








Kirkkolaki
ewankelis-lutherilaiselle seurakunnalle

Suomessa,
jonka Suomenmaan Säädyt waltiopäiwillä wuonna 1867 owat

hywäksyneet ja Hänen Keisarillinen Majesteetinsa
9 päiwäna Joulukuuta (27 paiwänä Marraskuuta)

wuonna 1868 on armossa wahwistanut.

Puustawinnmkaisen registerin kanssa,

v!! G. M. Wllenerberg.

Helsingissä, 18?N.
G. W. Etluxdin lu«tannuksell«.



Mytetty: C. R. Lindberg.

Helsingissä,

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, !870.



Sisällysluettelo
I Osa.

Ewankelis-lutherilaisesta seurakunnasta Suomessa yleensä.

1 Luku. Seurakunnan tunnustuksesta . . .
. 88 I^2

2 „ Seurakunnan jäsenistä „ 3 6
3 „ Seurakunnan järjestysmuodosta . . .

„ 7—1?

II Osa.
Seurakunnan pyhistä toimituksista

4 Luku. Yhteisestä ja erityisestä jumalanpal-
weluksesta 18-33

5 „ Kasteesta , 34-42
6 „ Kristillisestä kasvatuksesta ja opetuk-

sesta „ 43-53
7 „ Ripistä „ 54-58
8 „ Herran ehtoollisesta. , 59—70
9 „ Vihkimisestä awioliittoon . . . .

„ 71—77
10 „ Lapsensynnyttäjäin kirkkoon-ottamisesta „ 78—79
11 „ Hautaamisesta jahaudan-siunaamisesta „ 80 —BB
12 „ Erityisestä sielunhoidosta .

.
.

. „ 89 —99
13 „ Kirkkokurista „ 100-105

III Osa
Kirkollisista wiroista seurakunnan Pyhiä toimituksia warten.
14 Luku. Papinwirasta yleensä 88 106-142
15 „ Erinäisistä papinwiroista seurakunnissa.

A) Näihin wirkoihin kuuluwista wel-
wollisuuksista ~143-159



B) Pappein asettamisesta wirkoihinsa 88 160 255
C) Papinwirkain palkasta. .

. . „
256—262,

16 Luku. Lukkareista, urkunisteista ja muista
kirkonpalwelioista. ......263—289,

IV Osa.
Kirkon omaisuudesta.

17 Luku. Kirkon omaisuudesta §§ 290—305

V Osa.
Miten erinäisten kirkkokuntain tulee hoitaakirkollisia asioitansa
18 Luku. Kirkonkokouksesta 88 306—329
19 „ Kirkkoraadista , 330 347
20 „ Kirkkowäärtista „ 348 355

VI Osa,
Seurakunnan hallituksesta

21 Luku. Pispanwimsta W 356—384
22 „ Tuomiokapitulista , 385—42?
23 „ Lääninprowastin-wirasta , 428 436.
24 „ Pappein-kokouksesta „ 437 449,
25 „ Yleisestä seurakunta-kokouksesta . .

„ 450 460,



Me Toinen, Jumalan Armosta, Kei-
sari ja Itsewaltias koko Venäjänmaan yli, Puolan-
maan Tsaari sekä Suomen Suuriruhtinas, y. m.,
y. m., y. m. Teemme tiettäwaksi: Suomenmaan
Säätyjen alamaisesta kehoituksesta tahdomme Me,
kumoomalla 1686 wuoden Kirkkolain, 3 ja 4 §§
Rikoskaaren 1 luwussa, 4 §.n Perintökaaren 7 lu-
nnissa, Kunink. Plakaatin Tammikuun l 2 päiwältä
w. 1726, Waltiopäiwäpäätöksen Joulukuun 14 päi-
wältä w. 1734 8 §, Kunink. Asetuksen Maaliskuun
20 päiwältä w. 1735 4 §, Kunink. Kirjeet Touko-
kuun 8 päiwältä w. 1731, Kesäkuun 7 päiwältä w.
1733, Heinäkuun 24 päiwältä w. 1739, Tammi-
kuun 24 päiwältä w. 1740, Toukokuun 29 päiwältä
w. 1751 ja Kesäkuun 23 päiwältä w. 1752 sekä
Kunink. Julistuksen Tammikuun 24 päiwältä w. 1781,
siltä osalta kuin samat asetukset eiwät ole sen kanssa
yhtäpitäwiä, mitä tässä alempana säädetään, wah-
wistaa seuraaman Kirkkolain ewankelis-lutherilaiselle
seurakunnalle Suomen Suuriruhtinanmaassa.

Gnsimäinen Osa.
Gwankelis-lutherilaisesta seurakunnasta

Suomessa yleensä.

Enjmöinen luku.
Seurakunnan tunnustuksesta.

1 §. Gwankelis-lutherilainen seurakunta Suo-messa tunnustaa itsensä siihen kristilliseen uskoon,



2 1, 2 luku.

joka, perustettuna Jumalan pyhässä sanassa, wanhan
ja uuden testamentin profetallisissa ja apostolisissa
kirjoissa, on julkaistuna wanhimman kristikunnan
kolmessa pää-tunnustuksessa sekä muuttamattomassa
Augsburgin tunnustuksessa ja muissa lutherilaisen
seurakunnan niin kutsuttuun sowintokirjaan otetuissa
tunnustuskirjoissa, ja kiini-pitää tunnustuksen koi-
keinna lakina sen näissä tunnustuskirjoissa selkeästi
lausutun järkähtämättömän totuuden, että Jumalan
pyhä sana on ainoa ojennusnuora, jonka jälkeen
kaikki oppi seurakunnassa on tutkittawa ja tuomit-
tawll.

2 §. Seurakunnan pyhät toimitukset omat pi-
dettäwat tämän tunnustuksen mukaisesti; ja pitää siis
ne seurakunnalliset kirjatkin, niinkuin käsikirja, wirsi» ja
ewankeliumikirja sekä katkismus, jotka otetaan näissä
toimituksissa julkisesti käytettäwiksi seurakunnissa, olla
tehdyt saman tunnustuksen mukaan.

Toinen luku.
Seurakunnan jäsenistä.

3 §. Jäseniksi seurakunnan yhteyteen otetaan:
lapsia pyhän kasteen sakramentilla; niitä, jotka johon-
kin muuhun kiistin uskokuntaan kuulumat ja o ikien
kastetut omat, kun tekemät ewankelis-lutherilaisen seura-
kunnan tunnustuksen; niitä, joita ei oikein ole kas-
tettu, ja jotka eiwät kristittyjä eiwätkä enään lapsia
ole, kun tekemät saman tunnustuksen ja sitten kaste-
taan.

4 tz. Seurakunnan jäsenillä on oikeus wapaasti
nauttia seurakunnan etuja. Syntyneille niistä wan-
hemmista, jotka owat ewankelis-lutherilaista seura-
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kuntaa, tulee kasteen kautta oikeus kristilliseen kaswa-
tukseen ja opetukseen setä, saatuansa tarpeellisen opetuk-
sen ja sitten tehtyänsä julkisen tunnustuksensa, oikeus
nautita Herran pyhää ehtoollista ja seurakunnan muita
etuja. Kristityt, jotka kuulumat muuhun uskontun-
nustukseen, sekä myös ne, jotka eiwät ole kristityttä,
kun kääntywät ewankelis-lutherilaiseen seurakuntaan,
saawat tämän kääntymisen lautta oikeuden seurakun-
nan etuihin.

5 tz. Seurakunnan jäsenet owat welwolliset pitä-
mään kristillisesti fiweätä elämää, ahkerasti käymään
julkisessa jumalanpalweluksessa ja muutoinkin käyttä-
mään hywäksensä seurakunnan armowälikappalcita,
antamaan mennessänsä awioliittoon seurakunnan py-
hittää se säädetyllä tawalla sekä myös toimittamaan
lapsensa kastetuiksi, kristillisesti kaswatetuiksi ja ewan-
kelis-lutheiilaisen seurakunnan perusteitten mukaan kris-
tin-opissa neuwotuiksi.

6 §. Jos jossakin ewankelis-lutheiilaisen seura-
kunnan jäsenessä hawaitaan erehtywäistä oppia, koetta-
koon seurakunta, kuten XH luwussa sanotaan, wa-
kaallll opetuksella ja lempeällä waroituksella saattaa
häntä huomaamaan tihetyksensä. Jos hän ei siitä
ota ojentuaksensa, waan pysyy erhetyksessänsä ja ha-
luaa uskonsa wuokfi eritä tämän seurakunnan yhtey-
destä ja kääntyä muuhun uskokuntaan, älköön seura-
kunta häntä siitä estäkö.

Kolmas lnlm.
Seurakunnan järjestysmuodosta

7 §. Ewankelis-lutheiilaisen seurakunnan jäsenet
Suomessa owat jakauneina kiito llis-seurakuntiin, joi-
den ulkonainen piiri-ala on kirkkokunta.
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8 §. Kukin ewankelis-lutherilainen kristitty on
sen seurakunnan jäsen, jossa hän on kirkonkirjoissa,
ja osallisena sen etuihin ja welwollisuuksiin.

9 §. Unnä sen oikeuden kanssa, jota 4 §:n
mukaan seurakunnan erityiset jäsenet nauttimat, on jo-
kaisella seurakunnalla, semmoisenansa, oikeus itse hoi-
taa asiansa ja omaisuutensa, kuten tässä Kirkkolaissa
tarkemmin sanotaan.

10 §. Kunkin seurakunnan tulee, paitsi niitä
welwollisuuksia, joista 5 §:n mukaan kunkin erityisen
seurakunnan jäsenen on waari pidettäwä, myöskin olla
osallisena niiden warain hankkimisessa, joita tarwi-
taan woimassa pitämään kaikkea, mitä kirkollistin
asioihin seurakunnassa kuuluu, kuten siitä erittäin on
säätty.

11 §. Jumalan sanaa julkisesti saarnaamassa,
pyhiä sakramentteja toimittamassa ja muita kirkolli-
sia toimituksia pitämässä, kuin myös kristillistä elä-
mää muutoin hoitamassa, pitää kussakin seurakun-nassa olla pappi, yksi taikka useampi, joiden wel-
wollisuudet ja oikeudet omat tämän Kirkkolain kol-
mannessa osassa tarkemmin määrätyt. Kullakin seura-
kunnan jäsenellä olkoon kuitenkin lupa ottaa, jos tah-
too, mihin kirkolliseen toimitukseen tahansa toiseen
seurakuntaan asetetun papin, kun se siihen suostuu.

12 §. Uhteisten seurakunnan-asiain hoitoa toi-
mittaa osittain seurakunta yleisessä kirkonkokouksessa,
osittain sellaisessa kokouksessa walittu kirkkoraati; ja
sen ohessa pitää myöskin kirkonkokouksessa erittäin
walittu kirkkowäärti likinäisempäa hoitoa kirkon omai-
suudesta.

13 §. Kirkollishallituksen pitämiseksi seurakun-
nissa on maa jaettu hiippakuntiin ja kukin hiippa-
kunta prowastikuntiin. Hiippakunnassa toimittamat
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tämän hallituksen vispa ja tuomiokapituli, ja kullakin
vrowastikunnalla on prowasti likinäisempänä ohjaa-
jana.

14 §. Korkein kirkollishallitus koto maassa on
Suomen esiwallalla, ja toimitetaan kuten siitä erittäin
on säätty. Seurakunnalla itsellään on oikeus, edus-
miestensä kautta yleisessä seurakunta-kokouksessa, esi-
tellä lakia kaikessa, mikä koskee ainoasti seurakunnan
omia asioita; mutta yleisissä seurakunta-kokouksissa
esitellyin lakien tutkinto ja wahwistus tulee Keisarille
ja maan Säädyille waltiopäiwillä. Asioissa, jotka
koskemat seurakunnan ja waltion taikka seurakunnan
ja muukalaisen uskokunnan keskinäisiä kohtia, anta-
koon yleinen seurakunta-kokous aina lauseensa. Kaikki
asiat, jotka yleisissä seurakunta-kokouksissa väätettä-
wiksi tulemat, owat edeltäpäin hiippakunnittain pidet-
täwissä pappeinkokouksissa walmisteltawat.

