalan palwelus aljettalnan Amu Wirrellä-/ ja O
Jumal sinua kijtäm. Senjälken welsatan pn versy P.Hen-
genawusta/ jaSarna aljetan Amu jaIsa meidanßucouxclla/
ilman pitkätä Esipuhetta. Stjtte pltä eten otettaman yxi
Osi: Catechismuxest/ ja caicki ynnä Rucousten cansia päätet-
tänlän puoles hetkesä; Wymein päätetän Siunauxella ja
yhdellä wersyllä / muutoin josti HERran pyhä Chtollista
pidetä; silloin luetan siunaus Altarin edes. Maankircois
aljetan Amusarna Jouluna/ Pääsiaisnä jaHeluntmna/ntzn
warhain/ että se taita loppua Huomenelta!» liki eahdexan
lyoma/ ja Puolipäiwäsarna puolipaiwän aieana.

§.v.
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lumalan palweluxesta.

§. v. CaikisCaupungeisa pitä Puolipäiwän Samaan
soitettamanSeitzemänlyödes/ ja yhten Cahdexanlyödes;
Mutta Maankircois laitctan soittaminen nijn/ että Puo-
lipäiwän Sama yhdexen lyödes aljetan. Caickein pitä sitä
ahkeroitzeman/ että hetulewatntzn warhain cocoon/janijn
yx:miclisisti owatKinoja / että he Synnin Tunnustuxens
yhteiststi tehdä taitawat. Puolipäiwän Samaan pita
Epistola ja Cvangeliulni weisattaman Altarin edes/ erino-
maisest cosa pyhän Chtolisen Sacramcnti ulosjaetan; Ia
Samasa/ jocaCsipuhen ja ulostoimituxm cansia ei pidä o-
leman pidembi yhtä Stundi cli Hetke/ ja cosca cowa Talwi
on/ jotain lyhembt / pita ne meille tawalliset Cvangeliu-
Ntein Textit edespandaman. Sarnan jalkm pitä Nucou-
xet pidettämän Sairasten edestä / ntzn myös Cuulutuxct
Morsianwäen jaKircontarwetten edestä Samastuolis. Iacosca Zwcouxtt owat päätetyt/ nijn cuulutetan mitä Meil-
lä ja Meidän Kästylläisilläm meidän puolestam taita olla
kästennst ja tiettäwäxi tekemistä: Mutta caicki muut ma-
illnallistt Asiat pitä Kirconmäellä/ eli Pitäjän Tuwasi, il-
moitettaluan: Cuitengin taitan cuulutetta mitä on poistut-
lut eli warastettu / jota sowelias on nimittä Samastuolis/cosca se aicanans ja ennen on Papille ilmoitettu.

V 2 §.VI.
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" n. Lucu Samasta ja

§. VI. Chtokirckoon soitetan yhden lyödes/ lnutta yh.
ten puoltwalts cahden lyöma; Ia silloin vlostoimitetan to-
tutut Textit/ Wirsillä ja Rucouxilla ennen ja jalkenSar-
nan / ja Stunaus tapahtu Altarin edes. Chto Kirctoon
Lauwantama/ ett Juhla ja Pyhapaiwan Aattona sottetan
yhden lyödes jälken puolenpäiwan; Sijtte weisatan sowel-
jas Wirsi ja Epistola. Luetan myös yxi Catmnus Psallnei-
sta nijdengin tähden/ jotca Ripille kaywät/ ja paatetan Al-
tann edes Nucouxella ja Siunauxella.

§. vii. Wijcko Sarnoisa/ jotcapidetän Caupungeisa/
pita Textit Manhan ja ltden Testamentin Ktrjoituxist lyhy-
kaisestjahywan perustuxen jalkenselitettaman/ coco/ eli wa-
hilnmaxtkinpuoli Lucu / sen jalken cuinga pitkä se on/ pitä
luettaman/ ja jocakerta ulostoimitettaman. Ia stKuja mm
aljetan / pita järjestans loppuu astt luettamanI Näihin
Wijckosarnoin Caupungeis pitä ensimainen kerta soitetta-
man huomeneltmn Cuuden lyödes/ ja toinenkerta puoliwä-
lisSeitzenda. Sijttecohtaweisatan: Isa meidän ylhall
Talwas/ eli jvcumuu Wirsi; Stztte sarnatan ja paatetan
Rucouxella ja Siunauxella. Jos Pyhapaiwa lange Ma-
nantain eli Ttzstmn paalle/ nijn pidetan ainoastans Ruco-
us Kefkiwtjckona; Jos se lange Tuorstain eli Lauwantain
paalle/ ntzn tehdan Nucous Perjantaina. Maalla sarna-
tan ainoastans yhtenä Arkiopaiwana wMosa / nimittäin

Per-



lumalatt palwelnxesta.

Perjantaina/ sijnä cuin ei ole cahtaKirckocunda yhden Knc-
koherran alla/ ja Me pldetnn Sarna toises Kircosa Kesti-
wijckona/ ja toises Perjantama. Waan siellä cuin aiwan
lawiat Pitäjät owat / ntzncuin lnuutamtsa Suomesa /
Pohjamaalla ja mualla / pita Wyckosarna pidettamän
Lauwantaina jalkenpuolipaiwan/ että ne Pitkamatcaistt/
jotca aitoiwat Sunnuntai Sarna cuulla/ lnahdaisit silloin
tulla lähes/ olla siellä yöstn/ ja sijtte Sunnuntaina Juma-
lan Palweluxes.

§. Vili. MMlxen Ptznatt Historiasta pita aljettalnan
Sarna Paastolastiais Sunnuntaina / Pääsiäis Wijckoon
asti; yxi Osa joca Wtjckosarnas ja Ehtosarnas Caupungei-
sa/ntzn että sen ulostoimitus pita oleman Palmusunnun«
tain Ehtosarnas lopetettu. Mutta Maalle pita se selitet-
tämän ainoastans Wijckosarnoisa. Caupungeisa pita °st
Dymmenda wycolla wastudcsia sserroittainan / ja sarnatta-
man yxd^<^i, eli Cappale/ jocapälwä. Pitkäperjantai pi-
ta nijn hywin Maalla cuin Caupungeisa pyhitettälnän) ja
Eanza paastomiseen jaraitiuteen manattaman. Caupun-
geisa pidetan silloin coln'e Sarna/ juuri nijn cuin suurina
Rucous paiwinä. Cahdes edellijcspita puhuttaman Chri-
stuxen Karsimisest ja Ristinnaulitzemisista; mutta Chto-
sarnas hänen Hautamisestans. Maankircoisa sarnatan ai-
noastans caxikerm/ ensin Christuxen Karsimisest jaRisttn-

Bz nauli-
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ii. Lucu Samasta ja

nalitzemisesta/ ja sijtte Hautamisesta/ ett' coco Juma-
lan palwetus päatetäu Puolipaiw n aicana. Garnalniehet
si.wat silloin jotain ylitze totutun ajan sarnaG Textein pi-
tuden tähden. Lauwantama ei Sama pidetä. Kirs-
tuorstaina ja Vitka-perjantaina jnetan HCNran Ehtolli-
ncn/jos sit.l niju anotan/ ja <tjn.l cuiil se tapa th n asti on
ollut / sm p.ialle ettei seurawaisina luhlapnwini Juma-
lan palwellus/ W en paljouden tehden suurija Seuracun-
nisa/ ylihen oikian Ajan wiettyis.

§. ix. Nuoruden tutkistelemns Christilists Opis pita
caickein suurimlnalla Hireydella harjottcldaman / caikis
Seuracunnisa ylitze coco Waldacunnan / stn asttuxen
ken/ cuin tasa etempannan / nunittain: Caikis Caupun-
geisa pita Catechisinuxesta jotakin samattaman Puhdesar-
nas lähes puolihetke / ja aina erittäin muutamat Huonet
eliTaloir/ senjAkenminnijsaw.cke on/ joca Sunnuntai-
na eli erinans coconcutzuttaman/ ja ennen
tygö sanottaman/ että he tulewat andaman tutkia.
Älaallapita Wien nijn warhain cocontulelnan/ että he en-
nen Puolipäiwan Sarna taitawat olla lisnä Catechismu-
xen ulostoimituxes ja tutkistelemuxes/ joca nain pita' tapah-
tuman : Cnsimaisen soittamisen jalkenalca Sarnaluiesyh-
den Wirren/ ja sijtte luke Huomelugun Samastuolis/ja yh-
den cappalen Catechismuxesta / jonga hän ainoastans nel-

jannes
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Jumalan palweluxesig.

jännes osas stundt selkiasti ulostotmitta / ja sen lopetta yh-
dellä sydämellljcll Rucouxclla; Eohtasen jalkenrupe hän
tutkisteleman yhtä Kylä el: ivuorocunda / jonga tygö pitä
wijcko ennen Sarnastuolilda sijta sanottu oleman/ nijn lait-
tain / että caicki tule puätetyxi yhdexän lyönlän asti/ ettet
Puolipäiwän Sarna aiwan pitkäldä wiettyis. Jos jocu
ilmain lailista estettä omalla ehdollansitze pois on/cli mui-
ta sijta poisestä/ ja ei nenna itzcns täydellä Christiltsell ah-
kerudella tähän tutkistelemuxeen / nyn pitä Wauhimbain
ja Isändäin/ ensimäisen kerran eukin andaman neljä äynä
Hopia Raha itze edestäns / ja joca Lapsen ja Palcolistn e-
destä caxi Hopia Äyriä/ jotca Kircon Miehet cukinCulmal-
dans ulosottaman/ iaKircon hywäxitoimittaman pitä.Jos
he estywat toisen kerran/ ntzn telMn caxikerraisen Saeon /

ja eipidä sitä wähemmänsidottu oleman sturawaisna Sun-
nuntaina edestulclnan. Sama Laki pitä oleman caikilla /

nijn Sotawäella/ Vrukin-ja HerrancartanonWäellä/cuil,
muillakin Smracunnas asuwaisilla.

§. x. Dimä Asetus Catechismuren opetuxest )a tutki-
stelemuxest Maalla pitä ymb.iri coco Ajastajan womtas pd
dcttamän/ paitzi tHruinda Heinä- ja Clonaiea/ jacosca ly
himmät Päiwät owat. Pappcin ptta pitämän erinomai-
set lengdit catckein Sanancuulioittens päällä / Huonesta
Huoncseen/ TaloistaTaloijn/ jaheMhywä tieto oleman

nijdcn
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11. Tucu Samasta jal<s

nyden Parannuxesta ja tiedosta Christilisen Opin Pääcap-
palisa / caikella wireydellä sen päälle pitäin / että Lapset /

DrengitjaPijcat oppiwat Kirja lukeman/ ja omilla Sil-
nnllens näkemän initä Jumala pyhäs Sanasans käste ja
waati. Sijtte pitä ne jaettaman colmeen Osaan eli jouc-
koon. Ensimaiseen tule se/ joea yrikertaisest taita luke Chrt,
stilisen opin Paäcappalet; Toiseen/ joca taita lllostoimi-
turen Jumalan Kymmenen Kästyn/ Uscon Tunuustuxeu /

Isa meidän Nucouxen/ Castenja HCNran Chtolisen pääl-
le; Colmandeen/ joca ulostoimituxen tygö taita käsittä ja
ymmärrä Kyjymyxet ja Huonentaulun/ja sijnä tykönä op-
pia Ramatun todistuxia/ joidengapäälle »neidän Uscom on
perustettu. Ulostoimitus pttä Sanancuulioitten edes ntzn
luettaman/ ettei he ainoastans opi sitä ulco/ mutta että he
myös taidaisit omilla ynkertaisitta Sanotllans sanoa/cmn-
ga he sen oikein ymmärtäwät/ ja tietäwät sowitta ihellens
Opin/ Lohdutuxexi jaNeuwoxi.

§. XI. Cansaa pitä usein ja ahkerasti neuwottaman
Nucouxen wotmasta / hyödytyxestä ja suurest Tarpesta;
Mutta erinomaisest Nucouspäiwinä Cantaus wijcolla/ joi-
na ne tawalliset Textit sijtä sarnatan. Nucous Sunnun-
taina weisatan Litania Cuoris Puolipäiwän Saman jälken

§. xii. Cosca Evangelium ja Epistola luetan / Uscon
Wirsi/ ja O Jumal sinuakijttw/ weisatan/ nynpitä cöco

Seura-



Chnsttllstst Opista.

Seuracunnan/ Miesten ja Waimoin/ Vlumnäisten ja A'
lammaisten ylösnouseman; Waan cosca Synnin Tunnu-
stus/ HENran Chtollisen Sanat ja Isä meidän Nucouslu-
etan/ nijn pitä caickein lasteman polwillens/ ja nijn sekä
Sydämellä/ Suulla
moittaman sitä suurta caickiwaldiasta lumalata.

§. Xlll.
Kärchä pidetän/ pitä Papin huomeneltain/ ennen cmn Oi-
keuteen istutan/ pitämän Jumalan Palweluxen weisami-
sella ja Nucouxilla/ nijn myös jongun soweliau Textm se«
littämisellä/ joca anda tilan mielen /ehdatta/ euinga suuri
ja rastas Asia jaTyö se on/ cmn eteen otettaman pita; ma-
naten nynhywin nijtä/ jotta Oikeudes istuwat/ cmn nij-
tä jotta Oikiuden eteen tuleman pita/ että he Christilizest ja
oikeinitzens käyttäisit/ jarucoilisit lumalalda Arlno ja
Hywästisiunausta. Tämä caicki tapahtu Kircosa / jos se
ntzn läsnä on/ eli jos je caucana on/ Keräjä sialla. Caupun-
geisa/ joisa istutan Oikiudes ylitze coco Wuoden/ taitan se
eten otetta Wuoden alusii / Isos Kircosa. Mutta meidän
Hofrätteln tnkönä / pidetän se Gluonein eli Istuntisen alu-
sa; silloin pitä ?rXlic<«mtin/ja caickein Oikmden Miesten me-
nemän ylös Kirckoon/ ja sijnä cmn he cuulewat itze Asiaan
sowittttua Samaa/ Auxhuutalnanlulnalata Armon jaA«
mm edestä.

C §.XIV.
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m. Lucu Easiesta.
F. xiv. Joslöytän yhden eli toisen hywäst ehdosta en«

nen tätä otettu tapa Jumalan Palweluxen pitämises/ Ru-
couxis/Texteis eli weisamises/ eli myös Aias/ jona Sarna
pidettämän/ Catechismus selitettämän/ jawäki sijnä tutkistel-
daman pita/ jocatapa ei yhten tule tämän ja sin Asetuxen
can§a/euinKäsikirjas eteen kirjoitettu'on/nijn pitaPispain
Ptspankäräjäs/ ja Kirckoherrain cungin paickacunnasans
sen poistoimittaman; ntzn myös yhteistä Cansaa soweliasti
neuwoman sijtä hyödytyxest/ cum sijnä on/ että Jumalan
Palweluxen harjoitus yhdellä tawalla pidetän/ tehden sen
siweydellä ja toimella/ ettei kengän sijtä pahenis.

111. Lucu.

W aste st n.
§. i.

WtAste pttä cmckeln sunmmasLunm-
MDD asjaArwosapldettämän/ ja Pappein/ntzn usein

cuin sijtä sarnatan och opetetan / Cansaa mana-
'

man / että sen toimituxes pitä senkaltaiset kaytö-
xet ja Ajatuxet oleman/ cuin Jumalisten Chrtstittyin tule/
senpäälle/ ettei eikä Sacramenti ylöncld'
Hotais.

18



m. Lucy Castesia. ,9.

§. ii. Caicki täydellisesti Mailmaan syndynet / ja elä«
wät Lapset pitä Wanhimmildans / wähimmäxikin cahde-
xannen päiwän sisäll/pyhään Casteseen toimitettaman. Jos
jocu lugunpitämättölnydestä sen tampein pitä/ senpäälle
pltä conlittoriumis pandaman elickä Kirconrangaistus/ eli
jotain merkillistä sen sian andaman Kirckoon ja Waiwat-
sille.

§. m. Pyhä Caste pitä aina cunniallisest ja Jumalise-
sti toimitettaman Kircosa / cuin ei hätätila ja muita lailli»
sia esteitä ole/ jotca waatiwat sitä/ että Lapsi pitä cotona
castettaman. Ia sencaltaisella tilalla pitä Caste oikein ja
täydellisesti caickein tawallisten Nucousten ja
cansia toimitettaman; fa ei pidä sijtte sallittaman chtän
wastutista Nistitzemistä/ cuin muutamis paicoisa tähän asti
on tapa ollut. Caste pitä myös/ niin paljo cmn mahdolli-
nen on/ tapahtuman jongun Sunnuntai eli Pyhäpäiwänä/
el: myös Nucoushetkenä/ cosca Christilinen Seuracunda
coosa on/ ja taita yximielisest rucoilla lumalata Lapsen e-
destä / ja kehoitetuxi tulla Jumalisen Haluun ja ylistyxeen
tämän Autuden wälicappalen edestä.

§. IV. Caste pitä Jumalan Sanalla/ japuhtalla/ se-
coittamattomalla Vedellä toimitettaman/ omilda Seura-
tunnan Sarnamiehildä/ sijnä cuin Lapset syndynet owat/
erinomalsest itze Kirckoherralda/ jos hän saapuilla ja ilman
estetä on. Ei cuittngan pidä Seuracmman läsenlldä kiel<

C; tyo-



lii. Lmu Castefia.
ty oleman cutzumast tähän asiaan Cappalaista/ loshenyn
tahtowat. Pappi pahasta ainoastans Lapsen Pään/ja sen
Medellä casta / pitäden sijnä ne Oremoniat ja Nucouxet/
ja myös sen tawan / cuin tähän asti ollut / ja Käsikirjaan
sisälwedetty on. '

§. V. Coscaseonwanha/ hywä ja ChttstillnenTapa/
että Casten tykönä pidetän muutamtta Personia/ jotca
Cumnnxi cuhutau/ ja Lapsen Casten Todistajat owat/ nijn
pitä se tästedes cuin tähängin asti pidettamän; Ci miten-
gan sijhen muita cuhuttaman/ cuin nejotca owatmeidän Ke,
ligiomstam/ lailliseen Ikän tullet/ ja Catechismuxen opisa
hywin taitawat. Se cuin johongun lulkichndijn ja Pa-
hantecoon sidottu on/ ei pidä mlllakän muoto Cummaxicu-
Huttaman/ ei myös Papilda/ ilman edellakäiwästa paran-
nusta/ sijhen sallittaman. Sentahden pltä Wanhlmbaln
oleman welcapäät aicanans Sarnamiehelle/ erittäin Kirc-
koherralle/ jos hän la,ml on/ waicka he Cappalaisen ristit-
tzemän tahdoisit/ ennen tietä andaman / cutca Personat
Todistajixi cutzutut owat/ ettei sijtte cuin he Kirckoon tule-
wat/ jotain metelltä tapahduis. Ia cosca Cappalainen sij-
hen joscus cuhutan/ pitä hänen cohta/ erittäinCaupungei-
sa/ jotsa se soweliast tapahtua taita/ ilmoittaman sen
Kirckoherralle/ jonga cuuliaisuden alla hän on/ sen päälle/
että hänellä olis caicki tarpellinen tieto hänen toimituxe-

stans
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ili. Lucu CasteM z,

stnus/ ja Lapsen Nimi pnna Cullllnain Ntmem cansia Kir<
conkirjaan kirjoitetuxi tulis.

§. vi. Papin pita aina kysymän jos Lapsi on cotona
castettu; Jos hän ymmärta ettei se ole oikein castettu/ lchn
pita hänen sen castaman/ nhincuin ei st ottscan castettu.

§. vil. Löytyt Lapset/ joiden castejta ei yhtan wahwa
tieto ole/ pita castettaman silda Papilda / jolda sitä ensin
anotan; Ia sijtte muistutettaman meidän Wircamiehillem/
ja Caupungin Csiwallalle/ että henijden ylöspitamisest ja
plöscaswattamisest murhen pitawat.

§. vm. Cmcki wierast jotca tasa Walda-
cunnas asuwatja olestelewat/ pitä andaman Lapsensca-
sta meidän Papeildaln/ meidän dcremomatllam jaNucou-
Mam; Nyn ei pidä myös yhtan muuta sijhen Cummixi
cutzuman/ cuin nijta jotca öwat meidän keiiZiomjtam.

§. IX. Jos ne Maan juoxiat euin lneidan seasamMlt'
stacansaxi ett Mllstalaisixi cutzutan/ wielä lneidan Kieldöäln
wastan/ itzens meidän Waldacundaam sala sifalletunglsit/
ja synnytmsit taalla Lapsia/ cli toisit myötans assen syndy-
neita /ja nijlle anoisit Castttta; ntjn se M myöden annetta-
man/ ja Wanhimbtta uscollisest lnanattmnan / että he aset-
tawat ttzens johongun wisjijn paickaan/ andawat itzens o-
petetta Christilises opis / ja tulewat Jumalan Seumcun-

Cz Ml!



m. Tucu Castesi<?.
nan yhteyteen; Cli jos ei he sitä tahdo tehdä/ nyn jättäkön
Lapset tänne/jotca meidän Wircamiehem pitä ylöscaswat-
taa andmnan.

§. x. ludalaiset/ Turkit/ Morianit ia Pacanat/ jotca
tänne Waldacundaan sisältulewat/ pitä opetettaman mei-
dän oikiast Opistam / ja saatettaman Nistijn ja Castesen;
Jos ei ne tästä murhetta pidä/ joiden se tehdä tule/ ntzn pi-
tä ne sen edestä tygö puhuttaman.

§. xi. Eosca jocu Äpärä Lapsi pitä castettaman/ ntzn
pitä Papin kyllä kysymän sen wanhinbitten perän; Mutta
jos eihän taida sijta yhtän tieto saada/ ntzn ei hänen pidä
millän muoto sentähden kieldämän LapseldaCastetta;waan
mmlmallisellEsiwallalle tiettäwäxi tekemän/että äpäräLap-
si on syndynyt/ ja castetuxi tullut/ jonga sijtte tule soweliasti
tutkistella Lapsen wanhimmista.

§. xii. Papin pitä Kirconkirjaan kirjoittaman paiean
jaPäiwän/ cusa jacosca Lapsi syndynyt on/ ja cosca se ca-
stetuxitule/ ntzNMyös Lapsen Nimen/ senWanhimmitten
janijden Nunek/ cmn sen Castesen owat Todistajat ollet.

§. Xlll.
että he Wtäwät luMalata Rumins Hedelmän edestä/ ja
andawat sen Jumalan suojelluxeen uscollisill Rucouxilla.
NW pitä myös wiriäst muwottaman sijta Cpähuomiosta/

jon-



lv. LmuHatacastesta
jonga cautta toisinans itze Wanhimmilda/ toisinMs Imet-
tajilda Lapset tucautetan. Costa sencaltainen coma Onni ta?
pahtu/ntzn pita chypaan seisoman Kirconrangaistuxen/ja I
mettäjat ilman sitä/ Mailmalliseld Duomantda cowall
rangaistuxella cuntettaman/ muille carttexi.

IV. Lucu

Nätamstesta.l i
§. i.

WMlppetn pltäVansa neuwoman/cmn-CZHW ga ja cosca Hatcicaste pitä tonnitettaman / nijn
WW ttta sijna caicki waarinkayttamys / suruttomus

ja epähuomio ennatetyxt ja estetpxituks.
§. u. Costa Lapsi on aiwan heitto/ nyn ettet sitä talt-

ta Kirckoon wieta/ eikä Papin tulemusta odotetta/ nyn pi-
tälmnalisillezlhmisille/ jotca owat oMaanlkaan tullet/
ymmättawmststa/ ja Catechismuxm opis hywin harjoitetu-
sta Mieswäesta/ waan jos ei ketan ntjsta saapuilla ole/ jol,
laculleWaimowaesta/ lupa annettu oleman Lasta easta/ai-
noastans että se tapahtu oikein/ Wedella/ Isan Jumalan/Pojan jaPyhän Hengen Nimeen; andaden ne lasnäolewai-set Lapsen Jumalan halduun/ Isa meidän Nucouxella ja
Slunamella.

§.IH.
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Zl4 iv- Tuen Hatäcastesia.
§. 111. Cosca sencaltainenHätatilaft castettu Lapfi tule

woimaans/ nhln sepitä wietämän Kirckoon/ja Papin sen
perän kysymän/ jos se on oikein castettu / sijtte luke hän sen
ylitze ne Nucouxet/ cuin Käsikirjas seisowat/ ja Mm asete-
tut owat/nijn myös anda Lapselle Nimen/ josei se jo Castc-sa annettu ole.

§. IV. Csiwallan LMpungelsa/ja Klrckoherrain Maal-
la ynnä Kirconmiesten jaEuusimiestencansa/ pita ottaman
Jumalisia ja eunniallisia Maunoja Lastenämmixl' eliLa-
stenwaimoixi/ ja nijtä/ jotca sijna asias hywin coetelluto-
wat. Ne pitä myös hywiU.tutkisteldamanPapeilda heidän
Christilises Opisans/ ja neuwottaman cmnga Hätäcaste
pitä toimitettaman/ jacaicki wäärinkäyttämys sijnä estet-
tämän/ nyn myös cuinga he wahwistalsit SynnyttäwäW
heidän Tuscasans jawaiwasans/ ja neuwoisit heitä luma-
laldn apu hywäs toiwosa kävsiwallistst odottalnan.

V. Lucu

konkapmW.
§. I.

IWAstttt spnnpttäwmsttn pita ltzenssisällpitämän liki cuusiWijcko chnnyttäntisen jäl<
ken/ että Christilinen tapa/ pllbtalls/ ja cunnialli-

sus/



vi. ottamisesi. 25

sus/ nijn myös heidän oma terweydens sitä waati; Stztte
otttan he Kirckoon endisen tawan jälken.

§. n. Ne Waimot/ jotta owat sijttänet Lapsen Ma-
miestens cansia /ja jynnyttawät/ nyn myös tahtowat
Kirckoon/ ennencuin he wihityri tulewat/ ei pidä nijn Kir-
koon otettanlan / cuin muut cllnnialliset ja puhtat Lastcn-
chnnyttajat / waan erinoMaisell Rucouxen tawalla / cuin
Käsikirjaan sisallwedtttt) on. Mutta ne cuin löytän Mie,
hildans maatun/ ja ei cuitengan siinnytä Lasta ennen Hää-
paiwa/ pitänijncuin muut cunnialliset Waimot Mrckoon
otettaman/ ja Salasängpstä andaman Kirckoon Caxi Da-
larita Hopia Raha.

vi. Lum

Mptstn eli MpWM
päästöstä.

§. i.

MMAppetn pttä neuwoman Vansa/ ktjt-
MJ M tämän lumalata/ joca sen sowinnon/ cuin mei-

danHCßram/ICsus Christus/ meidän ja mei-
Syndnn edestä Pynans ja Cuolemans caut-

ta tehnyt on / nijn hywaxi otta / ettei hän ainoastansCa-
D stesa



vii. Lucu Ripistä.

stesa ota meitä ystawyteen/ ja Synnit andexi anna; Mut-
ta myös cosca jocu Perkelen yllytyxestä/ jaLihan vahast Hi-
mosta/ jallens lange suuryn ja cuolettawaisijnSyndeijn/ntzn
ei hän tahdo Armon Owe anda Wnisuljetta, waan aina
sen awchattä caMlle yhteisesi/ ja itzecullengin erinomaiftst/
jotca heitans oikian Christilisen Synnin catumuxeen kijrut-
tawat/ ja Sydamestans itzens taata tahtowat.

§. ii. Sitaliktn pita Cansa neuwottaman/ ettahetai-
daisit sen Catumuxen ja parannuxen / cuin jocapaiwa ta-
pahtuman pita/ cosca he tunnustawat itzens Syndisixi In?
malan edes/ hywin eroitta sijta synnin Tunnustuxesta/ josta
tasa nyt puhutan/ joca on colminainen: Cnsin Salarippi/
sijtte yhteinen Rippi/ cosca monoa yhtä haawa/ eli jocu eri-
nans anda itzens ripittä; jawijmein lulkirippi/ cuin Syn-
disen täyty jongunsuuren julkisynnin tähden tehdä/ soivitta-
xenslmnalan Seuracunda/joca haneldä pahoitettu on.

VII. Lucu

Malartptsia.
§. i.

IMMarippi tapahtu sillom / cosca jocu
Sananpalweljalle ilmoitta jongun sim-

on Hengellinen Asia/elijotam muu-
ta/ cuin
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vii. Lncu GaltMplst<Z.

ta/cuin hänen Omatundoans waiwa/ että hänelle taitai-
sin auda Neuwo ja lohdutusta pyhästä Ramatusta.

§. ii. Cosca Syndi ntzn sala on/ ettei se kellengän muul-
le/min Jumalalle/ ja Syndiselle/ eli usiammalle Synnis
osalliselle/ tiettäwä ole/ ja Syndinen sen Papin edes tun-
nusta/ ja catu/ nyn myös lupa / nyn hän pitä
ripitettämän/ ja synnistäns päästettämän. Ia ei pidä yh-
dengän Papin sencaltaista Syndistä ja hänen ricostuns il-
lnotttanmn/ waan Hengens nckonut oleman/ jos hän sen
teke. Jos jotain sencaltaista ilmei tule Papin cautta / eli
jongun muun/ joca on ihens kätkenyt sala cuuldeleman/sitä
e: pidä ikänäns toden edestä pidettämän/ ja se wiecas Ih-
minen pitä ntzn hywin cuin Pappikin Hengeldä poisran-
gaistaman.

§. m. Jos nyn tapahtu/ että jocu murhellinen ja catu-
wainen Syndinen tunnusta/ ettei hän ett mutta hänen cans-
sans/on aicoinut sitä cuin on oimen iXsX xi2jett3tis, mettä
ja meidän Euningallista Huonettaln wastan Hengen ja hy-
wyden puolesta/ eli jotain petolista aicoimusta Isänmaata
wastan/ eli Tulen sytyttämistä jotain Murha eliMyrckyä/
muutamia wastan yhteisesi/ eli yhtä erinomaisesi/ ntzn pi-
tä Pappein ahkerasi ja hywin tiedusteleman caickia asian-
haaroja/ ichn myös neuwoman ja manaman Syudism' /

että hän itze sen ilmoitta meidän Wircmmehillem/ jotca sij-
3)2 näPai-



vii. L. Salan'p:M.

na Paickacunnas owat. Silla ltte myös sencaltaiftlle/ joca
pahan aiwoituxens näin ilmoltta/ ja sitä catu/ andexanda-
misen ja rangaistuxest wapauden tällä täydellisest lupamme/
cosca hän ne/ jotta hänen cansians phdes neuwos ja työsa
ollet owat/ ilmottta ja tiettäwäxi teke. Jos ei H.in sijhen
tuitta ylitze puhutta/ nyn pitä Pappein mcanans / ja hy»
wällä toimcllisudella asiasta waroiman nW/ joidenga se
tule/ että he wahingota carttaisit. Mutta ei pidä yhtän O-
pettäjä wadittaman Persona ilmoittaman.

§. IV. losjocuedcstule/ ja päälläns tunnusta suuren
Hengellisen Asian / josta cunniallisen ja ymmärtäwäisen
waen seas/ joilla ei mitänwiha eli ryta hänen eanstansole/
on cauwan huuto ollut/ zoca on yhtäläinen/ ja toden muo-
toisten tietöin ja asiain Haarain paalia perustettu; eli myös
jos jocu tunnusta päällens csrkian Hengellisen Asian/ josta
hända julkistst soimattu/ ja hän sen tähden Lain eten wie-
työn; Ntznpita Papin manmnan händä / että han sen
tuNnustais Duomarin edes. Jos Syndinen ei tahdo ran-
gaistuxen tähden sijhen myöndyä/ ja Syndi on sijtä luonop

sta ja tilasta / että se on jo täytctty / ja ei enä taida tulla
jongun turmelluxex )g MM pitn Sarnnmie-
hen estänM händä jongun ajan 3iipildä ja HCRran Ch-
tolliselda / muutoin josei Syndinen ole cuoleman waaras:
Mutta jos Syndi onftmaltmnen/ että st wielä taita wa<

hingon
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vlii.L.Wtelststßlplstä.
hingon jaWaaran lnatcan saatta/ silloin ei pidä Syndinen
milläkän muoto chnnistäns päästettämän/ ennmcuin hänsen Duomarin edes tunnusta: wnan Papille ei pidä lupa
annettu oleman händä ilmoitta. Jos myös jocu/minDuo-
marilda wapaxi tehty on/ sijtte perästä hywäll ehdolla syn-
dins tunnusta )a catu/ se pitä Papilda ripin saaman/ jaet
ilmoitettaman / eikä enämäll tutkistelemisella sijnä asias
waiwattaman.

VIII. Lucu/

WtetM Vtptsta.
F. i.

MMHtetsell Rtptlle/ cutn caMs meidän
MMM Ruotzin (ja Suomen) Seuracunmsa pidttäll/tu-

lewäki edes Rippilsän eten/ toisinans harwat/
toisinans monda/ jotca Syndms tunnustawat/ja

pMwät nystä tulla päästetyn; eli myös
jotca molemmat tawat oikias toimituxesans owqt lulvalli-
jet/ja sentähden et pidä kcldäkän kielttamän ennWä Rip-
pi/ cosca sitä anotan / eli cusa se meidän Waldacmmasam
tapa on pidettä.

§. il. Calckein nyden/cuin tahtowat heitans anda ri-
pittä/ pitä ennen Sarnamiehelle itzens tietä andalnan; Ia

D; cosca
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vm. Lmu^ytelftst

cofca jotuPerhenisiindä/ ynnä Lastcns jaPerhens cansia /

tahto käydä Ripille/ nyn pitä sen saman/ jos hän kirjoitta
taita/ jocaihen Nimen ylöskirjoittaman/ ja lähettämän sen
Sammniehen tygö; eli myös muutom/ erinomaiftst Maal-
la/ Suusanalla sen Papille tiettäwäx tekemän / cosca hän
Kirckoon tule/ että hän mahdais tietä/cutca ja cuinga mon-
da jocakerta Ripille käy. Caupungeisa / joisa se nyn ennen
on tapa ollut/ pitä heidän Lauwantaina Kirckoon coeondu-
man/ eli sinä päiwänä min on lähin muita Pyhä-ja suuria
Rucouspäiwlä/ ja jälren Jumalan auxhuutamisen/ Weisa-
misella jaNucouxella/ menemän ionguu sen Seuracunuan
Papin/ Kirckoherran eli Cappalaisen tygö/ ja andaulan i-
hens ripittä. Jos jocupytä mennä erlnclns Ripille/ ja täy-
den Syyn tähden samana päiwänä nautita HCRran pyhä
Ehtollista / sitä ei pidä kielttämckn: Mutta Maalla pitä
Wäki Sunnuntain/ luhlapäiwän eli Nucouspäiwän Huo-z meneltainripitettamän sijttecuin Catechismuxen Tutkistele-

l mus on jo päätetty / ja ennencuin PuomMwäsarnaan yh-
tensoitetan: Joca nyn hywin N'yös nMe/ cuin Caupun-
geisa asuwat/ sallittaman pitä/ joshesirä pytawät. lot-
ca ensimäisenkerran tahtowat mennä Ripille/ ja Jumalan
Pöydälle/ eli astein toisesi Seuracunnasta tullet / eli muu-
toin tundemattomat/ nM ci pidä edespäästettämän/ennen-
cuin he owat Kirckoherran tykönä ollet/ ja hän heitä Chri-
stilises opisans tutkistellut/ nyn myös saanut Tiedon ja To-
distuxen heidän Clämäkenastans. §.m.
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RlpiM
§. iii. Ripille ja HCNran Chtolliselle ei pldä ketakän

päästettämän/ joca julkisynnin tehnyt on/ cutn luMripin
alla tuleman pitä; Paljowahellnnin sitä/ jotca pannaan
pandu on/ muutoin jos ei hän ole cuoleman waaras; Cul-
tengin aina sillä waroimisella/ että jos hckn jällens terwe-
xi tule/ nijn hänen pitä Seuracunnan jowittaman. Joca
Työns tunnusta / mutta kieldä sillä pahoin tehnens/ sitä
ei pldä ripttettämän; Cimyös nytä cuin Hocarit eli höy-
rät owat/ nyncauwan eutn ei he taida oittaan Pmmärry-
xen tulla; Cimyös nijtä/jotca ei taida Christillisen Opin
Pääcappalitans; Ci myös Lapsia cuin i; eli 14 Ajastaica
nuoremlnat owat/ muutoin jos ei heidän tykönäns/ jalken
ahkeran tutkistelemuxen / löytä hywä Ymmärrystä Ripin
hyödytyxest / ja pyhän Chtollisen calliudesta / nyn myös e-
rinomaista hartautta ja Himo sen jalken/ ennomaisest cuo-
leman waaras / silloin myös kyllä sitä nuorembatkin sillä
lohdutetta ja wirwotetta taitan. Wanhat/ ja ne Mda mui'
sto on kadonnut / nHn ettei he taida oppia / ja cuitengin
tmmustawat itzens wmwmsix Syndisixi/jauscowat/ että
heidän Syndins Chnstuxen tähden andexannetan/ mahta-
wat Ripille ja HCRmn Chtollisille päästä. Ntzn myös
rijwatut Ihnnset/ cosca he sitä anowat/ ja Jumalan Ar-
mon cautta/ ownt wapat Satanan ahdistuxest/ tunnusta.-
wat lEsuxen Chnstuxen Wapahtajaxens / ja rucoilcwat
lumalalda Syndein andexsaamista/ ymärtäwät autudcns

Cap-
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ix. LuculttMriplsta ja

Cavpalet/ ja eläwätChristilisest/ waan ei Millan muoto ne/
jottastncaltaises wiheljäisydejans owatlumalattomat.My-
kgt/ jotca Christilistst eläwät/ ja andawat wahwat lnerkit/
ettähehimoitzewat Rippiä ja HCNran Chtollista/ pita
myös sijtci osallisix tuleman. Wierat/meidän
jotca ei taida meidänKieldäm/ ripitettäkön nijn/ että jocu
Papin ja heidän wäWäns tulkitze. «

§. IV. Ci yxikän Pappi mahda paljan puhen/ cli tyh-
jiin huudon tähden ketän estä pois Ripildä/ ja HCNran EH-
tolliselda.

IX. Lucu.
FMrtpW jaLmon-

mngatstuxesta.
5. I.

ja Kirconranqaistus on se
- Synnin Tunnustus/ cum jocuSyndinen Lailwoi-

tettu ja sacoitettu teke Seuracmman edes / cosca
HM tunnusta thens asian sypääxi / jonga tähden

hän julkisest npitetän / ja todista Sydämens murhcn nimi-
tetyn Synnin ylitze/ rucoile lumalalda ja Seuracunnalda
andexi/ntzn myös lupa catulnuxen jaParannuxm.

s-ll'
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Rircdtt rattgmstuxesta.

§. ii, Costa jocu julkisest tehdyn Synnin tähden pitä
MailmalllsenDuomion jälken/ ulosseisomanlulkiripin/ jase
nsctta itzens sitä wastan / silloin pitä meidän KästyllWen
Papille awulliset ownan / ja ntjn laittalnan / ettei se ai-
wan cauwan tulis wijwytetyxi/ eli se rangaistus peräti maa,
hanlyödyxi.

§. m. Cosca sencaltaincn Syndinen näyttä totisen ea-
tmnuren jamurhen Syndins ylitze/ ja lupa parannuxen/sil-
loin pita Rippijsän hänen synnistäns julkisest päästämän/
ja Jumalan Seuracundan ottaman/ sillä muodoll ja ta-
ivalla/cuin Käsikirja sisälläns pitä) ja sijnä tykönä mana-
nianhändä/että hännäyttäisParannuxens almun andami-
scllss/warans ja tilans jälkcn.

§. iv. loca Salawuotcuteen lange / nyn Mies cuin
Wmmo / sen M yhden Sunnuntain Puolipäiwän Sar-
nan alla/ seisoman sitä warten tehdyn ja asetetun rangai-
stus laudan päällä sijtä ajasta/ cuin toinen kerta soitetan /
ja hän saluall kerralla ilmoicettaman Sarnastuolis/ ja coco
Seuracunnan läsnä olles ripitettälnän. Jos jocu tahto sij«
ta päästä / se andacan Sata daleri Hopm Naha / puolen
Pitäjän Kirckoon/ja toisen puolen/ elickäWaiwaistenHuo-
neseen/ eli Seuracunnan Waiwaisille/ sijna cuin ricos on
tapahtunut/ jaripitettäkön Sacarstisa. Tulis zocu jallens
toisen kerran / ja tahdois silloingin itzens Rahalla lunasta

E Ran<
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ix. Lue.lulrlrlplsta

Rangaistuslaudalda/ ntzn tehtzön ulos caxikertaistst nijn pal-
jo min ensimäisell kerralla: Mutta jos jocu colmannen ker<
ran sijna löytän/ ntzn sen pitä wetämän Sacko 200 Dal.
Hopia Raha/ Kirckoon laWaiwaistenhuoneseen/ eli Pitä-
jän Waiwaisille/ ja seisoman yhden Sunnuntain Rangai-
stuslaudalla/ ja n saaman itzens lunasta/ ja sijtte pitä hän
julkisestripitettälmn; Jos ei hän woi sacko tehdä/ ntzn ma-
xacan Ruumillans Rangaistus Ordningin jälken. loca
wihityn eli itze wihitty waldalnan eansia huorin te-
ke/ sen pitä colme Sunnuntaita järjestans seisoman Nangai-
stuslaudalla/ ja ei suingan saaman itzens sijtä Nahalla lu»
nasta.

§. V. lulkiripittämises pirä Papin Cansaa waroi-
man / ettei he ntzn ajattelemattomat olis / ja soimais sitä
catuwaista Syndistä/ että hänKirconrangaistuxenulossei-
sonuton/ janyn Jumalan edes itzens nöyryttänyt; Jos
pcu sen teke/ se pltä Syyns jälkon curitettaman/ ja Mail-
malliseld Oikiudelda rangaistmnan.

X.
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X. Luc.pattttasta.

X. Lucu.

Vannasta.
§. i<

MMAtcka Me olem meidän Mammat-
M»DM sem wastoin caickinaisia pahoja Töitä / ruoria

ja Wicoja hywäll Lailla/ Ordningeilla ja Ase-
tuxilla nijn edescatzonet/' ettei sitä rangatstuxm

tapa/ cuin Pannan panemises tapahtu / Jumalan Awul-
la coscan/ eli mwan harwsin/ tarwittaman pidäis; Cm,
tengin se ensimäises Chrisfilises Seuracunnas on
pidetty/ nynon snurest tarpellinen/ että josain sencaltaises
Tilas meidän Waldacunnasam/ Jumalan Seuracunda /
jonga perän catzomus/ warjellus ja edeswastaus MeilleIu»
malalda uscottu on/ tiedäis/ cuinga sen canfia tehtämänMtä; stntähden on Pannasta nain asetettu/cuin seura.