15 §. Jos kysymys nousee jo olewain seura-
kuntain jakamisesta, yhdistämisestä, lakkauttamisesta
tahi muusta muutoksesta, taikka uutten asettamisesta,
taikka kirkkoin autioksi jättämisestä tahi niiden raken-
tamisesta yhteen, niin on se, asianomaisten seurakun-
tien ja myös tuomiokapitulin ajatuksensa siitä lausut-
tua, annettawa Senaatin tutkittawaksi ja päätettä-
wäksi. Sellaisen kysymyksen saakoon seurakunta, suos-
tuttuansa siitä kirkonkokouksessa, taikka visva, käy-
tyänsä vispankäräjillä, ilmaantuneista syistä tuomio-
kapitulissa nostaa, niin myös tuomiokapituli itse,
milloin näkee sen tarpeelliseksi. Jos kysymys on tehty,
kuulusteltakoon asianomaisilta seurakunnilta, yhteisissä
taikka erinäisissä kirkonkokouksissa, kaikkia siihen kos-
kemia asianhaaroja ja lähettäköön sitten tuomiokapi-
tuli asian Senaatiin oman mietteensä ja kirkonkokous-
pöytäkirjain kanssa.
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16 §. Uutten papinwirkain asettaminen ja en-
tiseltä olewain lakkauttaminen seurakunnissa olkoon
seurakuntien omassa mallassa, joiden tulee kirkon-
kokouksessa siitä suostua. Kirkonkokouksen päätös on
kuitenkin annettawa tuomiokapitulin tutkittawakst ja
wahwistettawllksi.

17 tz. Kysymyksiä uutten hiippakuntain asetta-
misesta taikka entiseltä olewain muuttamisesta woi-
daan yleisessä seurakunta-kokouksessa nostaa; ja kokouk-
sen ehdotus siitä on annettawa Keisarin tutkittawakst
japäätettäwäksi. Prowastinläänien jaosta olkoon tuo-
miokapitulilla oikeus asianhaarain mukaan määrätä.

Toinen Osa.
Seurakunnan pyhistä toimituksista.

Neljäs luku.
Ihteisestä ja erityisestä jumalan-

palweluksesta.
18 §. Uhteinen, julkinen jumalanpalwelus on

koko maassa kirkoissa pidettäwä kunakin sunnuntaina
ja myöskin seuraawaifina wanhuudesta kristikunnassa
wietettyinä juhlapäiwinä, nimittäin: joulupäiwänä,
toisena joulupäiwänä, uudenwuodenpäiwänä, loppiai-
sena, Marian ilmestyspäiwänä, pitkänäperjantaina,
pääsiäismaanantaina, helatuorstaina, heluntaimaanan-
tämä ja Johannes kastajan päiwänä.

19 tz. Puolipäiwänkirkonmeno on näinä pai-
winä pidettäwä kaikissa seurakunnissa sekä maalla että
kaupungeissa.

Ehtookirkonmeno on pidettäwä niissä kaupun-
geissa, joissa kaksi pappia taikka useampi tekee wirkaa
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yhdellä kirkolla. Muissa kaupungeissa ja maaseura-
kunnissakin pidettäköön myös ehtookirkonmeno, missä
pllikkakunnalliset kohdat sitä myöntämät, josta asian-
omainen tuomiokapituli, kuultuansa papiston ja seura-
kuntain mielen, tarkempaan määrää.

Aamukirkonmeno on pidettäwä kaikissa niissä
seurakunnissa, sekä maalla että kaupungeissa, joissa
ei ole ehtookirkonmenoa, ja saarnataan siinä Kristuk-
sen kärsimisen historiasta paaston aikana ja katkis-
muksesta sinä wuoden aikana, jonka papisto ja seura-
kunta yksimielisesti katsomat siihen soweliaimmaksi.
Paitsi sitä pidettäköön aamukirkonmeno ensimäisenä
joulu-, pääsiäis- ja heluntaipciiwänä, missä asian-
haarat eiwät sitä estä.

20 §. Kaupungissa on joka wiikko wähintään-
kin yhtenä arkipäiwänä, jonka papisto yksin neuwoin
seurakunnan kanssa määrää, rukoushetki pidettäwä
raamatunselityksellä, mutta useamminkin, jos tuomio-
kapituli, kuultuansa papiston ja seurakuntien mielen,
antaa siitä käskyn. Maalla olkoon sama laki, missä
pllikkakunnalliset kohdat ja muut asianhaarat sitä waa-
tiwat ja myöntämät. Kaupungeissa pidettäköön rukous-
hetki saarnalla Kristuksen kärsimisen historiasta neljänä
ensimäisenä arkipäiwänä pääsiäisen aluswiikolla.

21 §. Ihteinen jumalanpalwelus edellämainit-
tuina päiwinä on toimitettawa siinä järjestyksessä, kun
käsikirja määrää; ja älköön pappi omaa mieltänsä
myöten siitä poiketko, ellei selwää lupaa ole toisessa
taikka toisessa tapauksessa tehdä asianhaarain mukaan.

22 §. Julkisen jumalanpalweluksen kanssa muina
seurakunnan taikka kansakunnan juhlina, olkootpa ru-
kous-, riemu-, kiitos- taikka walituspäiwiä, menetellään
niinkuin siitä joko jo on säätty, taikka wastedes ylei-
siä taikka erityisiä tilaisuuksia Marten määrätään.
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23 §. Saarna on wuotisina sunnuntai- ja
juhlaplliwinä pidettäwä näille päiwille käsi- ja ewan-
keliumikirjassll asetetuista teksteistä. Muina päiwinä,
jotka jumalllnpalweluksellawietetään, pidetään se niistä
teksteistä, jotka joko siksi kerraksi määrätään taikka
saarnamies wapaasti walitsee.

Älköön saarnaan sekoitettako mitä oppiin ei kuulu,
marsinkaan ei semmoista, joka woipi synnyttää hen-
gellisiä epäilyksiä tahi kansallista häiriötä, taikka sisäl-
tää loukkaamaa tarkoittelemista erityiseen ihmiseen,
taikka johdattaa huomiota sellaisiin erhetyksiin ja syn-
teihin, jotka ennen omat seurakunnassa olleet tunte-
mattomia, ja joiden mainitseminen käypi enemmin
pahennukseksi kuin parannukseksi, kaikki 126 §:ssä sano-
tun rangaistuksen hansiolla.

24 §. Veisattaessa käytetään niitä wirsiä, jotka
hywäksi otetussa wiisikirjaZsa loytywät, ja olkoon
saarnamiehellä lupa määrätä, mitkä wirret tahi wär-
syt näistä owat jumalanpalweluksessa weisattawat.

25 §. Weisuun myötä jumalanpalweluksessa
sunnuntai- ja pyhäpäiwinä olkoon lupa soittaa urkuja
taikka muita soweliaita soittimia; ja olkoon tämän
asian toimeenpano kunkin seurakunnan mallassa.

26 §. Ne rukoukset ja esirukoukset, jotka käsi-
ja ewankeliumikirjassa owat julkista jumalanpalwe-
lusta warten säättyinä, taikka eri tilaisuuksiin määrä-
tään, pidettäkööt niin, kuin ne sisältönsä puolesta
wahwistetut owat. Esirukoukset sairasten puolesta,
kuin myös rukoukset ja kiitokset lapsensynnyttäjäin kir-
woituksesta, tahi sairasten parantumisesta, tahi koh-
danneista kuoleman tapauksista taikka muista seura-
kuntaa koskemista asioista, pitäköön saarnamies tilai-
suuden mukaan sowitetuilla sanoilla lyhykäisesti ja
yksinkertaisesti.



4 luku

27 §. Jumalanpalwelus sekä mitä siihen kuu-
luu on kussakin seurakunnassa niiden toimitettawa,
joille saarnawirkll siinä on uskottu. Muu pappi äl-
köön siihen sekaantuko kirkkoherran luwatta, jos se
saapumilla on, tahi sen papin myöntymättä, jota siellä
mukaa tekee, taikka prowastin tahi tuomiokapitulin
käskemättä, ellei hätätila sitä waadi.

28 §. Jos sairaus taikka muu edeltä tietämä-
tön kohtaus estää papin, jonka olisi jumalanpalwelus
pidettäwä, sitä toimittamasta, niin menköön se seura-
kunnan papeista toimittamaan jumalanpalweluksen,
joka likimpänä asuu, taikka ensiksi saapi estymisestä
tiedon.

29 H. Jos pappi, joka yksinänsä seurakunnassa
mukaa toimittaa, tällä muotoa estyy, taikka jos seura-
kunnassa, jossa on useampi pappi, kaikki yhtaikaa
tulemat kykenemättömiksi jumalanpalwelusta pitämään,
kun seurakunta sitä warten kokoontunut on, niin joku
kirkkoraadin jäsenistä, tahi seurakunnan wcmhimmista,
taikka lukkari pitäköön, kun wirsi ensin on weisattu,
aamurukouksen, lukekoon sen päiwän tekstin ja siihen
kuuluman saarnan jostakin hywäksi katsotusta pos-
tillasta, ja lopettakoon tumallisilla kirkkorukouksilla ja
siunauksella.

30 §. Kaikkien pitää ahkeroiman tulla kirkkoon
jumalanpalweluksen alussa ja olla siinä loppuun asti.
Jos joku käytöksellään tekee häiriötä hartaudelle pi-
dettäwässä jumalanpalweluksessll, meneteltäköön häntä
kohtaan niinkuin XIII luwussa sanotaan.

31 §. Puolipäiwänkirkonmeno aljettakoon yli-
malkaan kello kymmenen edellä puolenpäiwän ja älköön
sitä wiiwytettäkö muiden kirkollisten toimitusten täh-
den; mutta kaupungissa, missä kaksi tahi useampi
seurakunta käy samassa kirkossa, määrätköön tuomio-
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kapituli, neuwoteltuansa seurakuntain kanssa, kuinka
puolipäiwänkirkonmenot ajan suhteen owat sowitetta-
wat. Sama olkoon lakina seurakunnista maalla,
missä erilaisten kielten wuoksi eri puolipäiwänkirkon-
menoja pidetään, kuin myöskin ajasta, jona aamu-
ja ehtookirkonmenot omat aljettawat. Jos muutoin
toisessa tahi toisessa paikassa olisi syytä, joka ajan
muuttamista waatifi, niin olkoon tuomiokapitulilla,
kuulusteltuansa asianomaisen seurakunnan mieltä, lupa
siitä määrätä.

32 §. Erityistä hartautta pitäköön perheen isäntä
usein kodissansa niiden kanssa, jotta siellä oleskelemat,
ja tulee papin seurakunnassa sanalla ja esimerkillä
wakawasti kehoittaa siihen sanankuulioitansa.

33 §. Erityistä hartaudenseuraa, johon kokoon-
tuu niin paljon ihmisiä, ettei sitä kotohartcwdeksi lukea
sorvi, saadaan myös pitää ilman asianomaisen pa-
piston kohtipäistä johdattamista; kuitenkaan ei, ilman
kirkkoherran erityisettä turvatta, sillä aikaa kuin yh-
teistä jumalanpalwelustll seurakunnassa pidetään.
Seurakunnan papiston tulee, niin paljon kuin heidän
aikansa soudattaa, käydä sellaisissa erityisissä hartau-
denseuroissa. Jos niissä joku, joka ei ole pappi,
taikka ei ole saanut asianomaista lupaa julkisesti saar-
nata, rupeaa pitämään opetuspuheita, jotka omat
ewankelista oppia wastaan, tahi saattamat häiriöihin,
niin kieltäköön kirkkoraati hänen sellaisesta opetustoi-
mesta wastedes seurakunnassa. Sitä kohtaan, joka
tällaisia hartaudenkokouksia toimittaa niillä ajoin,
jolloin niitä ei ole lupa pitää, taikka mastoin kirkko-
raadin kieltoa pitää niissä opettajan tointa, menetel-
lään niinkuin XIII luwussa sanotaan.
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Wiideg luku.
Kasteesta.

34 §. Lapset wanhemmista, jotka kuulumat
ewankelis-lutherillliseen seurakuntaan, omat ilman tar-
peetonta wiiwyttelemistä pyhään kasteesen saatettnwat.
Jos lapsen syntymisestä kuusi wiiktoa on kulunut ja
lapsi wielä on kastamatta, muistuttakoon seurakunnan
kirkkoherra siitä lapsen wanhempia tahi edusmiehiä.
Jos ei sitten kahdeksassa päiwässä lasta kasteta, eikä
laillisia esteitä woida näyttää, meneteltäköön wan-
hempia tahi edusmiehiä kohtaan niinkuin XHI lu-
wussa on säädetty; mutta älköön lasta mastoin wan-
hempain tahi edusmiesten wakaasti ilmoitettua tah-
toa saatettako kasteesen.

35 §. Lapsenkaste on papin toimitettawa siinä
järjestyksessä, kun käsikirja määrää.

36 §. Kaste toimitettakoon kirkossa tahi kotona,
joko sen papin tykönä, jota siihen pyydetään, taikka
lapsen wanhempain tahi edusmiesten, taikka jonkun
muun luona, kuten pappi ja lapsen wanhemmat tahi
edusmiehet siitä sopimat.

37 §. Kun kaste kerran on oikein toimitettu,
älköön sitä uudistettako. Mutta jos pappi saa tiedon,
ettei lapsi ole oikein kastettu, niin kastakoon hän sen,
juurituin se kastamaton olisi.

38 §. Löytölapsen, jonka kasteesta luotettawaa
tietoa ei woida saada, kastakoon sen seurakunnan
pappi, missä se löytty on, sillä tawalla kuin käsi-
kirjassa tästä säädetään.

39 §. Jos lapsi on niin heikko, että peljätään
sen ei hengissä pysymän siksikuin pappi ehditään saada
häntä kastamaan, niin joku hywämaineinen kristitty
ewankelis-lutherilaisesta uskontunnustuksesta kastakoon
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lapsen siinä järjestyksessä, kun käsikirja hätäkasteesta
säätää.

40 §. Hätäkaste pitää ilmoitettaman kirkko-
herralle, niin pian kuin mahdollista on, ja jos lapsi
eloon wirkenee, wahwistettaman sen mukaan, miten
käsikirja tästä sanoo.

41 §. ludalaiset jamuut, jotka kristittyjä eiwät
ole, kun he kääntywät ewankelis-lutherilaiseen seura-
kuntaan, owat kastettawat niinkuin käsikirja siitä
määrää.

42 §. Kllstettaissa pitää muutamia henkiä ole-
man kummeina saapumilla, ei kuitenkaan muita, kuin
ewankelis-lutherilaisen seurakunnan jäseniä, jotka owat
Herran pyhällä ehtoollisella käyneitä ja moittimatto-
mia elämässänsä. Kummit owat papille nimitettäwät,
kun kastamista anotaan.

Kuudes luku.
Kristillisestä kaswatuksesta ja opetuksesta.

43 §. Vanhempain ja holhumiesten pitää kas-
wattaa lapsensa ja holhottawansa kristillisesti ja opet-
taa taikka opetuttllll heille tarpeellinen tieto ewankelis-
lutherilaisessa opissa. Mestarit ja isännät, jotka owat
toisten lapsia ottaneet oppiin, palwelukseen taikka muu-
toin huoneesensa, pitäkööt samaten kuin wanhemmat
huolta lasten kristillisestä kaswatuksesta ja opetuk-
sesta. Seurakunnan papiston tulee tästä Maaria
pitää.

44 §. Jos wanhemmat. holhumiehet, mestarit
taikka isännät welwollisuutensa tässä laimin lyömät,
ja lapsi on ennättänyt seitsemän ajastajan ikään, eikä
wiela mitään ole tehty hänen opettamiseensa, niin
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kehoittakoon kirkkoherra heitä wakawasti welwolli-
suuteensa, wuoden lukukinkereissä taikka muussa sopi-
massa tilassa. Jos he kuitenkaan eiwät tätä.käskyä
tottele, tulee kirkkoherran kehoittaa lapsen kummeja
taikka likeisimpiä sukulaisia tässä kohden täyttämään
wanhempllin taikka holhumiesten welwollisuutta ja
tointa pitämään lapsen kristillisestä opetuksesta.

45 §. Jokainen seurakunta on welwollinen tointa
pitämään, ettei alituista tilaisuutta opetukseen kirjan-
lukemisessa ja kristin-opin taidossa puutu lapsilta,
joiden wanhemmat owat kykenemättömiä siitä itse
huolta pitämään, kuin myöskin orwoilta, joilla ei
ole sukulaisia eikä holhumiehiä, jotka tahtoisiwat taikka
taitllisiwllt heitä kristillisesti hoitaa. Kirkkoherra pitä-
köön siitä huolen, että seurakunta tämän welwolli-
suutensa oikein täyttää.

46 tz. Antaaksensa tarkan opetuksen kristin-opissa
lapsille, jotka owat tulleet siihen ikään ja kaswaneet
niin täyteen ymmärrykseen, kuin tarwitaan oikeaan
Herran pyhälle ehtoolliselle käymiseen, pitää papiston
kussakin seurakunnassa joka wuosi rippikoulua pitää
siinä järjestyksessä, kuin he kirkkoherran johdatuksella
keskenänsä siitä suostumat; ja tuomiokapituli määrät-
köön, kuulusteltuansa papiston ja seurakuntain aja-
tusta asiassa, kuinka pitkä aika wuodesta tähän rippi-
koulu-opetukseen on käytettäwä.

los wanhemmat tahi edusmiehet haluamat saada
lapsensa jonkun erinäisen, oman taikka wieraan seura-
kunnan papin yksityisesti opetettawaksi, ja se pappi
tähän myöntyy, olkoon tämmöinen yksityinen rippi-
koulu luwallinen.

Jos wanhemmat tahi edusmiehet owat wasta»
hakoiset laskemaan oikeassa ajassa lapsensa ja hol-
hottawansa rippikouluun, muistuttakoon heitä kirkko-
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herra heidän huolimattomuudestansa ja siitä sielun-
maarasta, jokarippikoulun wiiwytyksestä woi seurata;
jos eiwät ota kirkkoherran muistutuksesta ojentuaksensa,
ilmoittakoon hän sen kirkkoraadissa.

47 §. Kutka lapsista woidaan pitää walmis»
tuneina Herran ehtoolliselle, tutkikoon kirkkoherra yk-
sissä neuwoin niiden pappein kanssa, jotka lasten opet-
tamisessa owat olleet osallisina. Lapsille, jotka owat
kaksi wuotta käyneet yhteistä rippikoulua, mutta eiwät
kuitenkaan ole katsotut walmistuneiksi Herran ehtoolli-
selle pääsemään, on eri rippikoulu pidettäwä.

48 §. Niille lapsille, jotka rippikoulun päätet-
tyä owat katsotut kristillisesti «Valmistuneiksi uskonsa
tunnustamaan jaHerran pyhälle ehtoolliselle käymään,
pidettäköön, kirkkoherran määräämänä päiwänä jakäsi-
kirjan tarkemmin osottamalla tawalla, kirkossa julki-
nen ripille-laskemisen juhlallisuus, jossa lapset uskonsa
tunnustamat.

Mitkä lapset, kelpaamista syistä, jotka kirkko-
herran on walta tutkia, eiwät saata tässä yhteisessä
ripille-laskemisessa olla osallisina, laskettakoot eriksensä
ripille.

49 §. Tullaksensa tietämään, mitenkä warsinki
nuoriso on edistynyt kirjanlukemisessa ja kristin-opin
taidossa, ja millainen kristin-opin tieto on seurakun-
nalla yleisesti, sekä heitä siinä wieläkin edistääksensä
ja wahwistaaksensa, tulee papiston joka wuosi yli
koko seurakunnan pitää lukukinkereitä siinä järjestyk-
sessä, joka erittäin määrätty on. Näihin kokoontu-
koot wanhemmat, isännät, palkolliset ja työwäki, niin-
myös lapset, jotka siihen ikään tulleet owat. että heitä
sopii ja tulee kuulustella.

50 §. Koska aamu- ja ehtookiikonmenoissa
saarnataan jostakusta katkismuksen kappaleesta, pitää



6 lutu 15

saarnan päätettyä lyhykäisesti tuulusteltaman kirkossa
samasta kappaleesta erinomattain sitä nuorisoa, joka
wiimeksi kuluneina wuosina on päästetty Herran py-
hälle ehtoolliselle.

51 §. Kristin-opin opettamisessa pitää käytet-
tämän sitä katkismusta, joka laillisesti on seurakun-nassa otettu käytettäwäksi taikka turvallinen on.

52 §. Kuinka niiden suhteen on meneteltäwä,
jotka omat huolimattomat kristin-oppia oppimaan
taikka kristillistä kaswatusta ja opetusta lapsillensa
antamaan, säädetään XIII luwussa.

53 tz. Jos kristitty muukalaisesta uskontun-
nustuksesta, taikka se. joka kristitty ei ole, selwällä
ymmärryksellä ja wapaasta tahdosta papistolle jossa-
kussa seurakunnassa ilmoittaa haluamansa kääntyä
ewankelis-lutherilaisen seurakunnan yhteyteen, antakoon
kirkkoherra siitä tiedon tuomiokapitulille ja odottakoon
sen wastaustll. Tuomiokapitulin siitä määräyksen an-
nettua, pitää kääntywä tarkoin opetettaman «mankeli-sessa opissa ja. kun hän on sen tarpeellisesti käsittä-
nyt, otettaman ewankelisen seurakunnan yhteyteen, niin-
kuin käsikirja siitä sanoo.

Kristittyjä muukalaisesta uskontunnustuksesta
otettakoon seurakuntaan kirkkoraadin edessä, ja seuraa-
mana sunnuntaina ilmoitettakoon se seurakunnalle ru-
kouksella Jumalalle. Niiden ottaminen, jotka eiwät
kristittyjä ole, on toimitettawa kirkossa ja kuulutus
siitä sopimilla kehoitukfilla seurakunnalle luettawa saar-
nastuolista lähinnä edellisenä sunnuntaina. Jos otet-
tawat taudilta taikka muista syistä eiwät moi tulla
kirkkoon, tapahtukoon tämä ottaminen erityisesti to-
distajain läsnä ollessa, ja seuraamana sunnuntaina
ilmoitettakoon se seurakunnalle.
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Seitsemäs luku.
Ripistä.

54 §. Uleinen rippi, jossaripitettäwät tunnus-
tamat syntinsä yleisesti, anomat niitä anteeksi ja saa-
mat päästön, on käsikirjan osottamalla tawalla toi-
mitettawa, walmistukseksi Herran pyhälle ehtoolliselle,
kaikkein niiden kanssa, jotka tästä sakramentista ha-
luamat osallisiksi tulla. Kutka yhdessä käymät Herran
ehtoolliselle, niiden pitää myös yhdessä olemanripillä,
joka kirkossa toimitetaan.

55 §. Jos muutoin joku haluaa yksinänsä sie-
lunpaimenelle sellaisen yleisen synnintunnustuksen tehdä
ja häneltä saada päästön, niin älköön sitä häneltä
kiellettäkö.

56 tz. Erityinen rippi, jossa joku erityinen synti
tunnustetaan ja anteeksi anotaan taikka muutoin oman-
tunnon hädässä ja lewottomuudessa lohdutusta ja
neuwoa pyydetään Jumalan pyhästä sanasta, pitää
sielunpaimenen pitämän niiden kanssa, jotka sitä hala-
jawat, jaannettakoon siinä katumaisille erityinen päästö.

57 §. Ne, jotka joistakin julkisista törkeistä
synneistä ja rikoksista omat tuomitut, ripitettäkööt eri-
tyisesti käsikirjassa sanotulla tawalla, kun he, osottaen
syntinsä katumista ja päästön halajamista, sitä pyy-
tämät. Tämä rippi tapahtukoon joko yksityisesti pa-
pin edessä taikka moniain seurakunnan jäsenten saapu-
milla ollessa, taikka myöskin koko seurakunnan läsnä
ollessa Herran alttarin edessä, miten maan ne tah-
tomat, jotka tällaista rippiä pyytämät.