§. ii. Pappem pita uscoWst neuwolnan Sanancuu-
lMansTaiwanwaldacunnan Awmmltten Mast wounastjawmcutunsta / Jumalan Sanan jalken / ja emnga ne /
jotca catumattomudm cautta Jumalan Seuracunnasta u-
lossuljetan/ Hens andawat caickem suurembaan Waaraan
ja Eadotuxeen / nM Ijammcklsen min Ajallisen hywydms

E 2 puole-
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x. K. Palmasta.
puolesta; Sentähden pita heidän nyncuin useollisten Sie-
lun pmmemtten/ eiainoastans yhteisi st rangaiscman Syn-
diä/ mutta myös cosca jocu Sanancuuliotsta fulkises/ja mi-
kille tiettawäs/ Synnis ja Wias itzens paadutta/ cuin Ju-
malan wihoitta / ja pahennuxen ylöskehoitta; Waan on
cuitengm siitä tllasta/ ettei Syndistä taita cohta sentähden
Lain eten wieta/ (silla ne Asiat/ joidenpa Me MaLaki on/
pita cohta Lain jälkcn etzittamän/ Mailinallisen Duolnarin
edes) silloin pita heidän Christuxen Käskyn jätken/ ensimai-
sen kerran cahda kesten/ Syndisen eten hänen ricoxens pa-
neman/ja jos ei se tahdo autta/toisenkerran ottaman tygöns
caxi eli cölme lulnalista ja Toimelista Miestä Seuracun-
nasta/ nOen läsnäollesa/wastudest manaman Syndistä pa-
rannuxeen. Jos ei hän wiela sijtte tahdois itzens parata/
nijn andacon Kirckoherra sen Pispalle ja <7onl,lioriumille
tiettäwäx/ joiden Pitä cutzulnan Syndisen eteens/ ja hända
taydell todella manaman/ ja jos ei hän itzens kaatä tahdo/
paneman hänen maarätpx ajaxt/ pois pyhän Chtollisen
nautitzemlM ja muista Seuracunnan wapauxist/ joca m-
hutan wähelnmäx Pannaxi. Jos hän wiela sijtte Synni-
sa itzens paatunen pita/ ntzn pita Kirckoherran sen tekemän
Pispallejac?onlitt«limnillewastudesttiettawaxi/jahetHancol)-
ta andaman Meidän / eli meidän Duomion edesseisoillem
tietä hänen Pahatecons ja catmmttomudens / että lnah-

detal-
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x. L. Pattttasia.
delaisin coetella/ jos cl stncaltainm Syndinen / Mallmab
lisen Rangaisturen cautta sillä tawalla mm hän ansaitze /

taitais waaditta Parammxeen. Jos ei hän sijtteckäl'
Synnistä lacka/ nijn mahla wihdoin wijmen hänen Kircko'
herrans/ sijttettnn Asian totinen tila onMeille ensin ja edel-
lä ilmoitettu/ /a hän Pispan ja kästyn M
ken/on colme Sunnuntaita jarjestäns/ muluttanut hänet
Parammxeen / ilmotttanut hänen Wicans/ ja mananu:
Seuracunda rucoileman lumalata hänen edestäns/ perät?
poiseroittaman sen nijn paatunen ja eatumattoman Syw
disen Jumalan Seuracunnan yhteydest/ ja julkisesti Sar-
nastuolilda hänen Pannan paneman, tällä scurawaisella
taivalla.

Ctta on tehnyt scncaltaisen Synnin/cuin julki on/n.
ja sillä meidän Seuracunnasaln suuren pahennuxen mat-
can saattanut/ ja on hän pldäkylla manattu/ mutta ei cui-
tengan näytä yhtän parannusta/ waanynsiästiwastan
hacka/ ja paatuPahudesans; Sentahdenpanen minä hä-
nen nyt HCRran ICsuren Christuxen Kästyn / ja Sar-
nawiralla useotun Woiman jälkeu / Pannaan / eroittain
hänen pyhän Christilistn Seuracunnan Osallisudest/ ja sidon
hänen Syndijns/ sijhen asti että hän mielens Maltta/itzens
nöyryttä/ Syndms tunnusta/ ja Paraunuxen tariye.

C; §.m-
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x. T.Pannasta.
§. ui. loca tämän enämmän Pannan panemisen caut-

ta tule utossuljetuxtlulnalan Seuracunnan yhteydest / sen
pitä myös caikist Cocouxista / ja muiden Ihmisten Cansa-
käymisesi ulossuljettu oleman/ paitzi Waimons/ Lastens ja
Perhens. Jos jocu muita/joca tietä hänen Pannaan cuu-
lutetuxi/ hänen Huonesens otta / eli hänen cansians Syö
ja Juo / sen pitä seisoman julki Nipin; Cuitengin taitan
hänen cansians cauppa tehdä/ ostamises ja waihettamises/
waan ei nijncuin Christityn Wclien cansia.

§. iv. Jos jocu on enämmän Pannasa / min coco
Wuoden/ ja sillä wälillä Sielun Paimenen manauxen pe-
räti ylöncatzo/ ja Catumattomudesans paatu/ nyn hän pi-
tä Waldacunnasta ulosajettaman. Jos Inmala sen Ar-
mon anda / että Pannan pandu teke oikian catumuxenja
parannuxen/ nijn pitä hän ilman wywytystä sallittaman
tulla julkiRlpptzn/ ja Seuracunnan wapauxyn.

§. V. lossejocaPannan pandu on/tulecowmsairaxi/
ja catu Syndejans / anoden HCRran Chtollista / nynei
pidä Sielunpaimenen häneldä sitä kieldämän; Cuitengln
sillä Csipuhella / että hänen pitä lulkiripin seisoman/ jos
hän terwen tule: Mutta jos se Pannaan cuulutettu cuole
Catumattomudesans/ nyn ei pidä händä Papilda / eikä
Kbrckoaitaan haudattaman.

L.VI.
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xi. L. HMRrittt MtMsefi.
§. Vl. Se Wnännkäyttälnys pitä poispandamän /

euuwtta jongun Pannaan / cusa Työ on kyllä tiettäwli?
waan ttze Syndinen tietämätöin / nincuin Warcaudes-/
Ryöwamises ja Murhaja; Waan Seuracundaa pitä sen-
caltaisis Tiloisa mauattaman/ että he Syndistn ilmoitta
wat/ jos se jollakin Sanancuulioista tiettäwä on/eli nnM
lumalatarucoilewat/ että hän ilmi tulis.

XI. Lucu.

VMmn MMM
§. i.

Paäcappaletta HLRmn pyhast
Chtolliststa/ pltä Saarnamiesten/ cm'ckem smlnm-

murhenpitamisellä/ Seuracunnisans opet-
taman Sanancuulioitans oikem ymmärtämän/

mikä se on/ ja mitähywa ja hyödytystä sen oikia nautitze-
mus myötäns pitä / nijn myös fitä wastan / mikä Sielun
waara sen Wäärinkäyttamises ja ylömatzes on/ sen päälle
että Sanancuulioitten Sydämet tulisit ylösheratetyri/ n-
sem/wHlmmaxiksn colme el: neljä kerta Ajckstajas/ luma-Mtchens wnlmHaman/ MMM nauiitzeman jawastan
ottaman tätä pyhä Sacmmenti/ Wons wahwistuxex ja

Sie-
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X! L. HMRmtt
Sieluins ijancaickisex Autudexi; Josta wa!mijwxest/ja mi-
sä se seiso/ pitä Sanancuulioita usiastja ustollistst neuwot?
taman.

§. n. los jocu wastchacoisest itzens / ylitzen wuoden
ja päiwän/ HERran Chtolliselda poisplta / se pitä pidet-
taman ja tngöpuhuttaman nijncuin Christttlömän / jon.ga
cansia pitä tehtälnän sillä mwalla/ cuinWi nyt ennen lul-
kiripist ja Pannasta sanottu on;.Muutoin jos eijvm olis
joutunut stncaltaisem Oikluden käymiseen/ ettei hän stntnh-
den tmdais hywäll omall Tunnolla sijhen mennä ja sällit-
tä; Eli jos jongunOmatundo olis sencaltaisell AhdistuxellH
waiwattu/ ettei se olis tarpellmen händä sijhen päästä/ en-
nencuin hän paramman neuwonnsen cautta tule oikiaan
Pmmärryxen johdatetuxi.

§. m. Sarnamiesten pitä usein opettaman ja mana-
man Sanancuulioitans/ että he wälttäisit caicklnaOa Na-
toja jaCripuraisutta/ja ahkeroitzisit pitä ystäwyträ jaChristi-
lista Rackautta/ntzn myös sowMdotaLähimmäisens cansia/
neuwoten heitä cmnga suurest tarpelltnen se on sille/ joca
tahto näyttä oikian catmnuxen japarannuxen / sijtte cuin
hän on Lähimäistäns wastanrickonut/jaSanoitta eli Töillä
hänellewahingon saattanut/ häne« ,C«»nians/ Terwey-
dens/ Hengens ja Hywydens puolesta/ että hän tundeSyn-
dins/ andexano sitä silda joca wahingon kärsinyt on/ ja ntzn
paljo cuin mahdollinen on/ hänen lepyttä jasowttta.
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Sytolllsest.

§. iv. Jos ne/jotca owatsencaltaises Oikeuden kaymi<
ses / cuin taita kehoitta ja matcansatta carwan Mielen ja
Wihan/ ahkerasti pytawat mennä HCRran EhtolM
la/ nyn n pidä sitä heildä kielttaman/ jos he ahkeran tut-
kimisen ja oikian neuwoinisen jalken / taitawat hywall o-
mall Tunnolla tunnusta/ ettei heidän Sydamesans ole mi-
tan paha Nijtaweljens Persona wastan/ waan luottawat
Wiattomuteens ja oittaan Asiaans/ jonga he ilman wihata
ja Costenpyyndö andawat Duomarin halduun sitä oikein
tutkia ja hywäxlöyta. NHu myös jos jom joutu Nijtaan
ntzn cowan Ihntisen cansia / cuin ei tahdo itzens mittän
tawalla sowindoon anda/ jolle han caicki Christiliset sowin-
non Walicappalet tarinnut on/ waan ei ole niM mitan ai-
toin saanut / se pita myös osallisex tuleman sijta pyhästä
Sacramentista / jos han sen tpkönans löyta / että han sen
hywall omall Tunnolla wastanotta taita.

§. v. HCNran Chtollista ei pidä kenengän waärin-
käyttämän/ wahwistaxens silla itzens oleman syyttölnan jo-
hongunwiean / josta handa soimatan; paho wahemmän
sitomisex/ wahwistaluan silla jotainlupausta/ olisseAwios'
kaffynAsiaselimuusii.

§. vi. Ciphdengan Papin pidck/ jongun oman asi-
ans / eli Suculaistens ja omaistens Asian tähden / waicka
mikä st olla taidais/ estämän ketan HENran Ehtolliselda:

F Mutta
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xi. L. HMRmtt
Mutta ne jotca macawat suurisa Synneisä/ pitä ahkerasti
ja usein manattaman/ että heitzens parannaisit/ ja olisit
Ms HERran Chtolliftlda / nyncauwan cuin he elnwät
Catumattomudesans; Ia jos ei he parannusta tee/ pitä hei-
dän canstans tehtämän/ nyncnin täsä ennen Pannasta sa-
nottu on.

§. vii. Tätä pyhä Sacramenti pitä ulosjaettmnan
nijn usein cuin Seuracunuan Jäsenet sitä hnnoitzewat / ja
suuris Seuracunnisa/ wähimmäxikin joca toisna eli colman-
dena Sunnuntaina; Ia ei pidä yhdengän Papin sitä y-
löslyckämän/ eli sen cansia whiwyttelemän suurijn Juhliin
ja Rucouspäiwyn.

§. vili. pltaKirc-
kowärdin/ eli Luckarin/ edestuoman ntzn monda öylätti/ )a
ntjn paljo Wyna/ min tarwitan/ ja ne pannan Marilla/
ennencmn Asetus Sanat / ja Isa meidän nyden ylitze luet-
tu on.

§. ix. Sarnamiehen pitä Samasmolilla rucoilelnan
lumalata/Ripillä käywäistenjaHENran Pöydän Wiera-
steedesta/ettahekelwolsse^
myös silloin/ ja edellä Ripittämlses manamanheitä/ettähe
hywm walmistetut Christilisel ajattelemisel/caickein suurtlnall
lumalisudella/totisel Uscolla/ sydämen nöyrydellä / Hiljaisu-

della/
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W)t«lltsest.

della/Siweydellä jaraitiudella edesastuwat MapyhälChtol-
lfselle/ ja sijtte wälttäwäteaickiapahendawaistenstura/Tan-
tzannsia/ kelwottomia Speleja/ KortteijaTerningeitä/ nyn
myös muita sencaltaisia/ min Jumalisen Halun sydämme-
stä poisujawat /ja Sabbatin turlyelewat. Jos jom olis
nyn ajattelematoinja lumalatoin/etta HMluowuMtaicka
npittämäta / eli Papilda oikem Syiden tähden neuwottu
pitämän itzens pois/ tule cuitengin edes ja tahto ttzens tun-
ge sijhen/ ntzn pita se Altarin edest poisstästettaman/ ja lan-
gennut oleman julkisenKirconrangaistureen/ nijn myös Sa-
dan Dalerin Sackoon Hopia Raha/ Kirckoon jaWaiwai-
sille/ joca ei woi Sacko tehdä / sen pitä Ruumillans maxa-
man/ nijncuin Rangaistus Ordningi waati.

§. x. Costa Pappi/jälken Saman/ on weisannut / ett
jos aica ntzn waatt/lukenut AsetusSanatMann edes/puetet-
tu tawalllsijnWaatteisijn ja caunistuxeen/ nijn pita hänen
cmkella Cunnialla ja nöyrydellä pitelelnän ntzta pyhitettyjä
Lahjoja/ jahywin eteenscahoman/etta dommunicanttt/ch ne
Wierat / ntzstä osallisixi tulewat / kertoin jocmtzen edes ne
LeiwänjaWijnanulosjaeamisessanottawaisetSanat/janijn
laittain/ etteiWijna ulosjaetaisLeiwän edestä/ elijombi-
cumbi tulis poisjätetyri. Hänen pita myös wisusti sen pe-
rän catzoman / ettet Oylätit Lugunpitämättönlydest lilaa-
han pudotetais/ eli Wijna uloslayckyis; Ia jos jongunPa-

F 2 pin
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44 N' HN^MNMMlljest

pin Kädet tulewat nyn wapijewaisixi/ että sijtä waara on/nyn pitä hänen pitämän toisen Papin siasans / toimitta»mas Jumalan Palwelusta Atarin edes. Jos ei sijnä
nas eli Letwäs olekyllä/ cuin alusa siunattin/ nijn pita Pa-
pin jallens Asetus Sanain lukemisella sen siunaman cuin
wastudest Altarilla tuodan/ ja mitä plitze jää/ pitä tallella
paudaman/ ja siitä waari pidettämän / ettei jotain nijstä
Tähteistä taickauxtzn tulis käytetyxi.

§. xi. Ci pidä yhdelläkän myöden annettu oleman /
mennä sijta Seumcunnasta/ josa hän asu/ ja josta han on/
ja anda itzens ripittä/ nijn myös HERran Chtollisella käy-
dä toises/ ja silda Papilda cuin han ihe tahto; Waan se pi-
ta tapahtuman Seuracunnan asetetulda Kirckoherralda/ e-
liCappalaiselda: Mutta hätä tilas olcon itzecullengin wa-
paus etziä sitä Pappi emn han tahto/ ja handa lähin on.

5 XII. HERran eorkiall Chtollistll pitä kaytämän
Kircos/ja ei cotona Huoneisa / muutoin min Sairauden/
eli erilwmaisen suuren Syyn tähden/ ja Hätätilasi!. Can-
san tygö pitä myös sanottaman/ ettei heKircost uloslähde
ennencum pyhä Chtollinen on pidetty/ ja Jumalan Palwe-
lusSmnauxellapäätetty; Jos eijocusijtä suuremmast syy-
stä tule sijhen waaditun / sairauden tähden ei woi lop-
pua edotta.



XII, T. Ayttlsist Rncsuxest

XII. Bu<ll/

Dhtelseji Vucouxest
jaLitamast.

§. i.

pttä/Mjn hpwittSarnossa/culn
Lasten opettamises/ neuwottaman/ oikiast totisen
Rucouxen omaisudest/ woimast ja tarpest/ nyn

' myös manattaman/ että he löcapäiwa auxhuuta-
watlumalata/ cotonaHuonesans/ ntjnhywincuinvhtei-
sest ja yximielisest Semacunnas/ että he pidaisit Nucouxet/
Csirucouxet jaKijtoxet caickein Ihmisten cdest / Cuninga-
sten ja caiken Csiwallan edest/ jarncoilisit caickia/ cuin a-
jallisen ja tMcmckisen Hywydcn edesautta/ ja sitä wastan/
caiken wahingon/ Onnettomuden ja Surun estä taita.

§. ii. Ne yhteiset ja Seuracunnisa tawalliset Nucou-
xet pita ntjn tästedes pidettaman / cuin tahan asti on tapa
ollut. Ia ei kellengan pidä woima oleman/ omast hywast
luulosta jotain ntM muutta. Mutta cosca ntzn tapahtu/ et-
tä jocu usi Rucous tarwitan/ maaratyl Ajalla pidcttn/ sil-
loin pita Arcktpispan ynnä ConMonumin cansia/ Meidän
Käskym Men/ stncoconpaneman/ puhtM Ruotzin Kielet-
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jaLltattiast.
lä/lumalisil Sanoilla/ ilman Sanain caunistuxia ja pit-
kä Puhetta / ja stn Meidän tygöm lähettämän / nijn Me
tahdom sen saman anda ylitzecahoa/ ja sijtte Hijppacundijn
lahettä/ Seuracunnis pidettäwixt. Costa Nucous pidetän
luumlan Seuracunnas/ nijn se pitä luyös tapahtulnan il-
man pitkätä Csipuheta/ ja Cansa lyhykäisil Sanoilla Ju-
maliseen Haluunkehoitettaman. Litaniapltäwähimmäxi-
kin kerta Wyckosa luettaman.

§. m. Caupungeisa pita joca Arkiopäiwa kläpätta-
män/ Huomeneltain kymmenen lyödes/ ja Ehtona Neljän
wödes; Nijn myös Maalla joca Amu ja Chto / nijncuin
tähän asti on tapa ollut/ja Cansa silla lnuistutettaman/ että he
rucoilewat lumalalda Siunausta edesottamiseens / ja että
Jumala tahdois warjella Csiwallan/ anda Rauha jaLe-
po/ja autuMsen Lopun.

XIII. Lucu.

Wtrckowetsusta.
§. i.

M myös JumalataMU Mettamän Weisulla / Spelll ja Musiktlla. Ne
Wmet cuin tähän asti owat weisatut/ ja Upsalan

Wirsi-
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xm. L. Hlrckowelsusta.
Wirsikirjaan sisälwedetyt / pitä myös tästedes Jumalan
Palweluxen pitämises wcisattaman. Jos myös mut,
ta/ lumalisild ja oppenilda Mlehildä coconpanduia/ löp-
tän yliheccchomises/ yhtentulewan Jumalan Sanan ja U-scon Puhtauden cansa/ jotca owatsoweliat lumalisecnHa-
luun/ ja ylösrakennuxexi/nyn ne taitan myös prändättä/ ja
Imnalan Palweluxes weisatta.

§. n. Music llrcuin paalia/ eli muilla instrumenteilla/
ei pidä nijn pitkän wedettämän / että Seuracmwa M
tule weisamisesans estetyxi / Wtämast lumalata olnalla
anellans/ joca plta tapahtuman hywälla järjestyxelja yxi-
mielichdella /ei ylön hädäs / eikä aiwan pitkään. Josta
Kirkkoherran tule waari pitä. Paastolasstais Sunnuntai-
sta/ nijn Pääsiäiseen asti pitä caicki Music ja Spelipoispi-
dettamän.

XIV. Lucu.

Fchla -jnWphäpmwlM.
§. i.

GMMncmn Sabbatm pälws / joca
M meillä on Sunnuntai/ pitä Jumalan Lain

Men pyhitettamän/ ntzn M myös ilman sitä
jalken-
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xiv. K. Inhta^ja
jälkenseurawaiset Juhlat/ nimittäin Joulu-Pääsiäis- jaHe-
luntai pättvät pidettämän japyhitettämän/ sillä tawalla/
cuin tähän asti totuttu on/ ja Cansa manattaman/ että he
itzens ChristMsest ja hywin sijhen walmistawat; Nijn myös
Udenwuoden -ja Loppiaispäiwä/ ChristuxenTaiwasen astu-
misen päiwä/ Kyntilänpäiwä/ Marian Ilmoitus- ja Ctzic-
kopäiwä/ Johannes Castajan/ S. Mickeliu ja Pyhäinmie-
stenpäiwck/ nijn myös caickein Apostolein päiwät; Cuiten-
gin nijn / että wäki Caupungeis ja Maalla saa Apostolein
päiwinä toimitta Cauppans ja Asians/ nijn myös tehdä lu-
Wallista Työtä/ sijtte cuin JumalanPalwelus on päätetty.

§. il. Suurin luhlapäiwlnä/nijncumensimäisna Jou-
lu- Pääsiäis -ja Heluntai päiwänä ei pidä Häitä pidettä-
män; Mutta jos jocu erinomaisten Syiden tähden tahto
Paaston aicana anda ttzens wihkiä/ lchn ei pidä sitä kielttä,
män/ ainoastans että se tapahtu hiljaisudes/ ja ilman eaic-.
kia Hääleikitä. Wihkimisiä jaHäitä ei pidä myös sallitta-
man Sarnain wälillä/ Sunnuntai- ja Juhlapäiwinä.

§. m. Costa jocu luhlapäiwä lange Sunnuntain
päälle/ nyn pitä luhlapälwän Cvangeliunt aina selitettä-
Miin Puolipäiwasarnas/ ja<e cuin Sunnuntaix nläckrätty
on/ulostoinlitetan Chtosarnas/ Caupungetsa/ja Perjan-
taina sen jälken/ Maalla; Mutta jos Apostolin pmwck lan-
gej Sunnuntain päälle/ nijn Sunnuntain Cvangelium pita
sarnattaman PuolHäiwäsarnas/ jaPyhäpäiwänChtokir-
cola. §.iv.
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pyyapälwlsta.
§ iv. Jos wapamarkinat / ja ne jotta Torilla pide-

tän/ langewat Sunnuntai eli luhlapaiwan päälle/ ntzn
pltä Martinat ylöslykättalnan seurawalstx Päiwaxi/ ja
Cansia Sarnastuolilda manattaman/ että he cunniallises
wacudes toinen toisens cansia cauppa tekewat.

§. v. Jos Marian Ilmoitus paiwa lange Dymmen-
däwijcon sisälle/ ntzn se pitä pidcttaman Palmu Lauwan-
taiua; Mutta jos se lange edemma edespäin/ Mu pitäse pi»
dettäman colmandena Päasiaispaiwana.

§- vi. Costa wuoden juoru ntzn myöden anda/ että
vominica VI, Lpipli2N!2B sisMange/ ntjn Cuangelium Kym-
menest Zteitzesta silloin ulostoitnitetan/ joca lnuutoin vomi-
nicaXXVII. sarnataN.Dimiluca VII. Sar-
uatan Puolipaiwasarnas ChristuxenKirkastamisesi/ja Sun-
nuntainEvangeliumselitetanChtosarnasMuttaEvaugelium
wymeisestDuomiostasarnatä ainaSununtain edella^äventi,

XV. Lucu.
MhlMnststjaVmvM
ZMTtä Nwiostäffpn Asiat owat sen-MM caltaistst Tilasta/ että ne puolittain tulcwat Ma-

ilmMseen/ puoltttW'Hengellisten Oikeuteen;
G Sen-
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xv. L. RtYlamlsesi ja

Sentähden/ että caicklSecaseura tulis ennätetyxi/ cuin yh-
det-eli toiset puolella sisallangewaistst epatiedost tapahtua
taidais/ tahdom Me ne Asiat seurawmsel tawalla eroitta/
nyn että Mailmalllsen Duomion ala tule:

Cuca Luonon puolesi mahta naida/ eli ei.

Jos jocuMa tule/ cuca oikia Naittomies on/ eli jos se
waarin kaytta Waldans ja Oikeudens.

n,i.
Cosca rhita tule Kihlamisest/ ja myös Lahjoista.

Tutkistella jaduomitaiheAsiasta/sijnäcmnjombicumbi
kihlatuista eli Naineista/ luullan erhettynexi Huorudel eli
Salawuoteudella.

Kihlattutnyhdesmacamisest/ kihlauxen ajan sisäl/cosca
heidän wälilläns sijtartzta tule/ja toinen sen kieldä.

vi.
Mika Olkeus nW Lapsilla on periä jotta Kih-

lamis syndywät.
vii.

Cosca ero tapahtu Awioffästys / cuca pitä edescaho«man ne Lapset / cuin molnnmat Wanhimmat omaxens
tunde-
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AwtOftästysiä.

tundewat/ ja mikä cungin Naimisen oikeus on/sijnä huo<
neo/ talois/ cuin jaettcmmn pitä. Näitä nimitettyjä la
muita scncaltmsia lnailmalisia asioita tule mailmallisen oi-

keuden tutkistella ja duomita.'Mutta cuitengin pitä Rijta»
weljein ensin ne asiat Duomio Capitlumijn edesandaman/
jasiellä coeteldaman/jos hywä jaystäwäUinen sowtndo taitan
tehdä/ uijsä asiois/ cum taitan ja tule sopia.

Sitä wastan tule Pispan ja Duomio-Capitlulnin tutki'
stella ja duolnitta seurawaisia asiota/ nhincuin.

Lukea cmnga lasta sucu ja heimolaisus on/ cosca sijtäry-
dellän/ ja ne jotca suculaiset owat/ toinen toisensomaxens
pyytäwät.

CuingaKihlaminen jaAwiossästy hywällomalTunnot
la taitan raketa ja wallallens päästä.

Cmnga seKihlaus sito/ joca ilman ehdon tilata on teh-
ty/ cosca molemmat tahtowat eritä.

Cuinga Kihlaus tmtan päästettä/ cosca kihlatut yhdes
maannet jarickonet owat.

Millä oikeudet Kihlauseli Awlostästy/ paitzi huorutta/
pitä eroitettaman.

G 2 vi. NA
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xv. L.RWlauxefi
vi.

Nyn myös cosca Awiopari mahta eroitelta yhdesa lna-
camastja-ismmast.

vii.
Costa se wiallinen/ jocaHuoruden tähden Awiopuo-

lisastans eroitetan/ pita saaman naida/ jakenen cansia.
Vlll.

Cosca st /oca Puolisaldans hyljatyx tule / taita itzens
Awiostastyyn anda; Nijn myös enä muuta cmn erino-
maisest tartu khlnni Jumalan, Sanaan ia Omatundoou;
ntzn myös ne Asiat/ joista ei löyta mitan saatyri utailmalli-
ses Laisa/ jotca ei tule Wanhimmitten ja Namuitten Oike-
uteen ja natmisen Oikeuteen/ Calus ja Nahas.

§. ii. Pappein ptta yhteistst neuwoman Sanancuu'
tioitans Awiostastyst/ fa erinomaisest ntztä/ jotca tahtomat
itzens Awiosaatyyn anda/ cuinga wahwa ja callis Awios-
kastyn Side on/ ja cumga Mies jaWaimo/wastoinjamyö-
deMymises/ uscollises Rackaudes ja sowinnos pita yhdes
asuman/ ja oleman toinen toiscns Neuwon / Lohdutuxen ja
Apuna.

§. i'i. Heidänpitä myös carttaman sitä/ettei Ke Kih.
la eli Wihi ketan/ Lakia ja meidän Saatyjam wastan. Jos
jocuWrcanswaarinkaytta/ jawihkt sencattaiset Personat
yhten/ joiden et ole luwallinen Awiossässy sito/ ntzn sepitä/

" ntzn-
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fa 3lwtoMskysia. fj

ntzncuin Meidän sijta uloMynyt Placati waati/ ruokitta-
man Wedcll ja LeiwälläFangiudcs/yhden Cuucauden/ ja
sijtte Maasta poisajettaman.

§. Awiostäffy pitä aljettaman Nucouxel ja aux-
huutamisel/ Jumalan Annosti Awust ja Siunauxest/ mjn
myös hywäl ja tchdellisel aicoimisella/ ja nijden Neuwolla
ja suostulnilcl/ joidenga se tule; Waan ei köMscst mielest/

'Haureudest/ luopunttsest/ ja muista seucaltaisest.
§. v.

tzens Awiossästyyn / ennm cmn he owat tullet lailliseen ja
täydelliseen Ikään.

§. vi. ja
hänellä owatWanhemmatelos / nijn pitä hänen edellä ot-
taman heidän Neuwons ja juostumistns: Jos se joldain
poiskicldän/ nijn pitä hän/ sijtte enin Asia on donliNoriumis
edesannettu/ ja caicki sowinnon wälieappalct coetellut/ ly-
kättämän Mailmalllseeu Oikeuteen /ja Wanhimnlat wel-
capaät oleman/ sanoman heidän Syyns; ja jos ne/ täydel-
lisen coettelcmisen jälken / löytan oikein'/ ntzn pitä Pojan
WanhenWans cuulenian. Tyttären ja Pijcan canOa pi-
ta tehtämanRuohin Lain ja jälken. Wahcm-
Mtten ja Förmyndärein ei pidä waännkättämän heidän
waldans/ eikä myös omanhyödytyxws/ eli muiden turhain

Gz Syi-



xv. L. Aidlauxest
Syiden tähden/ Lapsille suurex wahmgox jawaarax/ ylös»
pltälnän ja estänlän heitä laillisesi ja emmiallisest Awiostä-
styst; Paljo wähemmän waatiman heitä naiman sitä cuin
ei he tahdo/ waicka mikä Syy näkyis muutoin wetäwän ja
yllyttämän sijhen naimisten. Sijna cuin uijn tapahtu/ pi'
tä Lasten Sieluns paimenille jamuille ymmärtäwäistllesen
ilmoittaman/ ja ne ahkeroitzeman/ cuinga he taidaisit caic-
kia sijta veljättäpa turmellusta hywäl toilllella ennättä. El-
lei st auta/ nhnmahtaAsia Duomio-Capitlumisa edesaw
netta/joca täydellistn tutkistclemisen jälken pitä neuwolja
nianauxella tulenian sen awuxt/ jocakärsi waiwa ja wää-
ryttä. losei sijttekän tatta sillä mitan aicoin sada/ nijn.ly-
kätän Asia Mailmalliseen Oikeuteen/ ja sijnä tehdän ero hei-
dän wälillens.

§. vii. Jotca Huoruden Synnillä itzens rickowat/nij-
den ei pidä milläkän muoto rakendaman Awioskästy toinen
toisens cansia/ eikä sen wiattoman Puolisan eläis/ eikä hä-
nen cuolemans jälken.

§. viii. Awioskästy cansta jotca owat wierastett Uscosta/ pita ahkerasti estettämän; Cicuiten-
gannhitä perätenpoiskieltä/ toiwon tähden heidcknkäändylm'-
sestäns meidän Opphlm/ jacosca se tehdän sencältalsilla Ti»
loilla / cuin meidän Asetuxem kästewät.

L.IX.
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fftAwlOftaskyst.
§ ix. Me tahdom myös/hywänlärjestyxennyn myös

lnuidey suurten Spidein tahden/Awiostästyn wä-
lillä nyn tästedes/ cum tähaugiu asti/ Meidän Alinlmaisil-
dam poiskieldä.

§. x.
wapa tahtoans/ janyden suostullttsta/emn sijhen tule. Ci pi-
dä myös kihlaisia pidettämän/ josa ei cahta cunmallista
Todistajata/ Mies-w.iestä / yxi cummaldakin puolelda/
ilman Wanhemmita ja Förmyndäreitä läsnä ole. Ci yxi-

joca ei ole oikiaan Ikääns tullut/ ja on toisen Wallan
alla/pidä ihenssalaisest Awiostästyyn lupanian/ taicka kir-
joituxel/ eli walalla; Jos jocu sen teke/ nyn olcon se Työ
särjttty/ ja karsikon hän ricoxens edestä. Sama Laki ol-
con nMkihlamisis/ cuin tapahtumat Mgun cansia/ cum
on cowin juowuxis/ ja sijtte sitä catu.

§. xi. Nyden/jotta ei taida itzens / eikä ommns hilli-
tä/ pitä mcanans andaman Sielunspaimencn tietä/ cosca
he/eli heidän omaisens tahtowat itzens anda kihlata/ että
hän mahdais heitä waroja nystä esteistä/ min heille
wahlngoxi / Sugun ja Heimun tähden / taitawat tiellä
olla; Ia ei pidä ketän kihlattalnan/joca el taida Lutheruxen
Eatechismusta/ eikä ole ollut HCRran ehtollisella.

§. xii. Kihlamiset pitä tapahtuman selkeil ja ymmar-
täwWl Sanoilla/ ehdon tilan cansta/ eli ilman ehdota;

Costa
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56 xv. L.Rchlalwsest
Eosca molemmat sanowat sijhen la/ ilman pelwota eli
waatlznista/ nijnnlyösandawattoinen toisens Kättä/ sil-
loin on kihlaminen toimitettu/ jos sijnä annetan Lahjoin
eli ei.

§. xiil. Jos kchlatut toinen toisens cansia itzens secoit-
tawat/ nyn st ou Awiostästy/ joca Kircon Sitcll? päätettä-
manpita. Jos Mies wälttä wihknnistn/ nijn se luetan hä-
nen Wmmoxens / ja pitä sen yhden/ nijncuin toisengin/ saa-
man MailmalliseldOtkeudelda/ lnitä Laki WllänHpitä.

§. xiv. losiom mettelePttcan canfians masaman/
Awiossästyn lupauxen alla/ nyn pita hänen/ lumalanKä-
styn jälken/sen awioxens ottaman/ ja ei händä ylönanda-
man. Jos hän kieldä Lupauxen/ jaeitmttasaadaSowin-
doon/nyn hän lykätän Mailmalliseen Oikeuteen / siellä i-
Hens oikiall tawalla wapahtaman. Jos hän tunnusta lu-
pauxens / jacuitengin wastahaeoisel mielellä ylönanda hä-
nen/ uijnse Waimonpuolt nautitze saman Oikeuden/ cutn
kihlattu Morsimn / ja Mies rangaistan nijncnin se jocail-
man Syytä sencaltalstn ylönanda: Cuitengin Mei hän
wielä ole tullut täyteu Ikcian/ waan ou Wanhemmittenja
Förmyndckritten wallas/ nijn ei pidahMdii ntzn cowlnwaa-
dittaman Awiostckstyyn/ muutoin min As Watthemmat
tahtowat Mm suostua.

LXV.



ja AwibftäskM.
§. XV. Klhlaiset Chdon tilain cansia/ mahdetan myö-

den annetta/ ainoastans että ne yhten soplwat Jumalan
Sanan/ Luonollisen ja Maillnallisen Lain cansia; Ia ei
pldäketän Awiostastyyn waadittaman/ nijncauwan minne
Tilat ei ole täytetyt; Ia nijncauwan min ne wiela cohdallans
stlsowat/ ei pidä mmmallecan puolella walda olelnan/Kih-
lausta ncko / ja toiseen etzens sito: Mutta jos kihlatut wl-
nen toisens macawat/ nijn pitä
josEhdontilat owat täytetyt/ eli ei.

§. XVI. Jos jocu itzens kihla cahdcn causia/ nijnpitä
se ensimäinen kihlaus oleman wahwa/ waicka ne
ses/ ja ei ensimäiscs/ toinen toisens maannet olisit/ jos ai-
noastlms se ensimäinen tahto sen pctolisen omaxens; Ia se
cuin toisen nyn petta/ seisocanlulkinpin/ illnan sitä. Nau-
gaistust/ cuin MailmallinenLaki hänen päallens pane: mut-
ta jos et se ensimäinen tahdo sitä Hllikendelewaista / ntzn
wihittäkän jälkimäiseen.

§. XVII. Cansa pita, nemvottalnan/ ettei he ajattele-
mat itzens annais scncaltaisijn Klhlauxy'n /cuin on Chdon-
tilan cansia/ja pitkän Ajan päälläMln anpitä; Nyinnyös
waroittaman ajattomasi yhdesmacamiscst/ kielttantän/ ja
myös estettäman nUda/joidenga se tule tehdä/ yhdes Huones
ja Talois olemast/ sijhen asti cuin he tulcwat wihityxi.

H §. xviii»
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xv. L> Rlhlauxest
L. xviii. Cnnen cuin HM pidetan / pitäPappein

Sarnastuolilda cuuluttaman caickein nijden edestä/ jotca
tahtowat Awiostasty paatta / colme Sunnuntaita järje-
ftäns/ sijnä Seuracunnas/ josa Morsian on/ molemitten
Nimellä ja Manimellä: Mutta jos jocu tule Csiwallalda
picaisel asialla cauwas lähetetyt/ eli jos wastoin toiwo M-
linen Sotawaellus tapahtu/Waldacunnan Wihollisia wa-
fian/ ja jocu tahto ennen waellustans/ anda Awiostästyn
edeskaydä/ ntzn taita caicki colme Cuulutusta yhdel kerral-
le tapahtua/ jonacuna Sunnuntaina eli muuna Pyhapäi-
Mna; loca myös pitä ymmärrettämän yliäst/ nijn hy-
wintuinMorsiammest/ jocaSairasna maca.

§. XIX. Jos jocu tundematoin tahto andl! edestäns
wulutta/se ei pidä tapahtuman/ ennen cuin hän Papille e-
desanda wahwat tiedot Clämäkerrastans ja Tilastans; C-
li muutamat läsnaolewaiset/ wahwat ja hywinustottawat
Miehet taitawat sijtä todista. Pappi on nuhtetoin / jos
häntietämättömis jaepailtäwäisis tilois wijwyttä cuulut-
tamisen/ sijhen asti että han neuwoi kysy Proswastildans /

jos muutoin Duomio - Capttlum on jotakin caucana sijtä.
Jos ei han sitä tee / waan anda itzens witteldä wihkimän
ntzta yhten/ joiden Awiostästyst sijtte walitus/ eli rtzta tu-
le/nyn pita Pappi erhetyxens tähden rangaistaman; Mut-
ta jos Asia on selkiä/ la el hänellä itze yhtan epäillystä sij-

ta ole
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ta ole / nyn mahta hän kysymät / ilman nuhtet cuulutta.
Jos jocu wääräl Todistuxel hänen pettä/ se pitä Mailma<
lisen Duomion alla annettaman.

§. xx. Nijtä Waimon Persoma/ jotta andawat i-
hens maata Mämiehildäns/ ennen Haäpäiwa/ ei pidä
Papin wihkimän muulla Morsian caunistuxella/ cuin mei-
dän Asttuxen ja st Tapa cuin ollut on/ myöden anoa/ jos
heidän erhetyxens waiwoin ilmei on. Se joca on maattu
Yljäldäns/ ja se on wielä tietämät/ cuitengin rohkene pääl,
lens otta puhdasten Morsianden Caunistuxen / pitä teke<
män sacko Klrckoon/ Caxi Dalarita Hopia Raha.

§. xxi. Wihkiminen pitä toimttcttaman nhlllä Ruco-
uxiljaWirsillä/ cmn löytan Käsikirjaan sisälwedetyx;los
Papit sijnä tykönä pitäwät jongunCsipuhen/ ntzn
dan sen tekemän lyhykäisesi.

5. XXII. Jos jombicumbi/ Ylkä eli Morsian/ Papil-
da wihkimises kysytty/ julkisesikieldä tahtowans elä Awios-
kästys/ sen lcansia/cuin edes asetettu on/ nijnpitä Papin/ pa-
remban tietön astt wihkimästä lackaman.

§. XXIII. NM ceremoniait/ jotta elickäMeidanSäa-
tym ja Asetustem/ eli tumallisen tawan jälken Häisä pide-
tyt owat/ eipidämuutettaman/ eliudistettaman;Cuiten-
ginpitä Pappein / joidenga tule muiden edellMyda hy»

H» wäl
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xv.L.RchlamlsestjalwlOsknftyst
wäl Toimella/ wiran puolesta kieldalnan Haawake caikest
ylönpaldisudest / nijn hywm Imnalan Lahjain walmistu-
xes/cuin nijden namitzcmises/ NW myös cmkest tawatto-
mudest/ luomises ja:sos Änes.

L. XXIV. Lestiwailnon pita murhetimnn edesmennyt-
tä PuoltsotanscocoWuoden/ ja Lestimiehen wahimman-
kin puolen Ajastalca/ ennen cmn he andawat ihens wastu-
tisten Naimiseen; Ia pita talla caikilda Papeilda heidän
wircans poismistamisella / kieltty oleman wihkunast Lesti-
miestä eli Waimo / jonga ei han hywin tiedä poiseroitta-
nen Lastens Perindö.

§. xxv. Eiyhdengän Morsian joucon pidä tuleman
Kirckoon/ Trmnmuilla / AmbuMisclla/ ja caickinaisil sopi-
mattomat MeteMa; Jos se tapahtu / nijn pita sencaltmset
rangaistaman Asetuxen jälken.

§. XXVI. Jos jocu tahto estä eli kieldä Awiostästy/hä-
nen pita senKirckoherrall tiettawäx tekemän sijnä cmn Mor-
sian asu/ cahden eli colmen cunnialliscn Miehen Molleja;
Ia ottacan se cuin siihen Asiaan puhu/ Oikeuteen cutzumi-
sen hänen Mllens/ jota wastan puhutan; Mutta jos hän
puhu jongun toisen puolest/ nijn pyytäkön wlhkmnsen ylös-
lyckämistä/ sillä talleta pita nyden Oikeutta/ joidenga st tu-
Ze/ japangan Tncaunn culutuxen edest/ cmn Morstanwä.

cldä



xvi. L.Lwsi Rlylauxesja Awioskafkys
eldä scncaltaisen estämisen tähden huckan mene/ ja jos hä-nen puhens löytän tyhjaxi/ uyn maxacan Lain jälken.

XVI. Lucu.

AwlosMps.

jocu etzi ero KlhlauxesellZiwws-
kästys / nijn hänen pita ensin itzens edesandaman
Pispan tykönä ja Capitlulnis / sijnä min hänen

' ZMawehens asu/ 'ia he ahkeroitzewat sijtä/ cuinga
he parhain saisit ne Rijtaiset sowindoon; Mutta jos ei sitä
taita aicom saada/ nW he lykätänMmlmallisen Oikeuteen/
siellä tutkia ja duomita ihe Työtä/ josta sijtte eron syy etzi-
tän. Sijttc pitä Päallecandajan andaman Nytaweljens
cutzutta Duomio-Capitlumyn/ cusa caicki Awioskästyn e-
rot siiädyllisest tapahtuman pita. Jos se rirkonut Puoli on
ilman estetä/ ja ei tahdo edestulla/ cosca hän cutzuttu on /
silloin anda se Syytoin edes Mailmallisen Duomion/ jonga
cautta se toinen Sacoitettu on / ja silloin teke Pispa eron
canW nijncuin selklas/ ja senc.lltaises Asias/ josta ei phtan
Ma ole. Mutta jos se joca päällecanda on myös Huoru-

H 3 della
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xvi. T.Hr«fi Ril)lauxt's

della erhettynyt sitä Puolisotans wastan/ jongapäälle hän
canda/ eli myös jos se Wiatoin on maannut sen toisen cansi
sa/ sijtte cuin hänen ncoxens tiettäwä oli/ nijn ei pidä heitä
eroitettaman. Ci yhdelläkin/ eikä kihlatulla / etkä wihi-
tyllä pidä walda oleman oman Tahtons ja Mielens perän
itzens eroita toinen toisestans.

§. ii. Cro Kihlauxis/ sallitan seurawaisten Syyden
tähden.

Costa jocu on waadittu Kihlauxeen/ ja eiMorsiandans
jälkenKihlauxen maca / ei myös jollain muulla tawalla /
cosca hän on ilman waatimista / oma wapa tahtons sijhen
Sanoilla ett Töillä näytä / cuin taitaisit täydellisen suostu-
misen todista.

Cosm sowittamatoin Wiha jaWaino kihlattuin wälil-
lä tule/ jostain Syystä / jota he molemmat ei ole tietänet /
silloin cuin he kihlattin/ ja sitä wiha ei taita taritull Sowi-
nolla/eikä hywäin Ihmisten walinkäymisellä/ M Mail-
Nlallisel Rangaistuxella sowitetta ja ojetta.

Joshaurellinenstcanus/ ettjocuhäpiällinenTyö/ en-
nen ett jälkenKihlausta/ on toiselda httstä tehty/ sen wiat-'
toman tletcklnätä/ jongacautta stn wialllsen Cunnia/ hy-
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wä Nimi ja Sanoma turmellan/ eli lewollinen Cantzakäy'
minen heidän wälillckns estetyx ja pahoitetux tule.

Tarttuwaiset ja parandamattomat Taudit/ joilla se toi-
nen on ollut salaisesi waiwattu/ ennen min he kihlattin/ eli
myös sen jälken nyhinjoutunut/ nyncuin Spitali/ Lange-
wainen Tauti/ Mielipuolisus/ Wimmaus/Huowintauti/
cauhismwaiset jasuuret wiat ja puuttumiset/ cuin aina tai-
tamat hänen estä toimituxistans ja Clatuxestans.