58 §. Niiden suhteen, jotka tahtomat sielun-
paimenelle salaisessa tunnustuksessa ilmoittaa jonkun
rikoksen, joka heidän omaatuntoansa waiwaa, pitää
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sielunpaimenen erityisessä ripissä menetellä seuraamalla
tawalla:

a) Jos teko, jonka syntinen tunnustaa, on jo
täytetty ja muille tietämätön, paitsi hänelle ja niille,
jotka hänen kanssansa siinä mahdollisesti owat osalli-
sina olleet, ja hän katumuksen näyttää, niin antakoon
pappi hänelle päästön. Sama olkoon latina kun
hän tunnustaa teon, josta hän on oikeuden tutkitta-
wllna ollut, mutta tuomari hänen on wapaaksi tuo-
minnut.

d) Jos teko on sellainen, että se on koskenut
ihmisten henkeä taikka yhteistä menestystä, ja siitä
on yleisesti liikkunut todenmuoto isiin syihin perustuma
huhupuhe, taikka syntistä siitä teosta on julkisesti soi-
mattu tahi oikeudessa käytetty, manatkoon pappi häntä
tunnustamaan tuomarin edessä. Jos hän ei siihen
tahdo myöntyä, ja teko on täytetty eikä woi enään
kenenkään wahingoksi tahi turmioksi käydä, wiiwy-
telköön pappi kuitenkin päästöä jonkun ajan, jollei
syntinen ole kuolinwaarassa ja näytä katumusta.
Mutta jos teko wieläkin woi jotakin onnettomuutta
tahi wahinkoa tuottaa, niinkuin että toista yleisesti
luullaan samaan asiaan syypääksi tahi siitä oikeudessa
käytetään, taikka muuta senkaltaista, niin älköön pääs-
töä annettako ennenkuin hän tuomarin edessä tunnus-
taa teon, taikka, ollessaan suurimmassa kuolinwaa-
rassa, on sen tunnustanut kahdelle todistajalle tahi
yhdelle paitsi pappia.

o) lokll ripin tmwissa näin uskoo asiansa pa-
pille, sitä älköön pappi ilmoittako, sen rangaistuksen
haastolla, kun 123 §:ssä sanotaan. Jos pappi käs-
ketään todistamaan asiassa, josta hän ei muuta tiedä,
paitsi mitä ripissä on hänelle uskottu, älköön M
julkaisko. ,

2
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6) Jos joku sälä-ripissä tunnustaa rikoksen, joka
hänellä ja useammalla hänen kanssansa on hankkeissa
isänmaan rauhaa ja makuutta, taikka yksityisten hen-
keä ja onnea ivastaan, niin pitää papin tarkkaan tie-
dustella kaikki asianhaarat, jos mahdollista on. ja
manata syntistä antamaan teko julkisesti ilmi. Jos
hän siihen ei taiwu, niin ilmoittakoon pappi aikaisin
ja warowaisesti asian niille, joihin se koskee, ja anta-
koon heille tietoa asianhaaroista, sen werran kuin
miettii sopimaksi, ilman syntisen suorastaan taikka
wälikohtaisesti siitä ilmi tulematta.

Kahdeksas luku.
Herran ehtoollisesta.

59 §. Herran pyhää ehtoollista on yhteisessä
jumalanpalweluksessa sunnuntai- ja juhlapäiwinä jaet-
tawa, niin usein kuin seurakunnan jäsenet, jotka es-
teettömiä omat Herran ehtoolliselle käymään, owat
ilmoittaneet haluamansa siitä osallisiksi tulla.

60 §. Kaikki, jotka tahtomat Herran pyhää
ehtoollista nautita, ilmoittakoot tämän tahtonsa seura-
kunnan kirkkoherralle.

61 §. Jos seurakunnassa, jossa on tapana
jakaa Herran ehtoollista päiwänä jälkeen ripityksen,
joku pyytää siitä heti rippitoimituksen päätettyä eri-
tyisesti osalliseksi tulla, ja woi näyttää otollisia syitä,
niinkuin matkaan lähtöä, joka wiiwytystä ei siedä,
taikka muuta sellaista; älköön sitä kiellettäkö.

62 §. Jos joku on sairasna tahi wanhuu-
desta heikkona, eikä woi kukkoon mennä, taikka muu
todellinen hätätila silloin on lupa Henan ehtool-
lista kotonakin jakaa.
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63 §. Älköön muu. kuin pappi, pyhää eh-
toollista jakako. Mutta jos joku on kuolemanwaa-
rassa, niinkuin merihädässä taikka muussa onnetto-
muudessa, ja pappia ei ole säätämissä, niin on kenen
kristityn tahansa, jota hän siihen pyytää, lupa an-
taa hänelle Herran ehtoollista, jos hän uskonsa wcch-
wistuksekfi halajaa sitä nautita.

64 §. Jokaisella olkoon oman koettelemuksensa
mallassa, kuinka usein hän pyhän ehtoollisen osalli-
suuteen tulla tahtoo. Jos joku päälle ajastajan on
poissa, muistuttakoon papisto siinä seurakunnassa,
jossa hän asuu, kristillisellä rakkaudella ja hiljaisuu-
della häntä Herran ehtoollisen laiminlyömisestänsä,
niinkuin 91 §:ssä sanotaan.

65 §. Pyhälle ehtoolliselle älköön päästettäkö:
a) niitä, jotka eiwät wielä ole opetetut ja ripille

lasketut, niinkuin VI luwussa säätty on, ellei niin
ole, että he tautiwuoteella sitä erinomaisesti halaja-
mat ja sen armon käfittäwät',

d) mielipuolia, niin kauwan kuin omat mielen
puutteessa;

o) niitä, jotka maallinen laki on rikoksesta tuo-
minnut, niin kauwan kuin eiwät nöyrry erityistä
rippiä tekemään, eikä niitä, jotka tuomiokapituli on
määrännyt olemaan ehtoollisen nauttimisesta toistai-
seksi suljettuina.

66 §. Älköön mikään pappi huhupuheen ja
kulkujutun tähden, taikka wihasta ja pahansuomasta,
taikka oman tahi sukulaistensa asian wuoksi, taikka
mistään muusta tekosyystä, joka ei ole lakiin perus-
tettu, ketään pyhältä ehtoolliselta estäkö, sen edes-
mustauksen haastolla, joka 126 §:ssä sanotaan.

67 §. Mykiltä, jotkakristillisesti elämät, älköön
pyhää ehtoollista kiellettäkö, kun he selwästi ilmoit-
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tawat halunsa, eikä myöskään sairasmielisiltä, kun
he selwällä päällä öwat.

68 tz. Jos joku, joka tietysti on törkeästä ri-
koksesta syytettynä ja tutkinnon alaisena, taikka joka
on ollut oikeuden tutkittamatta rikoksesta, jonka ilmi-
tulo, silloin santamain täysien todistusten puutteessa,
on jätetty wastaiseen aikaan, pyytää Herran ehtoolli-
selle, niin pitää kirkkoherran häntä, ennen ehtoollisen
nautitscmista, wakawasti kehoittaa wilpittömään tun-
nustukseen.

69 §. Jos tuntematon pyytää Herran pyhälle
ehtoolliselle, menetelköön pappi niinkuin 155 §:n koh-
dassa d) on sanottu.

70 §. Jos joku. joka Herran pyhälle ehtoolli-
selle aikoo astua, hawaitaan wäkewistä juomista juo-
puneena taikka muutoin silminnähtäwässä mielenhäm-
mennyksessä, näytettäköön hän pois armopöydästä.

HhdeKsög luku.
Vihkimisestä awioliittoon.

71 §. Ne. jotka awioliittoon toistensa kanssa
mennä tahtomat, omat wihkimisellä yhdistettäwät,
niinkuin käsikirja siitä sanoo.

72 §. Ennenkuin voihkiminen tapahtuu, on awio-
liiton suostumus kirkossa kuulutettawarukouksen kanssa
Jumalalle, kuten siitä erittäin on säätty.

73 §. Awioliiton kuulutuksen antakoon sen seura-
kunnan kirkkoherra, jossa morsian on kirkonkirjoissa.

Kuulutusta älköön annettako:
a) kun jompikumpi, mies taikka nainen, ei ole

kristitty;
d) miehelle taikka naiselle, joka ei wielä ole Her-

tan pyhästä ehtoollisesta osalliseksi tullut;
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o) niissä tapauksissa, jolloinkayhteinen laki taikka
siihen kuulumat asetukset kieltäwät awioliiton.

74 tz. Kun aiwottu awioliitto on kuulutettu
ja ei mitään estettä sen täyttämistä ivastaan ole il-
moitettu; niin pitää wihkiminen toimitettaman ja sitä
ei kauwan wiiwytettämän, ellei siihen ole erinomaisen
tärkeitä syitä.

75 §. Vihkiminen toimitettakoon joko kirkossa
taikka kotona, ja olkoon siinä saapumilla »vähintään-
kin kaksi todistajaa.

76 §. Jos muu pappi tulee wihkimään, kuin
kirkkoherra siinä seurakunnassa, jossa awioliitto kuu-
lutettu on, antakoon kirkkoherra todistuksen että kuu-
lutus on tapahtunut ja ettei mitään esteitä ole awio-
liiton täyttämistä ivastaan «nykimisellä. Sellaisetta
todistuksetta älköön muu pappi wihkimistä toimittako,
sen edeswastauksen haastolla, joka 126 §:ssä sano-
taan.

77 §. Jos mies taikka nainen ei lupaa toi-sensa kanssa naimisiin mennä, kun pappi sitä häneltä
wihillä oltllissa kysyy, pysäyttäköön pappi toimituksen.

Kymmenes luku.
Lapsensynnyttäjäin kirkkoon-ottamisesta.

78 tz. Kun awiowllimo on synnyttänyt lapsen
ja sen säikeen tcrweeksi tullut, tehköön pappi rukouk-
sen sa kiitoksen hänestä, joko waimon käydessä ensi
kerran kirkossa taikka kotonakin, käsikirjan mukaan.

79 §. Kun morsian taikka naimislupauksissa
maattu on synnyttänyt lapsen, pidettäköön hänestä,
joko kirkossa taikka kotona, semmoinen rukous, kuin
käsikirjassa on erittäin määrättynä.



2ö 11 luku.

Hhdestoista lnkn.
Hautaamisesta ja haudan-siunaamisesta.

80 §. Kun kuolema on tapahtunut, niin pitää,
wiipymättä siitä seurakunnan kirkkoherralle tehdyn il-
moituksen jälkeen, ruumis «viimeistäänkin puolen wuo-
den kuluttua kuolinpäiwästä hauduttaman joko yhtei-
seen hautausmaahan taikka erityiseen hautasiaan, jonka
'.vainaja itse ennen kuolemaansa taikka hänen omai-sensa sen jälkeen asianomaisella luwalla hänelle «va-
linneet owat.

81 §. Ruumis haudattakoon joko siinä seura-
kunnassa, missä kuolema on tapahtunut tahi missä
«vainajalla on tuolinhetkenä ollut kotonsa lähi mihin
hän kiinteää omaisuutta on jälkeensä jättänyt, taikka
mihin hän ennen kuolemaansa on haudan itsellensä
määrännyt, taikka hänen omaisensa sen hänelle wa-
litll tahtomat.

82 tz. Haudan-siunaaminen on toimitettawa
jommallakummalla niistä kahdesta muodosta, jotka
käsikirjassa owat säättyinä.

83 §. Haudan-siunaamista käsikirjaan otetulla
täydellisemmällä muodolla, eli niin kutsuttua juh-
lallista haudan-siunaamista, älköön keneltäkään kiel-
lettäkö, paitsi niissä tapauksissa, jotka tässä jälem-
pänä mainitaan.

Tällaisessa haudan-siunaamisen tilassa on lupa
pitää seurakunnassa tawallisia hautausmenoja saatto-
seuralla, kelloin soittamisella y. m., asianomaisten tah-
don mukaan.

84 §. Tässä mainittu haudan-siunaaminen toi-
mitettakoon joko haudalla, taikka kirkossa, taikka eri-
näisessä huoneessa, jota seurakunta tähän käyttää.
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taikka myös wainajan kotona, jos asianhaarat sitä
wlllltiwat.

85 §. Jos wainajan ruumis on haudattawa
toisessa seurakunnassa kuin missä kuolema on tapah-
tunut, toimitettakoon haudan-siunaaminen kumpaisessa
näistä seurakunnista asianomaiset mieluisimmasti tah-
tomat. Jos tämä siunaaminen on tapahtunut toi-sessa seurakunnassa kuin missä ruumis haudataan,
älköön sitä hautaan laskettaissa mitään kirkollista
toimitusta enään pidettäkö.

86 §. Jos wainajan puoliso tahi likinäisim-
mät omaiset haluamat ruumissaarnaa, niin saa siihen
myöntywä pappi sen pitää haudan-siunaamisen ohessa.

87 §. Kun haudan-siunaamisen tilassa waina-
jan elämäkerta luetaan, tehtäköön se ilman liikanaista
laweutta ja turhaa kehumista.