§. m.
pttlmmn oleman työlat myödenandaman ero; Sillä jos ne
olisit molemmin puolin ollet tiettäwät/ silloin cuin Kihlaus
tapahtui/ ntzn olis tosin se toinen/ joca on waiwoista
wapa/ itzens toisin ajatellut / jaKihlauxest poispitanyt:
Mutta jos molemmat/ waicka he senealtaiset Tilat toinen
toisestans tietämät/ tahtowat sijttekin yhdes olla/ nijn ei pi-
dä sitä heildä ulosotetut tartuwaiset Taudit /

sillom pita tohtulinen aica ettnpandaman/ jona mahdetan
coetella/ josTauti parata taitan/ jos ei/ nyn Kihlaus maa-
han lyödän.

§. IV,

lönanda/ pttcl kielttpslemM rakendamast Awioskästy toi-
sin cansia/ sijhenasti cuin hän on sen hyhätyn cansia sopinut/
ja hänen sowiitanut.
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64 3cvl. L. M«stRchlauxis
§. v. Jos jocuKihlamisen jalken/ omast ehdostans me-

ne waelluxeen Morsiamcns tykö / ja wastoin hänen tah»
tons/ cauwan poiswijpy / nijn talle jallitan anda ihens A-
wwskastyyn toisen cansia; Cuitengin pitä hänen itzens en«
sin ilinoittaman Pispan tykönä ja consiliorn,mis>

§. vi. Awiostastys sallitan lnyös ero/ Costa Mies eli
Waimo Mailmallists Oikeudes/ ntjn hywin muista ttedoist/
cuin omast tmmustuxest/ löytän olewaisen Awiostastyn A
la ihens secoittanex jongunmuun cansia/ ja Huonntehnexi/
ja se wiatoin puoli ei tahdo anda ihens sowitta. losa Tft
las ne pitck Pispalda ja Capitlumilda eroitettaman / silla
tawalla / että wiatoin sanotan wapaxi Awiostastyn Site-
sta/ ja saa ihens anda toisen Awiossästyyn/ waan se pltcl o«
leman wialliselda poiskielty / nyncauwan cuin wiatoin on
naimatoinna: Mutta cuinga se sama sijtte mahta naida /

eli et/ se annetan Consistoriumin hywäx löytämiseen.
Alvioskaskyn eroittamifts pidetan senrawai-i

nm Sattattt wnHt<>:
Cttck n. Most Tiedoista/ ja omast Tmmustuxest kyllä

tiettckwaon/ cuinga tcimck sinun Puolisas Huoruden
Syndijn/ lumalata ja hänen pyhä Kckstyns wastan lange-
nut on/ ja silla caiken Awiostastyn Oikeuden sinua wastan
nckonut; Sentahden sanon Minä/ Jumalan ja hcknen pt>
hän Sanans puolest / sinun hänestä wapax / waldamax ja

erotta



l6Awl«ftäskys.

eroitetux totsten Awiostäfiyyn/ cosca ja cusa ikänäns sinul-
le itze hywäx näky/ ja Jumala sijhen neuwon anoa.

§. vii. Awiostässy taitan myös eroitta/ cosca jocuym-
märtä Morsiamens toiselda maatun/ ennen M jälken Kth-
lauxen/ josei hckndä taita ylitze puhutta / andexiandaman
hänelle hänen Nicostcms: Mutta jos hän hänen nmca sijt-
tecmn hänen langemisens hänelle tiettäwä oli/ nijn hänen
pitä hänen pttäluän. Juuri nijn pitä ntyös tehtämän Mie-
sten cansia/ jos st jocakihlattu on/ tahto ja taita sito Mä-
miehens/kihlamisen jälken pitänen luwatoinda cansiakäy-
lnist jonguncansia/ ja nyn näyttänen itzens petolisex hän»
da wastan.

§. viii. Illnnn huoruden Synnit/ erottetan Awiosta-
skynSide/ cosca jocu waatimata ja ilman oikeita siM/wi-
hast ja pahast Sisust/ ylönanda Awiopuolisans/ jasen tykö
poisjuore/ olessele ulcona waldacunnast/ silla aicoimiselja
Ajatuxel/ ettn ena asua/ eikä yhtä pidä hänen cansians/ eli
tehdä hänelle sitä welwolisutta/ Apu ja Holhomista/ cum
Awiosääty ano ja waatt. Sllloin pitä sen/ joca lchn hyl-
jätty on/ anoman MailmalltseldDuomarilda julkista Cu-
tzukirja sen paennen perän/ nW myös Duomio-Capitlu-
mild / että hän Samastuolilda Pitäjäns Kircosa ja coco
Prowasti-Cunnasa/ edescuhutmsin. losei hän cuhumises
määrätyt ajalla edestule / nyn etzikön se hyljätty Pispa ja

I Eapit-
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xvi. T.SrostRlylattxis

Capitlumtta/ja eroitettacan sijtä carannest: Mutta jos jo-
cu ylönanda Pnolisans / ja pysy cuirengin Waldacunnas /

jäsen ylihen wqlitttan/nijnlpitä MailmallisenDuomarin te-
kemän wircans/ja toimittaman hyljätylle oikeuden.

§. IX. Ntzden Awiopuolisat / jotta wircans tähden /

Sodas/ Caupalla/ eli muisa tarpellisis Toimituns/Merel-
lä eli Maalla/ cauwan poiswijpywät/ ja ei yhtäkän tieto i«
Hestäns anda taida / pitä kärsimiset odottaman heidän co-
ttatulemistans; Andaden sillä wälillä nW/ jotta palwe-
lewat Maalla/ eli Sotalaiwain päällä / etziä Sota-ja Lai-
wanmiesten Rullista/ ja nijsta lnmsta/ cusa toiwo on saada
wahwinda tieto. Jos se on mahdollinen saada / nyn klr-
joitettacon Duomarilda ja Capitlulnist hänen tygöns/ano-
muxen cansia sen Patckacunnan Csiwallan tygö/ jost, hän
oleskele/ että hänelle sallitaisin anda itzens Pnolisans tygö.;
Jos hän elä / ja on ilman estettä / ja ei sijttekän cuin hänsen Kästyn saanut on / milläkän muoto tahdo tulla / ntzu
mahta se hyljätty anda itzens toiseen Awiostäfkyyn/ sijtte-
cuin Ajastaica on culunut / sijtä päiwast euin Cutzulnises
määrätty oli/ nhn myös: tutkistelemus heidän
stäns edelläkäynyt. Jos ei mahdollinen ole saada jotantieto/
joshän on eläls/ eli cusa hän itzens pitä/ nijn mahta se eotta
jäänyt/ sijttecuin Seitzeinän Ajastaica culunet owat hänen

poislähtemisestäns/ jasilläwälillä eiyhtäkän tieto hänestä
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ole tullut/ anda itzens toiseen Alviostästynn/ jos eierlno-
maistt tilat myöden anna sitä aica lyhetä. Tule se endinen
jällen/ ja taita täysillä eli uscottawilla tiedoilla näyttä/ et-
tei hän ole taitanut tulla cotia / eli anda jotan tieto häne-
stäns/ nyn luengän Waimons tygö/ ja se jälkimäinen pn-
etcan/josei he taida sitä muutoin sopia; Ia silla joca walda-
max tule/ olcon walda itzens anda mualla naimiseen.

§. x. Ci kerän mahdeta waaditta pitämän sitä Puoliso-
nans/ joca luonolliscst Turmelluxest/ eli jostan muusta put-
tumisest/ Awiostästyyn/ja sen welwolisuden tekemisten perä-
ti sopimatoin on/ muutoin jos et se Wirht ole tullut sijtecuin
Awiostästy pttätettin/ silloin ei taita sitä eroitetta.

§. XI. Cosea Wiha / Waino ja Mielencarwaus tule
Awioparin wäiillä/ja enä jaenä waldasaa/nyn ettei manau-
xet/waroimiset/eli sowittamiset suuren rangaistuxen uhka-
lnijclla taida autta/waan hejocapäiwmses tappeluxes/rijdas
jatoras aina eläwat; PitäSarnamiehen caickeinsuurimast
ahkcroitzcman sijtä/ cuinga hän tietä sins Syynsijhen Cri-
puraisuicen/ ja jos toinen/ eli molemmat löytän syypääri/
hcilen selkiästinäyttämän/cmnga pahoin he owatPerkelelda
kiedotut/että he chtelewät ja tappclewat oman Lihnns cansi
fa/ ja nijn peräti itzens keskenans. Jos ei sillä
mitan aicoin saada/ nijn pitä m cutzuttaman Duomio - Ca»
vitlumiin / ja Asia sicllcl hywin tutkittaman ja euultnman.

I' Jos
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xvi. L.Swstßlhlauxis
Jos ei sekatt tahdo autta/ nyn se annetan Mailmallisen Oi-
keuden eteen/ ttta he Asianhaarain jaPersonain Tilan jal-
ken/ elicka fangeuxella/ ett muulla tawalla mahtawatran-
gmstttux tulla. Jos tämä jatetän tekemät/ nijn andacan
Duomio-Capitlumi sen meidän Hofßätnlle tietä/ joiden
pita nijn laittaman ettänejoidcnga se tehdä tule/sitä taydel to-
dellatoimittawat.los ei sekäu heidän ylttzens käynyt rangai-
stus mitan taida matcan saatta/ waan lnolennnat/ eli toi-
nen hetstä pyjywät Pahudesans/ kiuckuises ja ilkiäs Clämä--
säns/ nijn pita hemäärätyx ajaxi eroitettaman toinm toi-
sestans/ Canffakäymisest/Phdesmacamisest/Pöydastja A-
sunsiasta. Sillä wälillä pidetän Nucous Seuracuunas/tttn
Jumala tahdois heidän käätä / jajohdatta jällens oikiall
Tielle. Jos ei he sijttekan itzens paranna/ nyn pitä neWi-
Mset nimitettamän / jacuulmettaman kerta ja caxi pa-
rannuxeen/ ja wtzmeu sidottaman Syndeins.

§. xii. Jos ilkiwallaisia ja tottelemattomia löy-
tän/ jotta owat jaculjestelewat nM Kihlacunnis ja Htzp-
pacunnisa / joisahe owat Puolisans plönandanet/ eli Mies
aja pois Waimons/ on itze cotona/ ja nantitze molemttten
Omaisutta; Nijn pita Sarnawiran sencaltaiset Seura-
cunnast ulossulkeman / jos ei he edellakaynen tutkistelemu-'
xen ja waroimisen jalken itzens paranna; Cuitengin aina
waarinottain sijta rrocelbst eli Ordntngist cuin sijtä ennen

kirjoi-'
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faAwiHskaftys. 69
kirjoitettu on. Pappcin tule myös scucaltaisis Tilois etziäMailmallisen Oikeuden apua/ että sencaltaistt pahat ja hil«limättömät tulisit curltetuxi / ja cuutiaisuteen saatetuxi.

xvii. Lmu.

Malmsten P Wangem
Opptmtsesta/elt tpgöMpMlstst.

§. i.

pitä M Opetuxel/ että
Clämäkerralla neuwoman Sanancuulioitans /
cuinga suurest he sijhenwelcapäät owat/ että he
ahkeroitzisit Christilisett Nackauden Töitä/ joidenseas Sairasten ja Murhella ahdistettuin oppiminen/ lohdu-

tus ja holhominen ei wähimmät ole.
L. u. Pnppein pitä myös He oleman walmit hywckl

mielellä oppiman Sairaita / cosca heitä PitäjänAsinlla
tahdotan / ja ei he mahda Millan muoto itzcns sijtä estä /
muutoin jos ei he maca Tautiwuotesa) eli näytä täydellistä
mahdottomutta. Jos jocu lövtän muutoin itzens poispitä-
nexi lugunpitämättölnydest ja laiscudest/ NW maxacan m-
simallensa toisen kerran Kirckoon/ puolen taikesta senWuo-

Iz dw



xvii. L. Saimsten sa
denPalcastansilajos häncolmannen kerran löytän sen teh«
nexi/ nijn hän pitä peräti pois wiralda pandaman. Heidän
pita myös usein cutzumata oppiman Sairaita/ erinomai-
sesi Köyhiä / ja Christilisest Aiwoituxest heille Lohdutust ja
Palwelusta taritzeman.

§. m. Cttei Papit taida cohta tietä jcmda/ cosca yxi
ett tomen smrax tule/ pitä.heidän manamanCansaSarna-
stuolilda/ että he sen aicanans tiettäwäx tekew.st/ utzncau-
wan cuin Sairas taita jongunselityxen edestäns tehdä, sil-
la se Palwelus cmn Papin pitä Sanalla ja Sacrauientillä
tekemän Sairalle / ei taida muutoin tulla hänelle hywäxi/
Lohdutuxex jaOjennuxexi. Heidän pita lnyös poisottaman
Mkerraisilda sen turhan ja tyhmän Luulon/ että Tauti
enane/ eli Sairas cuole sitä pikemmin / jos Pappi
aicanans tule hänen tygöns; Näyttain heille Jumalan
Sanasta/ että hansaa sijta paramman turwan ja wah-
wuden Ruumin ja Sielun puolest. Jos jocu Sanancuulia
Caupungeis eli Maatta ei amm aicanans cutzua Sieluns-
paimenda tygöns/ ja nyn cuole pois/ tlmanRipitä jaHCr-
ran Ehtollijen Osallistuta/ nyn on Pappi ilman siMä.

§. iv. NMenkaändymystä ja parannusta / jotta ede-
säns pitawat lumalatomda ja ylönannettua Clälnäkcrta/
ja lcmgcwat äkilliseen Sairauteen jaSydämen ahdiftuxeen/
pita etzimän/ ja ei heitä ylönan-

daman
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FattZeitt «pplMlftst:

daman nijncauwan cuin Hengi heisä on. Jos Jumala
armon anda/ että he tunnustamat ja catuwat Syndejäns'
ja anomat Sacramentt / nW pitä se heille annettalnan:
Mutta jos hepysywat pahudesans/ ei pidä heidän sijtä osal-
lisin tuleman. Jos he ntzn cuolewat Synneisans / nijn il-
lnoitetan Seuracunnalle mildiscn lopun he saanet owat/ma-
nauxella Jumalan Sanasta/ että he ottamat cartten nijden
Langelnisest ja Cadotuxest.

§. v. Jos jocu cauwan sairasna maca/ ja ei annaSie-
lunspalmenda tygöns cutzua/ ei myös näytä yhtän totista
catumust ja Parannusta/ pitä Papin cuitenginhänestmur-
hen pitämän/ nuhteleman handa lugunpitälnättömydestä/
ja muistuttainan hänelle hänen Autuuttans/ ja nijtä wck-
licappalita cuin Jumala Mm asettanut on. Jos Myös
jocu tule kielettömän'/ ennencuin Pappi hänen tygöns tu-
le/ joca ennen on elännyt Jumalisest/ ja jollain Merkillä'
nähdä anda/ että hän himoitze HCRran Ehtollista/sen pitä
myös sijtä osallisex tuleman; nijn hywin cuin nekin/ jotca
owat joutunet johongun Pään-Heickouteen/ cosca he tule-
mat Pmmärryxeens jällens.

§. Vl. Pappein pitä myös manalNlM ntztä/ jotta Sai-
raita catzowat/ että he uscollisest ja ahkerasi sen tekemät/ ei,
ole cauwan pois heidän tyköäns/ ja jätäheitä yxinäns/erin-
omaisest coscaTauti wäkewäon/ ja Sairas aiwan heicko.

§.VII.
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xvil.L.Salmstett^
§. vil. Costa Jumala rangaist Maacmman Rutolla/

ja st waarallinm Tauti on sisältullut johongun Caupun-
gijn eli Pitäjään/ nijn pitä Cansa lnjast neuwettaman/ et-
tä he hywin itzens walwistawat/ ja coco Talott ja
cunnat käywät HCNran Ehtolistlla/ ntzncauwan cuin he
puhtat eli saastuttamat owat ja hywäs terweydes. Costa h-
xi eli toinen tule saastutetux yhdes Huones/ ntzn pitä mub
den lumalisest ja hywin itzens / käymän
HCNran Chtollisella / ynnä Sairan.cansia. Pappein
pitä möys ilman sitä welcapäät oleman/ itzens andaman/
nijn usein cuin heitä cutzutan/ jollengin jacaman HENran
(Mollista/ saastutetus Huones/ ja sillä wälillä menemän
Sairasten tygö / fa nytä Jumalan Sanalla lohduttaman
ja wahwistaman. Wähis Caupungeis ja Maalla tehdän
tämä heidän omilda Papetldans ja Sielunpaimenildans;
Mutta luurts Caupungeisa annetan se Caupungin Csiwal»
lan jaconlistormlnin haldun / yhteensopia sijtä/ cutca
hen asetettaman pitä.

L. VIII. Jos nijn tapahtu/ että jocu'cuin ei ole meidän
keliZiomstnm eli Uscostam/ anosuuresSairaudesans/ jon«
gun meidM Opettaistam tygöns / nyn ei pidä hänen itzens
estämän sijtä/ waan mielelläns händä opplman/ ja Juma-
lan Armon lupauxilla opettalnan / ja lohduttaman; Hä-
nen pitä lnyös toimellistst/ ja ahkerasti/ Christilisel Ktzwau-

della/
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Fattgem «ppimlsest 7)

della/Halul ja Wacudclla sijtck ahkeroitzeman/cuinga hän
taidais totuden Sanalla wetä hänen oikiall Tielle/llscoman
ja tunnustalnan/ että Jumala tahto cmckcin Ihmisten Au-
tuutta/nijn mpös ettäChnstus on cuollut caickein edestä/
ja sentähden anda eaickia Syndisiä tygöns cuhua; Mutta
ei hänen pidä millän muoto händä waiwaman wastaha-
coisill eli rijtaisill ja sywillä Kysymyxillä ia Campauxil-
la. Jos se Sairas Jumalan Armon jaPyhän Hengen y«
löswlilisturen cautta/ meidän Chnstlllisen Oppin ja Uscon
wastan otta / ja Syndins tunnusta / nijn ei pidä häneldä
kielttälnän yhtän autuden wälicappaletta eli jotain muuta
Palwelusta/ cuin Christin uscowaisille täsii meidän seasam
tehdan.

§. ix. Nydentygö/ jotta Pahain töidens tähden/istu-
wat Hengens päälle faugina/ eli jocuolemaan duomttut o-
wat/ e: pidä waldainda ja Juntalatoinda WäkeFangihuo-
nesten päästettämän; Crinoluaisest ci pidä Täärämist ja
luopumutta heidän seasims sallittaman. SencaltaisetP»>
plt pitä myös heidän tygöns lähetettämän / min löytän
parhain taitawan heitä neuwo/ ja Jumalan Sanasta loh-
dutta. Suruttommn ja Cowacorwaisten cantza/ nijn myös
nijden jotta langewat epällyxeen Jumalan Arlnost ja Syn-
dein andexi saamisist/Cuoleman wapistuxeen/ eli muuhun
sencaltmseen / pitä käytämän sillä muodot ja tawalla/cuin

K sijtä



xviii. L. Chrtsttllsest
sijtaKDkirjas edespandu on. Scntahden pita myös Pap«
pein/ ennencuin he Papix wthitän / hywin harjoitetut ole-
man oman tunnon Asiois ja Kyjynlyxis/ ia oppiman/cuin-
ga Heickomielisia/ ja nyta jotca Perkeleldck eli muuldaheic-
koudelda waiwatut owat/ Sairaita ja Murhellisia/eliCuo-
leinaan duomituita Ihnnsia parhain taitain lohdutta/ eli
pita lohdutettaman. Cosca Papit sturawat Fangeja Cuo-
lemaan / pita heidän waarin ottaman / ettei heille anne-
tais plönpaljo Wijna/ ntzn etta he tulewat luowuxW ja
sen cautta sopimattoman' catuwaisijn Ajatuxyn/ ja rucoile-
man lumalalda amualista Loppu/ ja Sieluns
Hpwytta.

XVIII. Lucu.

2hrlMsest Nnum^
Misest.

§. i.

iotta Vhristlltsestt elänet owat/pl-
W!ZW cosca he t sta Mailmastpoiscuolewat/cunni-

Msestja cohtulisel tawalla Hautaan toimitet-
taman. Heidän Cuolemans ilmoitetan Sar-

nastuolil lähin stursswaisnaSamapmwänä/ ettRucous het-
kenä/
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Hantamisest.
kenä / Kijtoxella Jumalan tygö / )oca sen edesmennen ar«
mollisestt pelastanut on/ nyn myös Nueouxella
hellisten lohdutuxen edestä. Cuolluitten jälken pita soitetta-
lnan yhdet eli usiammal Kellolla/ cuin cungin Sädplle mei-
dän Ordningitten woimalla myöden annettu on/ ei jongun
taickauxen tähden/ waan sillä ilmoitta sen Cuollen ero/ eli
Mlda poislahdendötä / ja ylöskehoitta Christilisick Ajatu-
xm Cuolewaiseft menosta/ nyden tykönä cuin elämään jäl-
ken jckänetowat.

§. ii. Canja pttä myös manattaman/ että he ojenda-
dawat ihens Maahanpamaisis ja Pchaisis Mcidun Asetu-
stemjaSätyimjälken/ ja laittawat itzens Tilans ja Sää-
tyns jälken/andainpoisolla callit 3wumin Arcut jaKäärimi-
set; Joiden tykönä tästedes/ ainoastans muutamatharwat
lähimmäisest Sugusta/ ja ei yhtäkän mutta / pidettaman
ja cutzuttaman pidä.

§. m. Walwintuwat pitä peräti poispandaman/ ja
ainoastans jocu harwa wuorottain walwoman/ jawaarin
ottaman Ruumista/ ettei mitan sopimatoinda sille tapah-
duis. Ruumin Arckuin ktznnipanemises pitä wisu waari ja
carte pidettäman/ coscazei zuuri wahwaa ja täydellistä Cuo-
leman merckeja ole.

K 5 L«!V.

75



7s xvm. L. Cyrlstlltsest

§. iv. Eosca Nuumit wiedän Kirckoon/ siellä olenian
fijhenasti cuin Maahan pamaiset pidetän / nyusepltäta.
pahtuman hiljaisudes/ tlman caiktta Processit/ (saatta-
mista) ja custannusta/ eikäyhtän muuta pidä jaattaman/
cuin ne jotca candawat / ja muutoin täyty siellä olla toi-
mittamas. Jos jocutätä wastan ricko/ se tehkön sacko Kir-
koon joo. dalarit Hopia Raha / ja Waiwaisille juuri nijn
paljo. Ci yhtäkän Ruumista pidä ylitze puolen Ajastaica
hautamat pidcttämän/ jos ei sitä suuremmat ja corkiamat
Syyt ole ptdembam ylöslyOmiscen. Se wäärinkäyttämys
tule myös tällä peräti pmskieltyxi/ omast tahdosta lasse Ru-
mitä Hautoin / ja anda ne aina edespäin olla Hautama-
ta; samalla nmoto anda ne / Menun ne yhdes paicas o-
wat haudatut/ jällens toisen pmckaan?rocemllä Hautaan
maahan lasse; ealcki yhtälaiset Rangaismxella/ cum tasa
Mmmä mainitan.

§. V. Papeilda pitä myös talla totisesi jaNangaistU'
xelkieltty oleman/ menemast cotia Cartanoihtzn / jmsta
Ruumit uloscannetan/ ulosweisamast / eli myös jo-
sacusa jotain Cotosaarna pitämäst. Sentähden pitä nhl-
den/ jotta Cuolleitans tahtowat anda haudata/ elickä ntzn
warhain samana Päiwänä/ elijos tie nijn pitklija työlläs
on/ Päiwä ennen / tuoman Ruumit Kircon tygö /
nijn ettei määrätty Jumalan Palwelus/ ja Catechisn»uxen

tutki-



Hautamistjt.

tutkimus/ estetyn/ eli ylitzen totutun Ajan ylöslykätyxi
tulls.

§. vi. Jos Ruumis haudatanKirckoaitaan/ nijn ei pi<
däsita ensin Kirckoon cannettaman/ sijna seisoman/ sijhen
asti että Sarna pidetty on / ja sitte jällens uloscannetta-
man Hautan/ waan cohta maahan lastettamanja haudat-
taman; Ia sen Menmennnn KirckooN Sarna cuuleman.
Jos Ruumis haudatan Kirckoon / nM seisocan Sarnastuo-
ltn cohdalla/ nyncauwan cmn Sama pidetty on/ ja sijtte
hautaan maahan lastettacan.

§. VII. rcrsonliiat (Cla lnakerran kirjoituxet) pitä sv-
conpandaman ja sowitettaman itzecungin Elämäkerran jäl-
ken/ ilman pitkäta puheta/ ja turha ylistystä ylitzen ansion.

§. viii. Haudat Kircosa pitä oleman Colme Ky-
närata stwät/ iq eiylöma Permandota corotetut/ Waen
wapan käymisen estexi. Ne pitä lnyös Mullalla Mens tm>
tettamän / eli muutoin hywin kijnnisuljettaman ja paälda
peitettaman. Kirckoaidat pitä hywin ymbänns raketta-
man/ ja hywin warjellut cunniallisest pidettäman/ NOen
tähden/ jotta nijsa lepawckt; Sentahden owat Seuracun-
nan Jäsenet welwoliset / cukin cdestans ulostekemän/ mitä
Kirckoaidan rakennuxeen tarwitan/ jos he tahtowat Ram
gaistusta waltä/cuin Pitäjän cocouxes wastahacoistenpaal'
lepandaman plta. Kz §ix.
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xviii. L. ChnMsesi

§. ix. Ästen syndynet Lapset/ jotca ei ole Castetta saa-
net/heidän picaiscn cuolemans tähden/ pitä saaman nauti-
ta Wanhimbains Hautasian / ja Papin oleman sijnä läs
nä/ heittämäs Mulda ntzden päällä / ja lukeman Nucou-
xen.

Z. x. Ne Lapset jotca Äpäränä syndywät ja murha-
tan/ pitä pandaman taemba Kirckoaitaan.

§. xi. Ne jotcaowatwierast ett Mosta/ ja
cuolewat täsä Waldacunnas / nautitzewat kyllä Kirckoat-
danja Hautasian/ Waan eiSchoulua/weisamista elilßuu-mmsarna.

§. XII. Nijden Hautamisen cansta/cuM owatedesäns pi-
tänetlumalatoindClämäkerta/iacuolewat suurls Syneisä/
ei pidä Papin ktzruhtaman/ waan se» Maillnallisen Oikeu-
den eten andaman/ että sitä tutktstellaisin/ jaDuomttmsin/
cuinga nijden hautamtnen videttckman pita. Santalla ta-
ivalla tutkistellan ja duomitan Mailmallises Oikeudes M
dm Me jotca Hengens huckawat.

XIX
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xix.L.Samawimst<,

XIX. Lucu.

Marmmmsta.
5 1.

WKI kenengan pldä chens andaman
WW Sarnawircaan/ joca ei lmllisest ja oikein cutzuttu

ja anottu/ ja P spalda eli Bupeninen6entildä so-
weliaxiläytty/ hywäx tuttuja wlhitty ole.

Z. ii. loca tahto Jumalan Seuracunda palwella
Papin Saadys/ sen pita oleman lulnalisen/ jaCunnialli-
sest/ siwiast/ raitist ja puhtast Claman / hänelle pita myös
oleman turmelematon Nimi ja hywa Sanoma/ puhdas
ja Ma puhen parsi / ja pita ulosseisoman wahwan ja
tarcknan tutkimOn Pispald eli Buper,menclc"tuda ja
«lonsilioriumilda/ caikis nysä cappalisa/ cuin 6xmi)3lmmeis

edespannan/ jaPapille owatwir-
cans oikiaan edesstisontlseen. Tän?ckil cuuldelelnisen ja tut-
kimisen pita tapahtuman, i. Kielten taidosa / niln. Lati-
nan/ Grcrcan ja Hebman 2, in llilcjpimiz e-
NNoMataiN in KKctoric2, I.ogic2,
ca jaRompuin Lcclelialiico. ;. ldeologia, MNoMaisest
meidän Uscom Cappalisa ja i.acn c?ummu:nduz. Heidän
pita myös ulco taitmnan Latinan jaRuotzin ttelen/ ne Ra-
mattuinPaaTodisiuxet/joiden pckalla llscon Articlit peruste-

tut
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Kix.T.SaMawlMsia.
tut owat/ ja niM oikian Ymmarryxens jalken/ wahwiste<
tux tulewat. 4. Heitä pita myös cuuldeltaman nijsa erlno-
maisis ia Kysymyxis. 5. in »iKoriH Liblica jaLc.
cleslaNicgi NYNhyWINcMN Myös ja
QanlciemiX. 6. BiblianTextiststltttämanmuutamiaNama«
tun Päatodistuxia/ ja andaman nahda cuinga he silla taita-
watTotuden wahwista/ja taeaperin aja nytä/jotca wastan<
sanowat/ ja saatta ne oikiaan käyttamtseen ja harjoituxeen
meidän totises Christilisydejam. loca nckin löytan sowella-
xi/ jatule laillisest cutzntuxi / sildli ei pidck pois-
kielttaman. Hänen pitck myös oleman täyttänen Ikans
2/Ajastaica/ muutoin josn jocu olis/ joca ennen sitä/ erin-
omaisilla Lahjoilla/ ja edesjoutumisella Kirjallisis harjoitu-
xis / nijn myös kijtettäwlls Elckmakerras/ olis tehnyt itzens
sijhen nijn erinomaisest soweliaxi/ ettei Orclingnota hckneldck
taita oikeudella kielttä. Jos jollain löyttöis edelläkayneisii
harjoitus Sarnois jocu stncaltainen Wirhe Muistos ia ulos-
puheft/ cuin hänelle Wiran toimituxes estexi olis/ nHn pi-
t<i Pispan sencaltaisen täydellä todella poiskieltämän/ ja ei
milliin muoto händä orcliuerAman; Ci myös ntMoidenlck-
senet owat ntzn wirhelliset / että se on heille estexi Jumalan
Palweluxen toimituxes.

§. iii, Ntztä jotca palwelewat Acadcmiois/ Cvmnaa.
umeis ja Schouluis / waicka he owat saanet »n rkiiosopnia

6ri-
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XIX. L. Samawirast.
(3r26um ei pidä Papeix wihittämän / ilman e«
dellakaynetta' Lxamine , ja CoettelellMs Saar-
noja.

§. iv. Nijtn/ jotca tahtomat itzens anda Hengellisten
Säätyn/pttaneuwottaman/ että he Csimlestens edes/ Hcaäe-
miois ja / harjottawat itzens Samamises;
jajoshe tnhtowatjosakin Seuracunnasandaheitäns cuulla/
ntzn se pita tapahtuman Pispan myöden andmnisella.

F. v. Ci pidä yhdengän Wieran ett tundetnattoman
Personan/ jolla ei ole hywiä ja uscottawia Todistuxia/ sab
littaman Sarnata / paitzi edeskäynytta Pispan ja 50n6.
Noriumin coettelemusm/ jajen päälle annettua kirjallista
saldimista.

§. VI. CiketänpidäPapixOrdinerattaman/Maeijo
ole wahwa wirca/ Schouluis/ ek
jollahän itzens eunniallisestylöspitä ja elätta taita; eliznyös
costa jocu lnuuMa on awol/ johongahän taitan autetta.
Sentähden pita talla Pispoilda ja superintenclenteildä tiet-
ty oleman wihkunast usiamdia Pappeja/ cuin suures tar-
pees tarwitaan/ ja Tiloilla edescatzotta taitan. Jos jocu
teke tätä wastan/ ntzn se pitä sentähden ansions jälken nuh-
deltaman jaRangMaman.

L F.M
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xix. L: Samawimst.
L. vil. Costa jowmutos tule Papin tilois / nijn että

Kirckoherra eli toiseen paickaan autetan/ eli cuoleman caut-
ta poislähte/ ntzn on hän welcapä, eli sen edesmennen Lesti
jaPerilliset / cohta Prowastille eli Pispalle sitä tiettäwä-
xi tekemän / senpäälle että he Jumalan Palweluxen ylös»
pitämisest mahdaisit ilman wijwytystä asetta. Sijttemah-
ta Seuracunda/ jos ci se Pitäjäs eli Kirctoherran Tila ole
Regal/ Cuuden Cuucauden sisäl / walita toisen
ran / ja Prowasti Pispan asetuxen jälkensamas walitzemi-ses Wa olla / ja Sarnasa Seuracunnalle ilmoitta
mistä sijnä waari otettaman pitä. Jos walitzemus lange
jongun päälle/ joca ei ole sitä mahdolltsembi/ ja Pispa löy-
tä/ että Hijppacunnas on muita / joita ei he tunne/ jolta
Oppins/ pitkällisen Palwelurens/ hywäin Lahjains ja toi-
mellisudens tähden / pitä ennen sitä / jota he toiwowat /

wircaan ylöndämisellä muistettaman / joilla on hywä To-
distus heistäns/ ja andawat wahwan Toiwon/ että Seu-
racunda heidän cauttans taitan merkillisesi ylösraketta jacas
wa; Sillom pitä heidän / sijnä cuin oikein on / ja itze hei-
dän hywärens tule/ andaman heitäns ojeta / ja tytymän
Pispan ja conlittnriumin Asetuxeen. Jos jocu Seuracun-
da on hidas / tätä tarwettans Malla Ajalla Pispalle il-
moittaman/ ntzn hänen pttä sijttecmn Prowasti tästä mut-
ftuttanut on/ walthemau heille sowelian/ hnwän ja uscoli-
sen Kirctoherran/ etens ottain Capitlumin Miestens cansia

nyden
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xix. L. Sarttawlmsta.
ntzden lugun/ jotcaowat wanhemmat/ oppmemmat/ja par-
hain Schouluisii palwettet/ Sotapapit/ ja (lappalaiset
Hijppacunnas/ jotca odottawat laillist Cuhumista parem«
baan Tilaan/ ja nijstä eteen panelltan yhden eli caxi/ cmn
soweliannnax löytan/ sijhen awoiman Siaan tuleman/ jot-
ca he sinne lähettäwät pitämän coettelemus Sarna ja otta-
man Seuracunnan suosiota ja oikiata cutzumusta wastan;
jonga päälle sijtte wahwistus Kirja Plspalda annettaman
pita.

§. viii. Täsa pitä ne Papit erinomaisest muistetta-
man/ jotcaköphydellä waiwatan/ joilla on monda Lasta e-
descatzotta/ ja owat sijnä tykönä toimelliset / nhn hywin
cmn myös ne/ jotca sen edesmennen Kirckoherran Huonen
tmtawatylösauttajaturwata: Cuitengin nyn/ ettäSeu.
racmwan parasta ja hyödytystä enimitten ja ennen caickia
sijnä tykönä etzitän ja cahotan / silla ettei ne Papin tilat
maca jongunPerindö oikeuden/ waan wapan ja määrätyn
walitzemisen alla/ joca caikel Oikeudella pitä langeman nhl-
den päälle/ cmn tounellisimmat owat/ ja parhain ansain-
net. Jos Poica ja Wäwy on / joca löytckn sijhen ntzn so-
weliaxja mahdollisex/ cuinjocumuu/ ntzn pitä hän myös
muistcttaman ja edesautettmnan.

§. ix. Lappalaisten asettamisesi pitä kyllä PispanjaCapit-
lumm tygöluotettanlan/sentähdcnettä heparhain wndewat

L - Per.
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xix. K. Samawimst.
Personain toimellisuden ja Lahjat/ nyn myös tietäwät hei-
dän edeskäymiseus kirjallisis Harjoituxis: Cuitengin pitä
Seuracunnan walitzemusjacutzumus eaiketl edelläkäyman;
josii ei myös Kirkkoherran/ joca sencaltaista Cansiipalwelia-
ta tarwitze/ suostumista ja von,m pidci ohitzekäptämän/ josse asnoastans löytän olewnn cohtulinen.

§. x. Nynculn Meihellempidäm caickiNegal Tilat/
jotcaelickä owatwanhast sencaltaiset ollet/ eli sijtte Cunin-
gal. Kirjain ja Asetusten cautta nyxi tehdyt/ cli myös täste-
des/ erinomaisten syiden tähden tehdä taitan; Nijn tahdom
Me sencaltaisil Miehillä ne edescaho / jotea Opilla/ Pal-
welurellaja Työllä/ erinomattain
melsja Schouluisa / nijn myös meidän Hawlsam ja Sota
Statis/ owat itzens tehnet lUlnalan Seuracunnastn jayh-
teisesi hywästä hywin ansainexi. Ia senpäälle/ että Mesij-
na tykönä tulisiln sitä tietälnän ja inuistuteturi/
heidän toimellisudestans ja Tiloistans/ jotca Hijppacunuas
owat/ ntzn pltä Pijpan / cosca Mi Regal Tila awoi tule/
edespaneman ne/cuin hän tietä stncaltaisijn Tiloin söwelioi<
xi jamahdolisixi; Silloin Me tahdom eli jongunnM/ eli
toisen/ Meidän armollisen Tahtom ja hywän Suosiomjäl-
ken fijhen asetta. Samalla muoto sallim Me Seuramn-
nalle sen Wapauden / nöyrydes anoa yhtä eli toista/ cuin
hän luule sijhen olewan sowelian / joca on ansainnut tulla

Mei'
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XIX. L. Samawirast.
Meidän tykönnm armollisten arwioon/ tahdom Me sijtte/
taicka yhden nM/ elt jongun muun walita/ jongaMei-
he tunnem/ ja hywin tiedam olewan Meidän arlllollistm e«
desauttalttisten mahdollisen.

§. xi Nijden Seuracundam jotca owat Meildä ja en-
disild Cuningoilda / saanet jongun erinolnaisen ?rivileZili.
mmPapin walitzemists/ pitä sen hywaxens nautitzeman/
cultengin nyn/ ettei Pispa Millan muoto ohitzeMM

F. XII. /U 5 patronÄtul.joca stlso Oikeuden Tilas/walt-
ta ja cutzua Pappia johongun Seuracundaan/ tule ainoa-
stans nMe / jotca sen ansainnet owat/ sijaa/ että elickä hei-
dänCsijsans/eli he ltze/ omasta wahwast Omaisildestans owat
andanet Maan ja Manderen sijhen/cosca Kircko ylösraket-
ttn. 2. Tule st nMe/ joiden Wanhimmat ja Csijsät/ omal-
la custannuxellans/ sen caiken ja coconans ihe ylösrakenda-
wat/ eli myös hywän osan uloslewittäwat/ntznhywittcuin
myös / cosca ston tullut kylmille lastetux / elicowin rau-
wennut/ merkilliset ylösrakcnnuxel ja suuret custannuxella /

wnlmix tehdä ja parata andanet. ;. Nyn hywin nijlle/jot-
ca owat omasta Maastans andanet Pappilan/ ja sen wan-
hast allaolewaiset Maat ja omaisudtt. Muut Lahjat/ cmn
tulewat Kircon tarpex ja caunistuxex/ ntzncuin Waattet /

Altari Taulit/ Funtit/ Cattamiset/ WalkiaxlMamiset:c.
L; waickss
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xix.L.GamawlMfi.
Waicka ne owat ktjtettawat/ ei ne cuitengan ulotu sijhen /
että jocu ntzllä ansaitzis i'2tron3tuz Seuracunnas.

5. xiii. paronin Oikeutta ei pidä secoitettaman sen
canHct / cuin Pispalla ja Capttlumilla on / awonnijn Ti-
loin asetta, tule / cuin sanottu on / walita ja cu»
Hua jongun Papintilaan/ ja asetta händä Pispan eteen /
jonga ei pidä händä hyljäulän / muutoin/ jos ei se sama /
sijtte min hän tuli/ ole palto pahendunut Opis
ja Clämäkerras. Jos han kelwottomax löytän/ nijn kaau-
dakön ratronuz Siluläns toisen päälle/ joca Ntahdollinenon.
Mutta jos walitzemus on langennut lnahdolisen Miehen
päälle / jota wastoin ei Pispalla ole senealtaist Cstentila /

cuin sanottu on/ silloin pitä hänen sen paneman sijhen edes-
anettuun Tilaan. Jos Sarnamies Wireans laiscast edes-
seiso eliwäärinkäyttä/ nyn tule paronin eli Seuracunnan
Pispalle ja Capitlumille sen tiettäwäx tehdä; Mutta pan-
na Pappiaperäti/eli määrätyxajax polsWiralda/cosca hansen ansaihe/ owat ne Asiat cuin Pispan ja Capitlumln tu-
lewat/ joihln pZcs«nin ei tule ihens anda; Ci myös johon-
gun muuhun > cuin Opetuxeen ja Papin Wiran toimitu-
xeen tule. Toinen Oikeus / cuin paronin tule/ on tämä /

että coco Seuracunda on hänelle welcapä cunnian / utzn
myös parhan Pcngmsian Kircosa Sanancuulioitten seas.
l>2trl)«in pitä myös Kircost ja Seuracunnast murhen pitä-

män/
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XIX. L. Sarnawtmst.
män/ ja nyden Oikeuden edest wastaman / wastoin caickia
Wääryttä ja Wahingota. Ia jos jotain Kirconrakennu-
xes lange udesta tehtäwäx/ laitettawaxja parattawax/nijn
pitä se caicki tapahtuman pÄtronin Neuwost ja Tiedosta.

§. xiv. Nljncmn i«5 tawalla taitan
ansaita/ nijncuin ennen mainittu on / nyn taita se lnyös
tapahtua / cosca yhdes Seuracunnas löytan usiambi cum
yxi/jotca nimitetys Oikeudes yhden werta oftlliset owat/
että eriseura Papin walitzcmises heidän wililläns nouse;
Silloin se Walitzemus woltta/ josa enämbi Äniä on: Mut-
ta jos äniä on yhden werta/ eli myös cumblkin nystä lange
omalle puolellens/ nijn mahta Pispa heidän eroitta. Jos
rtjta tule Pispan wälille yhdeldä/ ja toiselda puo<
telda/ jota ei sowinnolla siiwotta taita / nyn lykättäkan se
Meidän ojennurcen.

§. XV. Mitä nyhin Seuracundijn tllle / joisss Adels-
miehiä on/ jotca ei nyden ttlain woimasta/ cum tasil ennen
ylöspannut owat/ ole ius ansainnet / waan ai-
noastans rriviicZimn Menon heillä nijsä ei mahdanckmät jälkimäiset sitä heillens omista/ nMe endisille estexja
wahingoxi / jollla ei ainoastans ole yhtäläisiä
heidän canfians/ mutta myös sijhen päällsex se Oikeus/cuin
heMe Csilsildäns perinnöx langenut on/ eliitze heildäwai-wal ja Custannurella touniftttu.

§.XVI-
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xix. K. Samawimst.
§. xvi. Ci yxikm Adelsinies/ jolla ei ole Istunda Car-

tanota Pitäjäs/ mahda ntjden Lambuodln tähden/cuw hä-
nellä sijna on/ omista itzellens jotain Mut-
ta nW IstuinCartanois ja CuninganCartanois/ cuin mell-
da yhdet eli toiselle taitamat eaickinaisil Tiloilla/ Lahjax aw
netut ja suodut ollas eli jocunM asuPalckans edestä/ pant-
rämisen elt Arrendin alla / ja nijlla on ennen ollut sencal-
täinen lux p2tran2n,B. sen pidam Me lneillen / nhin hywin
sen jalken euin tasa ennen sanottu on / cuin ntzden rata en-
nen uloskaynen Asetusten/ tehdä ja myöden anoa/ cuinMe
parhax ja soweliaxi löydän:.,

§. xvii. Cosca jocu Kirckoherra / Pispan sisalasetus
Kirjan jälken on Seuracundaan sisalpandu/ silloin pitaKir-
con tallella olewaisen Ömaisuden/ Caunistustm ja Caluin
invenrarium ynnä Kircon Kirjain cansia/ hänelle annetta-
man; Ia jos selöytan/ ettaKircko on wymetn edesmennen/
eli poislahtenen Papin syystä jongunwahingon saanut/ntzn
pita sen edesniennen Lesten ja Perillisten/ eli hänen ihe jo-
ca Kirckoherran Tilasta pois lähte/ sen pMtzeman ja täyt-
tämän. loca caicti Pispan eli hänen uloslahetetpns/ ntjn
myös Kircon Esimiesten Alekirjoituxel / Kircon Kirjaan y«
löskirjottettaman jatodistettantan pitä.

§. xviii. CoscajocuPappiltarwiHejongus waeldaa7
nW ptta hänen edelkaywaisna Kirconpäiwana sen Seura-

MNWlls
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xix.L.S^mawimst.
mnnalle tiettäwäx tekemän/ ja ntz'n sitck edescatzoman/ ettck st
Jumalan Palweluxel ja Pitäjän Asioisa joltain muulda
Papilda hänen siasans/ sillä wälillä hywin edesseisouxt tu«
le/ jonga Me pitä Prowastin wisun päälle catzomisen pi-
tämän. Jos ei hän saa ketän / jocahänen siasans Palwe-
luxen toimitta/ ntzn ilmoittacan sen cohta Prowastille/ joca
jongun sen Prowasticunnan Papeist sijhen asettaman pitä.
Jos jom Pappi löytan/ joca ci tästä lucua pidä/ eli ilman
laillista Syytä ja estettä/ cauwan Seuracunnasm poiswtz.
py/ nijn hän pitä Pispald ja Capitlumilda sen tähden nuh-
deltaman / ja Syyns jälken rangaistaman.

§. XIX. Cl yhdengän Papin pidä Jumalan Palwelll-
sta pitämän toisen Seuracunnas/ muutoin jos ei häneldä si°
ta anota. Maahanpaniaisis/ cosca Cuollut uloscannetan
Mä / josa hckn asunut on / ja pitä maa-,
hanpandalnan toisen Pitchän Kirckoon / josa hänen Hau-
taus on/ silloin hauta hänen/ hänen SielunsPaimen. Mut-
ta josnijn tapahtu/ että jocu corklammast Säädyst ja Ti-
lasta/ eläisans/eli myös jongunPerillW hänen Cuolemans
jälken/ walitzewat jongun nmun/ nyn pitä se aicanans sil-
leKirckoherralle ilmoitettaman/ cusa hauta on; jauautitcan
nijn hywin hän/ min sen Seuracunnan Kirckoherra josa se
Cuollut asunut on / Otkeudens Testalnendis ibnan wHen-
dämätä.

M §.xx.
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Ho XIX. L. Sarttawltast.
§. on usiambi cuin yxi Pitchas/

ja ne palwellurella edescatzotansekä yhdelda Kirckoherrald
että yhdeld Cappalaiselda/ nynpltä Kirckoherran enimmit-
ten Pääkircosa/ jos sijhen enä wäke tule/ Sarnaman/ caxi
eli colme Pyhck ja Sarnapmwa järjestäns/ ja pitakänCap-
pMinen silla wälilla palweluxen toises Kircosa/ nyn hywin
lnyös sarnackon Kirckoherran sias Pääkircosa/ cosca Kircko-
herra teke palweluxen toises Kircosa. Mutta cusa ei yhtän
Cappalaista ole / pitä Kirckoherran ntzn laittalnan / että
Jumalan Palwelus nijn hywin yhdes tuin toises Seura-
cunnas welwollistst ylöspidetän.

§. xxi.
soimatux häpiälliseen Työhön/ jota Mailmaliscn Weuden
tule duomita / silloin pitä Handä Lain ja lailllsteu afetusttn
jalkenkastettämän wastaman nijnmm muutkin / jaoton
lchncauwan Wirasans/ sijhenasti ett! Duomio Asian yli-
Mkäy. Jos hän woitetan / ja Asia käy Hengm ja Cunui-
an,päälle/ ja ei tust Armoon otetuxi/ntzn pitä Pispan pois-
pancnian hänen Papin, Wiralda / ja hänen sijtte stljdlnan
Mailmallistn Rangaistuxen.lossenhnon/että hän saa Ar-
mon/nijn hywin HengencuinCunnianginpuolesta/ntzn hän
cuitengin pannan pois Wiraldans/ ja se stisocan Meidänty-
könäm amoastans/ jos Me hänen lnerkillistn parannuxens
päälle / tahdom anda hänen nautita jongun ebcsallttalni-
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xix. L. Gamawimsta.
sen muihin Maanpaickoin/ ja ei sinne cusa hänen ttettMa
Työns taita pahennuxen ylöskehoitta; Ia cutn NW tapah'
tu/ nijnMe tahdom Pispalle sen tiettämäxi tehdas ettF
hän mahta hänelle Wirawjällens anda. Jos
tekeMiestapon hädäs / eli oikias Hengens warMuxes/
nijn hänen cansians pitä tehtämän Lain jälken; Ia nyn-
cauwan cuin Asia Oikeudes rtzppu / pitä hän itzens pois
Wircans toimituxcha.

§. XXII. Ci pidä Pappein MMM muita Asioita Lam
ja Oikiuden edes/ cmn nijta / jotta heidän oman Perso-
nans / Waimons / Lapsens / Perhens / eli Pappttan o-
wat / eli myös nyta/ joiden edeswastauxex he owat erittäin
Pispalda ja Consistoriumilda täydet woimMi siaan pan-
dut. Heidän pitä myös carttain ja hMvoiu Rmous-
kirjoilla/ Cannekirjoilla / ja erinolnaisest Todrstunlla Sa-
nancuulioittens edest itzens ulosandaman/ ja ei secoittalnan
heitäns nuuhin MailNlaWsijn Asioin ja Tonnituxyn/ joihin
ei heidän.mttän tule / ja heitä heidän Wircans toimituxes
estäwät.

§. xxiii. Se Pappi joca itzens heittä laiscuteen/Hau-
reuteen/ luopumiseen / jasecoitta hänens pahendawaifeen
seuraan/ Wannoo/ kiroile/ juo ja täärä/ lyö Kortti eli heit-
tä Terningi Rahan eli Calun päälle/ eh muuta sencaltaista
luwatoinda teke; Nijn myös se joca Pispans ja Csimiehi-M- cins

91



XIX. L. Sarnawtmst.
Ms WNstan 0n ynsiä ,n tottelelnatoin/ nW Asiois cuin hei-
dän wircaans tulemat; pitä ensiniäisen kerran ajaxpois wi-
raldans pandaman / ja Pispa Conststoriumin cansia jaca-
con toiset toilnelltsel Papille hänen puolen Palckans jasisäl-
tulemistans/ joca Palweluxen ntzncauwan edesseiso; ,Ia jos
ei hän fijttekän itzens ojenna/ ntzn pandacon peräti pois/ ja
toinen hänen sians asettttacon.

§. XXIV. loca Pappi seiso toisen Tilan perän/ erino-
maisesi cosca hän sitä warten etens otta määriä ja luwatto-
mia wälicappalita/ sadaxens handä sijta pois/ ja itzens sij«
hen jällen; se sama / että hän Christittömäst ja Jumalan
Kästyä mastoin teke/ pitä Wiraldans poispandaman/ jaei
ikänans sijhen ena tuleman. Jos myös nyn tapahtu/ että
jolleculleon Meildä/ eli Pispalda ja Seuracunnalda Tila
luwattu / johonga ei hän ole wielä taitanut tulla / ja toi-
nen tule sillä wältlla/ ja pane itzens sijhen wäW/ chein yh-
den eli toisen awulla sadaxens sitä Tila alans; Ntzn pttä
sen saman oleman langennen suuren Rangaistuxen jaNuh-
ten alla / sen jälken cuin Asianhaarat osottawat: Mutta
jos se tapahtu toisen panetuxelja parjauxella/ nijn olcon sa-
man Rangaistuxen M annettu / cmn alus täsa Punctis
mainittu on.

§. xxv. Ne Papit/ jotcaandawatitzens stncaltaisem
Caupnntecoon jatoimituxeen/cmnei heidänM heidänWir-
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XIX. T. SamawlMst.
taanssowi/ eikä heille hywin seiso/ niincuinpitä Oluen /

Palandowhnan ja Tubakln ulosmyymist / eli lnuutoin etzi-
wätmuodotoinda woittoa/jatunnotoinda coreoa; pitä sijtä
lackaman/ jos ei he muutoin tahdo tulla paitzi Wircans ja
Tilaus.

§. xxvi. Rytaiset Papit/ jotca lackamat owat Cripu-
raisudes ja rtzdas Cansiaweljens/ Sanancuulioittens ja Pi-
täjän miestens eli muiden cansia/ eikä waroimisten ja ma-
nausten jalken hcitäns ojenna/pitä Wiralda ja Tilaldapois
pandainan.

§. xxvii. Pappein pitä pysijman sijna Waattenpar-
res/ cuin heidän Säätyns parhan sopi )a seiso; Ia ne ale-
maisemmat Papit ei mahda canda sencaltaista waatten
tapa/ cuiN PisplUN/ BupcnntenclenteiN/ conlittoriarum?rX«
scsttN ja 'lKeowZiX QoöioreiU tttle.

§. XXVIII. Pappein pitä Huonens hywin edesseiso-
man/ ihe pitämän Jumalista/cunnialista ja ylistettäpck C-
lainakerta/ nyn myös wilpittömällä wacuudella saattaman
Lapsens ja Perhens tekemän sitä sama. Crinomalsest pitä
heidän carttaman jawälttämän Waloja jakirousta/ nuhte-
leman ia neuwoman mutta / cuin hezlöytäwat sijnä malli-
sen'/ zacatkis Töisäns jamenoisans pitämän itzens Pawa-
lin manauxen jalken.

M) §,xxlx.
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XIX. L. Samswlmsi.
§. xxix. Jos Papit cutzutan Wteraspitoon/ nijnhe

mahtawat sinne mennä / cuitengin hntäns siellä kayttä
Wircans welwolisuden ja arwon jälken/ ja aina carttaman
caickia sitä/ cuin Puheisa / Kaytöxls ja Töisä / Jumalan
wihoitta/ muita pahenda/ jahywät tawatturmella taita.
Heidänpitä myös toimettisest/ yxiwacaisudella waroittaman
nijtä Wiermta/ joidenhe ymmärtäwät jotain sopimatoin-
da edesans pttäwän/ että he sijta lackawat; Ia se cuin ei i-
hens sijta anna ojeta/ ttyn hywin cuin Nlyös se/ joca juouw
sella Pappia eli muita waiwata tahto/ plta pidettämän ha-
wyttömän ja pahanelkisen edestä. Jos se tule torax / rijdar
ja tappeluxexi/ nijn pitä Papin sen siweydellä estämän ja
poisbicltämän. in a,mm 3, ntjncmn Pappein pitä oleman
muille Esimerkix ja ojenuuxex/ opetuxella ja Elämäkerralla;

-Ntjn pitä heidän myös waarin pitämän itzestäns/ jakäyt-
tämisestäns/ että se olis waca ja cunniallinen / andain
Walkeudens walaista Ihmisten edes/ että he näkisit heidän
hywät Työns.

§. xxx. Jos jocuPappi joutu Caatuwaiseen TautW
nijn ei hän mahda Wircm Töitä toimitta / sijhen asti cuin
Jumala hänen sijtä autta. Sama Laki olcon nijstä/ jotca
Mielipuolisudella/Spitalitaudtlla/eli muilla sencaltaisil hir-
muisilja waarallisillaTaudeilla waiwalutowat/jotca inuul-
lattawalla pitä edescahotuxi tuleman / josta Pispan tule
murhen pitä> §.xxxi.
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T. Sl^mawimst.
§. XXXI. Nijncmn se yhteinen lulnalan Palwelus /

aina ja caikella ahkerudel pttä woimasa pidettämän/ ja cai-
kein/ jotca Seuracunnisa asuwat / sen saman tykönä/In-
malan Huones jaKircos läsnä oleman/ ja sijnä myös nau-
titzeman Autudens Wälicappalita; Nyn ei tarwita/paitzi
nijtä jotca sen julkisen Jumalan Palweluren toimittawat/
muita erinäisiä Pappeja asetta/ jotca yhtä eli toista hei-
dän Huoneisans sarnamisella palwella taitawat: Cn Me
cuitengan tahdo poisleicata ja otta/Meidän uscollisild A-
lalnmaisildam Meidän Neuwonandaistam/wapautta/ heil-
lens otta ja pitä cotona Huoneisa hywiä ja toimellisia Pap-
peja; Mutta josne Ridderstapist ja Adelist sitä toiwowat/
nijn pitä heidän ensist sen POan ja Consistoriuntin tykönä/
joiden se tule/ näyttämän ja edesandaman ne Syyt / cuin
heitä Mm johdattamat; Jota Wapautta/ stmda anda
samata cotona Huoneisa / heidän caickein cuitengin nijn
nautitzeman pitä/ ettei se mahda usiammast tapahtu/ cuin
cosca jocu Sairaus/ eli muut lailliset Syyt sitä waatiwat/
ja nijnä hetkinä / joina lulnalan Palwelus Kircoisa pide-
tän; - Nijn myös sillä Csipuhella / että se joca sencaltaisen
Papin wastanotta ja ano / ei mahda sentähden wähM jo-
tain sijtä Oikeudest cuinKirckoherran jaCappalaisten Seura-
cunnas tule/ ei myös hyljätä sitä wastanotettuaPappi/'.chn
cauwan cuin hän hywinja toilnellistst itzens käyttä/ivaan
pitä h,inen/ sijhmasti cuin hän muulla tawnlla taita edes-

caho-
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xix. L. Sarttawirast.
catzotuxi tulla; losa ei Pispa ja Consistorium mahda wa>
stahacoinen olla / händä Ansions ja toimellisudens Men
auttaman.

§. XXXII. Jos jocu/ cuin joPappi on/ ett tahto Pa«
pixi tulla/ Pijpan fa Consistonumin ylöncatzo ja ohitze me-
ne/jancko tätä Ormngi wastan / sepitä Duomio-EapMu«
mtzn cutzuttaman / ja siellä/ uyncuin hänen Ziitoxens olla
taita/ rangaistaman/ ja muliaisuteen saatettaman/ sen jäl-
ken cuin Meidän Asetuxem laillisesta tutzumisest sisällens pi-
täwät jakckssewät.

XX. Lucu.
WtspM^W

§. i.

jocu Pispan Tlla aukenee/
WM silloin pitä Capttlumin Meille sen tiettawäx

tekeltttln / ja sijtte Meidän sen päälle annetun sal»' dimisen ja Kckssyn jälken Pappein cansia/ heidän
Walans ja Olnantundons päälle/ nimittämän sencaltaisia
Miehick/ cuin he sijhen Wircaan luulemat olewan Jumalan
Seuracunnalleja HGpacunnalle caickein tarpeWmmat /

Opis
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xx. L.Plspätt walGemtstst.
Opis ja Clänmkerras toimMltmmat / jotca pelkMckt lu-malata / joista on hywä Sanoma / owat waat ja totiset /
wihawat Ahneutta/ ja Academiois/sa erinomaisis Wirois tehnet ihens tutuix jaHywin anM-
neixi. ~,

§. n. Cnnencuin Papit andawatihenswMemisten/
pitä heidän seurawaistn Walan tekemän:
Minä lupa jateen itzeni sijhe wclwolistxi Jumala edes/ et-
tä minä ttman cahonn'sta y^
wyden/Sugun eliHeimolaisuden/elimyös oman hyödytyxeni
päälle/ tahdon nimittä sencaltaisia Miehiä sisiildä eli ulco
Hijppacunast/ euin
minä parhan Mnnärryxeni / ja wahwan Omantundoni
jälken/ taidan ajatella ja arwata soweljaixi edesseisoman
sitä Wirca/ nijn myös Cuntngal.Mayestetille/ minun caic-
kein armollisimmalCuningal- ja Herralleni uscollisex ja hur-
scaxl/ ntzn hywin Seuracunnalle numtetys Mppacunnas/
ja muille caikille coco Isänmaasa hywäx/ ja oikialle Kcijzi-
onille ja Opille wahwistuxexi; Minä rucoilennyu totta lu-.
malata auxeni/ cuin minä tämän useollisest tehdä tahdon.

§. m. Costa walitzemus tapahtunut on/ eocoo Capit-
lumi caicki Zedelit yhten/ ja Registertzn ylöskirjoitta nijden
nimet/jotca uimittämistt Saanetowat/niin myös ftnMeu/

N dän
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xxi. L. Mallwtt pispatt

dan tygöm lähettä; Stztte Me tahdom walita yhden
stä/ jotca nijn nimitetyt ja edespannut owat/ eli myösjon-
gun muun/ jonga Melöydam mahdoltsex/ ja PispanWir-
caan sowelian.

§. iV. Arckipispan walltzemises/ pitä caikilla Duomio-
CapitlumillaWaldacunnas oleman heidän Nimittannsens;
ja cosca cuolemantila tapahtu/ ntzn pita Duomio-Capitlu-
min Upsalas Meille sen nöyrydes tietä andaman / silloin
Me tahdom walitzemisest Meidän armollisen Kästym ulos-
fäydä anda ntzden tygö/ joiden se tule / että he nimiträmi-sens Meidän tygöm lnhettäwät.

XXI. Lum.

MMunVtspMordme
ramtstn elt wWmtsen tawast.

L. i.

Pispa wlMn/ nyn M sen jo-
ca hänen wihki/ jälken pidetyn Sarnan/lyhykäl-
stst muistuttaman Cansalle/ cuinga suuri Juma-
lan Pyhän Hengen Armo ja hywä Työ se on/et-

tä hnn lahettä uskolliset Opettajqt Seuracundaans/ joiden
ei ai-
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HpdltteramlsettCavast. 99

ei ainoastans caickein pidä sarnamanlumalanSanaa/ mut-
ta myös muutamittcn/ jotta suuremmat Lahjat saanet o-
wat/ oleman Esimiehet catzomas nmidett perän/ ja waarin
ottaman/ euinga uscolliscst ja wiriastnejotca heidän perän-
eahomlsens/ia cuuliaisudens allaowat/ Wireans welwZlli-
suden/ Opis ja Clämäkerras täydellisest tekewät; jöwitta-
den puhenssen eteen asetetun/ ja Pispan Wircaan
tun Personan tygö / rueoillen lumalata hänen edestäns /
että hän sen lchn edesscisoa taidais/ että se taidais olla lu>
malalle otolinen/ ja Hyppaeunnalle/ cuin hänelle uscotur
tule/ hedelmällinen ja hyödyllinen.

§. li. Senjälken ylösluetan Pawalin ManausTituxcn
ja Tilnotheuxen tygö / oikian Pispan welwollisist Tawoist
ja Merkeistä/ja sijtte Meidän hänelle annettuKirja wircans
täydelliseen wounaan; jonga päälle hän/ coco Seuracun-
nan läsnä ollcs/ lastein Kätens pyhän Biblian päälle/teke
seurawaisen Walan/ jonga hän myös sijtte kirjoitetun ala
kirjoitta/ ja Meidän CancelHmlahettä:

Minä n. n. lupan ja wannon Jumalan ja hänen py-
hän Cvangeliumms päälle/ että ntzncuM Minä Jumalan
pyhän Colminaisuden Nimeen wastan otan tämän Pispan
Wiran/ nijn tahdon minä en ainoastans itze wahwana py-
syä Jumalan puhtas Sanasa/ ja Oikias Religionisa/ mut-
ta myös ptta sijtä murhen/ että caicki muut / sekä Opetta-

iät



xxl. L< Walltttlt pispMlos

jat ettck Sanancynltat Hijppacunnas/ mnös sijna ppsiiwät/
ja edesims pifawat pahendanlatoiuda Cläniakerta / eteni
pmmen Apostolin Pawalin Opin ja Manauxen Tituxen ja
Timothcuxen tygö nliintlleni ojennuxexi/ ntzta scurataxeni.
Minä tahdon MWs uscMftst pita silta waarin/ että Hijp-
pacunnas/ cum minulle uftottu on/ pita toimellisest tapah-
tuman/ Nuoruden opettamises Catechismuxes ja Christili-
sen Opin Cappalisa/ Sacramentein oiktas ulosjaeamists /

ja Taiwanwaldacunnan Awaimttten toimellises kaytta-
mises/ jota warten Minä myös tahdon wiriast wisiterata
(Pispan Karäjitä pita) caikisa minulle useotun Hijppacun-
nan Seuracunnis/ ja silloin wisust perankycha ja tutkistella/
cuinga caicki tapahtu/ minga wireydenPapit tehnet owat/
erittäin cuinga he opettawat ja elawat. Sainalla muoto
tahdon minä pita/mlnun oikiana Pen-Cuninganani/ Suuri
woimallisiman Cuningan jaHerran/ H(l XI.
RuoW/ Göteln ja Wlindem Kumngan/
Suomen Suuren Ruhttnan/ Herttuan
Stanls/ Esttnmaalla/ Wlrots/ Larelts/
Brchmls/ Vchrdis/ Stetttn-Pommerls/
Caffubls ja Wändts / Mgemn Rutztp
nan/IngmnMan jaWlsMarln Herran;

M'n



. «rditterazlttstij Tawast:
NljnmpösMls-GresM
ns/GMtchtn/Mewm jaBergin Herttuan;
Ia hchnen Cuningal. Matzestetins cuotewatsen poislangclln-
senjalken/ jonga Jumala armollisest cauwan whwyttäkön/
Hänen Cuningal. Matzestetins Awio Perilliset/ yhden Pe-rillisen toisen jälken/ jottasen Cuningallisen Huonen Perindö-
Olkeuden puolesiWaldacundaan/ jaSiantulemisen Ordnin-
gin jalken/ tulemat omistaman Cuningallista Istuinda. Mi-
nä tahdon myös olla Hänen Cumngal. MaWetms Cor
kial Nackalle Puolijalle / lninun Caickein armolllsilnlnal
Drottningilleni / corkiast nimitetyille Cumngal. Perilli-
sille/ Waca/ Uscollinen ja Cunniatlinen Palwelia ja Alam-
mainen/ ja caikest sijta Oikeudest ja Ommsudest cuin corkian
Cuningallisen Mallan alla owat / caiken lilinun Ymmar-
ryxen jawoiinani perast/waariu otta/ja nijdenedest wastata.
Minun pita myös caickein suurimasi sijta lnurhenpitämän/
cuingamnnitaidaisin toimittajaedesauttacaickiasit»;/ cuin
Cuning. May: uscollisex palweluxcxja hyödytyxex/ yhdellä eli
toiset tawalla tulla taita/ ja minun woimani peräsi estä ja
poispoista Cumngal. Maijcstetin ja hänen Waldacundans
Wahingo ja Turmelusta/ nijn myös aicanans ilmoitta/ jos
minä ymmärrän sencaltaista tarjon olewan. Mma tahdon
myös sen jalken cuin tarwe waatt/ asetta kelwollisia Pap-
peja/ sencaltmsia jotea Elamakerras/ Opisja Lahjois/par-

N) HM
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hain sijhen Wireaan löytän toimeltisix ja soweljoixt / ja cn
tahdo ikänäns jongun häijyn Woiton ja hyödytyxen tähden/
eli myös Pstäwyden eli Sugun tähden / eli muiden sencal-
tmsten Syiden tähden/ saldia jongun kelwottoman ja sopi-
mattoman/ eli sen joea ei ole käynyt welwollisen Cxamcnin
alla/tulla pyhän Saarna Wircaan; Cnmyösyhtän toi-
mellista ja mahdollista/ jolla Laillinen cutzumus on / sijtä
poisestä zapitä. Saman minun Wircaniahkeruden ja mur-
he» pitämisen tahdon minck myös näyttä / cosca jocu pitä

ja Schoulmn wastanotettalnan/ ja asetetta-
man Btu6el-2waistn Nuoruden ylöscaswattamtseell ja opet-
tamisee/että nePersonat mahdaisittulla sijhen walitux/ joilla
sencaltaiset Lahjat owat/ euin sijhen tarwttan/ ja taitawat
olla Nuorudelle parannuxex jarakennuxex heiden harjoltu-
xisans/ ja caikis Christillsis Awuis ja hywtsä Tawois; Ia
täsii ennomaisest cahoa Seuracuudain ja Nuorudcn hyödy-
tystä japarasta. Syna siwus tahdon minä aina ehiä Maan-
rauha/olla itze uscollinenja cuuliaineu/janijn paljo cuin mi-
nä woin ja taidan/ toimitta cuuliaisudcn oikiata Csiwal-
da wastan / ja neuwoa Pappe/a / että he hywin ajattele-
wat ja puhuwat Mailmallistst Esiwallast/ cuin lulnalal-
da asetettu on; Cn tahdo minä myös itzeni secoitta sencal-tatsijn Mailmallisijn Asioyn/ jotca ei minun Wircaani hy-
mn sowi. Ia calkesa muusa cuuliaisest iheni täyt-
tä. Cumngal. Mayestetin julkisesi ja cuulu-

tetun
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ordlttemmlsen Tawast. wz
tetun Kircko-Ordningin jälken/ nijn myös caikella wacudel
ja ahkerudel neuwo ja manata Pappeja Hyppacunnas sitäsama tekemän. NälnL caicki tahdon minä Jumalan Ar«
mon cautta imelelläni tehdä/ nijn totta Jumala minua aut-
tacon Hengen ja Sielun puolesta.

§. 111. Costa 0r6m2n61>5 sen jälken on tehnyt Ustons
Tunnustuxen/ ntzn OrclinÄtor anda hänelle Pispan Wiran/
Nimen Isän/ jaPojan/ ja Pyhän Hengen: Pannen sijt-
te ynnä ntuiden Pisvain jaPappein cansia/ jotca sijnä ty-
könä owat/Kätens hänen Pääns päälle/ cosca Isä meidän
l«etan / ja sijtte toinen sowelias Rucous; Jota Siunaus
seura/ japäätöxex weijatan yxi Wirsi.

XXII. Lucu.

Mppein ordmemmtsm
tawast.
L. i.

MMckt Pappetn wihktMlset ja Ordtne-
ralmset / pitä jälken edelkäiwäistn cuulutuxen ta-
pahtuman Kircosa / muutoin josei caickein suurin
hätä toisin waadi.

LII.
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5.11. Pispa mene nijden canfia jotca Ordinerattaman'
pitä/ edes Cuorin/ ja sijttecuin hän on lyhykäisellä Puhel
muwonut Cansia/Papin Wtran asetuxest/ Pappein cutzu-
misest ja Wirast/ nijn weisatan: O Pyhä Hengi tule; Ia
jen jälkenluetan yxi Rucous/ että Jumala / joca on Clön
HCNra/ tahdois Cloons läheltä uscollisia Työiniehiä. Co-
sta se on toimitettu/ nijn Pispa pane heidän etcens/ mikä
heidän welwollsudens on/ sen jälken cuin Pawali opetta
ja neuwo Timotheuxen ja Tituxcn tygö. Sen päälle pitä
heidän Hengellisesi/ pyhän Biblian päälle Käden panemi-
setta/ seurawaisen Walan tekemän / jonga he sijtte kirjoit-
tawat/ ja Nilnens ala panewat/ ja se Consistonuluis tal-
lella pidttän.

Minä n. n. joca pyhään Samawircaan nyt cutzutan
ja otetan / lupan ja wannon Jumalan / ja hänen pyhän
Evangeliumins päälle/ etten minä tahdo/ engq salaisesi i-
he tykönäni pitä / engä julkisesi Sanancuulioitteni e-
des opctta ja sarnata jotain muuta Oppia/ cuin sitä/ jonga
Jumala Pyhä Hengi itze on andanut ja opettanut/ ja joca
pyhäsä Viblias pitkaldä käsitetty on / Mutta lyhykaisest
mewän UsconTunnustuxes//a wastanoittuisas7ml)oiiz, >

Nolico,nM hywincMN^icXnoja^tlianZlianoiNYNMyösMUUt-'
tamattomas Augsburin Tunnustuxes/ cuin Upsalan cion-
cMun)lz, lsj>). cmkilda Waldacunnan Säädyilda wtt'

stano-



Vrdltteramtsttt tawast. «O^

stanorettin ja hywäx löyttin. Minä tahdon myös oikein pi-
täjä ulosjaca nijtä corkeita SacraMentefä/ ja ahkerasti har-
joitella minun Sanancuulwitani Catechismurm Oftisa
sen oikian Ymmärryxen jalken. Samalla Muoto tahdon
minä pitä lninun Mana Peri- Cuninganani/ Suuri woi-
mallisimman Cuningan ja Hman/ Her XI.
Ruotzin/Götetn <a Wändeln Ounlngan/
Suomm Suuren Ruhtinan/ Herttuan
Skäms/ Esttnmaalla/ Wirois/ Larelts/
Brehmls/ Verdls/
Saffubis ja Wändls/ Ragentn Ruhtt-
nan/Hngmnmaan jaWlMarm Herran;
Ntjn myösPfallMrefwln Rhemtn Bel'
ftrts/Gattchtn/Llewtnja BergtnHerttuä;
Ia Hänen Cuningal. Maijestetins cuolewalstn polslange-
mistn jalken/ jonga Jumala annollisest cauwan wijwytta-
kön/ Hänen Cuningal. Maijestetins Awio-Perilliset/yhden
Perillisen toisen jalken/ jotcasen Cuningallisen Huonen täy-
dellisen Perindö Oikeuden puolesi Waldacundaan/ja Sian-
tulemisenOrdningin jalken/tulewat olnisiaman Cumngalli-
sta Istuinda. Minä tahdon myös olla Hänen Cuningal.
MaWettns EorklM rackalle PuoWlle / minun cmckein

O Armoin



io6 xxii. L.Pappeitt

Armollisimall Drotnlngtlleni/jacorkiast nimitetyille Cunin-
gal. Penlisille/ Waea/ uscollinen jacunniallinen Palmella
jq Alammainen / jacmkest sijtä Oikeudest ja Omaisudest/
cmn corkian Cuningal. Mallan alla owat / caiken mmun
Vmmärryxeni jawoimani peräst/waarin otta janijden edest
wastata. Minun plta myös caikein suurimmast murhenpi-
tämän/ cuinga minä taivaisin toimitta ja edesautta caicha
sitä cmn Cuningal. Maijestetin uscoltisexPalweluxex/ yhdet,
la eli toiset tawalla tulla taita/ minun woimaniperäsi estä
ja potstorjua Cuningal. Matzestettn ja hänen Waldacun-
dnnswahingoja turmellusta/ nyn myös aicanans ilmoitta/
jos minä ymmärän sencaltaista tarjon olewan. Minck tah-
don myös lninun Pispalleni ja Hengellisil Csimiehillem'
caiken Welwolisen cunnian jacuuliaisuden näyttä/ ja mitä
Minun päälleni minun Wirasani pannan/ uscollisest tehdä
ja toimitta. Salaisilla juonilla jalaittomil wälicappalilla
en tahdo minä etziä nlinun edesauttamistani. Minä tah-
don myös wnosiwoudelda ja jocapäiwä itzeni aina param-
maxi harjoitella Jumalan Sanas / ja wahwista minuani
Uscon Cappalitten tiedosa/ nhin hywtn cmn muija minun
tarpellisis kirjallisis Harjoituxisani aina etziä hywa cdes-
käymistä / ja en ntztä millän muoto unhotta eli maahan
lyödä. Minä tahdon myös Jumalan Armon cautta oikein
ulosjaca totuden Sanaa/ja toimltta minun Wircanicunnt-
Msest/ ntzn myös ahkeroita Jumalista/ toimellist ja raidi>

staE-



Vrdltteramljett tawast.
sta Elämäkerta / wälttä caickia Häpialijyttä ja turhutta

/ ja ylönpaldisutta Ruas / luomas
Waatteisa/ nyn myös pitä itzeni pois coiranparisest /a hä-
jyst leickipuhest/ pahendawaisist Töistä/ sa häwyttömist ja
taitamattomist käytöxist/ ja itzeni käyttamtsis/ Sanoisa ja
Töisä ntzn laitta/ cuin oikmn Opettajan hywin sopi ja tu-
le/ nijn että minä taidan nysä muiden edellä käydä hywäl-
lä Esimerkillä. Minä tahdon myös hywin ahkeroita pitä-
xeni lntnun Sanancuuttotten seas oikata ja cohtulista Kw
con Oikeutta / juuri sen Cuningal. Maijestetilda ulosanne-
tun ja julistetunKircko Ordningin jalken/ manata heitä lu-
mallsuden harjoituxeen/ yhteiseen Maanrauhaan/ cunnial-
liseen Elämäkertaan ja Cansiakäymiseen / nyn hywin cuin
kestenäns yximielisyteen jaRackauteen toisen tolstans wa-
stan/ nijn myös rucoileman lumalata corkian Esiwallan
edestä/ muistutta heille heidän uscollisudens welwottsuden /

ja heitä cuuliaisuteen ja nöyryteen uscolllsest manata. En
tahdo minä itzeni stcoitta mailmallisijn ja sencaltaisijn toi-
lnituxyn/ cuin ei minun Wircani sowi/ eli cajota nWin Ä-
sioijn cuin Papin ja Opettajan ei hywin seiso. Minä tah-
don myös carttä ahneutta ja ilkiätä woittoa; Ia co-
sca minä johongun wiWn Seuracundaan sistN asetttttx tu-
len/ en tahdo enä waatia minun Sanancuulioildani/ cuin
minun oikeudella tule / ja he welwoliset owat / Cuningat.
Asetuxen jälken/ cuin eli nyt tehty on / eli tästedes tehdyr

O tule:
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XXII. K.pappettt,w 8
tule.' Crinomaisest en tahdo ininä Köyhiä ylitze heidän Tl-
lays ja Woimans ahdista ja waipata / paljo wahemman
jotan puuttumisen tähden welwolisten Oikeutteen ulosteke-
mises Autudens Wälicappalista jaKircon wapauxist estä ja
ulossulkee; Waan cangcita ja wastahacoisia wastan chiaa-
pua ja ojennusta/ Asian Tilan Men/nydenKästpläisten ja
Duomaritten tykönä/ cuin se tehdä tule. Jos lninä
kin asias erhedyn/ ja Csimiehildäni tygö puhutux ja waroi-
tur tulen/ nyn tahdon minä/ Jumalan Awun cautta/ itze«

,n: mielellan ojeta japarata. Tuman caiken / ja mitä muu-
ta on / cuin corkemmast nimitetyn Cuningal. Maijestettn
cuulutettu Kircko-OrdninA tietä anda/ ja lniuun/ ntznwm
oikian Pappismiehen sijhen sito/ tahdon minauscollisest/ ja
caiken minun ahkerasti tehdä /

paitzi cawalutta ja wieckautta / nijn totta minua Jumala
apttacon Hengen ja Sielun puolesta.

Sijtte anoa Ordmator heille Papin wiran / Nimeen
Isään/ jaPojan/ ja Pyhän Hengen/ ja pane ynnä läsnä
olewaisten Pappein cansia Kätens heidän Pääns päälle/
coscalsä meidänRucous luetan; ja cuin he ordineratut o-
tvat/ manalan heitä Apostolin Petarin Sanoilla / mene-
man / ja caitzeman Chriswxen Lauma: Senpaälle seura
Munaus/ Msijttt päätttän cMi sowelialla wirrellä.

F.llt.



Ordlltsmmlsen tawast.
§. m. Ordinatton jälken pttä ordinerattuin ottaman

Pispalda Papin Kirjans / josa todistetan heidän Laillisesi
cutzumisestans ja wihkimisestans.

, §. IV. Cuca Mnäns rohkene etens otta/ja tonnittaPa»
pin wirca / ja et ole sijhen walittu eikä cutzuttu / eli tällä e-
deskirjoitetulla tawal Ptspalda Ordinerattu/ sepitä Con-
Wouumilda rangmstalnan; muutoin jos ei hän Pispalda
erinomaisten Syiden tähden ole lupa sanut sarnata josam
erinäises los jocu Pappi paihi sitä anda
jongun tykönans sarnata / ett Seuracunnajans / ntzn hän
pitä Consistormmtlda eowin tygö puhuttaman/ ja ehdolli-
stua Mangaistuxelcostettalnan.

XXIII. Lucu.

VmnW lmllisest mWtw
Klrckoherm pttä Seuramnbaan

asetettaman.

siinä wafawasSeuracuu-nas wMo ekcahta ennen ilmoitettaman/ että hei-
dänKirckohenans pitä lmllisest asetettamanSeura-
cundaan, ja cosca setapghtu / ntzn pitä Ptspan

O? eli
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«li jongun muun hänen puolestans. i. Neuwoman Sanan-
cuulioita/ kijttaman ja rucoileman lumalata oiktain Opet-
taitten edestä/ joita hän lähettä Seuracundans rakennuxH
M Autudex / ja että heidän ahkerasti heitä cuulemanpitä /
oppiman ja kätkemän Jumalan Sana / cuin heille Sar-
natan aiwan hywään Sydämeen/ oleman OpettaWns
cuuliaiset/ racastaman heitä/ cunnioittuman heitä/ jahy-
wäst tahdosta ylöspitamckn/että he tekisit wircans ilolla ja
ei Huocauxella. 2. PM hänen neuwoman KKckoherra /
aina Sydämestäns lumalalda rucoilcman ymmärrpstä ja
ylöswalistusta/ hlirjoittaman itzens wiriäst Biblian ja mui-
den Jumalisten Kirjoitusten lukemises/ ja nijncuin uscolli-
nen Jumalan Palwelia/ opettaman Jumalan Sa-
na puhtast/ selkiäsi! ja wilpittömäst; siinä tykönä toimelli-
sella ja cunniallisel Elämäkerrat andaman Sanancuulioil-
lens hywän esimerkin; Johon Pispa toiwotta hänelle Ar-
moja apu Corkeudesta. Sijtte luetan Isa meidän/ ja jocu
toinen sowelias Rucous/ nijn myös Siunaus/ ja paätöxen
weisatan wirsi.

§, ii. Costa tämä caicki toimitettu on/ jausi Kircko-
herra sisälotettu/ nyn pita cohta hänen jaKirckowärteinja
Cuusmiesten läsnä ollesa tutkisteldaman/ mitä Inwentari-
umi ja caunistusta/ ntzn lw)ös mmuta Olnaisutta/ on Kirco-sa tallella / joiden perän pitä wisust cahottalnan / Kircon
Kirjan/ja endisten Inwentariumitten jälken. Se pita myös

tapat),



Smracuttdatt asetettamatt.
tapahtuman Pappilan Inwentariumin cansia / longun
Crunun Palwelian läsnä olles/ jonga Maanherra sijhen a»
setta/ ja cusa ei sitä löyta paratux/ waan pahetun/ nijn pi-
ta sen endisenKirckoherran Perillisten oleman welcapäät si-
tä täyttämän/ ja parembana/ waan ei heicombana/ tykö-
öns poisandaman sille joca siantule. Se caicki pitä Ktrcon
Kirjaan kirjoitettaman/ja Pispalda eli hcknen uloslahetetyl-
däns ynnä muiden läsnä olewaisten Pappein cantzatodistet
taman ja ala kirjoitettaman.

XXIV. Lucu.

Mspotsta/ FupertMen--
denteist/ Profwastetst/ Knckoherrotst/CappalWst/ja muista Kirconpalwelioist.

§. I.

MMMain <a 3upcrinrcn6entet'n/ jotca o-
IHW"wat nijncum perancatzomus Miehet Hlppacun-

nas Jumalan Seuraeunnan Päälle/ pita ei ap
- noastans sarnaman puhdast Oppi /. mutta>mnös

tpisust stn perän catzoman/ että ne Papit min olvat heidän
cuuliaisudens alla/ samalla tawalla Jumalan Sana stlki-
äst/ puhtast / oikANia wtlpittöMlistSanancuulloillens edes?

panewat/
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panewat/ Sacmmentit/ Christuxen asetuxen Mm/ oikein
uwsjacawat/ wiriästi Lapsia opisa harjoittamat / saat-
tawat Cansiia Rncouxeen ja Chnsttlliscn RackaudcnTöi'
hm/ nijncuin Almun andamiscm Wmwaisille / Sairasten
catzomisten/ Murhellisten lohduttamiseen ja Cuollmtten hau«
talniseen; ja cmkis näisä. heidän edelläus käywät hywäl C-
simerkillä / ja pahmdamattomal Elämäkerralla. Heidän
pitä myös sen perän cahoman/ että Jumalan Palwclus
nyn tehdän/ cuin Jumalan Sana kaste/ ja tämä Meidän
Ordningilnsisällans pitä.

§. il. RMset Asiat/ cuin Kircon Duomion ala erino-
maisesi tulewat/ ja täsä ennen ylöslueteldut owat / pitä
heidän Oikeudella tutkiman ja päättämän / ja caicki mi-
tä Jumalan Cunniax/ Kircon Palwelurex ja oikeudex tule/
nijn myös euin Sarnawiran asiat owat / uscollisest edes-
auttaman/ja hywin toimittaman.

§. m. Pispain Mä myös catzoman ja
Schouluin perän/ ntzn myös Nuörudm ylöseaswattamistn
Schoulu-Ordningin jälken/ losa ei yhdengän pidä omast
tahdostans mitän muuttaman. Heidän pitä myös catzo-
man ja Schoul-Mästarein perän/ millä lymy-
dellä/ murhen pitämisellä ja hyödytöxel he wircans edesset'-
sowat/ poistoimittaman ne jotm sijhen owat sopimattolnat
M hitat / jaei ketän muuta sijhen asettamG/ waan nM

cm'»



Pwwastetst/Rl'rckyerr«lsi/Cappalalsist/)^

cmn he juuri hywin tundewat/ ja ttetäwät olewau
dclle hyödylistt.

§. iv. Stzna tykönä pita heidän ynnä Consistorium»:
cansia/ murhcn pitämän Duomio-Kirckom sisältulemisest /
Inwentariumeist/ Maista/ Cartanoist/ Huoncst/ Rakennu-
nst/ Nahoist / Lugunlaskemisist / ia catkista cuin heidän o<
mans owat.

§. v.
uHden monen Asiain tähden emn nM toimitettaman pita/
ntzn pita Pispan apunäs pitämän Consistorialexet/nijn myös
Caupungels ja Maalla Prowastit/ joiden neuwolla hänen
pita yhtä ja toista wiranpuolest toimittaman.

§. vi. PispanpitaHyppacunnasims/ kerran wuodes
wisiteraman ntzn monda Seuracunda cmn mahdollinen on;
ja ilman Prowastitja muutamit yhden Ca-
pltlmmst/ ja sen Notariuxen awuxens ottaman.

§. VII. Välit2tion pltck ennen muutanna
napäiwiä cuulmettaman / nijn myös lyhykaisest/ mitasij-
na toimitettaman pita; Ia pita seka Opettaitten ettqGa-
nancuulioitten itzens sijhen walmlstaman ja soweliaxi
lNiin. Ci pidä yhdengän Sanancuuttan / Mnnnaisen eli
Alammmsen/ Lasten ett Palcollisten / el nijdengan jotta
wierast Opist owat/ ja Pitchas asuwat/ ilman laillista estet-

P täsij-
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tä fijta poisoleman/ ulosottain nyn monda/ cuin Huonet-
ta catzoman ja warjclemml Mia jäämän tarwitan. Wasta-
hacoisten ja ynsiäin Nimet pitä ylöskirjottettamall/ ja joca
ilmanlailist estettä pois on/ se tehkön Sacko Kickoon yhden
Dalarin/ mutta Lapset jaPalkawäki Caxi Marcka Hopm
Naha.

§. VIII. Pispan tnlles Prowastin tygö/eli Pappilaan/
pitä Prowastitt ensin lugun tekemän iheedestans/ jaWtr-
rans totmituxest/ nyn myös Seuracunnan Tilasta/ ja lnl-
tä Opettajin ja Sanancuulioihin jollakin tawalla tule/joista
Pispallepitä tieto oleman/ caicki selkiäst ilmoittaman.Kirc-
koherran pitä Pichälle tekemän / cuinga ahke-
ra hän on Kirjans lukelnises ja Oppins harjoituxis/.ja mitta
tawalla ja järjestyxella hän Sarnans teke. Sitälikin edes-
andaman Rippt-Kirjan / josa on kirjoitettu cuinga Pitä-
jänWäki on parandunut CatechismuxenOpis/ jonga jälken
heitä seurawaisna pälwänä pitä tutkisteldaman. Senjäl-
ken perän kysytän mitä Pispan kästyn jälken on toimitettu
sijttecmn sitä ennen Pispankäräjä pidettin; Samalla ta-
walla Cappalaisten / Sotapappein ja Studentein käyttä-
misestPitäjäsä. Stztte edesotetan Kircon Kirjat/ joisaertw
omaisten Pladein jaPäällekirjoitusten alla sisälwedetän. i.