88 §. Sillä lyhykäisemmällä siunausmuodolla,
jota käsikirjassa on säättynä, pitää hauduttaman:
kuolleena syntynyt lapsi; lapsi, jokakastamatonna on
kuollut; se jossakin seurakunnassa kuollut, josta ei
tiedetä kuka hän on taikka missä hänen oikea totonsa
on ollut; se, joka on kuollut wäkewiä juomia ylelli-
sesti nauttiessansa; ne, jotka omat äkkipikaisuudessa
tappaneet toinen toisensa taikka muutoin rikoksen teossa
saaneet surmansa, ja se, joka tahallaan on itsensä
surmannut.

Tällaisen hiljaisen haudan-siunaamisen toimittaa
pappi, mutta ilman minkäänlaisia menoja, puheita,
saarnaa ja kellojen soittamista, ainoastansa likinäi-
simpäin omaisten läsnä ollessa, jos niitä on ja he
tahtomat mumista saattaa, sekä hautaamiseen maltta-
mattomasti tarpeellisten henkien saapumilla ollessa.
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Kahdestoista luku.
Erityisestä sielunhoidosta.

89 §. Papisto kussakin seurakunnassa olkoon
welwollinen sancmkuulioitansa erityisestikin Jumalan
sanalla ahkerasti etsimään, sekä huolta pitämään hei-
dän kristillisestä uskostansa ja elämästänsä.

90 §. Jos seurakunnan jäsenen hawaitacm il-
moittaman sellaista mielipitoa, joka on mastoin ewan-
kelis-lutherilaista uskoa, tulee vapiston siinä seura-
kunnassa, jossa hän asuu, hiljaisuudella ja rakkaudella
opettaa häntä ja koettaa Jumalan sanalla johdattaa
häntä huomaamaan erhetyksensä.

91, §. Sitä, joka on kauwemman aikaa ollut
käymättä Herran ehtoollisella, puhutelkoon pappi rak-
kaudella ja hiljaisuudella ja kokekoon liikuttawaisilla
nuhteilla ja kehoituksilla Jumalan pyhästä sanasta
waikuttaa hänessä sellaisen mielentilan, että hän paran-
nukseksensa ja lohdutukseksensa tahtoo ja taitaa Herran
ehtoollista nautita. Jos hän tässä yhä näyttää ylen-
katsetta ja »vastahakoisuutta Herran ehtoollista mus-
taan, meneteltäköön häntä kohtaan niinkuin 103 §:ssä
sanotaan.

92 §. Hengellisesti raskasmielisiä pitää papin,
kutsuttuna taikka kutsumatta, Jumalan sanasta opet-
taa, lohduttaa ja wahwistaa.

93 §. Jos joku on rikoksesta tuomittu, pitää
papiston mukaisuudella ja rakkaudella häntä erittäin
puhutteleman ja, hänen erilaisen sieluntilansa mukaan,
joko koettaman taiwuttaa katuwaisuuteen, taikka loh-
duttaman ja rohwaiseman.

94 §. Jos joku seurakunnassa yleisesti tiede-
tään pahan-elkisesti elämän, waikkei häntä mistään
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rikoksesta tuomittu ole, pitää papiston häntäkin erit-
täin puhutella ja waroittaa.

95 §. Kun pappi kutsutaan sairaan tykö. pitää
hänen kutsumusta noudattaman, ellei niin ole, että
hän itse makaa sairasna, on welwollinen pitämään
yhteistä jumalanpalwelustataikka woipi näyttää muun
laillisen esteen, jolta ei millään muotoa pääse lähte-
mään. Jos este on sellainen, joka pian menee ohitse,
älköön hän olko heti sen perästä sinne menemättä.
Pappi, joka tässä kohden laiminlyöpi welwollisuu-
tensa, olkoon edeswastauksen alainen, niinkuin 125
H:ssä sanotaan.

96 §. Jos joku makaa sairasna kuumemman
aikaa, kutsumatta tykönsä pappia, käyköön pappi kui-
tenkin häntä katsomassa ja puhutelkoon häntä hänen
sielunsa tilasta. Jos sairas on jumalattomasti elä-
nyt, pitäköön pappi hänestä erinomaista huolta.

97 tz. Tarttuwaisen kulkutaudin liikkuessa jossa-
kin paikkakunnassa, olkoon papin welwollisuus ei ai-
noasti kutsuttllissa tulla sairasten tykö, maan myös
kutsumatta käydä heidän luona ja pitää huolta hei-
dän hengellisestä hywästä, niin kauwan kuin aika on
ja sairaat wielä owat täydessä tunnossansa. Va-
roittakoon myös termeinä olemia miettimään aika-nansa mitä heidän sielunsa parhaaksi sopii.

98 §. Niiden tykönä, jotka wankiudesfa owat,
pitää asianomaisen papiston ahkerasti käymän, erit-
täin tiedustaman jokaisen mielentilaa ja kristinopin-
taitoa, huolellisesti opettaman heitä, jos taitamatto-
mia owat, tarkasti katsoman että irstaiset ja pahat
tawat heidän joukossansa estettäisiin, ja pyytämän
tlliwuttaa heitä parannukseen puhuttelemisilla ja sopi-
milla nuhteilla Jumalan pyhästä sanasta.
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99 §. Wankia, joka hengeltä tuomittu jaran-
gaistuksen kärsimä on, pitää papin siihen kristillisesti
wlllmistamcm. Tämä malmistamme» on likinäisim-
mästi wankihuuncen papin, taikka, missä sitä ei ole,
paikkakunnan papiston tehtäwä; kuitenkin sopii tuo-
miokapitulin tähän määrätä muukin pappi, jota siihen
tärkeään toimitukseen marsinkin taitamana pidetään.
Jos hengeltä tuomittu pyytää puhutella jotakutapaikka-
kunnan erinäistä pappia, olkoon kutsuttu kieltämättä
welwollinen hänen pyyntöänsä noudattamaan. Jos
hän pyytää pappia seuraamaan itseänsä kuoletus-
paikalle, älköön pappi tätä palwelusta häneltä kieltäkö.

SolmMsiM luku.
Kirkkokurista.

100 §. Niiden suhteen, jotka pahan-elkisellä elä-
mällä taikka määrällä opilla taikka kristillisten wel-
wollisuuttensa laiminlyömisellä saattamat pahennusta
seurakunnassa, pitäköön seurakunnan papisto ja kirkko-
raati kristillistä kirkkokuria.

10l §. Jos joku seurakunnassa hawaitlllln paa-
tuman julkiseen syntiin ja pahuuteen, josta häntä kui-
tenkaan ei ole oikeuteen wedetty, saakoon hän ensinnä
waroituksen kirkkoherralta yksinänsä; jos hän siitä ei
ota ojentuaksensa, niin on waroitus kirkkoherran uu°
distettawa kahden tahi kolmen makuiseksi kristityksi
tunnetun seurakuntalaisen läsnä ollessa; jos-ei sitten-
kään ojennusta tule, antakoon kirkkoraati hänelle ma-
roituksen koko seurakunnan nimessä. Jos hän kuiten-
kin pysyy katumattomuudessansa, tuomitkoon silloin
kirkkoraati hänen kadottaneeksi oikeuden olla kummina,
walita jäseniä kirkkoraatiin, edusmiehiä yleiseen seura-
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kunta-kokoukseen ja niiden walitsioita, sekä oikeuden
itse tulla walituksi mainittuihin toimituksiin; kuitenkin
pitää kirkkoraadin tästä tekemä päätös annettaman
tuomiokapitulin tutkittawaksi, jota, jos asianhaarat
siihen antamat syytä, kutsukoon erhettyneen eteensä
ja, jos hän, saatuansa makaan waroituksen, ei sitten-
kään näytä parannusta, saapi määrätyksi ajaksi tuo-
mita hänen kelwottomccksi nauttimaan Herran ehtool-
lista. Jos hän luopuu synnistänsä ja tunnustaa,ja
pyytää sen anteeksi erityisessä ripissä sielunhoitajan
edessä, antakoon kirkkoraati edellämainitut edut hänelle
jälleen, ja ilmoittakoon sen myös tuomiokapitulille.
Sama laki olkoon niistä, jotka owat törkeistä rikok-
sista wedetyt Maalliseen oikeuteen ja siellä tuomitut
rangaistukseen, mutta jotka tästä rangaistuksesta eiwät
ole ojennusta ottaneet.

102 §. Jos wanhemmat eiwät anna toimit-
taa lapsiansa kastcttawiksi, taikka jos joku seurakunnan
jäsen tahallansa on huolimaton hankkimaan kristillistä
kaswlltusta ja opetusta omille lapsillensa tahi niille,
jotka hänen hoidettawina owat, ja jos he eiwät ole
ottaneet ojennusta waroituksen sanasta, niin mene-
teltäköön heitäkin kohtaan niinkuin 101 §:ssä sa-
nottu on.

103 §. Jos seurakunnan jäsen tekee itsensä
syylliseksi julkiseen Jumalan sanan ja jumalisuuden
harjoitusten ylenkatseesen, eripuraisuuteen awioliitossa,
tylyyteen lapsia, perhettä tahi muita alustalaisia koh-
taan, ynseyteen Vanhemmillensa sekä leppymättömyy-
teen, eikä opetuksen ja waroituksen sanalla ole anta-
nut itseänsä ojentaa; olkoon laki sama kuin 101
tz:ssä sanotaan.

104 §. Jos seurakunnan jäsen, joka määrää
oppia suosii, pyytää muita siihen mielellä, ja saattaa
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niin muodoin häiriötä ja pahennusta seurakuntaan,
taikka jos joku ei tottele kirkkoraatia, kun se kieltää
häntä pitämästä opetuspuheita erityisessä hartauden-
kokouksessa, antakoon kirkkoraati siitä tuomiokapitulille
tiedon.

105 §. Jos seurakunnan jäsen, jonka kuulus-
teleminen kirjanlukemisessa ja kristinopin taidossa
katsotaan tarpeelliseksi, laiminlyöpi lukukinkerit, taikka
ei anna lastensa tahi muiden hänen käskynsä alais-
ten käydä lukukinkereissä tahi rippikoulussa, taikka
jos joku saattaa itsensä »vikapääksi hämmennykseen
jumalanpalweluksessa, tahi sellaiseen rikokseen siinä,
kuin 30 §:ssä mainitaan, taikka rikkoo sitä wastacm,
mitä 33 §:ssä on säädetty erityisen hartaudenkokouk-sen ajasta, olkoon waroitettawa, niinkuin 101 § sanoo.
Jos hän ei siitä itseänsä paranna, ilmoittakoon kirkko-
raati asian maalliselle oikeudelle.

Kolmas Osa.
Kirkollisista »viroista seurakunnan pyhiä

toimituksia warten.

Neliäötoistll lnkn.
Papinwirasta yleensä.

106 §. Papinwiran toimitettawia omat julki-
nen jumalanpalwelus, pyhät sakramentit ja muut kir-
kolliset toimitukset, jotka VI, VII, IX—XI luwuissa
nimitetyt omat. Älköön kukaan toimittako mitä nain
muodoin papinwiran tehtäwäksi kuuluu, jollei hän
ole, niinkuin tässä jälempänä sanotaan, wirkaan kel-
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wolliseksi katsottu ja wihitty; mutta hätätilassa olkoon
nuudatettawana mitä siitä, kunkin asian laadun mu-
kaan, asetettu on. Hywiksitunnetuille ja kristillismie-
lisille hengille saakoon kuitenkin pispa ja tuomiokapi-
tuli, koeteltuansa heitä ensin, antaa luwan saarnata
ja käydä kristinopin opettamiseen seurakunnassa osalli-
siksi. M-oppilaisille, jotka itseänsä saarnawirkaan wal-
mistelewat, saamat myös kirkkoherrat seurakunnissa an-
taa sellaisen luwan.

107 §. Papinwiran erinäisenä toimena on myös-
kin erityisen sielunhoidon ja kristillisen kirkkokurin pitä-
minen; ollen kuitenkin muillakin seurakunnan jäsenillä
welwollisuus ja oikeus siihen osaa ottaa.

108 §. Sen, joka tahtoo papiksi päästä, pitää
oleman puhdasnimisen ja hywämaineisen, tunnetun
jumaliseksi ja kristilliseksi elämässänsä, kahdenkolmatta
wuoden wanhan, yli-opistossa tietonsa puolesta hy-
wäksytyn niissä opin-aineissa, jotka papin walmis-
tukseen kuulumat ja erittäin säädetyt owat, ja ei wai-
watun sellaisella taudilla taikka wirheellä ja wialla
jäsenissä, puheessa tahi aistimissa, joka haittaa papin-
wiran toimittamista taikka muutoin loukkaawata on.