Caiken Kircon omaisuden Inwentanumit / waldamas ja
Undtäs Calus/ caiken sen tiedon cansia emn siihen tule. 2,

Kircon
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Kircon sisältulemuxet / millä Nimellä ne ikänäns olla tai-
tawat. ;. Pappilan Inwentartuln / ja caicki sen omaisu-
det. 4. Kircon Pcnckein Lengdit/ joisa Wuosiz wuodelda/
ne muutoxet/ cuinnysätapahtuwat/ylöskirjoittauzan pitä:
MuttaPenckeinrydat/cuin ei sowinnolla taita selitettä/tu-
lewatMailmallisen Oikeuden alla. 5. KirconNäkning! sisäl-
tulonja ulosannonpäälle/jocawuoden edesterittäm/<2recjjtm
javcdctln alla oikem kirjoitettu/ nijn myös Kirckoherrald/ ja
Kirckowärd eildä ala kirjoitettu/siitteemn se Seuracunanläsnä
olles on ylösluettu ja totisex löytty. 6. Mitä Pitäjäncoco-
uxes päätetty on/zcuin Kircon tarpexi tule. 7. MitächmeW
Pitäjäs tapahtunut on/ yhden eli toisen eriomatsist hywist
eli pahoista toista/ eli myös sitä / cuin wastoin luonon yh«
teistä meno/ Clementeis/ eliCläwäs taickaHengettömäs/
ihens näyttä ja osotta/ cuin mahdolinen on ylöskirjoitetta.
8. Mitä Wisitatios on toimitettu. 9. Caicki Morsianwäki/
heidän ja heidän Wanhnnmittcns Nimen cansta / ntzn
myös tiedon/ custa he owat tullet / ja mitä Todistusta heillä
ollut on. 10. Cmckein nijn Awio-cuin Äpärä Lasten/ynnä
heidän Wanhunbains fa Cummain Nnner / Syndyuln ja
Casten Päiwä / nyn myöspaicka/ josa hesyndynet owat.
n. Cuoluitten Nilnet/ jotca Kirckoon eli Kirckoaitaan hau-
datut owat/ lyhykäisen ilmoituxen cansia heidän Hautasi-
oistans/ Sädyistäns/ Tiloistans/ Clämäkerrastans ja Ijä-
stans. «. Ntzden Nimet/ jotca ajan toisen jalkeu sijrtäwat

P» Ml
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Ml Seuracundaan/ eli sijta ulos/ tiedon cansia/msta he tul-
letowat/ cuinga he itzms käyttänet/ ja cuhunga he mene-
wät. Rippikirja toimitetan erinäns / josa Pitäjän Mäki
kirjoitettu on/ Kylä-ja Taloi lugun jälken/ jaettu cukin erin-
omaisen Pladin päälle/ johonkirjoitetan/ cuinga cukin joca
lukea taita/ on Catechisnluxen opis harjoitetux tullut/ ja se pitä
Papilda lumin Nimen alla sclkiäxi laitettaman/sen ajan wä-
lM min Wisitatto cuulutetan/ja cuin se pidetän. Cosca caic-
ki nämat Pispalle eli Prowastille anttetan / nyn pitäKir-
con Esimiehet oleman sijnä tykönä. Silloin myös Kircko-
herra anda xtemorialin nyden Asiain päälle / cuin hänelle
owat Wisitattos edesandaa.

§. ix. cosca Cansa on Kirc.
koon cocondunut/ aljetan Wisitatto lulualan Palweluxel-
la. Kirckohena pitä Saarnan/ eli jos hän sairas on/ Cap-
palainen.

L. x. Sen jälken etenotetan Catechismuxen
mus; josa ei ainoastans pidä waari otettaman sijta/cmnga
Mäki lukeulco ja sistllda Kirjast/ mutta myös/ cuinga hei,-
He Textin ja o. selityxen ymmärtawat jakasit-
tawat. Cosca luettaminen loppunut on/ nijn Waimowäki
ja Nuoricanja saa luwan cotia mennä; nytä/ jotta owat
wiriät ollet/ kiMckn/ ja hitait manatan parambaan ahke-

'

ruteen ja nm-henpWniseen. Mteswatt wtzpp Kircos/ ja
Wanhitw
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Wanhimmat astuwat sisäl Chuorijn; Silloin edesotetan
Kirckoherran sisälannettu Muistokirja / ja mitä paitzi sitä
Seuracunnalle yhteisesi/ eli jollaculle erinommsest on mui-
stuttamist/ eli vilttatortt löytäwät tarpellisexSeuracunnan
eteen panna. Mitä Klrcon Kirjaan pitä kirjoitettaman/ se
pitä tapahtuman ennencuin he ercanewat/ ntzn hywincuin
myös Vilit2tionis Nocariuxelda walmix tehtämän / ja
Mtatoreilda alakirjoitettaman.

§. xi. Wanhemmitapitäuscotlisestmanattaman/ et-
tä he andawat Lapsens heidän Christilisen Opins Cappalis
hywin ja ahkerasi opetetta; ja kästettämän ntztä / joiden se
murhe Seuracunnas pitä tule/ että he caikella wireydelka-
sten opettamisen päälle pitäwät/ ja opettawat Lapset luke-
man Kirja.

§. xii. Pitäjän Waiwasten Huonen sisältulemisest /
cuinga se tule edesselsotuxi/ pitä vilitatoritten heillenshpwän
tiedon pyytämän/ ja caikella tawal holhomanWaiwaistm
parasta.

§. xm. viL«tiol'sa ei pidä kenengän ottaman jotainKir-
con Rahoista / ja andaman Pispalle eli Prowasttlle lahja-
ni/ waan jos Kirckoherra eli Seuraeunda hywäst ehdost ja
tahdost aicoiwat jotain heille anoa/ ntzn se pitä tapahtu-
man heidän omastans/ ja ei Kmon Wälicappalista/ jotca

P, amoa-
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ainoastans sen omax tarpex ja palweluxex / pitä tallella ja
wähendältzät oleman.

§. xiv.
pmnisen eli muun tawattomuden cautta welwolisudens teke-
mätäjättä/eli edestuo erhettywäiset luulotOpis ja
Nyn pita Consistorialesten händä toimclisest ncuwoman jtt
waroittaman; Ia joseihän heidän manaustans tottele/ an-
daman Arckiptspan sen tietä/ joca händä waroiman pitä /

että hän sijtä menost laickais: Jos et hän sijtttkän Hens
paranna / ntzn eannetan Asia Meidän eteem/ ja silloin pi-
ta hän ricoxens jälken/ rangaistaman ntzncuin hän ansain-
nut on/ ja Wualdans poispandaman.

5. xv. Pispa ricko myös Wircans / joshanLahMn
tähden autta kelwottomia ja mahdottomia Perstnia PapM
Wircaan ja Tilaan; Nhin hywin myös cosca se löytän ta -

pahtunex lugunpitämättömydest/ eli Sugun ja vstawvden
tähden / ilman Personain hywin coeteltua toimelisutta ja
kelwolisutta.

§. xvi. Jos jocucateudest ja pahast Sydämesi POans
jaCsimiestäns waärin nuhtele/ jahänenpaällenscanda/ jota
ei häntodexi saada taida / hänen päällenspahan sanoman
saatta/walhettele japanettele/ sen pito eiainoastans tuleman
wircaanspaitzt/mutta myös stjtre/Ricoxensjälkenrangaistn-

man/
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man/ Mailmalises Oikeudes: Mutta jos hän löytän Totu-
della ja toimelisudella/ ja oikiast kywaudesta lulnalan Cun-
nian/ ja Seuracunnan hywyden tähden jotain candanexi /
silloin pitä hän Meildä warjeluxeen otettalnan / wastoin

wainomista.
§. Xvii. Caicki mitä täsä edellä/ nyn hywin cuin coco

täsä Meidän Asetuxesam Pispoist edespandu on/ pitä myös
nmmärtettämän/ jotca heidän cansians

owat yhden caltaises welwolisudes ja Wiras.
§. xvm. loca Prowasticunnas Maalla pitä yxiPro-

wasti oleman/ johon Pispan/ sijtteeuin
heidän hywax löytämisens tietä andanet/ pitä walitzeman
ne jotca muiden Pappeln seas owat sijhen soweliammat/et-
tä hänellä heistä sitä ena apua olisKirconAsiois.

§. xix. Prowastin Wirca Wisitatiois on: i. Ahke-
rasti perän catzoa/ cuinga Catechismuxen Opin päällä pi-
detän/ dontrgHistain Seumcumus. 2. Kircon Oikeutta ja
Curttusta woimasa pltä / ja nijn laitta / ettei Jumalan
Palwelus misan estetyx ja tunnellux tulis. ;. Peränkycha
cuinga TiundiMeilleja Kirckoijn uscollisest ja oikein ulosteh-
dan. 4- Anda jongunCmnun Palwelian läsnä olles/ jow
ga Maanherra sijhen asetta/ pitaHuonetten peräncatzomu-
sta/Pappiloisa/ Cappalaisten ja Luckarltten Maisa/ nijn

että
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ettirne Huoneista/ Pelloista faNijtulsta tulewat hywin cor-
jatur/ raketux/ wounas pidetyx ja paratun'. 5. Sannalla
tawalla eatzoa Kircourakellnuxen perän/ nijn myös Kello»
castarem jaKelloin. 6. Mtzecatzoa Kircon lugunlastelnisen
kirjan/ että sen sisaltulo ja ulosando oikein ja uscollisest kay-
tetmsin / nyn että sen hywys jocawuosi lisannyis / ja:.että
Kircon Wijna-Iywat/ nyn hywin cmn Rakennus Iywat
hywin ulosmydyx jakckytetyx/ Kircon Kirjaan ynnä muun
sisaltulon cansia sisälwedetyx/ jaKircon Arcus tallella pide-
tyx tulisit. 7. Hänen pitä myös sitä waatiman/ että Duo-»
miokircou Tynnyrit tulewat selkiäst lnaxetux. 8. Pitämän
Prowastin Kirjan / ja sijhen ylöskirjoittaman ne Asiat /
cuin tulewat hänen tutkistelemisens ja coettelemisens alla.
losjocu siluri Syndinen hänen Prowastieunnasans löy-
tckn/ nyn pitä hänen sen Nimen/ ricoxen ja rangaisturen y-
löskirjoittaman/ ja yhden Copian sijtä Kircon Arcuun pane-,
man/ ja toisen Capitlumhln. EtProwasti etens ota rascait
asioita/ etkä Omantunnon Asioita/ ennencmn hän nePi-spalle ja Consistoriumille tiettäwäxi teke / ja oman ajatu-
rms nijstä ilmoitta/ ja saa sieldä kästyn/ cuinga hänen pb
demmaldck sen cansa tekemän pttck.

§. xx. Prowastin Kckräjä pits sowelial ajalla Wuo-
despldettmMt emmmäst Syryllä/ coscaTmnditaitaoUa
Mtuttm.

MXI.
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§ xxi. los Prowaftion
xi tullut/ nijn pangan Pispa toisen toimellisen Miehen hck-
nen sians/ jaandacan hänelle puolen Prowastin Tynnyrei-
stä/ eli cumga he muutoin sopiwat.

§. xxii. Kirckoherran pitä sijtä murhenpitaman/etta Nuo-
ri Cansa hänen Pitajasänsoppis tukeman Kirja/ ja pmär-
raisChristilisenOpins cappaleKNtzn myös menemänSanan-
cuuliotttenstygö/ Huonesta Huoneseen/ cosca heillä molem-
mm puolm sijhen sowelias aica ja tila on/ ja silloin sen pe-
rän kysymän/ cuinga he/ nhlnnlyösheidänLapsensjaPer-
hens/kestenänsitzenskäyttäwät/ manaten heitä caickeen
siihen cuin hywä lacmmiallinenon. Sencaltatsis tiloisa pitä
hänen myösnmwomanWanhoja/nMKysymyxist/cuin hän
tahto heidän etens Kircosa panna / senpaälle/ että he mah»
daisit olla walmit soweliasti wastamnn/ jaNuoren Eansan
edellä käymän hywällä Esimerkillä.

§. xxm, Kirckoherran pitä myös Sananeuulioitans
Omantunnon Asioisi opettaman / ja cosca rasiat Asiat
eteen tulewat/ neProwastille tiettäwax tekemän. Hänenpitä
mnös sijtä ahkeroitzeman/ että hän taidais sowitta wäärät
Luulot ja Eriseuran Sanancuulioittens wälilla/ cosca neo-
watsijtä luonost/ että st taita tapahtua/Meidän/Kihlacun-
nan eli Caupungin / eli myös muiden Oikeuden rickomat:
Cuttengin pitä hänen sen tekemän M carttamisella / ettet

O hauen
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hänen päällens jomlnalda cummalda tulis epäluulo/ jahän
omistais itzellens duomiota heldän ylitzens.

§. xxiv. Hämn pitä myös sen murhenpitämisen ty-
könä/ min hänellä onKircon Ommsudest/ waldamas jaW-
diäs Calusa/ nijn myös luguntekemisest sisältulon jaulosan-
non päälle/ sijtä waarin pitämän / ettei ne Huonenwai»
watset jaKerjäläiset cuin hänen Pitäjäjaus owat / tulis a-
wuttomax/ ettei myös jotain luwatoinda kerjamist/ wastoin
keyäitten - Ordningi pitäjäs sallitais; Ei myös andaman
Kirja jollain/ käydä sillä ymbärins / muille Pitäjille rasi«
tuxexi.

§. xxv, Cappataiset owat Kirckoherran Apulaiset /

sentähden pitä heidän sen / mitä Kirckoherran Wtrast ja
welwolisudest / Jumalan Sanas jatasa Ordningis löytäu
kessetyx/ heillens ojennuxex ottaman. Ia että he seisowat
Kirckoherran alla/ lchncuin Csimiehens/ ntzn heidän pitä
näyttämän hänelleCunnian ja cuuliaisuden/ Wiran asiois/
ja eikä salaisia juonia pitämän / eikä julkisesi itzens asetta»
man händä wastan. Jos jocu tätä wastanricko/ ntzn pitä
Kirckoherran itze/ cahdakesten/ ja jos se usiammast tapahtu/
ynnä Prowastin cansia/ manauxella Cappalaisen etenpa-
neman hänen tolmettonludens; Mutta jos n se auta/ Asi-
an tilan Pispan eten wetämän/ joca sen pitä cohtullsest hil-
litzemckl jaojendaman.

§.xxvt.
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§. xxvi. Cappalmsild pitck myös poiskleltty oleman/
ilman Kirckoherran luwata / pitämäst muita Pappeja sia-
sans/ Samastuolis eli Altarin edes/ jos he muutoin ilman
estet woiwat Palweluxen itze tehdä: Mutta jos ?Bor
tahdois heidän Palwelustans ylitzen heidän Woimans /
wäarinkäyttä/ nhln turwackon he Prowaschn eli Pispaan/
joiden tule estä/ ettei heille jotain ylöllW tapahduls.

§. xxvii. Caupungeisa/ hywin cuin Maallakin/
olcon itzecullenginwapaus/cutzua Sairan tygö / elickä Kuc-
koherran/ eli jongun Cappalalsist.

§. xxviii. Kirckoherran pitä puoleldans näyttämän
ihens Cappalaista wastan ystäwällisex/ hywän tahtoisex
ja Cunnmllisex/ jaajatteleman/ että hän on hänen Cansi
sapalwelians Sanasa/ ia sentähden ei pidä pandanlan
den Ascarittm toimituxeen/ cuin hänen ja hänen Wircans ei
sowi; Waan andaman hänelle / nyncuin Papptsmiehelle
hcknen cohtulisen Cunnians/ ja murhen pitämän hänen me-
nestyxestans/ jahywästä arwostans Seuracunnas.

L. XXIX. Jos jocu Kirckoherra eli Cappalainen tule
ntzn heicoxi/ ettei hän Jumalan Palwelusta wol ylöspit<i/
lchn hänen Ptta Pispalda ja Consistoriunulda anomanPap»
pia tygöns/ joca sen edesseiso/ ja ylöspitämän sen Rualla
ja Palcalla/ cuin heMitzekestenans yhten sopimat/eliPi-

spaCa-



XXIV. plsp«lst/ supelwten^en9«eifi/

spa Capitlumin cansia arwa ja cohtuex lM: Mutta osaa
Pitäjästä ei pidä Kirckoherran hänelle ,mllnn muoto anda-
man. Ne jotca jongun waarallisen ja tarttuwaistn Tau-
din cautta tulewat ailvan wihMisex / pita ylöspidetta-
män lähimmaises Waiwaisten Huonesa/ cuitengm runsa-
masti/ japaramalla tilalla/ min ne muut yhteisest. Jos
heidän wiheijäichdens nijn suurex löytan/ ettei yhtäntoiwo
ole parannuxest/ ntjnmahta Pispa Capitlumin canffaa-
setta toisen Kirckoherran eli Cappalaisen / eli myös jos Ti-
la on Negale/ Meille sen tiettäwäx tehdä/ ja sijtte ja' etan sil-
le wiheljäistl Christuxen Palwelialle jotain ylöscanuosta /
cuin cohtubsex arwata taitan/ silloin myös sen joca sian tu-
le/ täyty uscollisest pitä/ mitä määrätty ja luwattu on/ jos
HM muutoin tahto rangaistusta wälttä.

§. xxx Organisia walitnn Kirckoherratd ja
cunnald/ joca hänen palekans maxa/ nyncuin he sijtä taita-
wat yhtcensopia; Mutta Duonlwkircois pita se. tapahtu-
man / nijn hywin Consistoriumin / min SeuracMnanja
Kirckoherran tahdosta.

§. XXXI. Luckari pitä saulalla muoto Kirckoherrnld ja
Seuracunnald walittaman; waan ei ilman Tamusnnehiäwastan otettaman. Hänen pita oleman mnniallisen/uscol-
lisen ja wirian/ Kirjantaitawan/ ja taitaman weisata ja
kirjoitta/ ntzn että han sijnä Seuracmmas Nuorta Cansa
opetta taita. §. xxxii.
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§. xxxii. Hauen pitä myös oleman Kinolle uscollisen/

jaKirckoherral jaSeuracunnal cuuliaisen/ inurhen pitämän
soittamisest jakläppännsest/ cullakin ajallans/ laitta Stun-
dikelloja/ ntzn myös ottainan wisun warin / ja hywin
tallella pitämän caickia mitä hänen halduns annettu jau-
scottu on. Ntzn pitä hänen myös Papille Jumalan Pal-
weluxes/ Nippisialla/ ja cosca kästetän/ Pitäjän Asioilla/
ntzn myös muusa Kirconpalweluxes/käsillä oleman; waan ei
uullNmuotoKirckoherra omanpälweluxen mutta rasitetta-
man/estettämän eli poispidettqmän sijtä welwoltsudest/cutn
hänen tule caikclwireydel ja uscollisudel'a Lasten opettamisen
paälla pita. Hänen pita myös edeswmnän Capitlunitn/
Prowastin jaKirckoherranKirjoja Prowastin tygö/ cosca ne
tulewab hänen kätens/ lähiinmäisel Luckarille/ ja jos se tvA
wytetyx tule/wastantan sen wahingon edest/ cuin sijtä ta-
pahtu. Caikesa muusa/ mitä hänen wircaans tule/ojenda hän
itzens sen Ordningin jälken/ cuin Pispa ja Consistorium hä-
nen ttens kirjoittawat.

Z. xxxm. Jos Luckari on kelwotoin/ laisca/ luunpi-
tamatöin ja tottelematoin Kirckoherra ja Seuracundaa wa-
stan/' ja ei tahdo itzens ensimäistn kerran/ Kirckoherran m-
näisen/ ja toisen kerran/ hänen/ Cappalaisen eli Hrconesi-
miesten läsnä olles/ yxiwacaisen/ cuitengin toimellisen ma-
nauxen jälken / ojeta anda / nijn pängan Kirckoherra Kw
conraadin cansa/ hämn pois Wiralda/ja toinen otettacon

Qz hänen
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hänen sians: Mutta josKtrckoherra teke Luckarille jotain
Mistä / nijn etztkän tämä Prowasna / ja josei hän tydy
Men cmn hän päättänyt on/ ntjn pitä Pispan heitä erow
taman. xxv. Lucu.

Wappem cowuxest.
§. i.

Hijppacunnas eli 3upcrm^
tenöentias/ pitä jocawuofi/määrätyt ja sowelial a-
Ma/ Pappein cocous pidettämän/ sekä Kirckohw

' räin että Cappalaisten cansia/ ja costa he owat co?
condunet/ pitä heidän läsnä oleman Duomiokircos/ AmA
laSeitzemänlyödes/ cosca Sarna pidettämän pitä; Iasen jälken menewät Papit Pispans cansia e-
li sijhen paickaan cuin sitä warten catzottu on / cusa ensist
weisatan Veni BanHe Bpjlituz, jaseurawainen Lucu luetan/
OLUS coräa Llielium «cc. SUte pitä Pispa lyhyen Pu«
hen / sowttetun jyhen cuin edesotetan / ja sen päälle seum
vilputÄtio.

§. 11, locapäiwä pitä heidän aleaman cocouxenslw
malan.Palweluxella/ ja Samalla M nsiast cuin tutktstel-

Km.
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lan. Textit cuin sijhen walitan/ pitä oiktal ajalla jaennen
lähetettämän ntzden tygö cmn st tule.

§. 111. Pr«les ja pitä oleman walmit e«
deswastaman / joco 'lKelexet owat ktrjoitetut ä rrxl^e, ja
consittoriumis ylihe cahotut / eli jocu Arttkel Augsbunn
Tunnustures / eli myös in aliyuo Locorum <Iom«
munium. jotca alusta nhln loppuun etenotettaman japätct-
tämän pitä.

§, iv. oilpmÄtioisa tule Pispan waari otta/ että cmckt
toimellisest tapahduis/ poisestmn eaicki pahennuxet; ja mi-
tä opponeratllt! jawastatan / tulis siihen asttetuilda Nota-
rmxilda wisust ylösktrjoitetuxi.

§. v. Jalken puoldapaiwa'/ Cahden lyödes/pidetan
Oratio samast Materiast/sildä cmn Pispa sijhen määrännyt
on; ja sijtte 'lKesexiä Pappein canSa tutkistellan jaselttetän
a rrXliäe, whlden lyömän asti.

§. VI. ToisnaPäiwänäCahdexanlyödes/ Saman
jalken/ kijrutetan visputation cansia/ cuin wypv Phdentoi-
stakymmenen lyömän asti/ja jälkenPuolenpäiwän/ Lahden
lyömäst Wtzden lyömän; ja sijttecuin yxi ja toinen on oppo-
nerannut/ ntzn hyMN orömaric cmn extlgorciinaric, pitä
Prowastitten/ fotca sijhen itzens walmistanet owat/sen paat-
taan/ >a sillä ajalla cmn sanottu on lopettaman.

§.VII
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§. VIl. Colmandena Päiwänä eteenotetan ahkera

tutklstelemus/ Seuracundam Tilasta/ coco Htzppacunnas;
Silloin myös jora Prowastin pitä kirjoituxella Mpane-
man/ mitä sinä Wuona on hänen Prowasticunnasans ta-
pahtunut/ euinga Catechismuxen tutkimisen päällä sn pi-
detty/ ja mitä muuta hyödylistä tehty on. Nämät Prowa-
stm pitä erinomaiseenKirjan yhten sidottaman / joca
Prowasttcunnan ertnäns / ja tallella»
pandaman.Jos muutamia asioita on jätetty/ joitaei heole
rohennet päättä ja seliltä / ne samatpitäPappein cocouxes/
Consistoriumin ja Pappein eteen
klsteldaman j.i päätettamän.

§. VIII.
sen ja Jumalisen manauxen Pappein etcn/ että he

i. Wircans uftolliststja wirWedesstijowat jantzn
hywin Esimerkillä ja Elamäkerralla/ cuin opeturella, Sen-
racunda ylosrakendawat/ pitäwät hywän lärjcstpxen Sn-
nanmultoittens cansia/ sen päälle/ että he mahdaisit aina
nähdä ja tietä/ cuinga he paranewat Opis / ja Canfiakch-
Mists/ M M)win Cotona kefkensns/ cuin vhteisesClamck-
terrasi Manaten heitä/ Mei he/costa he muutoin ymmsr<
täwät olewan cuin hywin / milläkan muoto lacka sijnS o-
jendamast Sanancuulioitans/ seka yhteisesi SarWstuolis /

'

- -

- i.Vits
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xxv. T. pappettt^ocouxest.

2. Pitä heitä manattaman/ ettähe ahkeroitzewat itzens
KirjallWa harjoituxista/ja ennen caickia/ wiriäst ja suuret
warinottamisella lukewat pyhä Ramattua.

;. Cttä hepitäwatpahendamatoinda Elämäkerta/ coto«
na Huoneisims/ ntzn hytpin cuin cocouxis/ laittaden aina
itze heitans hywäx Esimerktxi Sanancuulioiten cten/ hywi«
säTawois/ ja cunniallises Canfiakäymises / ntzn ettei het«
dän Personans tulis jongun ajattomuden ja toimettomuden
tähden/ jollain tawalla pahoin ulospuhutuxl/ jaWircay-
löncatzotuxi.

4. Neuwowat Sanancuulioitans / ilman lnckamat/ ja
täydellä todella/ palweleman/ racastaman ja cunnioitta-
man sitä suurtalumalata/ joldacaicki hywä tule/ uscollisest
rucoileman hänen Seuracundans edest yhteisesi/ ja Esiwal-
lan edest / ntzn myös coco Isänmaan / ja rucoileman että
suuret Maanwaiwat / caicki Wahingo ja Waara / sekä
Hengelliset ettäRuumillisella muoto poispoistetyxi tulisit.

5. IX. Sijtte asetta Pispa eli superintenäens OOcisri-
-05 lähimmäiseen Pappetn cocoureen / ntzncuin?rXsl6em,
Vice pr«sl<lem, colMt , colMt vpponettcez, ja
sen cmn Oretaman pitä/ andaden caikttte tietä/ mitä. sm

§. X. Costa caicki tämä toilttitettu on / anda POa
heille luwan cotta lnennä / andaden heitä Jumalan suojel»

R lnxeew
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xxvi. L. Rtrcolst/ jattijden

lWeen; ja tchn päätttän yhdellä Wirrellä/ ja sowelialla Ru«
conxella/ ja wWem HERran Siunauxella.

XXVI. Lucu.

Nlnoist/WW
ntstuM ja Ommsudcst.

§ i.

ZMOca Buomto-Kirckoon pits asetetta-
luan yxi toimellitten Oeconumug, joca myös onPap-
pi/ että hän toistnatts mahdais autta sarnamises/co.sca eihän Wiraldansestetty ole/ jonga pitä senpe-

rän catzoman / mitä Kircott tarwe yhdel jarolsel tawallg
waati. Hänen pitä jocmvudst cnhden Mcon sisäl jälken
Pääsiäisen/ MnäMuidensijhen asttettmncanffa/ erino-
maisest hywin coetellunHuonemakendajan canHa/ catzoman
puuttumisten perän/ ja ne ylöskirjoittaman/ ntzn ar?
wion custannuxen päälle / cmn pamnmzxeen tarwitanj
longa päälle Maanherran jaKLpW määrämisen jälken /

ntzn myös tehdyn Contl2am
jotca sijhen suurest tnrpelifet ja aiwoitut owat/ pitä työ oe-
conGmuxen perän cahomlsen alla/ Duomtokirconrustmmu-
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Cattmstuxlst ja Omaisudest.
xen päälle kijrutettaman / ja sen päälle selkiä Lucu pidettä
män. .Caickt mitssDuomioklrcon oma on/ josta Oecouumuz
waarinotta/ nijn myös Sacarstis eli mualla tallella pide-
tän/ se pitä jocawuösi in ventergttaman/ neljännenPää-
siäis paiwän/jasen jälken seurawaisen Sunnuntain wälillä.

lnvcnt2rium pannan tallelle Kireon Arctuun/ nhln
myös mitä mventeratuxi tule/ nijncuin waattet/ Hopia /

Raha etc. Mutta se cuin jocapäiwa pidettä tarwitan/ an-
netan Luckarin käsijn/ jonga ynnä oeconomuxen canfia jo-
cawuosi / ett nijn uM culn tarwitan / pitä murhen pitä-
-mun / ettei.untäin Cmlta / hometta ja catzomattomudest
turmellais/ ntzn myös sijnä tykönä peräncatzoman / että
Ealcki ja Patena aina hywin puhtana pldetäisin/ nyn hy-
Mn cuin caiMi muu mitä tarwitan.

§. 11. oecc>ncimuB pM Ptspalda CoNsistoriMMN tiedosta
ja suosiosta wastanotettaman/ ja asettaman taydellisenTa-
eauxen edestäns / sen päälle että Kircolla olis wahwa tieto
custa se wahingons maxon sius/ josnijn tapahtms/ että se
hänen hitaudens eli hucuttamisens cautta wahingoon tu-

-Us; longa perän Pispan jaCapitlumtn ahkerasi cahoman
pitä/ jaoeconomuxen siihen wiriäst pitämän / että hän jo-
cacuucausi edestuo tietous Kircon hywäst ja tarpeista/ ja jo-
cawuosi oikialla Ajalla sisäl anda selkiän Lugunlastemus
kirjans CapitwmW/ joca sijna ylihccatzottaman pitä / ja

N- sijtte
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A, XXVI. L.RlNolsts/ jaNtsdett
» ——— —. ?

Me annettaman/nHn hywin c>s6m2sje cuin
Mltulon päälle/ ei Mltan ulosjättäin/ Maan conwirtzn.
,

) K. 111. Oeconomug otta myös wastan sen Iywain si-
sältulon/ cuin cutzutan Duomiokircon Tynnyrin/ joca so«
welialla Ajalla myytaman pita/ Kircon hywaxi/ senhinan
jalken/ cuinPOa ja Capitlumi/ walmin Rahan edesthy-,
wax löytawät / catzoin etens /etteiKircko sijna wahingota
karseis.

' , , ~ ,

§. iv. Jos DuomioktMo tarwttze suutta japaljo m>
stantawaista rakennusta/ nyncmnEatw/Tornia/Mumia tt.
nijn pita Pispau anoWN sen paMeunnan Manherratdtt
NeuM ja Apua/ sen walmiftuxeen / ja DuonnokircM nl»
tonoKwaisteu wäticappatitten Mltuottmmsten. Maaw,
herran tule myös pttä Maanbookhallaria sijhen/ ettei hän
ivizwyttelis ylitzecatzo DuoMokircon MkningM / siW
cAnne owat PilpaM ja EnMM Mehildä alakjM
tM/ jahänelle anneM "

/

i V.-Emftfta ntztt myös muiden

sa se tkanans MMen/jöö
HeMMe/ MstoiWMHotuW woi-
mas jck Mstoincaicft lpMlpatda warjelluxi tnlis^M^rMpWuGM



Cattttlstnxlsi sa Ommsudefi.
taisin; Johon jälkilNäiseen pitä PispanOeconomurcl caicki-
naists Ttlas täyden woiman andaman/ eli jos hckn estetty
on/jollain toiset Pamlle hanm sians/ jolle meidän Kcksty-
laiseldäm Kihlacunnan ja Lagmannin Käräjäs/ ntzn myös/
jos Asia Hosrätchn tule/ Meidän riscMda/ cohtu«
linen apu tapahtunlan pitä. Ia ntzncuin Meidän armol-
linen Tahtom on / ettei ne jotta löytän wäärydella Ktrcon
ÖMÄMdet allans lyönexi/ milllin muoto pidä pääsemän il»
man suurta Sacko / jaKircon eli Kirconmaan wahingon
täyttämistä; Mn pitä myösPispain jaoeconomusten hy-
Wn etens cahoman / ettei he ilman hywicl ja totisia tietoja/
setäkan waiwa hywin saadus Omaisudesans.

§. vl. Kircon wahwa Maancartanota / eli TaloM
ei pidä kenengän mymän/ ilman caickein suurinda tarwet-
ia eli hyödytystä/ ja MeidänTiedotam ja saldimistam.losDytän waldainda CaluaMrcsn oma/ nGcuin Culpa/
Mta/Kirjoia/ eti iöcM muutg / cuin Wanhain W
cain muistox hywä olis/ sitä ei pidä mMn muoto jocur»»

saaMn; M jos st jo tnpahtunut Ms / nW pitä sö mei-
dän tietä
lyGstsMM Wtan tamMMMWtiMftNp s !

§. Vii/
ön/ Demndäkän uloslainnman/ llman PisvynM «tapitlu-
MnMstW^ckWWkäWWijMhWMOamM
MMIN. R) L.VIU.
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xxvi. L..Rtrcotsta/ja ttydett CaumstuxMe.
§. viii. loca Kircos/Caupungns ja Maalla/pitä o-

leman Ui/ ja jos nijn tarwltan/ usiambt Arcku/ ColmenLu-
cun ccnHa/ josapitck tallella oleman Kircon oma) Raha /

Culda/ Hopia/Waatteet/ Tina/Wasti/ Lugunlastemus-
kirja/ Inwentariumit Pappilan / Eappalmsen ja Luckarin
Maan päälle/ ntzn myös muuta/ cuin Kirckoon neuwoxja
tiedox tarwitan. Yhden Awaimen pitä Kirckoherra/ toisen
Kirckowäärti/ ja eolmannen Cuusmiehistä; Ia ei pidä
Mtän sijtä ulosotettaman / muutoin cmn näiden Colmen
läftiäolles.

§. ix. Me tchdom myös M cowm NcldH / ettet le.
nengän pidä rakendaman huonetta nyn lähes Kirckoa/ että
se sijtä taidais olla Tulipalon waaras; ja jos Huoneet jo o-
wat raketut aiwan lähes Kirckoja Maalla / nijn pitä ne en-
simckftl ttlal maahan rewittämän/ ja edemmä sijtä sijrtttä-
män/ josta Kirckoherran ynnä Smracunnan cansia pitä
.murhm pMmän; Ia sijnci cmn he näkewät waaran lckfilä

- «oleman/, ja ne/ joiden tule/ ei tahdo hywäMitzens ojeta M-
daDjrtämän Huoneitans/iaKircon waara poisestäman/sil-
loin Pita Meidän Maanhenam jaOWMiseln heille awnl»
listt oleman.

XXViI.



xxvi!,H.Cmng>,UdesK!««sl!«m.p<,lw«!»s/»e. N5.

XXVII. Bum.

Numga MumnlnnMl-
welus pltä Udcst rakctus Kttlos ai-

jettoinanjapidettämä».

jocu tahto KMko elt Cappelit u-
vest raketa/ pita se ensin Meille/ ja siitte Pispalle
ja Consistortumllle tiettäwäx tehtäman; Ia cosca
st walmis pn/! Mä st Wjvalda M eli toistlda hä-

nen siasans/ nhlnmin Jumalana Huone / HERralle pyhi'
ttztämän/ sturawaistlla tawalla.

§. li. Cnsist cMutetnnst WMo edellä; MWn Seu-
racunda NlMltetrynsi Suynuntaina cocoon tule / wetsatan
cohta yxi Wirsi; Ia sen jälken pitä Mpan ett sen min hä-
nen sinsans on/ Altann edes sanpman näMt Dgnck: Py-
hä/ Pyhä/ PyhäHCNralmlam täydetowat
Taiwatja Man sinun Cunniatas / täytä myös nyt sinun
pyhällä Cunniallas/ tämä Mml Huones/ ja caickein Chri-
stittyin Sydämet/ sinun pyhän Nimes Eunman tähden.

§. in. SM neuwo hän Eanft lyWaWck PuhM
M Asiast/ cmn edesotettu rucoNe lumalack Armon

jnA-



aljettaman japidettamäjt pitä.
ja Awun edestä/että hänen Sanans ja Evangelium aina
puhtast ja ilmanpetolisutta/ sijnä tulis opetetux ja sarnatu«
xi/ japyhät Sacramentit oikias lnenosans pidetyxi. Sen
jälken luke Hän Isa meidän/ ja toiwotta Siunausta ylitzeco-
co Seuracunnan yhtetstst/ja erinomatsestsen ylitzejocaM.
con rakendanut on/ ja sijtte weisatan/O Jumalsinua Mn.

§. iv. Sen päälle pitäPispa/ ett se joca hänen siasanson/
manauxenCansan tygö/ että he tämän Templw/nynculn
HCRralle pyhitetynAsuinsian/ pitäwätcunniasjacorkias
arwos/uscollisestsijnä rmoilewat/ Mäwätjn ylistäwätlu»
malata/mielelläns cuulewat /a kätkewät hänen pyhän Sa»
nans/ja oikein nautitzewat Sacramenttejli. Costa caicki tä-
mätapahtunut on/ nijn aljetan japidetän määrätty luma-
lanPalwelus/ japäätetän sijtte Nucouxel / Siunauxel ja
sowckalla Wimllä.

XXVIII. Lucu.

WMvmstmWuomM
F. l.

GMljncmtt Humala Sanasanskäffe/WMR että meidän pita murhen pitämän Watwal-DWD sist/Smraist/Ouduwsst jaSokelsta/ jotta itze
etms
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XXVIII. T. wmwaistettHu«ttetW.
etens ei yhtän Neuwo ttedä/ ja täyty turwata muihin hei<
dan Tarpesans; Ntzn ei pidä tätä lnillän muoto hyljättä-
män eli poisjätettämän/ Waiwaisten Huonelsa/ ja Saiw<
sten Tuwis Maalla.

§. ii. RM Waiwaisten Huoneilla/ jotta jo owat
Duomiokirckoin tygö ia muisa Cnupungeis rakttut / taicka
tästedes oleman heidänwlsiitsisältulons/
zg ne wähendämät pitä saaman nauttta/ja ei mahdakengän
Mtä jollam tawalla wähetq. locaKirckoin / Hospttalein
KWaiwaisten omaan luwattomast tarttu/ ja ne hucutta /
fWä Wettämän NMW Waras/ ja rangaistaman ca-
Mrtaistlla rangaistuxel lMuta warcautta wastan.,

§. m. Laickein Waiwaisten Huonetten perän / nM
Duomiokirckoin tykönä cmn muiden/ pitä Maanherran /
Pispan/Kirckoherran ja yhden Bargmestann catzoman/ ja
caicki taMn jälketz lamaman/ ia ei mahda kengän nM
mitan tehdä el: ipllnstta/ illnan heidän tiedetaus ja, tahdo-
tans. Maanhewan PiOmt eansta ptta sen työn wallitze-
Man/ wuan ne muut olcon heidän Neuwonandajans ja A-
pulaisens/ joiden,myös/'coscaheitä cutzutan/ pitä lähes tm
leman. Stockholmis pitä UolpitZlin CdesstOjM. oleman /

paitzi ylimmäistä Stathäyarit / .Ison Kircon Kirckoherra/
CMunM RadnmeA
S §.iv.
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Axvlii.Maiwatstett Hn^tteisia.
§. lv. SairastenTuwista Maalla/ pttä Adelin ynnä

Kirckoherran/ Wärtein ja Euusmiesten canfia waarinpi-
taman. Ia cusa et wiela yhtän Sairasten eli Waiwaisten
Tupa ole ylöspandu / pitästllman wijwytysti tapahtu-
man/ joca Pitajäs / ja Kirckoherran muistuttaman Seu-
rarunnan lästnitä/ että he et ainoastans yxumeltsest auta
Rakennureen/ mutta myös waransa TUan jälken/wapast
ja hywäst Tahdost/ andawat joca Wuosi jotain tarwihe-
waisen CansiaChristittyns ylöspttämistxi / sillä nayttäin
Mollisudens lumalata wastan/ caiken sen Siunauxen/ ja
mickein Armon hywän Töiden edestä/ cuin he sinä Wuon-
na /ja caiken elinaicans sanet owat. Kirckoherrain joca
Seuracunnas/ pitä myös/ muiden cansa cuM tule/ hywin
peräncatzoman / että ne Rahat cuin Huonenwaiwaisille
eootan/ oikein ulosjaetux tulewat/ nylle ena ja erlnolnaisest/
jotcaparhain tarwchewat/ ja owat wihchäisemmät.

L. v. Eungin Kihlacunnan jaPitäjän pitä elättämän
omat Waiwmsens/ jaeimillänmuoto/ ntzncuin tähän a-
sti muutamis Paicois ylnmärretän tapahtunen / wiemän
Mä muihin Pitäjin/ heille cuormax ja waiwax: Cuin-
ttngin mahta toisinans toinen Pttäjäs/ josataita olla wä-
hembi Waiwaisia / jollain awulla holhoa ntztä lähin ole-
watsia/ joisa usiammat owat.

z.vi.
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xxvm K. walwalsiettHwttelM
§. vi. Ci kenengän Pidä nautttzeman ylöspitämM

Waiwaisten Huonesta/ joca eipachallans sijnä
joca sijhen tahto wastanotetta/ silläpitä olentan hywä
distusKirckohenaldans/ ja
mendä Dalarit Hopia Naha; Ci cuitengan pidä nytäjot«
ca ntzn Wtheljäiset ja Waiwaiset owat / ettei he millän ta-
walla taida sitä Rahaa aicoin sada/ poislykattämän eli u-
lossuliettaman / waan Maanherra ja Pispa pitäwät sij-
tä murhen/ että jongun toilnelisen Miehen cautta/ hywäin
Ihmisten tykönä/nhin paljo heidän hywaxens cootaisin/ettei
Waiwaisten Huouen sisältulosta mitan wähenis / eikä ne
köyhät ja wtheljäisimmckt/ joita ensin ja ennen caickia hol-
hottaman pita / jais awuttomixt. Ei pidä Waiwaisten
Foudin kctän sisälottaman/ ennen cuin hän MaanhermlV
ja Pispalda lupa kysi); eipidä myös yhdengän sinne Ml-
tuleman/ joca nijn wahwa on/ ettii hän muutoin taita Lck
päns ansaita/ ei myös se jolla jocu muu neuwo on ylöspi-
tämiseens / muutoin cmn jos he edestäns ntzn runsast sisäl-
andawat/ ettei Waiwaisten Huonelle yhtän wahingota /

waan hyödytys jawoitto sijtä olla taita.

§. VII. Waiwaisten Papit/ jotta Waiwalstcnja Sai-
rasten Sieluin autuutta etztwät / pitä Nuwal/ Palcalla/
Plöspitämisel ja Lnmbymällä edescatzottaman. Jos ei
Waiwaisten Huone wm eri Foudiapitä/ niin M Papin

S» Myös
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XXVIII,L.tvalwalWHu<>ttelW.M
zw)ös sen Wnan edesseisoman/ ja sen caiken toiMittalnan/
<mn sijhen tarwitan. Mitä Lugunlassemisen tule/ ntjn pi-
ta' sijna sijtä waari otettaman/ rumDuomiokirconoecono-
muMst asetettu on.

L. viii. locacolmasWu
Huvnetten perän cntzowat / asettaman caxi töimellist ja
WoMsta Miestä/ joilla pitä oleman yxiProwtant Huonen
eli Aitan Awain Foudia wastan/ ja aina oleman läsnä/ co-
MM- eli uWuntatan ja.punnitan/-jaKirckoherrau cäns
KHta muWWmW etM Rawinnon jacamistn cans-

' ,
-

-,'

§. ix. WnmWWMäOrdningmjälkenrawittamanj
Ia cosca Ruan jacaminen kchth toifinans erinomaisten M
dentähdm muutetta/ NW ölcon st PträncG
löytälnises/ ja ei FoudW jongaitzens Ordmngin jälkeu täy-
deMsest pitämän pitä.