109 §. Papiksiwihkimistä pyytämä liittäköön
hakemukseensa: kasteen-atestin sekä todistuksen Herran
ehtoollisella käymisestä ja maineesta, asianomaisen
kirkkoherran antamat; todistuksen yli-opistosta käy-
töksestänsä ja opinnoistansa siellä; todistuksen teke-
mistä opinnäytteistänsä ja, jos hän päälle puolen
wuoden on ollut yliopistosta eronneena, ennenkuin
ilmoittaa itsensä papiksi wihittäwäksi, myöskin todis-
teen elämästänsä kirkkoherralta siinä tahi niissä seura-
kunnissa, missä hän wäli-aikllna on oleskellut. Jos
hakialla jo on wirka, jonka wuoksi hänelle wihkimi-
nen woidaan myönnyttää, niin liittäköön silloin hake-
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muksecnsa, asianomaisen papinkirjan lisäksi, todistuksen
siitä wirkakunnasta. jonka alle hän kuuluu. Jos se
on tuomiokapituli, niin olkoon paljas hakemus kylläkst.

110 §. Joka tuomiokapituliin on antanut ha-
kemuksen »vihkimisestä saarnllwirkaan, hänen pitää,
ennenkuin wihittäwäksi pääsee, näyttää pispan ja tuo-
miokapitulin edessä kuntonsa toimittamaan saarna-
wirkaa Jumalan seurakunnan rakennukseksi, seuraawain
opinnäytteiden kautta:

»,) siinä kaupungissa, jossa tuomiokapitulilla on
istuntonsa, määrättynä päiwänä julkisessa jumalan-
palweluksessa saarnata suomen ja ruotsin kielillä;

d) tuomiokapitulin edessä pitää kyselmys josta-
kusta hänelle edeltä määrätystä katkismuksen kappa-
leesta ja lyhykäinen selitys jostakusta hänelle edeltä
sanotusta raamatunpaikasta; sekä

o) tuomiokapitulin edessä käydä julkinen tutkinto,
jossa pispa, tuomioprowasti ja molemmat uskontie-
teiscsti oppineet tuomiokapitulin asessorit kuulustele-
mat mihin määrään hänellä on kuntoa papinwiran
toimittamisessa käyttää niitä jumaluusopin oppi-ai-
neita, joissa hänen tieteellinen taitawuutensa jo on
yli-opistossa arwosteltu. Ia päättäköön tuomiokapi-
tuli siinä järjestyksessä, joka on määrätty siellä esiin
tulewain asiain tutkimiselle, onko hakia kelwollisena
pidettäwä papinwirkaan wihittäwäksi, wai eikö.

111 §. Älköön ketään papiksi wihittäkö, ellei
hän ole saanut kutsumusta toimittamaan papillista
wiikaa joko seurakunnalta itseltään tahi toisen papin
apulaisena, taikka ole mäkinainen tiedetten tahi kiel-
ten opettaja maan yli-opistossa tahi opilliskouluissa,
taikka mäkinainen wirkamies tuomiokapitulissa, ja sen
ohessa myöskin sitoutunut tuomiokapitulin määräystä
myöten apuna olemaan papillisella palweluksella siinä
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paikkakunnassa, jossa hänellä on Mirkansa, taikka
muuallakin sinä aikana, jona hänen mäkinainen «vir-
kansa sen myöten-antaa.

112 tz. Kun mäkinainen papinwiika on awo-
naisena, taikka pappi on wiran toimittamisesta croi-
tettu pitemmäksi tahi lyhemmäksi aikaa, taikka tuomio-
kapituli katsoo mäkinaisen papin kiwuloisuudesta tahi
wanhuudesta kykenemättömäksi Mirkaansa täydellisesti
toimittamaan, taikka seurakunta on niin lawea ja kan-
sakas, että mäkinainen pappi ei yksinänsä ennätä sitä
täysin hoitaa, niin kutsukoon ja määrätköön tuomio-
kapituli, wirkaa pitämään taikka mäkinaista pappia
auttamaan, jonkun niistä, jotka omat itsensä ilmoit-
taneet papinwirkaa saamaan, kun irtainta pappia ei
löydy siihen pantawaksi. Apulaiseksi mäkinaiselle pa-
pille määrättäköön mahdollisuutta myöten se, jota hän
parhaiten tahtoo, kun waan kutsuttu muutoin on otol-
linen; jos llwonaisella papintilalla armowuosia nau-
titaan, määrättäköön armowuoden saarnaajaksi mie-
luisimmin se, jota armowuotten nauttia siksi ehdottelee.

113 §. Älköön ketään apupapiksi wihittäkö.
ellei kirkon ja seurakuntien palwelus todellisesti sitä
waadi. taikka niin kauwan kuin ennestään wihittyjä
on hiippakunnassa irtaimina ja wiran toimitukseen
taytettäwinä.

114 tz. Kukin wihittäköön siinä hiippakunnassa,
jossa hän wirkaa toimittamaan kutsuttu on. taikka
johon hän papiksi päästä tahtoo. Älköön tässä
wäliä siitä pidettäkö, onko hän samassa hiippakun-
nassa taikka muualla syntynyt tahi kaswatettu. Jos
papinwirkaan hakioita on useampi, kuin apupappein
tlllwe silloin waatii, niin oman hiippakunnan lapsia
otettakoon etumaisina, kun he toisten hakiain wertai-
siksi nähdään.
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115 §. Papiksiwihkimisen toimittakoon hiippa-
kunnan pispa. Kun pispcinwirka on awonaisena,
taikka pispa sairauden tähden estettynä, tehköön tuo-
mioprowasti taikka wanhin papiksi wihitty tuomio-
kapitulin asessori tämän toimituksen.

116 §. Papiksiwihkiminen on toimitettawa
hiippakunnan tuomiokirkossa, ellei hätätila waadi sitä
muualla tehtäwäksi. Ennenkuin siihen rumetaan, pitää
tieto siitä, jos mahdollista on, edellisenä sunnuntaina
tahi juhlapäiwänä rukouksen kanssa Jumalalle kir-
kossa annettaman.

117 §. Papiksiwihkimisessä, joka toimitetaan
käsikirjan maalaamassa järjestyksessä, pitää papin-
wirkaan wihittäwäin tehdä seuraama wala: Minä
N. N. lupaan ja wannon Jumalan ja hänen pyhän
ewankeliuminsa kautta, että minä, toimittaessani Ju-
malan seurakunnassa saarnawirkaa, jota nyt olen wal-
mis wastaan ottamaan, olen uskollisesti ja puhtaasti
pitämä kiini Jumalan pyhästä sanasta, julkaistuna
Manhan ja uuden testamentin profetallissa ja apos-
tolisissa kirjoissa, sekä ewankelis-lutherilaisen kirkon
siihen perustetusta tunnustuksesta, niin etten julkisesti
julista ja lewittele, enkä salaisesti puollusta ja suo-
sittele sitä wastaan sotimia oppeja. Minä tahdon
myös kaikella ahkeruudella ja uskollisuudella harras-
taa Jumalan sanan oikeata opettamista sanankuu-
lioilleni ja pyhiä sakramentteja Kristuksen asetuksen
jälkeen toimittaa, sekä jumalisuuden harjoitusta keski-
näisessä rakkaudessa ja kaikin puolin hywää, rauhal-
lista ja kunniallista menoa opilla ja esimerkillä wah-
wistan ja edistää. Samoin tahdon ja olen minä wel-
wollinen seurakunnan lakia ja woimassa olemia ase-
tuksia uskollisesti noudattamaan ja käyttämään; mitä
minun on wimssa tehtäwä, tarkoin täyttämään, esi-
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miehilleni welwollista kuuliaisuutta, wirkakumppaneil»
leni weljellistll hywäntahtoisuutta, sanankuulioilleni
mieluista palwelusta ja kaikkea kohtuullisuutta osut-
tamaan. Kaikkea tätä tahdon ja olen minä wel-
wollinen rehellisesti noudattamaan, niinkuin wilpittö-
män papismiehen tulee ja sopii, niin että siitä taidan
wastata Jumalan ja ihmisten edessä, ilman mita-
taan kamaluutta ja ilkeää miekkailemista. Niin totta
kuin Jumala minua auttakoon hengen ja sielun puo-
lesta.

118 §. Vihkimisen perästä ja sittenkuin wihi-
tyt omat tehneet tuomiokapitulin edessä uskollisuuden
ja kuuliaisuuden malan, annetaan heille, todistukseksi
kunkin kutsumuksesta ja wihkimisestä, pappiuskirja,
jonka alle wihkiänä ollut kirjoittaa nimensä, ja sen
jälkeen on jokaisen heistä kohta wirkatoimeensa rupee-
minen.

119 tz. Jokainen, joka tällä muotoa papin-
wirkaan on käynyt, saakoon wirkatoimestansa palkan.
Vakinaisella tilalla oleman papin palkatkoon se seura-
kunta tahi laitos, jonka Virkatoimessa hän on, niin-
kuin siitä erittäin on säädetty. Toiselle apulaiseksi
asetettu pappi saakoon palkkansa siltä, jonka awuksi
hän on lähetetty; jos eiwät siitä sowi, määrätköön
tuomiokapituli mikä sowelinsta ja kohtuullista on.

120 §. Papin pitää ahkeroiman edistyä Ju-
malan sanan tuntemisessa ja muissa wiran armolli-
seen toimittamiseen hyödyllisissä tiedoissa, uskollisesti
täyttämän wirkansa, tarkoin maarin-ottaman mitä
määrätty on sen toimituksessa noudatettawaksi, osotta-
man esimiehille kuuliaisuutta, harrastaman kuria ja
järjestystä, kanssakäynnissä ja elämässänsä näyttä-
män siweyttä, hiljaisuutta ja hywäntahtoisuutta, ei
pyytämän ilkeää woittoa, eikä puuttuman Miralle

3
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sopimattomiin toimiin, aslareihin ja elatuskeinoihin,
ei pyrkimän toiseen palwelustilaan luwattumilla weh-
keillä. ja kaikessa ja joka, paikassa käyttämän itsensä
armollisena sllnanpalmcliana ja hellätuntoisena sielun-
hoitajana.

121 §. Muukalais-uskolaiselle älköön pappi
tunkeko wirkansa toimitusta; mutta wapa-ehtoisesti
pyydettynä muukalaisen uskon tunnustajalle tekemään
papillista palwelusta, älköön hän sitä kieltäkö, ja teh-
köön silloin Virantoimituksensa lutherilaisen seurakun-
nan käsikirjan mukaan.

122 §. Pappi, jota opettaa tahi lewittelee
oppeja, jotka sotimat ewantelis-lutherilaista uskon-
tunnustusta wastaan, käskettäköön tuomiokapituliin
selittämään asiansa, neuwoja ja waroituksia saamaan
ja, mahdollisuutta myöten, oikeaan saatettawaksi. Jos
hän pysyy mielipiteissänsä taikka, kerran niistä luo-
wuttuansa, uudestaan niihin kääntyy, menettäköön
wirkansa.

123 §. Jos pappi julkaisee mitä salcnipissä
hänelle uskottu on. muutoin kun 58, §:ssä sanotulla
tawalla, menettäköön papinwirkansa.

124 §. Jos pappi wiran toimituksessa hawai-
taan juopuneeksi, eroitettakoon hän Miiastansa kuu-
desta kuukaudesta lahteen ajastaikaan asti. Jos se
tapahtuu toisen kerran, menettäköön wirkansa.

Pappi, joka ulkona wirkansa toimituksesta lama-
taan juowuksissa ja wäkewäin juomain ylellisessä nau-
titsemisessa, eroitettakoon Mirasta ensi kerralta yhdestä
kuukaudesta kuuteen kuukauteen ja, jos se toisen kerran
tapahtuu, kuudesta kuukaudesta kahteen ajastaikaan
asti.

125 §. Jos pappi ilman laillista estettä tahi
syytä jättää siinä seurakunnassa, jossa hän wiikaa
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toimittaa, wirkansa toimituksen tekemättä, kun seura-
kuntalainen taikka joku siellä oleskelema wieraan seura-
kunnan jäsen häntä pyytää kastamaan lasta, anta-
maan pyhää ehtoollista, oppimaan sairasta tahi muu-
hun papilliseen toimitukseen, taikka ilman laillista es-
tettä laiminlyö jumalanpalmeluksen pitämisen sunnun-
tai- tahi pyhäpäiwänä; rangaistakoon hän wirka-
erolla kolmesta kuukaudesta ajastaikaan asti, asian-
haarain mukaan.

Jos pappi wihkii ennenkuin kuulutus asianomai-sessa järjestyksessä on tapahtunut, taikka sellaiset, joi-
den ei ole lupa mennä toistensa kanssa awioliittoon,
taikka antaa todistuksen esteettömyydestä wihkimiseen,
missä esteitä löytyy; menettäköön wirkansa.

Jos pappi ottaa tahi tinkii itsellensä lahjoja
wääryyttä Mirassa edistääksensä, pantakoon pois Mi-
ralta. Jos hän muutoin Virkatoimestansa ehdottelee
itselleen jonkun palkinnon tahi siwu-saatawan, johon
hänellä ei ole oikeutta, rangaistakoon wirka-erolla yh-
destä kuukaudesta kuuteen asti.

126 §. Jos pappi muulla tawalla rikkoo Mil-
kansa welwollisuuksia wastaan, niinkuin: että kirkolli-
sissa toimituksissa pahemmalla tawalla poikkee seurat-
tawasta käsikirjasta; sekoittaa saarnaan sopimattomia;
kuuluttaa awioliittoon muussa seurakunnassa kuin
missä morsian on kirkonkirjoissa, taikka wihkii ilman
asianomaisetta todistuksetta esteettömyydestä wihkimi-seen; pyrkii toiseen wirkatilacm huutoja keräilemällä,
laittomilla palkka-suostumuksilla, omaan puoleensa
puhumalla tahi hakukumppaneitansci halwentamalla
taikka muilla tumattomilla keinoilla; laiminlyöpi tahi
huolimattomasti tekee Mirkansa taikka sitä määrin käyt-
tää; on omasta syystänsä riidassa ja eripuraisuudessa
wirkaweljeinsä tahi seurakuntalaistensa kanssa, taikka
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antautuu asianajajana oikeuden-käymisiin, jotka eiwät
koske häneen, eikä hänen maltansa alaisiin taikka hä-
nen pllppilanmaahansa; puuttuu Mirallensa sopimatto-
maan elatuskeinoon, taikka käytöksellänsä muutoin pa-
hennusta saattaa; rangaistakoon, kunkin asian laatua
myöten, erityisellä tahi julkisella »varoituksella, palkan
menettämisellä yhdestä kuukaudesta kuuteen asti taikka,
jos asianhaarat erinomaisen raskauttamia owat, wirka-
erolla kahdesta kuukaudesta ajastinkaan asti.

127 §. Kun pappi huolimattomuudesta, lai-
minlyömisestä taikka wirkawirheestä edcswastaukseen
tuomitaan, olkoon myöskin welwollinen palkitsemaan
kaiken siitä tulleen Vahingon.

128 tz. Joka kahdesti määrä-aikaisella wirka-
erolla taikka myöskin kolmasti palkan menettämisellä
ja kerran määrä-aikaisella wirka-crolla on rangaistu,
ja Mensa rikkoo, menettäköön papinwiran, jollei mii-
meinen hairahdus ole niin Vähäpätöinen, että sen
wnan katsotaan waroitusta ansaitseman.

129 tz. Papin, joka määrä-nikaiseen wirka-eroon
on tuomittu, pitää sinä aikana luopuman pois kai-
kesta papillisen wiran toimittamisesta. Älköön hän
siltä ajalta ansiowuosia tukeko tahi niin kauwan toi-
selle palwelustilalle pääskö, kuin wirka-eioa kestää.
Jos hänellä on mäkinainen wirka, niin tuomiokapi-
tuli päätöksessänsä määrätköön, minkä osan tuloista
hän itse saa nauttia, ja kuinka suuren osan se on
saapa, joka Mirkaa sinä aikana hoitaa. Wirkaa seu-raamassa pappilassa olkoon määrä-ajaksi Mirasta erot-
telun kuitenki lupa asuntoa pitää.

130 §. Jos pappi wirka-eron aikana on käyt-
tänyt itsensä hywästi ja soweliaasti, palaitkoon taas,
sen kuluttua, Mirkaansa. Jos nähdään toisin oleman,
olkoon tuomiokapitulilla malta pitää häntä siitä wielä-
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kin jonkun aikaa erillänsä. Jos hän sillä aikaa on
papilliseen toimitukseen puuttunut, määrättäköön hä-
nelle wieläkin wirka-ero pitemmäksi taikka lyhemmäksi
ajaksi, tuomiokapitulin tutkinnon mukaan. Irstai-
sesta käytöksestä määrä-aikaiseen wirka-eroon tuomittu
pappi älköön tuomiokapitulin määräämättä jälleen
wiikll-tointansa alkako.

131 §. Milloin pappi on tuomittu menettä-
mään palkkansa kuukaudelta taikka useammalta, olkoon
hän kuitenkin welwollinen Mirkaansa lakkaamatta toi-
mittamaan. Siihen palkkaan, joka sakoksi menee, ei
ole luettawa «virkataloa eikä satunnaisia tuloja. Se
osa palkasta, joka papilta on tuomittu, menee köy-
häin tilnttomain pappein apurahastoon, jolloin ei
toisin ole määrätty.

132 §. Julkinen on se waroitus, jonka tuo-
miokapituli antaa. Joka nähdään sen ansainneeksi,
on tuomiokapituliin kutsuttama ja siellä pöytäkirjan
edessä waroitettawa, taikka saakoon, milloin niin so-
weliaaksi katsotaan, sen waroituksen kirjeessä tuomio-
kapitulilta, taikka prowastin kautta, tuomiokapitulin
käskystä.

133 §. Pispa, lääninprowasti ja kirkkoherra
saawat myös, kukin kohdastansa, erinäisesti waroittaa
niitä, jotka wiran puolesta owat heidän katsantonsa
alla, ja wian-alaisen sen wuoksi tykönsä kutsua. Jos
tämä hänelle annetusta »varoituksesta pyytää kirjal-
lista todistusta, älköön sitä häneltä kiellettäkö. Jos
hän ei kutsumukselle tule, niin annettakoon siitä ja
kutsumisen syystä tuomiokapitulille tieto, ja saakoon
hän sitten julkisen »varoituksen taikka kowemman ran-
gaistuksen, asian laadun mukaan.

134 §. Jos pappia syytetään maallisessa oi-
keudessa surmasta, tahi muusta rikoksesta, joka hen-
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teen tahi kunniaan koskee, taikka muutoin on häpeäl-
linen; kieltäköön tuomiokapituli, kun syytä siihen on,
hänen toistaiseen wirkaa toimittamasta. Sama ol-
koon laki, kun pappi on, syystä mistä tahansa, tuo-
mittu menettämään papinwiran, waikfei siihen ole
tullut laillista woimaa.

135 tz. Jos pappi lopullisella päätöksellä on
tuomittu syylliseksi surmaan tahi sen osallisuuteen,
taikka muuhun hengen asiaan, taikka rikokseen joka
kunnian menettämisen tahi yleisen häpeän tuottaa;
pantakoon hän papinwiralta pois ennenkuin maalli-
sen rangaistuksensa kärsii. Jos surma on tapahtunut
wähäisemmästä »varomattomuudesta, taikka kohtipäi-
sestä hengen warjeluksesta, pitäköön hän Miran. Jos
hän on huoruudesta tuomittu, menettäköön Mirkansa;
salawuoteudestll tuomittuna eroitettakoon hän wirasta
puoleksi taikka kokonaiseksi ajastajaksi, sen rangaistuk-sen lisäksi, johon hän kumpaisessakin tapauksessa yh-
teisen lain jälkeen on syypääksi käynyt.

136 §. Kun pappi sellaisten syytösten wuoksi,
jotka 134 §:ssä mainitaan, on estettäwä wirkaa toi-
mittamasta, nautitkoon hän kumminkin kaikki palkka-
edut Mirastansa, jos hänellä mäkinainen wirka on;
kuitenkin sen wähennyksellä, mitä wäli-aikaiselle wiran
toimittajalle on tulemaa, jonka tuomiokapituli mää-
rätköön. Jos hän sitten syyttömäksi tuomitaan, saa-
koon syyttäjältä palkinnon kärsitystä wahingostansa.
Tilaton papismies saa sellaisissa tapauksissa elatus-
apua tuomiokapitulin huolenpidolla. Jos asia jääpi
tulewaisuuteen, taikka jos häntä ei ole woitu syy-
pääksi siihen tuomita; tutkikoon tuomiokapituli, saako
hän toimitukseensa palata, mutta palkinto jääköön
sillensä. Jos hän oli syytetty surmasta, joka on
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tapahtunut wähäisemmästä waromattomuudesta taikka
oman hengen warjelemisesta, olkoon sama laki.

137 §. Jos pappi on Mirkansa menettänyt
jonkun rikoksen tähden, josta häntä on maallisessa
oikeudessa syytetty, ja sitten, osotettuansa parannuksen,
saanut armosta wirkansa takaisin, olkoon tuomiokapi-
tulin mallassa, ilmaantuwain asianhaarain mukaan
määrätä, saako hän entisellä palweluspaikallansa pa°
pinwirkaa toimittaa, wai onko hän muuhun paikka-
kuntaan siirrettäwä.

138 §. Kun pappia mustaan kruunun syyt-
täjä tahi palwelia, taikka seurakuntalainen, ilmoittaa
asianomaiselle tuomiokapitulille wikoja ja erhetyksiä
Mirassa taikka käytöksessä, olkoon tuomiokapitulin tut-
kittawana, mitä tämän johdosta laillisesti tehtämän
pitää.

139 §. Pappi, joka saapuu kaatumaan tautiin,
mielenheikkouteen, spitaliin taikka muuhun inhottamaan
sairauteen, joka moi tuottaa pahennusta tahi häiritä
hartautta, on cstettäwä wiran toimittamisesta, kun-
nes hän jälleen terweefsi tulee. Hänen palkastansa
sillmkaa olkoon noudatettawana mitä 136 tzissä sa-
nottu on.

140 §. Ero papinwiillstll tapahtuu joko sen me-
nettämisellä, taikka wapaa-ehtoisella luopumisella siitä.

141 §, Kun pappi on tuomittu menettämään
wirkansa ja päätös on saanut laillisen woiman, on
hän kutsuttama tuomiokapitulin eteen, päätös luet-
tama, papinwirka häneltä menneeksi julistettawa, pap-
piuskirja takaisin waadittawa, ja hän kiellettäwä mi-
tään papillista toimitusta tekemästä ja pcippispuwun
merkkiä pitämästä.

142 §. Jos pappi omin ehdoin tahtoo papin-
Mirasta luopua', ilmoittakoon sen tuomiokapitulille,
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jonka tulee kuulla hänen syitänsä. Jos hän harvat-
taan wakllisella ja täydellä mielellä tehneen päätök-
sensä eikä ole kanteen alaisena rikoksesta, josta wirka
woipi mennä, niin luowutettakoon hän Mirastaan ja
annettakoon hänelle siitä todistuskirja.

Viidestoista luku.

Erinäisistä papinwiroista seurakunnissa.
Näihin »virkoihin kuulumista welwollisuuksista.

143 §. Kirkkoherrain tulee, kunkin seurakunnas-sansa, wastata julkisen jumnlanpalweluksen, pyhäin
sakramenttein ja muiden kirkollisten toimitusten ar-
mollisesta ja säädyllisestä toimittamisesta, nuorison
kristillisestä kaswatuksesta ja opetuksesta, erityisen sie-
lunhoidon uskollisesta käyttämisestä sekä kirkkokurin
woimassa pitämisestä. .

144 §. Seurakunnan waiwaisista tulee kirkko-
herran pitää erinäistä huolta, ilmoittaa heitä tarpeen
mukaan autettawiksi ja kristillisesti heidän asiaansa
walwoa.