F. x.Waiwaisten Huonesa pitä Jumalan Palweluspidettämäu joca Sunnuntaina/ Wuodeu Juhlina jaSuu-rinaßucöuspaiwinä/ntzn lnyös jocaTuorstaina
silloin jotain Catechismuxest edespandaman pitck. losjom
on pois Jumalan Palweluxest/jM se woilna on/ ettähan
taita Kirctoon mennä / olcon paitzi yhtä osaa iWwast ja
Juomasi. WnlwMmM ManMKcapaiwli yM

Wst



XXVIII. L.N>mwmstettHu<3ttetstit.
lisest tulelnan Kirckoon / pitämän Rucoushetkc / ja rucoile-
man lumnlata hänen Seuracundans edest / EsiMllan /
Waldacunnan hywyden/ ja yhteisen Maanrauhan edest /
nijn myös caickein lchden edestä/ jotca Waiwaisten Huo'
netta auttawat ja ylöspitäwat. Rajarickoin ja Sairasten
edes/ jotca ei woi Kirckoon tulla/ pitä Papin toisinanslu«
malan Palweluxen tekemän heidän Macauswuotens tykö-
nä/ opettamani lohduttaman/ janeuwoman heitä karsimi-

§. xt. Waiwaisten pitä edesäns pitämän Jumalista /

cunmalista ja hiljaista Elämäkerta. Jos jocu on Capinalli-
nen/ nuelelläns rtztele/ lneneulosCatuillejaCartanochW/
panetteleman ja muuta turhutta tekemän/ eli on pois yötä
Waiwaisten Huonesta/ sen pitä ensist jottgunajan Nuocans
paitzl oleman / ja jos ei se auta / pois Waiwaisten Huone-
sm ajettaman. San«aLaki olcon sen edes/ joca anda Edes-,
stisojall/ Papill eli Foudillehapiälisiä Sanoja/ )li ei tahdo
itzens parata.

§. xii. Mden joilla
peräncahomus on/ uftafi/ MWtyinä aicoina/ menemän
MaiMsten Huonesen /ja perän kysymän / cuinga caic'
ki tapahtu/ jaunta puuttu/ cohtulisest sjendalnan; Mut-
taKirckoherran pitä MhimmäMn caxikerta cucaudes sin-
neMemenelMVjnmMMancMgnM

Si 5-XMi.
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xxviii. T.waiwakstctt Hu^tteista.
§. xiii. Jos jocu Wanhä jaRaiaricko sinne tulla py«

tä/ tartten edestäns mitä hänelle on / Raha eli Nahan a<
laista/ eihändäpidä wastanotettaman/ enney cmu hänen
Suculaisildans kysytän/ jos hänellä jocn on/ jos he tahto»
wat hänen otta / ja mitä hänellä on / tygöns/ ja elattä.
Jos he sen tahtowat / ntzn he mahtawat myös sen tehd.i /

muutoin jos hän wahwoilla tiedoilla taita näyttä/ettei hän
heidän tykönäns taida hywin catzotuxi jaholhotun tulla.'
Mutta joshe estelewät hända wastanotta / nyn otettacon
hän Waiwaisten Huonesa wastan/ ja eipidä sijtte hänen
Perillisilläns/ hänen euolemansjälken/ yhtän Perinnön oi-
keutta oleman. Jos hänellä on/ jahän järtäjälkensPerindö-
maan/ nijn mahta lähimmäinen Suculmnen sen Waiwai»
sten Huonesta tygöns lunasta / sen ajan sisäl cuin Laki eten
kirjoitta.

lKMßljcuitt nyt hywä Laki on Perustus / ja tchucuin
Tien neuwoja calckeen toimellisuteen/ ja sen oi-
kiaan hedelmään ja walcutuxeen tarwitan wah-
wa peräftajamus; Nyn tahdom Me myös tällä

armollisesi ja totisesi kaste / että caickein Meidän uscollisten
Alemmaisten/ jantzden cuin MeidänWaldacunnnsam astt«
wat/ pitä heillens wahwar ja cuuliaisex ojennuxexi ja jalken
Ouramisexens asettaman/cmcki mitä Menyt armollisimast
olemma hywäx löytanet tasä ylömmä asetta jasäätta/ ja ei

rohke-
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XXVIII. L.Malwalstett Huoneista.
rohkeneman tehdä tasii/omast hMäst Luulostans/ "jotain
niuutosta/ jos he muutoin tahtowat wälttä Meidän suunn-
da armottomuttam/ ja eilchn arwatux ja ranyaistux tulla/
cuin ne jotta Meidän Kästymrickowat jaylitzekäyw<lt.Me
kästem myös samalla tawalla MeidänHosrättejäm/ Mei-
dän ylimmäistä Stathällantam/ Meidän Ceneral <3ouver-
neurejä/ Qouverneureja )a Maanherroja/ Pijpojaja superin-
intcnclentejä / Vorgmästareita ja Räadia Caupungeisa /
ja caickia muita meidän Dusmareitam / että he pltä»
wät wahwan Käden ja perancatzomisen / tämän Mi-
dän Kirckolaktmja Ordningim ylihe/ ntzn ettäfemahtacai-
kis cappalisa rickomat pidetyx ja sen jälken eletyxi tulla. C
nemmäx wahwudext olemme tämän omalla Kädellämala-
kirjoittanet/za MeidlinCumngal. Sinettlläm wahwistaa aw
danet. Annettu Stockholmis/ z. Syyscusa/Wuvna,6B6.

c K 0 I. u 3

Cunln-
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M°(V

Lumng MmjM

Lutnga Oikeuden käyminen Buomio^a-
pitlumis pitck pidettamän/anntttu StockholminLin-

nas/».pliiw.Helmewusa 1687.

MRpsalan DuomioHapltluMts pr^
H»MM clcra Archipispa/ ja hänen owat plnies.

UWM lurezsa owat/ jakrnfcNo.
owat samalla muoto hänen Muisa

Plspacums Pispala hane Qrcjin2?ii owät
DuomikirconKirckoherm jai.e6tares.NMc'onlilioliumeisjoi''
sa3uperintenclentit jaynnaQymnätiuNtttowat/pitasamalta-
wallal.c«iio«soleman Muttacusae:6/-
mnaliuMi ole/taitaBupesintcnclentl sijna/jos nijn tarwitan/
pita muutamia likinasuwaisia Prowasteita eliKirckoherroja/
yna Schoulumastarin cansia; Ia taitawatPispat/coscatar-
we hanellensneu-wox ja Awuxi. Täsa pitä sijta waart otettawan/ ettei i>e.
ttores eli BcKo!X tulis estetyxi Ntjnä Hetkinä/ Idinä
heidän lukeman / ja Nuomtta opettaman pitck. Meidckn

on MeidD mmlnlilnen Hoswin Sar«
naiarr«s«, jahllnen cansians istuwat MetdcknHofwin ja
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Lyf-Qartiien, nttn myös ärtoilerien Papit;lajos
tuls/että nckmat jälkimäiset olisit Negelnentin canfiaOhon.gun muuhunPaickan asetetut/m nun eikä myös olis lä-
snä/silloin sallitan nW jotta lästlaowat/ otta heidän sians
muita toimellisia Pappislwehiä heillens/ cosca jocu Consi-
ftoriunun Asia edes tule. Stockh olmin Caupungin conli-
ltormmiz psXllclcra Arckipijpa / cosca hän läsnä on / ttlutta
muutoin Ison Kirton Kirckoherra/ joca on Ostlinariu? prXscz,
jonga owat caicki?2lioi-e5 Päa-Kircois/ Caupun-
geis ja Malmeilla. Misä järjestyxes istumanpitä/ sen cnnsia pidetän/ ntzncuin ennen tätä on tapa ollut/
ja he Christuxen Manauxeniälken/Siweydes taitawat sopia.

ii.
Joca Consistormmis pitä oleman yxi ja yxi?e-

6el. Nijn pitä myös ssjnä oleman SignettiMa el mihingän
muuhun pidä pandaman/ cuinatnoastqnsnijhin Asioihin/
cmn Eonsistoriumm owatj ja sijnä toimttetan.

m.
Kessiwijckona joca Wijcos/ Cahdexanlyöluäft Alnulla/

Puolipäiwäan asti / pitä cunKNanum, soweljasa Paicas /

cmn Duomio-Kircos/ eli josain sen Huones/ caiken sen can-sa min sijhen hywin tnrivitan/ sitä warten walmistettaman
pitä / c>rciin2lie cocontuleman / nijn myös/ jos Asiat Ntjn
waatiwat/ seurawmsina Päiwinä/ samalla Ajalla / ja ei
pidä kenengän/ jolla ei laillista estettä ole/ itzens sijtä pois-
pitämän.

T iv.Con-
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Vlkenden käynnsest

lv.
Consistoriumilla oil woilna pesemptoric cuhua caickia

Oikeuteen / ntzsä Asiois ja Tilois / cuin sen Duonnon alla/
Klrcko-OrdNlNgls jätetyt owat. Ia jos joM excipera forum,
ja sen päälle seiso/ että Asian pidais tuleman toiseen Consi-
stortumijn/ cllMailmalliseenOikiuteen/ ntzn pitä sen saman
cohta/ ja sen määrätyn cutzumusajan Ml tietous sen päällä
Consistoriumijn sisälandamnn. Jos Consistorium löytä ne
olewan jostakinarwosta/nijnlykätan Asiasijhen Paickaanja
Siaan/ cuin se tule/ waanjosei/ nynmahta Consistorium
inteilocuturiö hänen päällens panna/ Asian cadottamisella/
että hän/ määrätyn ajan M/ tuleciireaö wastaman. Jos

ettei hänen pt-
da':s OMtdella tuleman saman lusisckNionin
alla< nM se mahtn/ jaman waaran ja epätiedon alla/ «au-
ma sitä KencKciumita/ (Uin §. 14. tllsil prucelLx, Hecullen-
gin jätetty ja etenkirjoitettu on.

Cipidskenengän/ cuca ikänöns hän olis / Hengellinen
ell Mailmalinen/ ilman syytä rohkeneman poispitä Pispal-
da ja Capitlumilda sitä nöyryttä ja cuuliaisutta/cuin heidän
Wirasans tule. los joeu rohkene sen tehdä/ nijn mahta Ca-
pitlumi Metdätt Kästyläisem tykönä sen edesanda/ jonga pi-
tä/ wiran puolest/ arwoon ottaman Pispan ja Capmumin
Cunnian/ ja heille Kättä ojendaman/ sen Men cuin Asiantilawaati.

vi.
Nijn hywin Pispan / cuin hänen cansiaistujans/ pits

eusimäisen kerran/ cosca he Vttran Capitlulnis wastanotta-
wat/
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wat/ heidän hengeUisen Duomari walans/ seurawaisel ta«
walla tekemän: Minä di. n. lupan ja wannon Jumalan ja
hänen pyhän Evangeliumins päälle/ että minä tahdon Mt°
nun Mana Peri-Cuningananipltä/SuuriwoimallisenCu-
ningan ja Herran/ Hen QH l< X- Ruoyltt/
Gstyem ja wändem Cumngan/ Suomen Suuren
Ruhtinan/ HertnanSkams/ iLstlnmaalla/Mlrols/
CareUs/Brchmw/Verdls/SteMtt-pommerls/Lasi
subls ja lVändls/Rögemn Rlchtman/ Ingennmaan
ja wlsimnrltt Herran; Mn myss pfaly Greswm
RyelMnßejerls/Göllchm/ Clermn jaBerginHertuä;
Ia Hänen Cumngal. Mayestetins cuolewaisen potelange-
misenjäiken/ jonga Jumala armollistst cauwan wijwyttä«
kön/ Mnen Matzestetins Awio-Perilliset/ yhden Penllisen
toisen jätkcn/ jotca sen Cuningal.Huonen täydellisen Perin-
dö-Oikeudcn Waldacundaan / ja Siantulcmisen Ordningin
jälken/ tulewat omistalnan sitä Cuningal. Istuinda. Minä
tahdon myös olla Hänen Cuningal. Mayestetins rackaim-
malle corkialle Puolisalle/ mlmm caickein armollisimmalle
DroMingillcni/. ja corkiast nimttetyille Cumngal. Perilisil-
le/ waca/ ustollmen ja cunmallmen Palwclja ia Alammm»
ncn / ja cairen minun Pmmurryxcni ia Wolmani peräsi/
waarin otta caikesta corkianCmnnZal.Wallanalla olewai-
stst Oikeudesta ja Omaisudest/ ja nijden edcst wastata. ,Mt-
nä tahdon myös caickein suurinnnan Murhen pitä sijtä/
cuinga minä taidaisin holhoa ja edesautta caickia/ cUin Cu«
ningal. Maycstcttn uscollisex palwcluxex )a hywäx/ yhdel e-
li toisella tawalla tule/ estä jn poistmua Cuningal. Maye-
stettn ja hänen Oaldacundans Wahingota ja turmellusta /

T - nijn



Otkeudett käymiftst,48

nijn myös aicallans tietä anda/ jos minä ymmärrän jotain
sencaltmsta saapuilla olewan. Mutta erinomaisesi/ tahdon
minä myös anda theni löytä/ täft minulle uscotusa

Wirasani/uscollistx/ cunniallisex ja hurscar/ ntznettaminä tahdon minun parhan ja whmeisenPmmärryrenijäl-
ken/ cmkis cuin minä eteni otan ja toimitan/ minun Wir-
cani puolesi/ etziä ja edesautta mickia /cuin taita tulla Juma-
lan Cunniaxi/ Seuracunnan rakennuxex/ jaOikeuden wah-
wistuxexi/ jaenpelwon/wallan/ystäwyden/ Rahanahneu-
den/ Lahjain/ Wihan/ Cateuden/ pahansuomistn/ Perso-
Nlm muodoneahomisen/ eli jongun muun sencaltaisen täh-
den/ mikä ikänäns se olla taita > minun Ajatustalli yhdest
eli toisesi Asiasi tahdo sanoa/ waan sitä cuin Jumalan Sa-
na / Kircko-Ordningi ja ne Asetuxet cuin Mm tulewat /
myöden andawat; nijn myös minun parhan Omantundoni
peräsi/ ilman wieckautta/ puhua/wastam/ulostoimitta ja
duomita/ ja caiken scn toimelllsest/ sijwollisest ja rauhallisesi
edes tuoda. Minä tahdon myös uscollisest anett ollen
könäni sala pitä/ mitä Consistoriumis edespannur/ neuwo
pidetyx ja päätetyx tule/ m sala pidettaman pitä/ ja en kel-
lengän wahingoxi / eli hänen hywän Nimens ja Sano-mans wrlniox / jutkisaatta. Nyn totta minua Jumala
auttacon Hengen ja Sielun puolesta.

vii.
Pispan ja Consistorialesten pitä heillens tätä Wala ai-

na mmstuttaman/ ja sijnä tykönä ajatteleman/ ettet heilleyhtänDuomiota tule jongun Hengen/ Jäsenen/ Emnian
ja Omaisuden päälle. Heidän pitä mielelläns ja Mrsiwäl-ttsest culelnan nytä/ joilla on jotain edesandamist/ ei kenel-
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dakan Oikeutta kieldcknan/ eli sijta poisestaman/ ei myös a-
jattomasti langeman jongun pilhesen / joca paallecanda eli
wasta/ paljo wahemmän poistoruman/ eli Sanoilla nuh»
teleman / ennen cuin hänen Asians hywin cceteldu on / ja
nyn duomitttt/ettli handa Sanoilla nuhdeltaman pita.

VIII.
Ci kengän mahda olla Duomari sijna Asias / josahan

itze/ eli hänen Lapstns ja omaisens Sugusa eli Heimolaisu-desowat osalliset/ waan lahtekön siitä rästemat pois / eli st
jonga Asta on/ saa hänen Istmmest ylösnosta/ ilman ran-
gaistuxcn waarata; Cmtengin nijn/ ettei ketanSug un tah°
den ylösnosteta / edemba eli taamba/ cuin Nepat/ ja ei mui-
den Syiden tähden/ cuin nijden/ jotta muutoin MMnM-ses ja yhteises Lats kirjoitetut owat.

IX.
/ etisenjoca hänen siasans istu / pttä wastaw

bttaman caicki ne asiat/ cmn hänen etens tuodan/ ja Con-
sistoriumin tutkiMuxen jaDuomion alla tulewat/ ja ne M
te Consistoriulnis edespaneman. Sitä wastan mtä hanett
tyköans poislyckämän ne Asiat/ cmn muihin pmckom tule-
wat/ sijwolliseft ncuwoden mikertaisia / mitä heille sencal-
taisis Tilois tarpellinen on tma. Costa et He ole läs-
nä/ vita Duomio-Prowastin haney siasans istuman; ja jos
hänengin Sairaus eli Cuoleman TnXcohta/ nijn pitakan
se Wirast murhen joca handa lähin istu Ichjestyxes.

x.
mahta vita waarin että ne

A '^-^ide^
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pidetäisin hywcks iärjestyxes/ catzoin sen perän/ettei mitckn
kirjoiteta eli uloslähetetä/ cuin ei nyden ja plutocollancans-sa yhten tule. Hänellä vita oleman tieto caikesta sijtä cuin
conllNoriumin tule./ ja sttt päällä pitämän/ tttä
st caicki/ nijn myös ä<s2 pubnca, tule tallel-
la pannuxi. Hänen pitä myös auttaman no«s,uN2 kir-
joittaman sitä josta suuri waari on/ että se tule sisälpannux
psotocoii2n; nljn myöskirjoittaman lchtä waarattapia Kir-
joja/ cuin Consistoriumin Nimellä uloslahetetän.

ei pidäketän otettaman/ cuineisil-hen ole soweliasja kelwollinen/ jonga myös pitä iftens wa-
lalla sitoman/ seurawaisella tawatla. Minä n. n/luvan ja
wannon Jumalan ja hänen pyhän Cvangeliumins päälle /
että minä tahdon olla Hänen Cumngal. Matzestetillens /
minun caickein armollisimalle Cuningalleni ja Herralleni/hywänsvdämellinen ja uscollinen/ ntzn myös wiriä ylöskir-
jotttaman ja en nytä ystäwyden/ Lahjain/
ell jongunPersonan ntuodon catzomisen tähden / jollain ta-ivalla käcktä eli muutta/ waan juuri nijncuin ne Consistoriu-mis tulewat edespannuxi ja päätetyn/tahdon minä niitä/il.manwieckauttaja vetosta/mtnunOmatundonija parhan ym-
märryxeni jälken/totudesjawacudes ylöskirjoitta/ ja ilmanpetolisutta prowcuiign sisälwetä; calcki mitä minulle usco-
tan/ wisust tallella pitä/ ntzn että se pitä löyttämän olewankäsillä/ jahvwäs lärjestyxes/ cosca corktalda Esiwallalda/ett muutoin sitä taltan ulosanotta/ en tahdo myös sitä cuinCapitlumis edespannan/ ja sala oleman pitä/ kencllengän
ilmoitta; Nyn totta minua Jumala auttacon Henqen ja
Sielun puolesta.' x/i.
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pitä caickein nijden Kirjain ja edestä/
cuin hän Capitlumin puolesi ulosanda/ nautiheman cchtu«
lisen waiwan palcan/ Meidän Phteisen Asetuxenja Taxan
jälken Lagmannin Oikeudes: Cuitengin nW ettäKyöhtäA'
sianajajita armahdetan.

XIII.
Caicki Consistoriumin Asiat/ cuin Capitlumist ulosan»

netan/ pitä Ptspalda ja caikild Consistorialexeilda alekirjoi-
tettaman / Meidän sijtä ulosannetun Kästyn Mm; Ia ei
pidä no«rmxen/ ilman Pispan ja Consistorialestein Tiedo»
ta ja snldimista/ulosandaman jotain plolocoiiali, eli muista

, Wircans paitzi olemisella.
xiv.

Jos jocu waarattapa Asia ja Ju-
malan Palwelurest / nijn se annttan Meille tietä / silloin
Me myös tahdom asetta sijhen/ mitä Asian tila waatt.

xv.
Pispau ja Capitlumin tule myös duomita nM Mois/

cuin eVestlilewat viNcatiois ja Pappein cocouxis / ja nijsa
jotta erinonimsest tulewat Pappein ja Schoulu-Personyn /
ylimmäisijn ja alammaisijn/ miti heidän Wircans japuut-
tumisijns tule / Opis ja Clämakerras / ja pitää sen päälle
ahkeran ja yxiwacaiftn peräncahomisen: Jos muutoin ta-
pahtu/ nyn pitä caickl cuin rlcotux ja poisMttyxi tule/ hei-
dän wnstauxens päälle tuleman.

XVI-
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xvi.
Jos Pappismies cauda sen päälle/ joca on Mailmalli<

sest Säädystä/ Mailmalllsen Oikiuden edes/ jaselöyttan
wiattomaxi/ nijn ei pidähändälykättämanConsistoriumijn/
walltuxens cansia sen ylöncatzen jawahingon tähden/ cuin
hän kärsinyt on / waan Pappismiehen pitä/ yhteisen Lain
Men/ samasOikiudes/ cuin hän päallecanda/ cohta wa-
staman ja oikiuden tekemän.

xvii.
NW wajtan cuin ylöncatzesta/ ilman Laillisten estetten

näyttämätä Consistoriumin cutzumisest itzens poispitäwät /
pitä MmlmallisenKäsiwarteen turwattaman/ nijn että yn?
siä simtetan cuuliaisuteen/ rangaistan poisolemism tähden /

Mailmalllsen Lain Men/ ja maxa Rijtaweljens custan-
nuxen ja Wahingon.

XVIII.

luttuweljein pitä sikial ajalla/ omas PersonasM lä«
hestuleman/ waicka jocuheidän siasans heidän Asians ynä
aja taita; Silloin coetellan ensin/ jos Asia taitan sowttet-
ta/ ja josn se taida tapahtua/ langetetan Duomio/ nijsä a-
siois/cuin tUlewats9lMoriumin)urizckiÄjon nllg.

xix.

Asiat Capitlumis/pitsM Musti cuin mahdollinen on/toimitettaman/lyhykatsen jaSuusanan rroccMn cautta/ jos
nijn tapahtua taita/ el: myös/jos Asia nijn waati/ ja Juttu-
weljet erinomaisten syiden tähden/ cniketl sen pMe seisomat/
jotain pidewmälds / ja kirjoitusten toinen toistans wastanpanemisella., xx?
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xx.
Consistoriumin pitä manaman luttuweljiä/ että he Mna cuin he toinen toistans wastan puhuwat / potspitäwat

häwäistys ia soimu Sanat/ nyn myös/ettei he millän ta-
walla Oikeutta ylöncatzo / elisen Duomiota wastan puhu.
Se joca sidotan ylöncatzeseen ja Duomlon laittamiseen Con-
sistoriumita wastan/ pitä cohta Nadstuwan Oikeuden edes/sijna Caupungis cuin Consistorium on/ sentahden Caupun-
gin riscZlilda eli joldain muulda/ sen kl-otocoiiZn johdatuxen
jälken / cuin Confistoriumis pidetty on/ joca myös uscotta-man plta/ tpgö puhuttaman/ ja Mailmallisen Lain /älkenrangaistaman / nijncuin ylöncatze olis Lagmannin Oikeu-
udelle tapahtunut / silla Consistoriumin Duomion lait-
tamus pitä ntzn arwattaman cuin Lagmannin Duomion
rickomus; jaci pidä Nadstuwan Oikeuden / Wucans mi-
stamisen tähden/ saldiman sijnä tapahtua fongun ajan
wytystä / waan sencaltaiset Astat ensimäisnä Nadstuwan
Päiwcknä lailllsest päättämän / utzn myös ne tästä päällo
pannut Sacot pitä Consistoriumille yrinäns tuleman. Nij<
tawehein ricoxet kestenäns / lykätän myös Maillnalliseen
Oikeuten / ei cuitengan ennen cuin Pää-Asia on loppuun
tullut.

xxi.
Se iWawelt cuin ilman luwata poismene/ luettacan

ynsiäri / eli sin joca Asiäns ylönanda / ja maxacan Ryta-
weljellens hänen custannuxens / nijn myös rangaistacan y»
löncatzen tähden Consistoriumia wastan / sen jälken cuin
ennennimttetty Nadstuwan Oikeus löytä joweKari Lain ja
laillisten Asetusten jälken/ hänen päällens panna; ja älkön

U Con-
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Consistorium olco sitä wähemmin walmis/tekemän laillista
päätöstä nysä Asiois/ cuin heidänOikeudens alla tulewat.

XXII.
Caickein Todistajain / cuin Consistorium Asian selity,

xextarwihe/ ja Nijtaweljet awuxens etziwät/ pitä cohta/
jos he läsnä owat/ yhtnsen Lain/ ja nijden muistuttamisten
jälken/ cuinelickä Consistorium eli Rtztaweli edesanda/wa-
lallans tunnustuxens tekemän/ Rijtaweljein/ eli ntzden emn
heidän siansuscotut owat/ läsnä olles/ Radstuwan Oike-
uden edes/ sijnä cuin Consistorium on. Mutta jos neTodi-
stajat/ joiden päälle huuttan/olisit pois caucana/ nhn ettei
Hellman suurta waiwatans taidais sinne tulla/ nijn mah-
tawat he samalla tawalla tunnustuxens tehdä/ sijna.Patc-
kacunnasjosa he asuwat/elickäCaupungisensimaisnaßad-
stuwanPäiwanä/ eli Maalla ensimäises KärWs; Ia jos
Käräjän aica ol:s caucana/ jaAsia Consistortumis et kärsis
wtzwytystä/ nijn pita Todistajat cutzuttamnn lähimmäiseen
Caupungyn/ ja siellä tutkittaman/ ntzncuin ennen sanottu
on/ ,a satnan Oikeuden pita cohta tiedon andaman Consi.
storlumijn/ mitä sijnä tehty on / ilman palcata. losjocu
Kihlacunnan eli Nadstuwan Oikeus caiken tämän tekemäta
jättä/ nyn se rangaistan cuin s. 20. mainittu on.

XXIII.
Caicki Capitlumin Duomiot/ iotca sawat laillisenwo<«

man/ pitä MeidänWircamiehem cohta caikella todella tay.
dellisest execution saattaman / taicka ulosseisoman sen cuin
ZB. §. Oikeuden käymisen rroccMz sisälläns pita jawaatt.
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xxiv.
Jos jocu taidais hywäl tiedolla löytä itzens waiwatuxi

Conlittonumin Kesowtiolla / Päättämisellä eli Duomiolla i
ntzn mahta sesama nöyrällä Nucouskirjalla/ silloin cmnpar-
hallansHofratts istutan/eli sijtä lähin ensin istuman tullan/e--desanda walituxens sen
Hofrätin edes/ josa Paickacunnas Consistorium. on/ jonga
pitä cohta / ja ilman yhtän määrättyä pre»cem<k/ Mano-man sen päälle Consistöriumin ia toisen Mtaweljen selitystä/
cuullen sijtte molembla Rytaweljiä suusanalla/ jos ntzntar-witan; Ia sijtte asetta ja seloivera sijnä Hofrätti/ nijncuiw
Meidän Duomiom pttäja/ja Meidän puolestaln/ nijncuinhe
löytäwät Asian oikian Tilan ja oikeuden cansia sowettan o»
lewan.lantzn ptgn cuin jocuajattelesiMtawalla tahtowans
mennä Hosrätttzn/ nyn pitä hänen cahdexan Päiwänsisil/
sijttecuinConsistoriuminPaättämys hänelle ilmoitettu on/ ai-
coimisens cunniallisil Sanoilla Eonsistoriumille tiettäwäx
tekemän/ elt oleman sitä pmtzt. Jos joculöytän / ilman
täydellisiä Syitä näin Eonsistoriumin ylitze walittanen /

ntzn pttä se Meidän HaftMdäm sacoitettaman SadalDa-
karilla Hopta Raha/ puolen ConsistonumW/ ja toisen puo-
len Seuracunnan Wmwaisille / eli lähimmäiseen «ochira-
lijn/ josa syypä asu; jos n hän woi sitä Sackoa tehdä/ nijn
ulosseisocon jaLeiwällä.Mut-
ta josmuutoin Asia/ josa jocu löytä hänens waiwatuxi/olismeidän oikiast OpistamjakeiiZionista/PapinWirastopetta-
mises/saarnamises/jalumalanPalweluxe tekemises/ntzntah-
domMe cohta andaAsianmllaMeidänoman alla/
jqsijtte sen ylitze ntzn asetta/ cuin Me löydäm oikiaxi/ja cuin
Asian ttta waati. Ia joca illnan Syytä/ ja waatimatto-

mas
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mas Masa Meitä siinä waiwa/ se pitä caxikertaisen Sacon
allatuleman/nimittäin/taicka Cahdensadan Dal. HöpiaNa-
ha/ taicka Cucauden fangiuden Wedel jaLeiwällä / jail-
man sitä maxaman Rtztaweljens Wahingon ia Custannu«
xen/nstn myös ulosseisvman mitä yhteinen Laki/ ricoxen A-»
sianhaarainjalken/wati.

Mitä muuta on/ nijn ojendacan Meidän Duomio-Ca-
pitlumit itzens Meidän yhteisen Lakim ja Oikeudenkäymisen
Asetusten jälken / nijn paljo cuin ne sencaltaisi/n Asioihin/
cuin heidän etens tulemat / sowttetta taitan. Tämän j<il«
kennejoidenga tule/mahtawat itzens osenda. ättum uc surra.

c K O !. u 5.

Sch
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Vdtstetw Vsttus/
Walolsta ja Sabbattn Ricoxesta.

MME KARL Jumalan 3<rmost/D«FM Ruoyitt/ Gothem jaN>attdetttCunlttZas/
Suomen S»un Ruhtinas/HerwaSka-

VMs/HstlttmaaUa/ N)ir<>ls/Carelts/Breh-
mis/ Verdis/ Gtettltt-pHmmens/ Cassubis jaN?an-
dtS/Rsgemn Ruhtinas/ Ingennmaanja wlpmarm

N»?n myös pfaly-Grelftvtßhelttltt Beyeris/
GUlchlN/ Clewltt sa Bergin Hertua etc. TeMme tiet-
täwäxi/ että waicka ltzecungin pidais olelnan itzestänsneu-
wotun/ paneman ntzn yhtä sen corkeimman käskyä itzellenscuuliaisex ojennuxex/ lazjalken sturamisexi cuin toistakin/ntzn
Me löydäm me-emtengin/ettei Jumalan Nimen turhan lau-
sumustaMaloilla /a ktrouxllla / ei myös Sabbatin ricosta/
lueta/muutamilda lumalattomildja hätzynelkisild Ihmisil-da/ntjn suurixi jacauhioiri Synnein/ cuinneowat/ jasen-
tähden ei he ensingckn pelkä nijta tehdä; Semmengin ettei
Ruohin kirzoitetus Lais ole pädu jotainRangaistusta ia sackoa
nilmtettyin ylitzekaymisten päälle: Sentäyden/ että ne cut-
tengin/ niin paljo culn ikänäns Kästyllä jaNangaistuxella
tapahtua taita/ tulisit enncktetyx jaestetyn/ olem Me hpwar
löytanet/ Meidän endistn/ Waloist ja Sabbatin nckomisest
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waloist
uloskäynen Asetuxem udifta/ ja sijnck iotain muuttaja cocow
wetä/eli lyhetä; täydellä todella tällä manaten ja käftetnnnn caickia yhteisesi / cuin jocaista erinomaisesi/ culn Mei«
dan Waldacunnasam ia sen omisa Maacunnis asuwat ja o-
lestelewat / senkaltaisia ylitzekäymisiä carttaman / usein ja
hywtn Mielens johdattanlan/ cuinga hirmuinen asia se on/sen caickein corkeimman Jumalan surta ja pyhä Nime/jota
me olemme welcapät ylistyxelja Cunnialla mutstaman/Wa«loil jaKirouxjlla pilcata / ja HERran Päiwä eli Sabba-
tia/ joca on meille lewoxi ja pyhittämisex annettu ja asetet-
tu/ sencaltaisel Työllä/ cuin ei mikän hätä waadi/ eli syndi«
sel Elämäkerralla/juuri wastoln Jumalan angarataMldo/
rickoa jaturmella. Seurasentähden:

Walolst jaKtrouM.
i.
-^

Ci kellengän pidä oleman sallittu Wala tehdä / eli a,
noa/ waan nM asiois/ cuin Jumalan Sana jaNuotziuLa«
ki sen myödenanda ja waati; Paihi sitä olcon caicki Wan«nomus peräti jaangarastpoiskieltty/ ja todistacon itzecukin
Puhens silla/ että hän sano: Ia ja Ei/ja wahwismconM
tudens cunniallisel Elämäkerrat ja yxiwacaisillawilpittömil
Töillä.

Sarnamiesten pitä usein neuwoman ja uftollisest ma-
naman Sanancuulioitans / Opettaitten Opetuslapsians /
Wanhemmitten/ Isännitten ja Cmännitten kapsians/ Wä-
kensjaPerhettäns/ntznmyös nijden/joilla muutoin on woi-
ma jaoikeusjonguylihen kaskea jawalllta/caicktalamaWns/
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Sabbatitt ricoxest.
että he carttawat Wnloja jaKirouxia/ käyden the heidän e-
delläns hywäl Esimerkillä/ ja pannen sijhen tygö soweltan
curituxen jarangmstuxen Huonesans/ cosca jocuricko. Jos
he poisjättäwät sencaltaisen tarpellisen Curituxen ja perän-
catzomlsen/ cuin aicanans tapahtuman pita ntzden ylche /
jotca owat nöyryten ja cuuliaisuteen heidän alans annetut;
eli jos he itze wannowat ja kiroilewat/ ja saattawat muita
nijn Jumalattomaan menoon / nijn pitä heitä ensimäinen
kerta Sielunspaimenilda waroittaman / ja iästä heidän
waarallistst ja suurest erhetyxestäns ja Lugunpitämättömy»
destäns erinäns neuwottaman. Jos ei silla mitän aicoin
saada/ nijn pitä heidän toisen kerran Kirckoherralda/ ynnä
Seuracunnan Wanhimmilda jaCuusmiehildä/saaman e-
nälnmän tygö puhen jaManauxen; Ia jos ei he wielä sijt-
tekän itzens ojenna/ eli täydet todella opeta jacurita Lapsi-
ans ja Alammaisians/ nttn pitä heitä colmas kerta waroit-
taman / ja cohta ynnä silloin tekemänDalarin Hopiaraha
sackoa/ puolen Kircroon/ jatoisen puolen Pitäjän Waiwai-
sille. Ne jotta ei woi Sacko maxa/ pitä Sunnuntainapan-

itzellens
piäxi/ coco Seuracunnan edes. Jota warten Me myös
tällä knstemme Nimismiehiä ja Neljälscunnan Miehiä/sen
perän catzoman/ että cohtulinen Lxecutic. tapahtu/ja ettäsoca Kircon tygö sencaltainen Stucki tehdän/ sencaltatsillu-
malattomil Pelwox ja Rangaistuxexi.

Ne jotta et tästä itzens ojenna eikä paranna / waan e-
despam täydellä aicoimisel paawnet wihoittawat Juma-
lan/ japahendawat Lählmmäisens/ elickä Wihas ja kiucu-

sa/ett
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sa/ eli cauhiasta tottunest tawasta/ joca/ cosca hän ei totttle
edelläkäyneitä waroimtsen kertoja ja Manauxta / waan
paatunenna ppsi)/ M yhden caltaisexi luettaman/ ne pitä
edesannettamansen Duomioistuiinen edes cuinoiktudel tule/
Ricoxeens sidottaman/ jawtzdenDalarinHopia Rahan Sa»
con maxaman/ eli istuman caxi Sunnuntaita Stukis Kir-
con Owen edes.

IV.
Jos jocu Sarnamies löytän hitaxi/ tasa opettaman ja

manaman Sanancuulioitans/ ett jos hän itze on vicainen
wannoman/ ntzn pitä se sama ensimäisen kerran nijldä jotta
wannomisen cuulewat / waroittaman; Toisen kerran an»
nettaman Pispan ja Consistoriumin eten/ ja siellä saamancowan tygö puhen. Jos hän colmannen kerran sidotan lu-
gunpitämättömyteen eli omaan wanomiseens/ nyn olcan
cottnatta osa palcastans ja sisciltulostans pattzl / neljännen
kerran puolta palcans/ ja wtzdennen kerran pannan määrä-
tyx ajaxpoisWualdans/ ja joshänpaätunennapysi)/ ilkiästtawasta jakmcusta/ sillä muoto chndiä tekemäs / ja muita
pahendamas / nyn ei pidä hänen ikänäns ma sitä jällenssaaman. v.

.

Jos tämä Syndi tehdän Mäst tawast/ kiucust ja Wi-
hast/Jumalan Huonesa/ ntzn Pitä Syypään / ehkä cuca
hän olis / jos hänellä on jocuPalwelus / ja enä cmn 20c?.
Dal. Hopin Raha Palcka / tekemän Sata dalarit Hopia
Raha sackoa. Jos hänelle on wahembt / eli ei ollengan
palcka/ tehkön Wijsikymmendä Dalarit Hopia Raha
sackoa/ Kirckoon ja Pitäjän Waiwaisille cahda ja?
cain. Jos ei hän woi coco ulosanda / istucan Stu-
kis/ neliä Sunnuntaita järjcstans/ ja maxacan ilman sitä
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Sabbatm rickomiftst.
wW Dalari HopiaNaha sacko/elitehkän nhln mondaTyö-
päiwä Kircon tarpcxi / cuin se maxetux tule / ja seisocanwiela sijtte julkiRipin. Jos elkiwallaisest wanotan paljon
Cansan cocouxis/ ja Wieraspidois/ eli Marckinan aicoma
ja Oikeuden käymisis/ eli muutoin Catuilja Cuilla/ joista
suuri Pahennus ja hasu tule/ nijn se rangmftan puolta sitäwähemällä. Duomarm soca sijnä Paickacunnas on / pitä
cohta ottaman Asian ylös/ ja duomltzeman/ ja Caupungin
Wahtin/eli muiden sijhen asetettuin Maalla/ pitä Syypän
taicka pitämän hänen Huonesans ia Härbärisans/ eli myös
paneman Fangiuten/ juuri sen jälkencuin Persona on. Nijl-
lä jotca Kellarin päällä ja Crouweis wannowat ja kiroile-
wat/ ja matcan saattamat pahan menon ja hasun/ olcon sa«ma Laki / jotca Perhenlsännän pitä oleman welcap «an /
CahdenkymmenenDalarin päällä cohta/ eli
pätwä jälken/edesandamanDuomanlle/jongapitä ilman wij«
wywstäylösottaman japäättämänAsian/ joco nMcolman-nes punctis ylöspännuist waroilnisenkerroista on näiden cans<sa waart otettu / eli ei. Jos yxi eli toinenjommalacummal
täsii Mmma nimitetyllä tawalla rickois/ ja se tahdois/ il-
man Oikeuden waatimat itzens parata/ ja itze anomat/ sen
Ricoxen päälle pannun Sacon Klrckoon ja Waiwaisille an-
da/nunttpwähämldäsitakielttamän. lwmi

M3
vi.

Nijtä jotta nijn owat woitctut wihan kiukulda ja
picaiset Jumalan Nimee turhan lausumaan / kirot'
lemaan ja wannomaan / ettei Oppi eikä Manaus/-
eikä Sacot eli Fangiuxet/taida asetta heidän hähy luondons
ja paha Sisuns/ Mncuin paatuneita jauppimscmsia Syn^

X dtjttt
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disia/eipidä Jumalisten ja cunniallisten Ihmisten Canfia»
käymises sallittaman/ ei myös josain Meidän eli Meidän A-
lammaistemPalweluxespidettämän/ waan caiketi / cosca
caicki parannuxen toiwo hucas on/ ajettaman Maanculki-
oixi »taärätyix wuosicausix/ eli aina edespäin Hcksixi/ nyn-
cmn Asia ja sen tilat myödenandawat. Mutta joca ntjn
ylönannettu ja Christttöin on / että hän hirmuisesi häwäi-se ia pitcta lumalata/ ja tule laillisest sijhen woitetuxi/ se
pitä ilman yhdetakän armota poisHengeldäns rangaistamä.

vii»
Ctta usein nijn tapahtu / että Lapset / turhas meno-

sims ylnmartämättömydest tasa erhettywät / ntzn pitä ne
ranZaistaman Witzalla/ eli muulla curituxel/ cuin heidän
yallens sowelias on/ ja parhain tule parannuxexi. Ne La-
pset/ jorcan sencaltaisest eurituxest itzens paranna/ waan
ymmarretän olewan picaiset wannoman/ ja usein sijhen si-
dotan/ carttexi/ istuman

edes: Mutta ne jotta owat ylitze wtz-
dentoistarymmenen Ajastajan/ pit»ä/ cosca edel-
laynein manausten ja waroimisten Da lacka/ nijn ptdettä-
man jarangatstaman/ eukln Ricoxensjälken/cuinedelläkäy"
waisis punaeis sanotan: Ia olco,n Palckawäen canHa sit<ma Laki.

VM.
Jos jM-tule Walnpattoisex Oikeuden edes/ eli muu-

toin lmllOst sidotan/ Omatundonnswastanwannoneri/ sitä
ei pidä ikänäns enä todistasax otettaman/ ja sacoitettacanMela sijtte Lain'jälkem

IX.
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Sabbfttitt ncoxest.

Jos jocuHndia teke sitoin itzensSatanacanfia/kirjottuxil eli
Suusanoilla/sepitä/nijneuin Noituden tähde/ poisHengeldä
rangaistaman: Mutta catcki Taickauxet Rupemisil/Ennu-
stuxil/ Puhalluxil/ ja caicktnaisil eadottawaisil
nyn hywin cuin myös caicki uhramlset Puiden/ Wetten ja
Lähtein tykönä/ pitä Rahasacolla eli FangimellaWedelja
Leiwällä/eliCujajuoxulla/eliWihasaunalla/ rangaistaman/
juuri sen jälkencuin Nicosja Persona omlosa pitäcatzottamä
cungin Ikä jaPmmärrys/ jos hän on wieteldy/ ja jos han
on yhden kerran eli usiammast/ sencaltaisia Syndejä tehnyt/
jonga jälkenpitä Rangaistus elicka huojettaman/ taicka e-
nättämtin.

Saböattn Rlcoxesta.
Nyncuin st ou Jumalan Kästy ja Päällepano / pyhit-

tä Lepopäiwä/ ja ei jocu ehdollinen cappale / nhin pitä caic-
kein Wanhemmttten/ Ifännitten ja Cmänitten/ janhtdenjoillainuutoin/ yhdel eli toiseltawal/ on muiden ylitze walda
heille sanoa jakäskee/ et ainoastans itze welcapät oleman/ il-
man poisjattamäta jalumaliselHalulla/ tekemän Jumalan
Palweluxens SabbatinPäiwäna/ jasen samankäyttämän
cmkein corketlnan Jumalan Woxex jaCunninxi/muttamyös
rmkel ahkerudel pitalnän alammaisians sijhen/ että he teki-
sit sitä sama/ ja ei Millan muoto saldiman heidän jotain e-
tensotta/ minolispahendawainen/eli tulis JumalanPal-
weluxen estexi / ylöncatzexl ja poisjättämisen' / yhtäläisen
Rangmstuxen päälle/ nijn sille joca muita sijtä estä ja pois-

-3c 2 «itll/
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pitä/ cuin sille joca itze sieldä pois jää/ ja muutoin sen Pät-wän turhil Ascarilla ja nMä Töillä culuttä / jmta ei hätä
tarwe waadi/ jocaRucouxijn jaAuxhuutamiseen/ ja myös
corkemman Jumalan Palwclureen jaCunnman/Plistyxecn
ja Kytoxcen/ainoastans käptettämän japyhitettälnän pitä.

n.
Jos jocu löytän olewan nijn lumalatotn/että hän har<

woin / eli ei coscan tule Klrckoon / ja sinne cusa Jumalan
Sana sarnatan/ eli se cuin wielapahembi on/ tamanSyw
dins edestä pahendawaisil Sanoilla wasta/se pitä ensimäi-
nen/ toinen ja colmas kerta waroittaman / ja hänen caus-sans juurinijn tehtämän/ cuin toises puncw Waloift ia Ki-
rouxist sanotan; Ia jos ei silla mitän aicoin saada/nijnhan
Mä asetettamanMailmallisen Oikeuden eten/ jarangaista-
man yhdel tawalla sen eaufia/ cuin Kircos wihoitta Juma-
lan/ ja pahenda Lähimmäisens Maloilla jaKirouxilla. Jos
jocusen edes weta/etta hänluke cotona Postiltoja/ nijn taitanhänen poisolemisens hywäx otetta/jos hän on Helcko/Kiwulloi-
nen iaSaattamatoin/elt muutoin sopimattomalla jacau-
caisel Paicalla olcstele/ettei hän taida/muutoin cuin caickein
suurimmat waiwalla jaWaaralla tulla Jumalan Huone»
sten; ainoastans että se sama/ cosca hänen woimans pa-
rannuin saldi/ ja mahdottomus ei ole hänelle estenä/ ttzens
sisälle laitta: Mutta jos se ymmärretän / että hän Postit-lans lukemisesi tekeKircon ylöncatzm/ nijn hän pitä Kircko-
hcrralda ensimäisen kerran ojettaman ja manattaman/ ja
tuin ei se mitän auta/ Kirckoherralda ynnä jaSeuracunnan
Wanhinlmzlda. Mutta ios sekin illnan hedelmätä tapahtu/
aseman hän Dnomarin eten/ ja sacoitetan puolda wähem-män cumst edellinen. u.

164



Sabbatitt ricoxest.

Metzäu meneminen ambuman/ ja Merellä calaminen
JumalanPalweluxen ateana/ pita peräti poiskielty oleman
4c) Hopia Marcan Sacolla;Mutta jos Calancutu on käsillä/
jawaaraon/ että oikia aica sen nautihemiseen ohitzemene/
nijn mahtawat he/ jalken JumalanPalweluxm/sijtä waa-
rin otta / NM myös Taloinmiehen myöden annettu/ Ehto-
puolistarpexensjarawinnoxmscataapyytä/ waanei muu«
toin.NWAscarita taitan ilman rangatsmxeta Sabbatina
toimitetta/cuin owatwälttckmättömät; nijncuinRuan laitta-
minen Taloisa / Lasten ja Earjan cahominen / ja muma
sencaltaista/ oma eli Lähimmäisens hätäapu/ costa waam
ja turmellus kasis on/ ja Ascare senealtainmi ettei se Millan
muoto anna itzens wiwyttH/erinomaifestWuorten työfä/joi<
sa toisinans alinonmlnen waari/ peräncahomusja muryenpi-
tämystarwitan: CuttenMpUane/joiden nijsä on tekemist/
aina oleman neuwotut / jawelwolliseri tehdyt pitämän Iu«malisia Ajaturia/ ja cunnioittaman sitä suurta ja caickiwal-
diasta lumalata/ Rucouxil/ ylistyxel jaKtztoxella; Ia ntz-
den/ joilla sencaltaisis Tilois on walda kästeä / pM aina/nyn paljo cuin ikänäns mahdolinen olla tatta / ntzn laitta-
man/ että nijsä Waki wuorottatn pidetän/ ntzn että se joca
sijnä toimituxes on yhden Sunnuntainpois/taita seurawai-sna mennä Jumalan Huonesen.

MUttajos jocuWircnnttes eli Työmies/ Caupungns
eli Maalla/ Sunnuntama työtä teke ja Wircans harMte-
K) sen pM tekemän 40. Marcka HoptaRaha sackoa / taicta
«leman eahdexan Päiwck FanMes WcheU jaLeiwaM
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Saman Saeon alla/pitä myös caicki Teurastaminen ja Li-
hanmynnnen caiken Päiwän anettamanpo>isolla;Ntznmyös
cmcktnaiset Calun myjat/ eli muut jottakäywät Catuilla/ja
ymbärinsHuoneisa eli Cartanoisa/ jotain mymäsä/pitä kiet-
tyt oleman tätä Ascarettans toimittamast / ennen Neljän
lyöma; Nijn myös samal Rangaistuxellamymäst jotain
Wenheis ja Aloxisa / nimitetyn ajan sisäl: Cuitengin teh-
kön täsä jälkimMstllasa puolen sitä Sacko se jocamyy/ja O«
staja toisen puolen.

Caicki Kellarit/ Olu-ja Crouwit / pit»
Ehtona Sunnuntain edellä Mipandaman/Seitzemänlyö-
des/ ja ei yhtan lastemist eli luoMist ntjden sisäl sällittä-
man/ Caupungeis eli Maalla / ennen cmn Neljän lyödes
Sunnuntain Ehtona. Ci myös pidä Kräma puodeja eikä
mmta Puodeja Sunnuntain Calu mydä awattaman;Caic«
ki samal Rangaistuxella cmn tasa lähin edelkäpwäises punöliB

sanottu on: Cmtengin uiahtawat Hökäritten ja Leipojain
Puodit Neljän lyödes awetta / nijn että Köyhä silloin sais
osta sitä cmn hän rawinnoxens tarwitze.

vi.
Jos jocupitä MetelitaCaduilla/ Huutamiset/ Ambumi-

sel/ turhil Jutuilla ja Tappeluxella/ eli pitä muuta sopima-
toinda Meno Jumalan Palweluxen aicana/ nijneuin Cort-
tein ja Temingin heittämiset/luopumistl/ eli myös joshän
tule luowuxis Kirckoon/ ntzn serangaistan nyncmn se joca
Waloil ja Kirouxclla Nlattan faatta Metelin Catmlla ja
Cujilla/ ja paitzi sitä sacottettacon se joca joutu mppeluxeen/ennans sen edestä/ Lalnjälken.

vii.
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VII.

Cttä myös se paha tapa/ tulla hiljain Kirckoon/ja läh-
te sijtä ulos/ennen cuin Jumalan Palwelus on päätetty/
tulis estetyxi/ nyn pitä nijden/ jotca löytän omasta ehdosta
ja elkiwallast/ ja ilman hädatä Kircosta uloslähtenexi/ Mne
jotca ei silloin cosca Mtensoitetan/ eli cohta senjälken/ sinne
sisältule/ tekemän Sacko Cuusi Marcka Hopia Naha joca
kerta/ Caupungeisa: Mutta jos jocu Maan Kylis tule hil-
jain/ ja tiettäwä on/ eli toderi saada taitan/ ettei hän ntzn«
cuin caucana Kircost asuwainen/ ole cuullu Soittamista /
eli tainnut ntzn hywin Aica arwata / nijn pitä se ensimälsen
kerran waroittaman/ että hän tästedes laitta itzens oikial
ajalla sinne/jatoisenkerran tekemän yhden Marcan hopia Ra-
m sackoa; Mutta jos hän tulecolmannen/eli usialnman ker-
ran Mens / fa nijn nähtäwä on/ että hän omalla aicoimi-
sellans täsä erhettyja itzens.poispitä/ ntzn pitäHän caxi sen
werta Sackoa tekemän.

VIII.
Jos ei Wanhemmat perän catzo/ ja sijta waariapida /

että heidän Lapsens/ cosca he sille Wlle tullet owat /

wätKirckoon/ nijn pitä heidän itze/ ntzn usein cuin Lapftt
lövtan ulcona/ Mässämises/ Spclamisesja turhis lutuisa/
oftman welcapäat ulosandamanSacon heidän edestäns/ja an
daman heidän sijtte cotona Selkänahallans maxa erhctyxens.

comxöimt/Kortti- eliTerningspeliä ei pidä Sunnuntai-
na sallittaman; Ei myös Pallchuvnetta Spelamiseen M
turhaan Ajan culuun awettaman / Neljänkymmenen Mar-
tan Saconpastte. x..
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Ci kenengcin pidä Wieraita cuhuman / eli nijn
Wieraspitoon menemän/ Sunnuntain puolipäiwäst/ että
sen cautta Chtokircost pois ollais. Ia costa Häitä Sun-
nuntaina pidetän/ ntjncuin enimitten Maalla tapa on/ nijnse pitä tapahtuman oikialla Ajalla / ilman Jumalan Pal-
weluxen estettä/ ilman ambumista ja Trummunlyömistä/
ja caicke muuta soptmatoinda meno; nijncuin pahendawai-
sta Juopumista ja ylensyömistä/ Riecunata jaHuutamista/
Nijtaa jaToraa / Waloja/ Kirouxia jaTappeluna. los jo-
cu nächin Sundein lange/ ja Sarnamiehen manauxen/ eli
jos ei hän läsnä ole / muiden toimellisten Miesten waroimi-sen jälken/ eicohta idzens ojenna/ jasijtälacka/nijnhänran-
gaistan samalla tawalla/ cuin 3. runctiz Maloista jaKirou-
xist edespannan.

Ci mahda kengän Sunnuntai-jaluhlapäiwina/jotain
Waellust Maalla eli Merellä etensotta ja alca/ ennencmn
Jumalan Palwelus/ nijn Caupungeis cuin Maallakin on
toimitettu/ Neliänkymmenen Marcan Hopin Rahan Sa«con paallä/ sen päälle jocawaelda/ jaCaxikvmmendäMar-
ca sen päälle / joca Hewoisen eli Wenhen sitä warten pal-
can edest anda: Mutta jos joeu on tiellä jaMatcans pääl-
lä/ nijnpltä hänen/ cosca Sunnuntai-eli luhlapäiwä sisällange/ caikella muotoonhin laittaman/ josse Maalla on/ et-
tä yan tule lähimmäiseenKirckoon/ ja teke Jumalan Pal-weluxen/ eli ios se on Merellä/ että he pitäwät Nucouxia/jaylistäwät lumalata Psillmeil jaKijtoswirsillä. Se jom
tämäntekemätä jättä/olconlangennutsiunaan Sackoon/cuintasa ylommä sanottu on.

Xlh
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XII.

NämätÄsiatpitä ntjncuin muutkinNicoxet ja
ot/ ylösotettaman ia duomittaman/ nijsaDuomiolstuimis/
jolsa se tehdä tule Caupungeis ja Maalla. HofNätis pitä
lilcalin oleman päallecandajan/nhtn hywiucmn ntjsiikmCau-
puugetsa/ joisa rilcaii on/ muutoin Caupungin Wachtmc-
starm eli KylanFoudin; Ia Maalla Nimihmiesten ja Nel>
jäscunnanmlesttn/ joiden pitä welcapaat oleman/ Kircko-
herran tiedosta/andaman ylöskirjoitta nyta jotcayhdel eli toi»
sel tawalla tätä Meidän Asetustam wastan elMvallaisestrtc-
kowat ja snndiä tekewat. Joshe jotainnäistä caikista pois-sa tekemäta jättäwat/ Caupungeis eli Maalla/ liatengtn
jos jocuKirckoherra/saldi Seuracunasans jongunSecaseuran
ja pahan menon/ ja sencaldaistl saldimisel-jawaiolemisellans
tekeitzenstoisen Ricoxestosallisen/ ntjnpitä sekä nyden et-
tä hamn / nijn hywin cuin Duomarin itze / jos el hän oi-
kian paällecandamisen jälkenRicosta ylösota jaduomitze/kay«
mänsamanßangaistuxenallaSvppaän elißickoian cansia.

XIII.
Caikista «M Sacoista /cmn naisä Asiois langewat/

pitäPaällecandajan aina olemancudes OMa secmn Meon
tule cahdajacoon/ Kirckoon jawaiwaisille. Päallecandaja
pitä mnös welcapaä oleman/warmman Lähimmstäns St-
weydella/ erinomaistst jos hän erhetti Ttetamattöntydest ja
Vmmärtamattömydest / ja ei cohta candaman Asiat
Duomarin eteen/ ennen cmn hän tietä/ ne toises si-
salwedetyt waroimisen kerrat edellakäynen. Jos jocu otta
fijtte Wihan jaWalnon Päällecandaiat wastan / nyn pitä
st sentähden rangaistaman/ nyncmn the Työngm edestä:
Mutta jos taas jocuWihast/ Cateudest jaRahanahneudest/

P eli
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waloist ja Sabbatitt ncoxest.
eli muusta hywäntaitmnattomudest jongun päälle chyttö'
mäst canva / ntjn karsikon saman Rangaistuxen / cuin sen
Päällecannetun olis pitänyt allakäymän/ jos hän olis sny-
paäxilöytty.

xiv.
Caiken tämän päälle / cuin täsck Meidän Asetuxesam

kästetan ja asetetan/ pitä Meidän ylimmäinen Stathalla»
riM/metdaNQener2ic;ouverneureiM,Qc)uverneurelMjaMaaN-
herram/ nijn myös Csiwallan Caupungeisa / ja Foudein /
Nimitzmiesten ja NeljäscuunanMiesten Maalla pitälnan
ahkeran waarin ia peräncatzomisen/ ia ntzn laittaman/ että
caicki ylitzekäymys tätä wastan/oikialAialla tietäannetuxi/
ja että Duonnon seka kxecueion ala saatetux tulis. E«
nämmär wahwudexi/ olem Me tämän omalla Kädellä ala-
kirjoittanet/ ja Meidän Cuning. Sinetilläm wahwlsta an-
dNNet. ANNttM StockholMts/17 Ociobris 1687.

d K o I. u 5.
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MoM l?o
Eunlng. Matj:«"

Wws jaMeldö.
Tappelluxtsta/ Oaplnotsta japahennu-

xista Kircossa.

MME KARL/Jumalan Armost/

mis/ Verdts/SteMtt-pommens/Cassubls jnlVnn-
dls/Rögettm Ruhtmas/ Ittgerlnmaanja wlffmann
Herra; Nqn myss pfaly-Gretftvtßhemltt Beifens/
Göltchttt/Clewm ja BergmHertua etc. Teelnme tiet-
täwäxt/ että ehkä Ruotzin Laisa / ennen on nijden päälle
Rangaistus pandu / jotca Kircko-Tttllä eli Kircon sisälle
jollecullen / haawoittamisella ja Lyömisellä / ylöllistä tele-
wat / nijn Me cuitengin pidämme sencaldaisen Työn nijn
sinuna ia cauhiana/ Ma Huonet on HCRralle pyhitetty
ia sen corkeimman Cunnia asuu sijnä sisällä / että ne jotca
sencaltaista tekewät / wihoittawat Jumalan ja Pahenda-
wat Scuracunnan/ pitck cowemman Curituxen ja Raw
gaistuxen ala tuleman / ja sentähden olem Me hywän
löytänet tämän cansia ja talla Meidän awoimella Kirjal-
lamme säätta ja asetta/ että cuca tkänckns KircosaMlec-
kans paljasta Tappeluxeen/ eli muutoin sen sisällä jongu»
päälle carca/jotacuta lyö ett haawoitta/ häneldäpitä Hengi

pol§



Tappelluxista/ja CaplttoistaRircoisil.
pois otettanian; Mutta me jotca sysiwät / lyckiwät
ell nyhktwat toinen toistans / pitä Sata Dal. Hopia Naha
sackoo wetämän/ ja ne jotca muutoin rijtelewät ja toruwat
Jumalan Huoneesa/eli tulewat sinne täynä ja juowuxisa/ja
matran saattamat Capinan jaPahennuxen/ pitäwiMm-
menda Dalaria Popia Raha sackoa wetäman; Se joca ei
woi niaraa naita SataDalanaHopla Nahaa/rangaistacon
Enuden kerran Cujan juoxemisella/ eli Cucauden fangeu-
della/nautiten Wettä ja Leipää/ ja 50.Dalarin Sacon ede-
stä/ puolella sitä wastan/ sijtte ulosseisocoon se yxicuin
toinengin julkisen Kircon Rangatstuxen. Tämän jälftn jo-
cainen jongatästä tule waari otta/pitältzens mukaisestikäyt-
tämän. Suuremman wahwistuxexi olen; Me tämän omal-
la Kädellämme ala kirjoittanetja Meidän
läme wahwista andanet. Stockholmisa 22 päiw. loulucuu-
sa/ Wuona »686.

c Koi. u 5^
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RMsier.

i. Luc».
Oikiast ChrWW Opista/' 923.«.
'

11. Lum.
Saarnasta /a Jumalan Palweluxen msamtM PMlnisestck. . paz. 6.

lii. Lucu. ,
Casttsta. . 925.18.

iv. Lucu.
Hatacastesta. v. Lum.
Synnyttckwalsten Kirckonkäymlsest. "

923.24.
vi. Lum.NlpM el: Spnmnpäästöstä.
vii. Lm».

Sala ripistä. > 923. ;<l.
vm.

PhteiststßipM
ix. Lum.

lulkiripista jaKirconrangaistuxefta. 923.;!.
X. Luttt.

Pannasta. < 923. ,5.
xi. Lum.

HCRran Chtolllststa. 923 z?.
xii. Lucu.

Yhteisest Rucourest ja Litaniasta. 923.45
< xm. Lucy.

Kirckowelsusta. 46.XIV.LUM.
luhla-ja Pyhapaiwistä. 923.47.

Uz XV.iucu.



xv. Luw.
KihlamtsestjaAwtossäskystä. ?»8-4?.xv,. Lucu.
Erosta Kihlauxis ja Awiostastys. P23. si.

xvii. Lucu.
Smrastenja Fangein oppimistst. 923. 6p.

xviii. Lucu.
ChriMisesthautamisest.' 74-

xix. Lucu.
Sarnawimsta. 79^xx. Lucu.
Pispan walitzelnisest. pgg. 96.

xxi. Lucn.
Watitun Pispan wihkimisenl tawast. paZ. 9,.

xxii. Lucu.
PapPtW orclineralMstN tawast. l>2§. 103XXIII. Lucu.
CuingalaillisestcutzuttuMckoherra pitä Seuracundaan a<

sttettamaan. paZ.l^.
xxiv. Lucu.

Plspoista/ Buperinten6entelst/ Prowasteist/ Kirctoherroist/Cappalaisist/ ja muista Kircon palwelloista. P23m.xxv. Lucu.
Pappein Cocouxesta; p3F.i!6.

xxvi. Lucu.
Kirwist/ jalchden Caunistuxist ja Omaisudest. pa?. ,;o.

xxvii. Lucu.
Cmnga Jumalan Palweluspitä udest rnketus Kircosaljet-

Wnan ja pldettlimän. pae. ,^,
xxviii. Luc;'.

«ospitMsta eli waiwaisttn Huoneista. pZF. ,;6.,
Eumngal.Maij:tm Asetus/ cuinga ölkiuden käyminen Duo-

mio-Capitlunnspitä pidettämiin. P33.144.
Regi-



3!.
rilcalinApu Kircon Maiden c. -6.L. s. pgz.i;;

Almu andamanneuwotan sitä cuin on seisonut Mrcon Zwn-
gaistuxen. c. 923.;;.

Amu Kuckoon sotttammen. c. 2. §.4. pZZ. 10.
Xnnexat.» c. 2, §. 7. P2F. l). c. ly. §, !0. P2A PV.
Apostolin Pckiwst/ cuinga pitckpidettamän. c.2.§.;. P3F. Id.

c. 14. § I. P2Z. 47. cuinga Sarnain cansia pita tehts'
män/ cosca ne langewat Sunnuntain päälle, §.,,p. 48.

Apostolein Päiwtna saa cauppa ja työtä tehdä/ jalken Itt«
malan PalweMen. c. 14.§. 1.923.43.

c. §. 6. PZF. i;z.
Arcktpispa. Sen cuolema llmoitetan Cuningalle, c. 20. F. 4.

p.M. Sen uusia Nucouxm/cosca ntztatehtclman pita/ ynnä conMoMmin canM.
P2B-4- neuwotanlalscojajnplchöm-itzenskäytta-

wäisia Pispoja. c. 14. §. 14. pZF.
Asian Ratcaisemus capitlumis. §. 19. 923.152.
Asian ajaja toisen puolest/ cuinga pldetan conanoriumts.

§. ,8. P. eZck.
DuoMiocapitlUMls. 5. i. P-144-

Mis. ibicl. p. ead. StockholMtNCaUPUNgiN consiNoriuMls
ibi<>. heidän walans. §. 6. 147.

Awaimet Kircon Arcuunkeneldä pitä tallellapidettäman. c.
16, §. «. P- 1)4»

Awioparirijtele ja ei sijta lacka/ cuinga nhden cnnsia tehtä-män pitä. c. 16. §. 11. p. 67.68.
Awiopuolisansjocu ylönandapahudesans c. 16. §. 3.?. 65.F.12.

l>-68. losjocn wmans tehden cauwanpoiswtjpy/ja ei yh-



Registeri.
tckn Tieto Hestans anda taida, ibiä 5.9. 66.

Awioskästy cuinga aljettnman pitä. c.is. Z.4. Shl-
hen eipida keneugänchensandaman/jocaeiole tullut laillaseen ja tayten tkans wi6.s. s. lotca sijhen tahtomat itzens
anda/ nijden pim edellä ottaman Wanhemmittens Neu»
wonja Suostumisen. ii?iä§. 6, Awioskästy
nistibici. §8 P./4. Jotta huoruden Synnillä itzens ric<
kowat/ei pidä Awwssasty toinen toisens canffa
man c. 15. §.7. p. 54 Newasten wälillä pois kielty.idiä.L.9.
?. 55. eaickein edestä/ jotca sitä tahtomat päättä/ pitä
Sarnastuoltlda cuulutettaman. idid. L. 18. p. 58. cuinga
pitä tehtamän/cosca jocutahto kieldä Awioskässyn ibiä.F.
26. p. 60. Sen ero/ viä. Cron Syyt.

Awloskastyn asiat cutca tulemat hengeliseen/ eli maillnalli<seen Oikeuteen, c. 15. §.i.p. 52.51.52.
A»

Caatuwaiseen tautijn jos Pappi tule. c. ,9.5.3a. p.94.
Camalat asiat cmn tapahtumat/ klrhloitttan Kircon Kir-

Mn. c, L z. p. 115.
Capitlumi viä. Duomio Capitlumi.
Cappalaiset heidän cutzumisens ja asettamisens c.19. §. 9.

8;. heidän Wircans ja welwolisudens. c. 24.
Osottacon Kirckohcrralle eunnian ja cuuliaisuden Wi-
ran asiois ibici. tlmoittacon hänelle cosca heitä cnhutan
Lasta riMemän. c.;. Z. 5. p. 20. Sarnacon vilisin, jos
Kircoherra on sairas, c. 24. Z. 9. p. n6. Pitäkön ahkerastiLasten Opettamisen paällck. ibici. §. n. p. 117. E; mahda
pitä muita siasans ilman Kirckoherran luwata. jl,iä. §.

26.p.12;. Heidän sallitan pita Apupappeja/ cosca ei hethe wöi Jumalan Palwelust ylospitä. F. 29. p. 12?.
Heidän Palwelustans ei pidä Kirekohmald waarln tay'

tettä".



ReMen'.
tettämän. idiö. §. :z. cutca heistä pitä muisttttamalt
Kirckoherrmn walitzemises. c. ,9. §. 7. p.B;.

Cappeli udest raketan. c. 17. §. 1. p.n.
Caste/ pidetan suurimmas eunnias. c.;. §. 1. p. iz. SWen

pita Lapset cahdexan päiwän sisäl toimitettaman. ibiä.s.
~ p. ip. Kircosa/ paitzi hätä tila/ Sunnuntaina/ Pyhä.
paiwäna/ eli Rucoushetkenä ibi6.§. Scuracunnan o«
milda Papellda/ erittäin Ktrckoherrald. idicl. §, 4. p.
Stznä pidetan Cummat meidän keliZionistam. iKick §. 5. F
p. 10, Alca ja Nimet kirjottttan Kircon-Kirjaan, ibick-
§.«. p.«. Löpttyin Lasten Caste. ii?icl. §. 7. p. Nijden.
Lasten/jotta owat wterast keiiFionist. lbicl.§.B. Musta-
laisten Lasten ibi6. §.y. p, 21. Juvalaisten/ Turckein/Mori-
anein ja Pacanmn. ibicl. §. »o. Ilpärä Lasten, ibicl. §.

li. p. il.

Catechisinuxen Opin päälle pltä wiriäst pidettäman. c.:. §.

p. 7. c. 14. §. ,i. p. 117. Asetus sen selttyxest ia tutklstelemu'
xest/ Caupungeis ja Maalla, c. §. y. ,0.9.14.,/. Ntzden
Rangaistus / jotta itzens sijtä poispita'wät.il?j6.§. y.p. lf.
Sama Miminen pitä ennen pidettäman cuin ripitetän.
c 5. §. l. ?. zc,. Ci estetä Hautanlisilda. c. ,F. §. 5. p. 76. Cuin-
ga se ptdettM Villtatioisil. c. 2,4. §.,0. p. 116.

Catumattomat Syndiset ilmoitetan Hoftänlle/ ennencuin
Pannaan pannan, c. »O. §. 2.

Caupungin pitä ntzden tygö puhulnan/ min conss.
storiumin ylöncatzowat/ ja laittawat sen Duomiota.L.^O.
p. 15;.

Seremoniat tähän asti tawMset pitä pidettälnän. c.1.5.7.
p.5. loca Hijpvacunnas yhdel tawalla idicl. p.s. Minga-
caltaiset Castesa. c.;. §. 4. p. Häisä. c. »f. §. i;.p. 59. Mspmn Wthklmises. c. §. 1,1.z. p,pz. PappeinWih-

Z kimises



Registen.
kllmses. c.22. L2. p. 104 Uden Kirckoherran sisiilasettami-ses Seuracundaan. c. §. i. p. „c>. Uden Kinon pyhitta-

Coettelemus Sarnan pitakön / joen Papix tahto. c. 19. §.

p. 81. locaKirckoherrax tantan, ibicl, §.7.9. z;.
conllftnrialez olcon Pispalle awulliset. §. f. p. nz.Hei'

dan Istmmens conl'iäoriumis. F. ~ p. 145.
Consistorium, vidc Duomio- Capitlulni.
crimen tunnustetan sala. c. 7-§.;.p 27.
Christilinen Oppi/ pernstettu Jumalan Sanas/ käsitetty

nM Paa < symbo!iz, ja selitetty Ausburtn Tunnuftuxes.
c. I. §. I. p. 1.2. Sijhen pita caickein Waldacunnas itzenstunnustmnan. lbici. Ia ne min Opetussadys owat/ sito-
can itzens sijhen walalla. ibick Jos jocu wierast KeNsio.
nist sen wastanotta. c. 17. §. 8. p- 72.

Christilisen Nackauden töisa itzens harjoittacan seka Opetti
jat/ että Sanancuuliat. c.i7.L.i.p. 69.

Christuxen Pynan Historia/ cosca ja cuinga sarnattaman
pita. c.i.§. 8. p.i;.

Cunmlat cutca oleman pitä / c.;. 5.5. p. 20. Heidän Ni-
mens kirjoitetan Kircon Kirjaan, ibici. p. n. F.n.p.22.

Cuningas/ pita itzellens caicki -Tilat/ nijhin edesca«
Hoxens Kirckohenoja. c. 19. §.lO. p.84. Nijn myös wapan
toimituren nijsta / Cuningan Cartanotsa/ cuin yhdel ja
toisella owat/ ja ennen on lnW ollut rZti-onatuz. ibicl.
L. 16. p. 88. Hänelle ilmoitetan/ cosca jocu tahto Ktrcko e-
li Cappelit udest raketa. c. 27.5.1. p. 135. Cosca Pispan ti-
la awoi tule. c. 20. x. 1. p. 96. Arcki- Pispan cuolema. i<
l>i6. §. 4. p. 98. Waarattawat asiat ja luma«lan Palweluxest. §. 24. ?.lfi. p.155. Sen Asia/joca pitä
Pannaan pandaman. c. iv. 5.2. p.

Cunin-



Regtsiert.
CuninZM Neuwonadaitten sallitan otta jaM omiaPnp-

peja. c. 19. F. ;i. p. 95.
Cuolema nijden/ cuin owat Christilisest elänet / Miottetan

Sarnastuolilda. c.'B. §. 1.9.74.Cuole Pannaan pandu catumattolnudesans. c.io. ?. 5.p.;z.
Muu lumalatoin Synnttsäns. c.i7.§. 4.p. 7il

Cuulutuxet Morsianwaen edestä cuinga pidetän. c.15. §.13.19.
p.58. Mitkä Asiat muutoin Sarnastuolitd cuulutetan. c.
2. p. 11.

Cutzumusta conlittoriumin ei totella/ cuinga sen cansia teh<
dan. 5. 17. p. 152.

3>
vecanuxen Duomio-Capttlunns Wirca ja welwolisus. F.io.

p. 149.
DiscipimX pliiiofopKicZc, joisamcuin Papixtehdan pitä tut-

kittaman. c.19. F. 2. p. 79.
dilpmei-2miset potskieltyt Sairasten tykönä wierast Kei^o-

Nist. c.17. F.8.P.7Z.
Duomarin ei pidä kenengan oleman omas eli omaistens A-

sias. §.B.p. 149. Ei nostet ylös Oikendest Sugun tähden/edemmäcuin Nepaxet. idi6. Duomio-Capitmmi. Sen
rfXscs ja Eansimstujat. f. I.p. 144. Heidän Walans.Z. 6.
p. 147. El kcnengan pidä httlda kieltälnan Wircans cun-
niata ja cuuliaistitta. iKici. F. 5. p. 146. -heille olcon yxi

ja yxi l»ccici. K.2.P. 145. Sen Signetin pitämi-
nen, ibicl Tulcan jocaKessiwHckona «rcijnariö cocoon.id>6.
§,;. Slllä 0N Walda cirerZtZ pcremptorie. i!?iä.§.4. p.146.
Cuinga tehdan/ cosca jomtahto toiseen Oikeuteen / eli ei
tottele sen cutzumusta. iwck. KF. 17. p. 152. Nijtaweljet tn-
lewat sinne itze ibicl. §. 18. Asiat pitä sijnä lyhimmäst pa-

Z' tettä



Registeri.
Mtälyan. Ibl6. F. 19. Todistusten tutkimisesi/ joiden pnäl-
m sijnä huutan/ ja tarwitan. F. 22. p. 154. Caickein Asi-
ain/ cuin sijna uloslähetetän/ ala kirjoitta Pispa jacaic-
ki donslltonaiez. F. i;. p. 151. Cuinga sen Duomion laitta-
mme» ja ylöncatze luettaman pitä. §. p. 15;. Sen Duo-
mtot tolmitetan cohta Lxecution. F. 2j. p. 154. loca eity-
dp sen päättämiseen/ se mahta walitta Hos-Rätin edes;
ja jos Asia on l(eii° anista / eli jongun Papin Mirasta /
Cuningal. Mayestetin »evilionin edes. F. 24. p. ,55, Cui-
ta Awioskästyn Asioita se machta tutkia ja duomita c.

' 15. §.l. ?. 51 Synckpitä myös Mmlmalliset Awtoskafkyn
asiat ensin edes annettaman/ ja coeteltaman sowindota.
ibili.K F. 6. p. 5;. Stjna pita caicki Awtosklifkyn erot
tapahtuman, c. 16. F.,. ?. 6i. Duomitcan myös ne asiat/
cuin erinomaisesitulePappein ja Schoulu Personyn. 5.
15. p. 151. Sacot sen ylöncatzesta ja duolmon laittamisesi/

tulewat yxinans sen dluaxi- F. 20. p.15;. Sm osa niiden
Sacolsta/ jotca ilman syytä waiwawat itziänssen Pää-
tören ylitze §. 24. p. 155.

Duomio-c2pjtK>meilla caikilla Waldacunnas olcon heidän
nimittämisens Arickipispan walitzelnises. c. 20. §.4. p. 95.

Duomiokircko. Sen sisaltulosta la omaisildest pitäkön Pispa
ja conKttolium waarin 4. p.«;. Pitäkön «Lco-
«omuxen joca catzo sen tarwettenperän.c. 26.§..i.p.,;Q.Cuin-
gasen Parannuxen cansiatehtaman pitäibici. Sen wal-
dain Calu pita jocawuosi inventerattaman/hywinperän-
catzottaman/eikä ilman Pispan ja Kästyta
Uloslamattaman. eli poisandamanjotain, jbiä. 1;;.
Cuinga sen lugunlastemisen cansia tehtämän pitcl; njn
myöscosca jocupaljo marawmnenßakenus udesttarwitan.
<.26§.2.4.?.1;1.1p. Sen ktMdian omaisuden woimaspitämi-



Regisiett.
sest p.ip.

Duomiokircon Tynnyri wastanotetan oeconamuxelda. c.26.
§. ;. ?.i;2.

Duomio-Prowastiolcon?lXsexen sias conllttoriumis/ coscan han itze läsnä ole. §.9. p. »49.
E.

Chtokireon Palwelus. c. 2.5.6. p. 11.
Eripuratsus Awioparln wälillä cuinga sowitetan. c. 16.

§. ii. p. 67.
Cron SyytKihlaures.c.i6.§.2. p.62. Awioskästys/ibi6.§. 6.7.

s.io. p. 64.65.5 M kormular. ibicl. F. 6.p.64.CuiNga teh-
tamlin pita cosca jocupyytä ero Kihlauxes eliAwiostastys.
ibicl. §. 1.p.61. Costa Awioparleroitetanyhdes macamast.
ja rualda. >l?i6. s.n. p.68.

Esipuhe pidetän lyhyeldä Morsiamen wihkimises. c. 15.
5.!1. p. 59.

Csiwatda Caupungis pita murhen löyttyin Lasten ylöspi-
tamlstst jacaswattannstst. c.;. §7. p. 21. Sopican con«
«ttoriumin cansa/ cutca Papit pitä asttettaman käy»
män Sairasten tykönä/ Ruton aicana. c. 17. §.?..?. 72.

Cste cosca tehdän Awioskästyyn. 0.15.5.26.9.60.
F.

Fangeja/cuin istuwatHengenspäcillä/cmnga pitä opittalnan
c. 17.F. 9. p.n.Täarämist ja juopumtst ei pidä nijden tykö-
nä jalltttaman.jbicl.nijlleei myös paljoWtzna annettaman/
Cuolemaan mennesäns/ibiö. p, 74.

G.
eMuaNumein perän M Pispan catzoman c. 24. F.z. «2.

3; H'



Regisieri.

H
HaudatKircosmildiset oleman M. c. is.§B. ?.?>.

Hautamiset. vicl. Mahanpaniaiset.
Hengelllset asiat sala tunnustttan. c. 7 5.4. p. 2»
Hengmshuckajat vi6e itzens tappajat.
HCRran Ehtollisell pitä usein kantaman/ sa wahimmäxi

z. eli 4. kerta wuodes. c. n. §. 1. p. 39. Cuinga st pitäluet-
taman/ min wastahacoisest ylitzenwuoden itzens sijtäpois-
pttä. ibi6. §. 2. Se pitä otettaman Seuracunnan Pa-
peilda/ sijnä cuin hän asu. c. n. §. n. p. 44. Kircos/ja ei
eotonaHuoneisa/ pmtzi erinomaista suurta Syytä) ja hä-
tätila. ibiö.F.l2. p. 44. Cuinga usein se pitä jaettaman
Geuracnnnas. c. ,1.5.7. p. 42. Papin pitä Sarnastuolil
rucolleman lumalata communicantein edestä. §. 9.
Cuinga nijdenpitä itzens käyttämän. it?icl SenRangai-
stus/ cuin luowuris/ Ripittämät:c. tahto iyens sijhen
tunge, ibicl. p. 4;. Cuinga Papin tule itzens kayttä sen u-
los lacamifts. c. n. §. ia. p.42. Nejotca ensimäisenkerran
tahtowat sille mennä/ pitä tutkittaman Christilichdesäns.
c. 8.5. :. p. 29. Cutea sijhen päästetän eli ei lbill. §.;.p.;i.
Sijtä et pidä kerän estettämän patjan puhen/ eli huudon/
tähden 'b,ö. §.4.p 32. Ci Papin eikä hänen omaistms A-
sian tähden, <-. n. §.6. 9.4,. Cuinga sen / joca on oikiuden
käymises ett rydas cowan Ihmisin cansia/ pitä sijtä osat-
lisex tuleman, ibic». §4. Sen wäärinkäyttämistst. ibici.§.s.

Hocarit/ vici. Mielipuolet.

Nostatit alcawat Jumalanpalwelurella. c. 2.5.5.
1;. p. 17. Ntzlle tllnoitetan catumattomain paha työ/ en-
nen cuin pannaan pannan c. io. §. 2. p. ;6.

Hoftättijn saa anda asians/ cuin löytä itzens waiwatux
' conlitturlumm duomiolla?. 24. p. ,55. «ospi.



Reglsieri.
«ospieaiit/ nMe pttä oleman lnäärätyt Stsältulons/ ja newähendamät nautita saaman c. 28. §. 2.,p. i;7. SenRan-gaistus/ joca ne luwattomast hucutta. ibicl. Cutca pitä 0-

leman sen Edesseisojat. idicj. 5.;. Ntzden wirca ja welwoli-
sus.'dic,.öc§.i2.p.l4,.Sijhenpitäjoeacolmaswuosicaxipe°

. rancatzomus Miestä asetettaman. c. 28. l. 8. ?. 140. Nijden
toimituxest. ibiö. Joca sinne tahto sisäl otetta / andacanedestäns caxikymmmd daleri Hopmßaha. c. 23. §. 6.p.
139.

Uospli2iin Pappein palcka iblä. Z.7.P. i;y. Sen Foudist.ibicl.Cuinga sen Lugunlastelnisen canfia tehoan ib>6. Wai«
waisten ruoctilnisest. c. 23. Z. 3. 9- p.140. Jumalan palwe-
luxen pitämisesi »ospitZieisa. il?i6. §. 10. Nhtden Rangai-
stus/ cuin pitäwät vaha elämäkerta/ ja andawat Esi»miehille/ Papille ja Foudille häpiälisiä Sanoja, c. 23. §
n. p. ,41. Cuinga tehtämän pltck/ cosea jocu Wanha ja
woimatoin jolla on Sucu/ pytä siihen sisiiltulla. idici. §.
,;. p. 141. Nijden Sacot/ jotta tuowatwieran uscon opet-
taita waldacundaan/tulewat yxinäns ttolpicMe. c. 1. §

z. ?. 2.;. Sen Osa Salawuoteuden Sacoist. c. 9. §. 4.P.
z; Sen Sacosta/ cuin ilman syytä waiwa itzens lionli-
ttarmlttin Duomiota wastan. §. 24. p. 155.

Huonepappeja cuinga pidetän. c. 19. §. ;i. p. 95.
Huonetta n pidä aiwan lähes Kircko rakettaman c.16.^

9- p. 134»
Huoruus Sen Kircon rangaistus cuin wchttyncanfia/eliwt'-

hitty waldoman cantza huorin teke. c. 9. §. 4. p. On syy
Awioskaskyn eroon. c. 16. §. 6. p. 64. lotca sillä itzens ric-
kowat/ eipwä Awioskckstyyn yhten tuleman c. 15. §. 7. p. 54.Hyljätty Puolisa/ cosca eroitetan carannest/ ja saa itzensanoa toisten naimiseen, c. i<3. §. z. p. 9.05.66.

HM



Regisieri.
c. 15. §. 2;. p. 59.Häät kieltyt ttlllärätyil ajoilla, c. 14.5. H. p. 48. sallitanPa-

ston aicana/ erinomaisen Syyn tähden ibici. Häawckke
kieltän ylönpaltisudest. c. i/. §. 2,. p. 60.

Hätäcaste/ cuinga jakeneldck se pttck toimitettaman. c. 4.5,
2. ?. 2;. SM M Lastenwaimoja neuwottaman.ibic».F.
4. p.

Imettäjän rangaistus/ cuin Lapsen tucautta. c. §. iz.
p. 12. 2;.

Inventarium Kircon omaisudenja Caunistusten paalla / pitll
ynnä Pappilan invencgriumincanfia ylitzecahottaman u«
den Ktrckohenan sisälottais Seuracundaan. c.2z. §. 2 p.
«0. m. ja molemmatkirjottetanKuconKtrMNibicl.Duo-
MtoklrtoN Inventariumtst. c. 26. F. 1. p. l)i.

Itzens tappajat- c. 13. s. 12. p. 73.
Juvalaisia muwotnn meidckn Opisam/ jatoimitetanCa-

steseen. c.;. §. 10. p. 22.
luhlapäiwöt cutca pidetcln. c. 14. z.,. p. 47.48. cmnga ne

pidetan- c. 2. F.;- p. 9. »o. cmnga Samat pldetän/cosca
nelaugewat Sunnuntain paalla. c. 14. §.;. p. 43.

Jumalan Palwelus- Sen mckaratvtt toimituxest. c. 2.5.1.
öc leqcj. p. 6. Li Seepldä estettaman Petzaisilda. c.
18. F. 5-p-76'77. Cmnga sepitä pidettckmänPappeinco-
couxes. c. -5. §.2. p. 126..127. udestraketus Kircosa. c. 27.
5.2. ;. 4. p. Ijs. i;6. NolpitMs c. 28.5. 10. p. 140.N^«den cuin owat wierast KeiiZionista. c. 2.5.5. p.;. 4.

lumalatoin cuole svntmsäns. c. 17. §. 4. p. 71. Se pita
Seuracunnalle ilmoitettaman. idicl.

lumalattomalntygömenemys/ cosca heackisairaixtulewat.
idicl. Ntzden hautamlstst MailmaMs Likiudes duomi-
tssN. c. 18. F.«. P. 78. lulkt-



Regtsteri.
luMrippi/mikä st on c.9. §. i.p.;2.Sen tawast.il,i6. §-;. p.;;.

Sen ulosstisocan Pannaan pandu/ cosca hckn teke oike-
an Catumuxen. c.io. §.4. p.;B. loca Pannan pandu
Huonesens otta. ibi6.§.;. Cuin juopunena tuleHERran
Ehtollsselle.c. i,.§. 9. p.4;.10ca kihlaitzens cahden canHa.
c. 15.5.16 p. 57.10s jocuon ynsiawastan lulkinppi. c. 9.
§. 2. p.;;.

luowuxis/tunge HENran Chtoliselle. c. n. §. 9.P. 4;. Klh«
la chens/ ja sijttecatu. c. 15. §.l«. p. 55.

)U5 P2trl>n2tuz, imsli se seiso/ ja kenelle se tule. c. 19. §.!!.

l?. p. 85.36.Sijna usiat osalliset/ epäilewat Papin wa-
lchemisestsibiäi i4.pB7loilleseonamoastanspriviicZiain
Men/ ei pidä sitä heillens omistaman toisill eestexi c. 19.
§. ,5 p- 8? Ci se tule adelsmlehel/jolla ei ole Istunda car.
tano PMäs il"ci. §. 16 p 88. Endlsis Cuningan Car»
tanoija pitäCumngashanellenswapanciisposiljon.ldicl.

luttuweljet viä. Rijtaweljet.

Kestenikmnen/ ja se cuin on toisen wallan alla/ ei saa luwata
Awioskästy. cis.§. ia. p. 55.

Kefiiwtzckona pita danlilionum orciingsie cocontuleman.
5. ;.P28,145.

Kestlwtjcon Saaarnat. c. 2. 5.3. p. «o.
Kieldo wthklmast. vi6e Cste.
Kielet/jossa pita ne tutkittaman/ min Papix tahtoivat.

c. 19. § 2 p 79
Kieletöin sen HERran Chtollinen. «7.17. F. 5. p,
Kchlacunda cukinruockican Waiwaisens c 28 § 5.P,;z
KihlacunnanKaraja aljetan JumalanPalweluxel
Kihlannset/ nW pito caxi uscottawa todistusta/ ilmanWaw

A a heln^



Negisteri^
hemmmM//aFörmyndckrrttll/Ma ownän. cl5 §.»o 55'
losMUWUiden wallas MkestiMinen sala itzens kihla/
eli seemn aiwanjuowufts on/ ja sijtte M catu/se työol-
con särjetty il?iä Joten etttuidaitzens hillitä/ andaeon
Rippilsäns tietä/costn he tahtowat kihlatta ibicl s».
Ci yxiftin Klhlattaman/ cutn n tttida
Cathechismusta/ eikä ole käynyt HERran Ehtoliselle/

ii. CuingssKlhlaisttpttä tapahtuman ibt6.l2.p 55.
56. Joskihlatut toinen toisens macawat/nijn se on Awios.
kasty joca Kirron Sitellä wahwistettamän pitä/ ibici.F.ij.
EhdollisistKihlauxist ls. §' n,7. 9.57-'Jos'MMkihla itzens'cahden cnnffa/ nyn se ensimäinen on wahwa.'
Sen Rangaistus cuin nijn jongun pettä ibi6Kchlatut ei
pidä yhdes asuman c,f.? »7 p s?iKchlauxen ero-vicie Eron syyt Jota ilman syytä kihlatunpuolisans hpha n saa naida/ ennen cuin hän sen hyljätyn
sowltta c, 16.54 p. 6;. pois wäellmern mene'
Morsiamens tykö/ilman hänen tahdrtans/ja cauwanpois"
wtzpy saa Morsian toisen ottä ibi<j. §59. 64. Kihlamisen
asiat Mailmallisen eli hengellisen Otkiudm alta c- 15 §>"

sc sey, p. 49. lcc>c>.
Kihlatut et pidck yhdes mloisoleman ibi6. § ,7P, 57.cuolluitten jälken c,B s., p. 74 75.
Kirckoraketan udesta c.27 § ~p. 135

L. 12; 4, p. eali K leq, Cuinga ja cosca Jumalan Palwe«lusstjnapldetän/Caupungeis ja Maalla, c. 2§.;.öc seqc,.
2 p 726 ,8. StN Inven«rium vi6. lnventZrium jos sk sää
wahmgon Papin Syystä/nhln se pitä täytettämän, c. .9,'
L. '7 p. 88 SenRahasta ei pidä Pispalle eikä ProwastM'
Lahjmi annettaman, c. 24. §.i; p.117. Sen maiden woi-mns pttälnisest/ Cdeswastauxest ja jällens woittamisest.

c. 26.



Registeri.
c.:6. 5.5. p.i;;. SenNangaistus/ emn ne wäänn alans
tuotta- ibici. Kinon wahwaMaancartanot et Ma lnyy.
tämän/ ilman suurimmat hätä eli tarwetta/ ja Cunmgan
sallimata.c.26. Z.6.P.1;;. SenwaltoindaCalu/ josta/tai-
ta wanhain aicnin muistooUa/ei pidä keuellengän alam-
m-aisist sallittaman, ibici. locaKircos olcon yxi Areku eli
usiambi/ colmella Lueulla/ josafenomaisustallellachtde-
tan c. 16. §.s. p. i;4. Cutca sen awaimet pitä. il,i6 Ei ke-
nengän pidä rakendnlimn Huonetta nhn lähes Kircko/että pelco olis walkian waarasta- c. 26.5.9. p.i)4. Kirc-
koonynnästulewat cuinCatechismuxentut'kimisest pois owat. c,2.§.9.p.i5. Muden Waimoin/ jstca
Ylknmiehlld-ns maatut onWt/iapitäwät! puhdasten Mor«
sianden viss-
t2twn. c. 24. §.7.9.114. -Osa Saroistausianwäärinkäyttä-
misin tähden Mahanlastiaisis ja Peijalsis c. 18. §4 p 76.

KirckoaldatpitaSeumcunnancustannuxella hywin ymbä-
rtns rakettaman Z s ? 77.

Klrckoherra. Sen walitzemisest ja asettamisest c.i9.F. 7 p g».
8; Cutca Papit sima plta mmstettaman idici. § 8 p. 8;.
Cuiuga bän pannanSeuracundaanc.2;.§.lp.
can wuorottain kappalaisen cansia Ämäkircos fa wä-
hemmäs Kircos c. 19 §. 2op 90. Poispangon mitä Ju-
malan Palweluxen harjomxes ei yhten tule Kircko-Ord»
ningmja Käsikirjan cansia H-14 ? tB. Pitäkänwaa»
rin Kirckowelsust 2 p.47 PitMn mur»

sijta/cttä nuoret opptwatlukemanKirja/ja ymmär-
tämän ChristtlisenOppins (,24 F. 22 p, i2i.Mmgän toisi»nans Sanancuulioittenstygö/ peränkysykön/ cuinga he
kestcnäns eläwät il?ili Opettacon ntyös heitä oman tunnon
astoist/nijn myös sowittacon Cnseuran heidän wälilläns.
c.24 § 2;.p.i2i. Murhenpitakön Kircon ommsudest/M lu«

A az gun



Regisien.
qunlassemisest SilNltulonia ulosannonpäällä, ibiä. «24.
p.,22 Pttäkön surun Kirconwaiwaisistja Kerjäjst Pita»
M .ibicl. Nhin myös Sairasten tulvista, c 28 54. P,128'
Pitä bywin perän cahottaman/ että se Naha/ cuin wai«
waisille cooran/ tule oikein Mosjaetux. idici. p. ,jB. Pitäkön
Peräncatzomisen«°lpit3lis c.28§.; p.i;/. Ia mengänsinne
wähimmäxikincan kertaCuucaudes.ibjcl i4i.Ottatn
Ma waarin/ettck Nuockinnses hywin käy. c. 23.5.9 p.
,40 Cuinga hänen tule itzensnckyttä Cappalatsta wastan
c.24. §. 28. p. >2z. Pitä vjsitÄliosa Ptspalle tiettäwäx tckt'
män/cuingahän onwirja kirjallisisharjottunsans/laSar-
nans teke. >b,ci §.z. p."4- locaelwoi ylöspitä Juma-
lan Palwelusta/ saa pita apupapin. c.24.5- »9- ?. 12;. 124.

Ktrconklya/mttä sijhen ktrjoitetan. c. 24.5 g. p. "4. m. Se
pttä vMl2nus ylitze catzottaman ibi6. Mitä sijhen pitä st-salkirjottettaman/ se pitä tapahtuman ennen cuin vilzca.
roreg sijtä poisercanewat. c. 24.'K. ,Q. p. 117.

Kirconkäyminen Lasten Waimon. c, 5.5. ~2.^24.25.
Kircon Miehet ulosottawat Sacou nUdä/ cuin cZiecliii'-

muxen tutkilnisest poisowat. c-. p. 15, Heidän läsnäollesans pitä tutkittaman Kircon Omaisudest. c.2;.§.2,
p.iio. Pitäkön murhen Sairasten tuwista maalla, c. 23.
L.4.P. izB.

Kirconmäellä ilmoitetan mailmallisia asioita. c.2.L.5.p.,i.
Kircon Rangaistus/ mikä se on. c. 9. §. 1. p. Sen ulos-

feisocan Wanhemmat/ jotcawtzwyttäwät LastensCastenylihe Cahdexan Päiwä. c.;.§. 2. p.,9. Wanhemmat ja
Imettäjät/ cmn lugunpitämättömydest tucauttawat
Lapset, ibici. §.i;.p. 22.2;. loca Salawuoteuten lange. c.
p.§.4 p.;;. Se cuin wihityncanHa huorin teke. p Sitä ei
p.d<i kellengan soimattaman/Rangaistuxen päällä, c. 9.
§»5. f. 54< > Kircko



Registeri.
Ktrckowelsu cuinga pidetan. ,;.§- ».2.p. 46.47.
Kirckowartit edestuocan Oylatit jaWijnan/cosca HCNran

Chtollincn pidetan. c. n. §. 8. ? Nyden läsnä olles tut«
kistellan Kircon inventlriumlst ja Omaisudest. c.:;. §. ».

p. lio Pitakön yhden Kircon Arcun Awainlen. c. 26. §.B.
p.i;4 Pittikön mmhen Sairasten Tuwasta Maalla, c. 23.
§. 4. p. 1;^.

Kirstuostaina HCNran Ehtollinen jaetan.c. 2. §. 5. p. 14.
Kmsattmden ja ahdlstettum oppiminen, c.,?. §.4. p. 70.

L.
LagnlanninKärMaljetanlulnalanpalwelu,rella.c.2.F.l;.p.l7.
Lahjoja jos Pispa otta. c. 24.5.15. p. l.z-
Lapset heidän Castens. c. ;.§. 2. leqq. p. 19. leq. Hätä ttlas.

c. 4.5. l. 2.;.p.2; 24. Tucautetan c.;.§. ,;. p.22.2;. Nuo-
rembta cuini;. ajastaicatsta ei päästetä .HERran Chtolll-
selle.c.B.f.2.p.;!. Opetetan ahkerasi Chnstillises Opis
ja lukeman Kirja. c.24. ?. .i.o. 117. Nijden cmnowat wie-
rast Opcka/ ylöscaswatttan meidän Opisam/ jos he tah-
towat wapautta. c. 1. §. 5. p. 4.

Lasten Waimoin Kirckoon käpmtsest. 5. §l.!. p.24.25.
Lasten Ämmistä, c. 4. §. 4. p. 2^.

pitä harwoin Saarnas mmnittaman/ jasekin cohta
tuMwman. c. 2. x. i. p.y.

owat Pihian perän eatzomisen alla. c.24.F.;. P.112.
Lmgdit pitä Pappl Sanancuul.ioittens päälle heidän opi-

siins- ,2.§, io 0. ,5. IaRippi Kirjan, c. 24. §. 8. ?. m.
Lesslwaimo mmhemcan cuollutta puollsatans coeo ajasta-

jan/jaMies wähimmärikin vuolen/ ennen min he itzens
andawat wastautlsen Awioskastyyn. c. ,5. §, 14. p. so.
Ei pldä heitä wihtttamän ennen min he owat eroittamt
Lastenspermnön..bici. Aa, I.'^



Registerz.
!.it3N!2 pM Kircos Mijattamcm/ oom. Kos3te. <-. 2. §. 11.

p. 16. Muutoin luetan joca Wycko. c. 12. §. 2. p. 46.
Luckann walchemus ja wastan ottanlus. c.24. §.;,. p. 124.

Sen.tcicaus ibici. Wjrca ja wMöftsns.
Kelwotoin/ Lugunpltamatöln/ cowacorwamcu/ pMpols-
pandaman c. 24. §.l;;. p. 125. Jos Kuckoherra tcke hanel«
le Min ylöllista/ etzikan Prowastta eli Pijpa. ibicl.
p 126.

Löyttchn LMn castesta/ ja ylöscafivattomisest. c. 3. §. 7.

M.
Maan-VookKallari ylitze caho Duomio-Kircon.Lugunlaste-

muxen. c. 26. k. 4. p. i;2.

Maanherra catzocan «ospirMn perän c. 28. §.;. p. N7.W-nen Maaramisens jalkenpitllDuomiokircon parannus G
rutettaman. c. 26. §. 1. p< 120. ja hanelda neuwo ja Apu
etMaman/ cosca se tarwitze suurta wastauttsta rakennu»
D. idit,. 4. P. !!2.

Maahan panlaiset pita Cumngal Asetusten jälken/ ilman
suuria custannuxia pidettäman. c. 18. §. 2. p. 75. Ci ylitze
puolen ajastajan lykättäman. c. 13.§. 4. p. 76. Ci nyllaJu-
malan Palwelusta/ ja Catechismuxen harjoitusta estettä-Mn. ckili. §. 5. Lasten cmn ei ole Castet saanet, c. 18. §.

9.9.78. Hparittenmurhattuin. ibicl. §. 10. Niiden euin
owat wierast 5. n. cmn cuolewat suurts jul-

-kisynneisii. c. 13. s. «. p. 73. itzens surmawat. »dicl.
klaMli rwlolopiuX ei wlhitä Papeixi/ ilman edM käy-

neitä kx2mme 'lkeoiogico ja coettelmus Sarnoja. c. 19.
j.;. p. Bc> Bi.

Maan pettämys jos tunnustetan salaisest. c. 7. F. 3 p. 27,.
Mailmallisten asian cuulutuxet. c, 2. F. 5. p. n. Cuinga ntz-tä Sarnas pits mmntttaman. il?icl. §.2.p.8.



Registert.
MalllllMsen oikiuteentulewaisttAwioskäskyn asiat.c.is.§.i.p.

uuttaKircko pyhttmis:c.2>.§4. p. ,;6.
Uden Ku-ckoherran sisälpannes Seumcundaan. c. 2;i §.i.
p.no. NijnmyösMrrkohermn tygö. ibici. Pappeln tygö
Pappein Cocomes. c.2s.k 8. p.

Marian ilmoitus Päiwä dylnmenda wUolla/ eliedemma.
c. ,4. F. 5. p, 49. /

Mielipuolet estetän HERmn Chtoliselda/ ntzncauwan cutn
et he mieldäns talba. c.B. §.;. p. ;i.

Mies wircans tähden cauwan pois ollut/ tnwcotift/ ja
Waimo on toiseen wihitty c. ,6. 9.566. Poisajavat'
mon/ja ihe nautihe molembaWOmaisutta. >l?icj§

Miestappo jos tapahtu Papttda Hengenswarjelles. c: 19.

Morianein neuwoinus meidän Opistam/ja heidän Castens.
c.; §. ia. p. i!» (F !f. p. 60.

Morsianjoucon ei pidäKirckoon tuhman ambumisella/lc.c.is.
Morsianten edest edellä cuulutetan c.;§: f. p.». Jos jöm-

bicumbi wthkiMses Mbä/nijn ylöslykätän wlhklMlM
paramban tietönastic. 15.F.22.5 59.

Murha jos sala tunnustetan. c. ?.§.

kulikin' järjestys Kircosa. c. i;. 5.2. 5 47.
Mustalaisten vic». Tattarittcn.
Mykät cutca saawat HERran ChtoMn c.B.§ ?. p. 32.Myeckp jos aiwotanjonManda/jastMMftustttan.c.^

Newasten Aivioskästy poiskieltty. c. ,5. §.y. p. 55.
Nimen anda Pappi Lapselle'cnstetul hätä Castella. c. 4.

§. z.p. 14. Lasten Nimet/ cmn caffetan/ Manhrmit'heidän wan-
hlmbams/ cuoUuittm/ ntzn myös mzden Nimet/ jotcnn-

ian



Regtsteri.
jan toisen jälken tulewat sisäl/ eli mewwät ulos Seuraa
cunnasta/ pitä kirjoitettaman Kircon Kirjaan. c.;.§.,:. p.
22, c. 24>, §. 8 p. l>s.

Nimirettlimän et pidä kerän SarnMwlis 5.2.5.2. p. 9.
donliitorii, SM waftM ottlNNUs jalvala.F, 11. p. 15c).

Sen Oikeus nijdenKirjain ja edcst/ cuin hän ulos
anda. §. 12. p. 151 alkön ulosandaev jolam pil,tucoUast/eli
muista ilman Pispan ja coiMoi-jgijum saldl'
mat. ibici. §. Ij. Pitck seuraman Pispa Viln,2liosa. c. l 4
L.6. pii;, ja walMlstaman sen ennen cuin vilicZto.
rez ercanewat. ibicl.z. ic>. p>«7.

Nuoren Cansan tutkunus Christiliscs Opisans 5. §.?. p. ,4.
Sen Waelluxest wteralta Maalla, c. i. §. 6. p 5.

Nuorucainen/ toisen wallan alla/ ci jaa ttzens kihlata, c. 15.
5.'0, p.;5.

wastanottamiscst. c. 26.5.2. p.lzi. Sen Wi*
rast ja welwolisudest. ibjcl.§i. 3.5. p. 132 /;;.

Ossiciarii Pappein Cocouxes asetetanPlspalda.c.:s. §.9.9.129.
Omantunnon ja rajcat Asiat Pispan ia conlMonumin tietä

l9. pno.
pldetänPappem Cocouxes sijtä cuin käsil-lä on. c, -5.5. /. p. ,27,

vrclmacio PispaiN.c.2..§.l...z.p. 93, seq. PapptlN. c. 22.
F» l. 2. p» iv;, oc le<^.

onnistan walitzemus ja Palcka.c.24. p.124.

Pacanitten Caste. c. 3.5. ,0. p. 22.

Panna/ wshembi c.,0. §. 2.p.;g. Enambi sen ta-pa/ja mistä sijnäpitä waariotettaman.il?j(j. öis.;B.L.).seq.
Pan-



Registen.
Pannan eipidä ketänpandaman/cusa työontiettäws/waan

tekiä tietamätöin/ c. io.§. 6. p. n.
Pannaan pandu estetcln poisHCNran Chtolliselda. r.z.
§.;.p.;i. Caikist cocouxist.c.iO.3.;.p.?BCna cuin Ajasta-
jan Pannasa ulosajctanWaldacunnasta. idicz. §. 4. Teke
Catullllsen/annctau tulla lulkiripptjn/ ja Kircon wapäu-

Cutntttle cowin sairaxl/ ja catn Syndins/ ei
kieltä HCNran Ehtolista. ibiö. L.s. Cuole catumat/ et
haudata Papilda/eikä Kirckoaitaan. w>^.

Paplx joca tahto/ ptta edellä harjoittaman itzens sarnami- -

ses c.ip.§.4. p.gi. Sen toimellisudest/ ja tutkimisesi, idick.
2.P. 79.öc Cuinga wanhn hanpita oleman ii?i6.

p. Fa. Ciketän pidä Papix tehtäman/ jolla eiole wahwa
wirca/ eli myös sohongun awo:men tilaan anteita taita,
c. 19.F. 6.p.B!.Cuinga hanpita wthittaman.c. 22. F.2.P.104.
lcq. Sen Wala.idiö. Mistä hänen Sarnas waann otta-
man pitä. c. 2.F. 2. p. 7. K leq. Ci plda toisen Seuracun-
nas Jumalan Palwelusta pitämän anomata. c. 19. Z. 19.
p. 89. Tule Kuuton eli solmatux häpiälliseen työhön ibici.
§. 21. p. yo. Teke Micstapon Hcngcnswarjelles.
Mitkä asiat han mahta aja Lain ja Oikiuden edes. c. lp. §.

22.P.91. Carttain andaman Rucous Kirjoia/ Cannekirjo-
jajaTodistuM Sanancuulioittens edestä, ldici. Ci myös
itzens andaman sencaltaisijn Cauppoinja toinntuxijn/cuin.
ei hänen Wircäns sowi. c.19. §. 25. p. 92. 9?. Cuinga hän
itzens Huonesans käyttämän pita. idici. §. ?, n. JM
myös cosca hän tule cutzutuxi Wieraspitoon. ioick Z.29.
p.94. Senwaattenparrestibiä.L. 27. p. 9;. Sen Ran-
gaistus/ cmn ilmoitta salaisen Tunnustuxen. c.7. §.2.

' Cuin wibkt ne Personat yhten/ joiden ei ole lmvallinensi-
to Awioskästy. c./5.§.z- p.52. Cuin wiMLestimiehen cli

Vb Wa^



Registeri.
Walmon/jocaeiole eroittanut Lastensperlndö. ibiä. §.24.
p.6a. loca ei mene Pitäjän asialle, c. 17. §.2. p.69. Cuin
stlfo toisen Tilan perän. c. 19. §. 24. p.92. Cuin elä pahoin/
ja on uppiniskainen Pispaaja Csimiehiäns wastan. ibici.
§. p. 91.92. Cmn ne ylöncatzo ja ohttze mene. il?icl. §. ;2.
p. 96 Lackaumt on Enpuraisudesja rydas/c.19. §.26.9,9?.
Cuin joutu Caatuwaiseen/eli muuhun määrälliseen tau-
tijn) ei mahda wiran töitä toimttta.idici.§.;Q.p. 94. Sen
wala Ptspan walitzemises c.:o. F.,. 2. p. 96.97.

Pappi canda Mailmallisen päälle/ pitawastamanja Oi-
kiuden seisoman samas Oikiudes. §.i6.p. 152.

Papin Kirjan ottacon c.22. §.;.p.ic)y.
Papin tila ei ole Perindöoikiuden alla/ waan wapan ja

laillisen walitzemisen. c. 19: §.B.p. ,;. Cuinga tehtäman
pltä/ cosca locu Muutos tapahtu Kirckoherran cansia.
ibici. §. 7. p. CusaKirckoherran tila on usiammast/cmnyhdest Pitäjästä/ nyn saarnackon Kirckoherra niM Cap-
palalsen cansia wuorottain- c. 19. §. 20. p. 90.

Papin Wirca jos jocu toimitta/ cuin ei ole sijhen cuhuttu/tikä orcimei-ZttU. c. 2,. F.4.P.1Q9.
Pappetn Cocous pttä jocawuosi pidettämän/ jocaitzesHijp-pacunnas. c. 25.5.1. p.126. Mitä sijna pitti toimitetta'

Man. ibiö.K p.leqci.
Pappilan lnvenlArium, vi6. InventZrium^.
Petzmset/ Vl6. Mayanpanialset.
Penckeinrtzdat cmn ei sowinnolla taita selitettä/ tulewatMailmalliseen Oikeuteen c. 24.55, p. «5.
Perjantai Saarnat /c. 2. §,;. p. ,o.

Perindömaan/ cuolluen jalken Nolpit2tts.mahkl PenllMenaicanans lunasta, c. 23. L. 12. p. ,42.
cmnga pita Klrjoitettaman. e. 7. p.77.

Perankysi)lnys. v«l. Tutkimus. Ptz-a



Registen.
Wca wietellän nmcaman Awioskässyn lupauMa- c. ,4.

§.14. p. 56.
Pispa cmnga pitck walittaman. c. §. i. 2.;. p. 96. sc

seq. Cuinga or6inc>-2ttaman. c. 21. §. i: 2. ;. p. 98. seq.
Hänen walans. ibicl. §. 2. p. 99. leci. Pitäkän Woimas
yhtälmsyden deremoniais. c. I. F. 7. p. 5.6. Pois totmit-
tacan mitä JumalanPalweluxen harjoituxes eiyhten tu-
le Kircko-Ordningin ia Käsikirjan cansia. c.2 §. 14 p. ,z.
Coetelcanntzden toimelisutta/ min Papix tahtomat, c. ,9.
§.1.9.79. Älkön wihktkö enä Pappeja cuintarwitan/ ja
Tiloilla edescatzo taitan- c. 19. §. 6. p Bi. Andacon wah-
wistus Kirjan Kirckohermn tilan ei ole
lbicl§.7. p.Bj. Ilmoittacon Cuningalle toimellifia Mie-
hiä/ sowelioita awoimijn Tiloijn. c. ,9. §. 10. p. 34.
Pitakön murhen Pappein ylöspitämisest/cuin waaral-
lisil Taudeilla waiwatan. ibicl. §. ;o. p. 94. Perancaho-
con Pappein Opin ja Elämäkerran, c. §.l. p.m.

' cymnalinmein ja Schouluin/ ja Schoulmesta-
rein, ibici. 5-?-p.ii2. Celittckkön Maiset asiat/cuin tule-
wat Kircon Duomion alla/ c. 24. §. 2. p. Pitakönapunans ja Prowasttt. ibi<z. §. 5. p.n;. Pi-
ia kerran Wuodes viNterZlnan Hijppacunnasints. ibicl.
§.6. Cmnga tehtamsn pita/ cosca jocu Pispa laiscast
wircans ebesseiso/ eli edestuo erhtttiwWt luulot c.!4.
§ ,4. P.HB. Sen Nangmstus/ cmn edesautta kelwotto-
Mia Personta Lahjain tehden lugunpitämättömydest/
eli Sugun jaMäwvden tähden, ibici.L. is. ZctjdenRan-
gaistus cuin syyttömästPispanspäälle candawat/ ja bän-
dä panettclewat. idiä. §. is.

Pispan Tila awoi/ tehdlin Cuningalle tiettäwäxi. c. 2c».
§. l,p. 96. Vb- POan



Regtsteri.
PGan fa Cunniasta pita Cuningan KästyM

sten warin pitämän. §. 5. p. 146-
Pitkäperjantai cmnga pidetän, c. 2. §. 3.9.14.
Pitäjän Asial jos ei Pappi mene lugunpitamäUölnydest.

c. 17. §2, >. 69.70, Sijhen taitan Kirckoherra eli Cappalai-
mn Mutta. c. 24, §. v. p. '2;.

Pttäjän tuwns ilmoitetun Mallmallisi asioita, c. 2. L.y p. n.
Pitchäs jocamenruockican waiwaisens. c. 23. §. 5. p.l;z.
rrXlez Pappein Cocouns c. 25.§.;. p. I!7.
rrXsic«cB Duomto-Capitlumeis.§. 1.P.i44.H0f-conastoriqMis.

il?i6. Stockholmin Caupunginconliltoliulnis.ibicl.Nijden
wala.§.6.p.i47.Heldanwircans ja welwolisudens.F.9.'4!?.

Prowasti sen walitzemus ja wastanottamus. c. 24. §.13.
p.119. Sen Wlrca viliratinjsa. il)i6. §.19. p. »9. Stsäl-
pangan Pappein Cocouxes mitä sinaWuonnu on tapah-
tunut Silloin myosne

. asiat pita stltttttnmän/joita han et ole rohwennut paatta,
idic!. Sen tallella pannan Duomio-Capitlumis,
ibici. Tehkön Pispalle tilin wirastans V:sit2tiosa. c.24.
§.B. p. «4. Olcon läsnä .Kirckoherran walitzemises. c.19.
§. 7. p. 82. Pitkalliseld > Taudilda ja tzäldä heicoxi tullut/

. saa pita toisen siafans. c. 24. L.21. p. ,21.

Puolipalloa Saarna, 2. §. 5. p. n.
Pyhä Pälwat cutca pidetän- c. 14, 5.1. z,. 43.

R.
Rangaistus Lauta. c. 95.4. p.;;.
Rasiat Maunot, c. 3. §. iz. p. 12.

TNat pita Cumugas itzellens. c. 16. §. 10. p. 84.'
Meran l<cliZiun harjottuxen kieldo-

c.l. §.?. p. 3.4 Sm Rangaistus min tuo Opettatt wie-
rast



ReMeri.
rast Waldacundaan. ibi6. Cmnga Mä tehta-

, män wierasten pQtentttein Sandäbuodin canfia/ cuin 0-
wat toisesi Keijosta. ibi6. §. 4. Cuinga ne jotta owat
toisest Opista/ cuin muutoin tähän Waldacundaan M
tulewat/ mahtawat sijnä pychä- c. l. §. f. ;. 4. HeidänLastens Eäste. c.; 5.8. p. 21. Cuinga tehtämän pita/ co-

,oi sta jocu nijsta/ SairaMsans/ ano »neidckn Opettaitam
tygöns. c.17 5.8. p.72. Awioskästy nijden canHa cnin
owat wierast l<ciiFiolusta. c. 15. §.B.p. 54» heidän Maa-
hanpaniaisens. c> 18.3. ». p. 78. Waarattäwat
mn Asiat illnoitetan Cuningalle. F. ,4. p. 151.

3espc>nclentes Pappem Cocouxes. c. 25. l. ;. p.
KevillUN Cuningan asiolsa. L. 24. p. 15;.
Ridderstapi)a Adeli/ cuinga jom helstli saa ottaja pita

Huonejaus Pappeja, c. 19. F. ;i. p. 95.
Rippi/ yhteinen/ sala/ julki. viö.Meinen/Sala/lulki Rip-

pi, vicj. Synnin pMstö.
Rtpittämätoin jocaitzens tungttHCNran Chtolliselle. c. n.

§. 9- p- 43>
Rijtaiset Papit rangm'stan.c 19. §.26.p. 9;.
Zlijtain edes momistst Saarnasa. c. 2. §. 2. p. 9.
Ryta Pispan ja Seuracunnan Esimiehen wälillä Papin

walitzemlsest. c. 19. §. 14.p. 37.
Rijtaweljet pitälhe 152.
Cmngn tehtämän pitä cosca jocußytaweltcxcipera forum.

§. 4. p. 146. EituledonliKoriuMln cutzumiseen. F. 17. p. 151.
Mncatzo eli laitta sen Duomion. F. 20.9. ,5;. Eli
ilman luwata pois waelda. idicl. F. 21. 'Cuinga he a-
siata ajaisans ihens käyttämän vitck. lbi6. Heidiin
Wäärydens toinen toismns wastan lykätan Mailmal-
liftm Oikiutten.iiucl Todismtztten rutktstelemisest/cuin heBb 3 Awm



Regtsteri.
AwuNns etziwa't. §. p. 154. Ne jotca löytäwät
itzens waiwatuxl conMoriumin Päatöxella/ mahtawat
etzia Hofwttl/ eli Cuningal. Martin llevilionj.F. 24. p.155.
K seq Nhlden Rangaistus/ cmn ilman oikiata Syytä sen
tekewat ibicl.

Mwatutcutca päasewat HERran Cl)tolliselle.c,B.F.;.p.;l.
Rucous costa pidetän suunsa Caupungeisn. c. 2. F;. p. ia.

Euinga se tapahtuman plta- c.12. §.2 p. 45. Sen Woi«
masta/Hrödywxest ia Aurlsttarpestaneuwotan Rucous-
Päiwina/Cantauswijcolla. c.2.§.ii.p. 16. Ia cansa pi-
ili muutoinSarnoisa jaLasten opettamises neuwottaman/
ja siihen manattaman. c. ,2. z. 1. p. 45. NHn myösKläp-
pamistllä Amulla ja Ehtona sitä muistutettaman. ibicl.

Cmnga ne yhteiset Rucouretpidetan/ntznmyöscosca jocu uusi Rucous pitci cocon pandaman. c. 12.§..2.
p' 45.46.Rutto/ cosca se tule/ cmnga Cansan ja Pappein silloin vle-
maN pitä. <. 27. ?. 7 p- 72.

Ruumin arcut callitpoispannan. riz. 5.2. p.75.
Ruumin Saarna ei saa ne wierast ».p. 73.
Ruumin Saarnat

5.5-p-76.
Ruumisten callit käärimiset/ pita poispandaman/ja ainoa-

stans jocu LMmmmsest Sugusta ntjsa oleman, c. ,8.52.
p.75 Cuinga nW walwottaman pita. ibiä. §.;. Ne pltä
ilman saattamist/ ja CustannustaKirckoon wietaman/ sii-hen asti cuin Petzaiset ptdetan/ Mcl. §.4. p. 76. Wa<jrin-
kayttamyxet Hantamisis pois kieltyt. ibicl. z. 4.5.6.

V.
Sacko/ sen cmn tuo opettaita

daan



Registeri.
daan c.'.5.; p 2.). dgtecdislnuxentutklstelemisest. c. 9.
p, 15. Ajattomasi yhdes macamisest. c. 5.5.2. P.25.5M
joca lange Salclwuotcuteen/ ensinlcksen ja toisen kerran/Mtahto päästä NangalftusLaudasta, c. Sen
cuincolmcmnen kerran sijna löytän, 34. Sen cuinjuopunen/nplttämätä:c. Tunge HCRran Chtollistlle/
c. l>.§. 9. p. 4;. Mämiehildäns maattuin Waimom/cuin
ottawat päällens puhdasten Moxsianden Camnstuxen. c.
15. §. p. 59. WM-mkäytöxist Maahanpaniaisisa ja
hautamisis. c.18.54. ?- 76. vil,«tiosta pois olewalsten.
c. 24.3.7.9.114. Sen cuin ilman syytä walwa lhens wa-
stoln «iQlitMorwminPäätöstä. F. p. 155. Joca ei wot
Sackoa tehdä/ maxacon Nuumillans. c. 9. §.4. p.;4.
c. il. 5.9> p- 43-

Sacramentttpitä caickein suuritnmas Cunniasja Arwos
pldettämaN.c.2.§.«. p.6>7. c.z.L.l. p.iz.c. n.§. 1.P.Z9.

Sairasten opplmmen. c.i7.F.i. leyq. p.69.seqq.
Sairasten luwista murhen pitamys/ jantzden tolmittamus

Maalla, c. F. 4. p.i;B. Nijden Slsältulosta/ ja cuinga
ne tulewat edesseisotuxi/ pitä viluatorem hywän tiedonsaaman- c. 24. §.12. p. 1,7.

Sairaudet, viti. Taudit.
Salarippi mikä se on/ c. 7.5.1. Ci pidä' ilmoitetta-

man Hengen rangalsmxella.ibicl. 5.2. Jos se ilmei
tule/nyn ei pidä sitä toden edestä pidettaman- ibici- Culn«
ga tchdän/ cosca jocu aieoi crimen iXIX Isän
Maan Petosta/ Tulen Sytyttämistä / Murha jaMyrcky/
ja se sala tunnustetan. c.7.§.;. ? 27.23. Ntzn myös coscajocu sala tunnusta päällens suuren Hengellisen asian/ jo-sm huuto on ollm/ ja hän Lain eten wedetty. c. 7.5.4.
l>. 28.29.

SM



Regisieri.
Salawuoteuten josjocu lange ensimäiscn/toisen ja colman'

nen kerran/ c.y. Z. 4. ?.;;.

Sanancuulioitten ptta Jumalan Palweluxens uscolKM
ja Sydämen hartaudella tekemckn/ c 2,2. x. 1. p.6. Cälc-

kein tuleman Pispan ja Prowastin Karajaanc. 14. F. 7.p.
«,.«4. Heidän Welwolisudens Opettaittens cohden. c.

I. P.IIO.
Sananparret waaralliset pois kieltyt. c. i, Z. ;.p. 2.

Saarna/ ja lnitasijM on. waanottannnen.c.
Sarnas ei pidä juttuja jajarituxia edes pandaman.c. 2.

B.
Sarnastuolil mitkä Asiat cuulutetan.c. 2.5.5. p. n
Sarnata ei mahda tundematoin/ ilman Pispan ja dona-

Nnriumin coetelemustaja sallimista, §. «-. p. 81.
Sarnawirca/ ja unta siihen tule- c. 19. §. 2. p. 79. lecicz.
Sastainen secannus Sy Cron Kihlauxest. c. ,6. ?. 2. p
Schouluin perän catzo Pispa. §.; p. n:. Cuita Ayden

Opettaista pita muistettaman Kirckcherrain walitzemises.
Schoulu-Ordningit ei pida kenengän omast ehdosta muutta-

tämän c 24.5. z p. 1,2

Senracunda/ mingäajan sisal mchta hanellens walita
den Kirckoherran/ jos ei tbla ole keZaie. c. 19 §. 7. p.
Cumga tehdan/ cosca se unhotetau, ibitl. Pitätytyman
Pispan/ja Asttuxeen sijnacuin oikein on.i-
dm'. Saa myös noyrydes anoaphta eli toista Kirckoher-rarens awotmijn KeZäl TtloW' c. 19.F. ,0. p. 84. Joillaon erinomainen pnviieZium Papin walitzemises/ nautit'cau sen hywaxens. c. ,9. §.' n. p. 85.

Scuracunnan Esinueheneli pgtromnOikeudet.c. 19.3.i;.p.8^.
Ci pidä' stcoittttnman sencanssa cmn Pispan ja conliya-

riu»



Registeri.
rlumin tule asetta, »bicl. Tule rijta Pispan japgeronin wä-
lillä/ ntjn se lykätänCuningan Oiennuxeen.c. 19.5.14.0.37.Sisarusten Lasten. vi6. Newasten.

Siunausta Kinos pitä caickein odottaman, c-. n.§. il. p. 44.
Soimu Kircon rangaistuxen tähden rangaistan mailmalli-

sclda Oikiudelda. c. 9- §. 5. p- ?4-
Soimusanoja pitä Nijtawchesten wälttämän Col^lionu-

mis. 5.20. p. 15?.
Soittaminen Aamu-Kirckoon c. 2. §. 4, p. iQ. Puolipäiwä

Saarnaan iKicl,s.s. p. ,i EhtoKirrkoon. <7. 2. §. 6. p. n.
Sotapapit. Cutca mmstettalnan pita Kirckoherrain wali-

tzemises. c. 19. F. 7. p- 8;. Cuinga he itzens käyttämät/ perckn
kysytän Vilitkin, c. §. 8. p. ll4»

Sowmnot Awioparin walillä. c. 16.
Sunnuntain pyhittäminen, c 2.«.;. p. 9.
Buperiniencicnttt owat yhdes Tilastl ja wiras Pispaln

cansta. c. 24. §. 17. p. 119.
Suurten RucousPäiwäin pyluttämlnen c.2. ;. p. y.
Syndinen catuwainen pita Synneistans paästettanlän- c.

9 § ;. p-;;. Paatunut ia catumatoin Pannaan panda-
Man> r. in. F. 2 p.;;. seqq. c. n. L. 6. p.42.

Syndeja Outoja/ ja yhteljest tietämättömiä ci pidä Sarnas
niMitettamän. c. 2 §. 2. p. 9.

Synnin Päästö ja Rippi c. 6. p. 25.
Syyt Pannaan Panemisen c.,« §, 2. p. ;f. leq. Cron Kih-

tauxes. c. ,6.L. i. p.61. Awioskässys §.6.7.8.9.64.65.
SyYttömäst joca esta Awioskastyn/ rangaistan Lain jälken.

c. 15. F. ;6. p. So. 61.
T.

Tacausmiehet pitäoleman orconomuxella. c. 26.§. 2.p. i;l.
LuctariUa. c. 24. §. zi. p. »4.

Cc Tai'



Registept.
Taiwan Waldaeunnan Awamitten Woima.c.lo.F.^^^.
Tattaritten Lasten Castesta. c.,. §. 9.P. 21.
Taudit tarttuwaiset ja parandamattomat/ Syyt Kihlau-

xen Cron- c. 16. §. -. p. 6;. Papit nijllck waiwatut/ ei
pidetä wirasa. c. 19. §. zo. p. 94.

Testamentin saaKirckoherra/waicka toinen hauta sen edes-
mennen Sanancuulian c. ,9. F. 19. p. 89.

Tilan tolsen pyvtck ioeu Pappi. c. 19. t. 24. p. 92.
Todistajain tutkimus Duomio-capltlumis. §.22. p. 154.
Totena pidetän conliNoriumin rrorocolii, sm ylöucatzesta

jaDuomion lmttamisest. §.20.9. 15;. Ei sen Todistusta/
cuin Nmottta Salaripin. c. 7. §. 2. p. 27.

Tottelemattomus conlittonumi wastan/ cuinga rangat?
stan. 5.22. p. 155.

Tundematromain ripittäminen, c. 3. §. 2. p.29. NHden e<
destck ei cuuluteta ennen cuin he wahwat Tiedot toimit-
tawat Clamäkenastans jaTilastans. §.k9.p. 58.

Turckein neuwonnsest meidän oppym jacastesem. c. ;.§.i0.p.22
Tutkistelemus ciltecinllni. viä d2teckilmuxen. NHdencumPapix tahtowat. c. ,9.?. 2. p. 75.
Tutkimuspldetän PappeinCocouxes SeuracundainTilasta.

c25.§. 7. P.128. lldenKirckohen-an sisalottannses/ Kinon
Omaisudest ja Caunistuxista. c. 2;. §2. »0.

Uden Kircon pyhittämisesi, c. 27. p.i;s.
Ulostoimitus cZteckismuxen cuinga Sanancuulioitten eteen

pannan, c. 2.§. 10. p. 16.
Mos Waldacunnaft jocu cara pahudesans pois Puolisanstykö. c. 16. F./-, p. 64.Upsalan Psalmi Kirja. c.,;. §. i.p. 46.47.



Regtsteri.

Maaliman eli wiettclemän ei pidäwierankelänlumalaNpälweWM e.?>

Waaeimus kihlaan syy Eron. c. ,6. §.2.9, 62,

Waimoin sallitan casta iapsia hätä lilasa. c. 4. F. H- p. 2). Rastaita Waims.
janeumolan tijttämän jarucoileman lumalam cohtus hedelmän edestä/
ja »varoitan iapsia tucauttamasta' c;. §. >i. p.22. iz. Cuinga ne iotca o»
wat PlkämiehildänS maalm/ pits wihillämän. c.,s.F. 20. p.j> Nijden
Sacol/ jos hepäällens panematpuhdasten Morsianden caunistuxia. il,i<l.
Cuinga ne Kirckoon otecan. c s,F. l.p. 25.

Waiwaiset Maalla cuiNga pilä plospideltämän. c.28.F,5. p. 118. Ne Ra-
hat cuin heille coolan/ oikeinulos jaetlaman.ibicl.F.4.heidän osansSa»
lawuoteuden Sacoista c.?. §. 4. p.;;. Sen sacosta/ cuiniuomuxis eli
riplltämäccl tahto itzenstunge Her. Ehlolliselle c.il. F. 3. p. 4;. Määrin»
täyllämystenMaahainlastiaisisja Peijaisis. «-.,3.5.4.9.76. Sen cuin
ilman syytä watitta Me conllKoriunnn duomion». F. 24. p. isf.

Maiwaisien Huonet. vi«l. ttoipitÄlit.
Maimaisten tumat, viel. Sairasten Tuwae.
Wala/ Pappein Pispan walitzemists. c.20. F, 2.9.37. Pifpan e. 21 §. 2i

p. ??. Nijden cuin Papix tulemat, c. ,2. §. 2. p 5 io4Nämät tirjoiletan/
se edellinen lähetetän/ Cuningal. c,n«llijn/ tämä jälkimäinen tallella
pidetän CaulilloliumlSibici.Pispan za hänen cansians Istuitte» Duomio-
Qlpltlumls §.'6. P.147. Notoliuren sijnä.F. !I. p. Iso.

Waloja jaKirouxia mälllätän Pappi/ jarangaiscan muita nijden tähden.'
ei? §.28. p ?z.

Malitzemus/ Pispan c.20. z>. ?s. K leqq, Prowastin, e. 24. §.13. p.nz,.
Kirkkoherran, c. IZ. § 7. p. 82. F.i;.p.B6.Cappalaisen. lbick- L 9. z> 84, vr-
xonistan. c. 24 F. ;o. p. 124. tucfariN. ibi6 §. zl.

Walwinluwal peräti pois pannan, ~>8 §.; 9.75.
§. ).P.)l.

Wanhemmae NijdenNimet tirjoiletanKireon Kirjaan/ iasien
c.), F. ,2. p. 22. lotca lugun pittlmättömydest iapsens lucauttawal/ sei-
sotan Kircon Rangaistuxen. ibi<l. z.iz. Andacon iapfel hywin opetetta
Christillises opisans. c, 24,5.11. p. 117. Pilätön murhen Pojistans/ cuin
he tahtomat läheltä wieralle Maalle/ell«l he ensin hywin tietämät mei>
dän Kelltzlomm/r,» §e. ?.4 f- Heidiin neuwons ja Suosions iasten,

nai.



Registen.
naimiseen, e. >s. 5. s p,fz. Cuinga tehlämän pitä/ jos se joldain pois

WaldansiastenS naimists.
Wierast Maacunnast ei pidä pahoin puhuttaman Saarnas. c.2 §. 2. p. 8.
WiersS Oppi. ville Kelizio.
Wieral/ meidän Opistam/ cuin ei tajda meidän Kieldäm/ ripiletän Tul<

tin caulta.c.B. K.) p ;2,
Wcha tihlattuin wclllllcl/ Eronchy.c. 16.5.2. p st. Cuinga tehlämän pitä/

cosca se tule Awioparin wälillcl. !l)!cl. § n.p.67.
WchtimiftntoiMltuxcst.c.ls. F.21. p, 59, Costa st pitä ylöslykältclmän.il)icl.L.22
Wihkimlsct Morsianden tieltyt määrätyillä ajoilla, c 14.§.2.^.48.
Wijckosarnal CaupungeiF jaMaalla, c.2 §.;. z». ?. F. 7. p«.
Wirret cueca weisatan Jumalan PalwcluxeS c. 1;. F. 1. p. 46.
Viluatio pitä pidettämän terea Wuodes. c, la sm

mini ennen cuuluttttaman.il?j«l§, 7. Nijden Rangaistus/ cuin ilman
laillisia estettä sijtä itzens poiSMwät.ll,jc!.p.ii4 P,lä aljettaman Ju-
malan Palweluxella. c. 24. F. 9. p.n6. Muä siinä toimittean. ilzi<i.
§.B.«Q 11.!2.p,1i4 sc seqc>. Sen pitä walmix tirjoitellaman/ ja
Vimatoreilda alatirjoilellaman/ cnnencum he ercanew.it. ibicl. §.

»7. Prowasiin wirca Visnatioisa c. 24. F, 13 c,. u?.
Wähäjärkiset. viäe Miel<puolet.
Määrällä Todisiurella jos Pappi peleeän cuuluttamanMorsianwäen ede-

siä. c. 15. F. 13.p. sB. P.
Phleinen rippitnpahtu cahdella lawalla.c 8 §.» p 23. Caupungeisa iauwan-

min Ehtona ibici. Z. 2 p, ;o. Maalla Sunnuntain Aamulla, ibis. N<!
cuin sen saawat/ ylöskirjoilclan. idici.

Vlönpaldisuslumalan.lahjainwalmisiuxes ja naul.tzcmises kieltän Hääwäel.
dä. c.is. F. 2;.p. 60. (2 p))

YnseltäwasianpitclCnnliiganKclstylälsten Papeille awulliset oleman. c>§
Pnseys Pappein/ Esimichiäns »vastan, c. 13. Z. 2) p,?1.52,c. 22.F z.n.ioä.luz.

Äpärä iasten Casie. c,;. §. n. p. 22..
O.öMt pit<l Allann päälle pandaman/ennen cuin Aseeussanacha Isä meidckttnijden ylitze luetan- c. n §. 8 9.4». Ia Papin wisun waarinpitämän/ettei

ne lugunpitämcklömpdestä maahan vuooletais. il,i«l. §, »o. p. 4;.