145 §. Kirkkoherra pitäköön waaria kaikesta
kirkon sekä kiinteästä että irtaimesta omaisuudesta,
olkoonpa minkä laatuista hywänsä, walwokoon sen
hallintoa, täyttämistä ja hoitoa lain ja seurakunnan
päätösten mukaan ja katsokoon tarkoin että kirkko-
wäärti oikein täyttää welwollisuutensa. Jos seura-
kunnassa on papiston waarinpitoon asetettuja har-
tauden laitoksia kirkon, lapsikouluin tahi köyhäin eduksi
taikka muihin hywäntekewäisyyden tarkoituksiin; hoi-
takoon kirkkoherra niitäkin, niinkuin kirkon omaisuutta,
taikka asettajan tahi esiwallan määräämällä tawalla.
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146 §. Kirkonkirjat kirjoittakoon kirkkoherra ja
asettakoon ne sillä tapaa, kuin niistä nyt määrättynä
on taikka kirkkohallitus wasta ehkä määrää. Nämät
kirjat omat:

1) Kirkon pääkirja, johon, ketään eroittamatta,
merkitään kaikkein seurakunnan asujanten sääty, syn-
tymäpäiwä, syntymäpaikka, kristinopin-taito, Herran
ehtoollisella käynti ja maine, kuin myöskin josko omat
naimiseen esteettömiä taikka eiwät, sekä seurakuntaan
tulleiden taikka siitä lähteneiden muutto-aika ja mistä
paikasta taikka mihin paikkaan muuttaneet omat.

2) Kastettuin kirja, johon pannaan kaikki syn-
tyneet ja kastetut, seurakuntaan kuulumat lapset, ynnä
kunkin syntymä-päiwä, kaste-päiwä, wanhempain ni-
met, sääty ja koto, äitin ikä, kummein nimet ja sääty,
niin myös kuka kastajana oli.

3) Rippilasten luettelo, sisältämä sen nuorison,
joka ensi kerran on pyhästä ehtoollisesta osalliseksi
tullut, merkitsemällä itsekunkin nimen, ijän, kodon,
luku- ja kristinopin-taidon.

4) Awiokuulutusten luettelo, sisältämä kaikki awio-
kuulutukset, niiden nimet, joille awioliittoon kuulutus
annettu on, kuulutusta otettaessa läsnä olleitten nimet,
sekä paiwät, joina kuulutus on julistettu.

5) Wihittyin kirja, sisältämä wihittyin awio-
kumppanien nimet, säädyn ja kodon, wihkimispäiwän
setä wihkiän nimen.

6) Kuolleitten kirja, sisältämä kaikkein kuolleitten
nimet, säädyn, ijän, kodon, kuolinsyyn, sekä kuoltu-
ja hautauspäiwän.

7) Kirkkokurin alaisina olleitten luettelo, johon
kirjoitetaan rikos tahi wichi, ja mitä tointa siitä on
pidetty, sekä minä päiwänä.
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8) Niiden luettelo, jotka suuremmista tahi pie-
nemmistä rikoksista omat maallisessa oikeudessa olleet
syytöksen alaisina, johon myös merkitään, josko he
syyttömiksi tahi syypäiksi omat tuomitut.

9) Muuttaneitten luettelo, sisältämä, jokaiselta
wuodelta, kaikkein seurakuntaan tulleitten ja siitä läh-
teneitten nimet ja säädyn, osottaen myös paikan,
mistä kukin tuli taikka mihin hän meni, ja muutto-
atestin, jonka lähtöpaikalta myötänsä toi taikka wei,
ynnä atestin antopäiwän.

10) Tawarakirjll sekä kirkon kiinteästä omaisuu-
desta, että kirkkoherran, kappalaisen ja lukkarin wirka-
taloista, niiden alle kuulumain erinäisten takamaiden
ja tilusten kanssa, sekä kouluin tahi waiwaishoidon
eduksi taikka muihin hywäntekewäisyyden tarkoituksiin
seurakunnassa annetuista tiluksista, kuin myös kirkon
irtaimesta tawarasta,kirkkotoimiin kuulumista astioista
ja puwuista, muistomerkeistä tahi mitä muuta se hy-
wänsä lienee, ynnä ne tawarankatselmus-pöytätirjat,
jotka papin tullessa Mirkaan tahi muissa tilaisuuk-
sissa omat kirjoitetut.

11) Protokollakirja, joka sisältää kirkonkokouk-
sissa ja kirkkoraadissa tehdyt pöytäkirjat, lauseet ja
päätökset.

Paitsi näitä kirjoja, jotka koskemat seurakunnan
omia jäseniä ja asioita, pitäköön kirkkoherra luettelon
niistäkin seurakunnassa syntyneistä jakastetuista, Her-
ran ehtoolliselle lasketuista, wihityistä sekä kuolleista
ja haudatuista, jotka ulkoseurakuntiin kuulumat; ja
on muutoin hänen welwollisuutensa pitää niitä kir-
joja, jotka kirkkohallitus wielä woipi katsoa tarpeel-
lisiksi.

147 §. Jos joku haluaa itsellensä, mainiollensa,
lapsellensa taikka hoidettawallensa ja holhottamallensa
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kirkonkirjasta todistusta siitä, mitä siinä on samasta
hengestä merkittynä, taikka jos joku pyytää semmoista
todistusta toisen ijästä, maineesta, sukulaisuudesta,
syntymä- tahi kuolin-ajasta, taikka siitä, että se on

rikoksesta tuomittu tahi kanteen alla, riita-tahi rikos-
asiassa, taikka jonkunlaisen hakemuskirjan liitteenä tuo-
mio-istuimelle tahi wiikllkunnalle cmnettawaksi; niin
älköön kirkkoherra sellaista todistusta kieltäkö. Tuo-
marin tahi muun wirkakunnan, taikka yhteisen syyttä-
jän, tahtoessa wiimemainitun laatuista todistusta, äl-
köön myöskään sitä kiellettäkö.

Jos kirkkoherra on jäämissä sen hengen suhteen,
josta todistusta anotaan, on tämä toisen seurakun-nassa oleman papin annettawa. Missä ei ole toista
pappia, taikka hänkin on jäämissä, kirjoittakoon kirkko-
herra todistuksen ja allekirjoittakoon nimensä, ja sen
yhtllftitäwllisyyden kirkonkirjan kanssa wahwistakoon
jäämissä olematon seurakunnan jäsen uimellänsä ja
sinetillä.

Poismuutto seurakunnasta on kirkossa julistet-
tämä, ennenkuin atesti annetaan.

148 tz. Kaikki mitä säätty on kirkkoherran Mir-
kaan kuulumaan, koskee myöskin sitä, joka, wiran
ollessa awonaisena taikka muista syistä, laillisesti on
määrätty kirkkoherran wirkaa hoitamaan, ellei niin
ole että tuomiokapituli määräyksessänsä on tehnyt
jonkun eri ehdon.

149 tz. Siinä seurakunnassa, jossa paitsi kirkko-
herraa myöskin on kappalainen tahi pitäjän-apulainen,
pitää heidän uskollisesti auttaman häntä kaikessa, mitä
143 ja 144 §§:n mukaan kirkkoherran Mirkaan kuuluu.

150 §. Jos kirkkoherra muihin »virkatoimiin
tarwitsee jonkun wirkakumppaninsa apua ja pyytää
häntä siihen, älköön tämä sitä kieltäkö; mutta jos
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wiikakumppani mielestänsä kohtuuttomasti rasitetaan
töillä, jotka omat likinäisimmästi kirkkoherran tehtä-
wiä, niin hakeko on lääninprowastilta ojennusta. Jos
hän prowastin päätökseen ei tydy, menköön tuomio-
kapituliin. Jos tahtoo suorastansa walittaa tuomio-
kapitulille, olkoon hänellä siihen oikeus.

151 tz. Jos pitäjässä on kappeli, jolla on eri
pappinsll, hallitkoon hän tätä seurakuntaa sillä oikeu-
della ja welwollisuudella, kuin tässä edelläpäin kirkko-
herrasta on sanottu; kuitenkin olkoon kirkkoherra wel-
wollinen kappeliseurakunnassa pitämään sitä wirka-
tointa, minkä hänen aikansa myöntää, sekä siellä mää-
räilemään kirkonpalweluksesta ja seurakunnan hoidosta
miten tarpeelliseksi katsoo.

Sama laki olkoon saarnaajista pruuki- ja ru-
koushuone-seurakunnissa.

152 §. Kunakin wuonna tehköön kirkkoherra
toisten pappein kanssa hoidossansa olemissa seura-
kunnissa wuorokirjan, jota seuraten heidän tulee pitää
saarnat ja muut julkiseen jumalanpalwelukseen kuulu-
mat wirkatoimitukset. Jos eiwät sowi jaosta, taikka
jos joku heistä luulee saamansa liiallista rasitusta,
ratkaiskoon tuomiokapituli heidän wälinsci. Jos lail-
linen syy joksikin aikaa estää jonkun täyttämästä wel-
wollisuutensa wuorojaon mukaan, määrätköön kirkko-
herra kuinka silloin meneteltämän pitää.

153 §. Jos kappeliseurakunnassa tulee odotti
maton wirka-awun tarwe; niin auttakoon kirkkoherra,
taikka määrätköön siihen, jos hän itse on estettynä,
jonkun muun papin emäkiikolta, mutta olkoon sellai-sessa tapauksessa welwullinen palkitsemaan hänen matka-
kulunkinsa. Jos se on pitemmäksi aikaa, ilmoittakoon
kirkkoherra sen tuomiokapitulille.
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154 §. Nankihuonetten, lasarettien, sairashuo-
netten ja muitten sellaisten laitosten saarnaajat, sekä
myöskin sotapapit, toimittakoot Mirkaansa sen mukaan
kuin heille erittäin on säätty; ja olkoot kaikessa, mitä
tulee warsinaiseen kirkonpnlwelukseen ja sielunhoitoon,
suorastansa tuomiokapitulin katsannon alaisina.

155 §. Jos wieraan seurakunnan jäsen pyytää
seurakunnan pappia johonkin papilliseen toimitukseen,
niin älköön hän tässä alempana mainituissa tapauk-
sissa sellaiseen wirkatoimeen rumetko, ellei hänellä ole
seuraamia todistuksia saman wieraan seurakunnankirkko-
herralta, nimittäin:

8,) kun pyydetään antamaan rippikoulu-opetusta:
todistus opetettawan ijästä, kasteesta ja kristinopin-
taidosta;

d) kun pyydetään Herran ehtoollista antamaan:
todistus sitä halajaman maineesta, kristin-opin tai-
dosta ja ripille-laskusta, jos nämät asiat eiwät ole
tutut sen seurakunnan papille, jossa Herran ehtoolli-
nen pidettäwä on; kuitenkin antakoon pappi Herran
ehtoollista tuntemattomille, kaukaisemmilta seuduilta
olemille matkustamille, jotka sellaista todistusta eiwät
woi näyttää, puhuteltuansa heitä erittäin heidän kris-
tin-opistansa;

o) kun pyydetään wihkimään: todistus että kuu-
lutus on julistettu siinä seurakunnassa, jossa morsian
on kirkonkirjoissa, ja ettei wihkimisen toimittamiseen
ole esteitä ilmaantunut.

Älköön pappi missään edellämainituista tapauk-
sista olko antamatta todistusta sille, jokasitä pyytää.

156 §. Jos jonkun seurakunnan pappi on toi-
sen seurakunnan jäsenelle antanut Herran ehtoollista,
tehköön siitä muistutuksen siihen todistukseen, jonka
»viimemainittu on seurakunnastansa hänelle näyttänyt.
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Jos toisen seurakunnan pappi on wchkinyt, kmn
missä kuulutettu on, pitää wihkineen papin kolmessa-
kymmenessä päiwässä sen jälkeen antaman kirkkoher-
ralle siinä seurakunnassa, jossa awioliiton kuulutus
julistettiin, kirjallinen tieto minä paiwänä wihkiminen
tapahtui.

Kaikesta muusta wirkapalweluksesta, jota jonkun
seurakunnan pappi on toisten seurakuntain jäsenille
tehnyt, antakoon hän ennen kuntin wuoden loppua
kirjallisen tiedon kirkkoherralle asianomaisessa seura-
kunnassa.

157 §. Jos kirkkoherra, omain asiainsa tähden,
kauwemmaksi kuin kahdeksaksi päiwäksi wirkawapautta
tarwitsee', hakekoon sitä prowastilta, jota saa, asian
tutkittuansa, antaa sellaisen wapauden korkeintaan kuu-
kaudeksi, kun toinen papismies myöskin on ilmoitettu,
joka kirjallisesti on sitoutunut wirkaa wäli-aikana toi-
mittamaan. Jos wirkawapautta tarwitaan tärkeän
matkustuksen tähden, joka ei wiiwytystä siedä, ja jos
seurakunnassa ei ole ketään pappia wiran toimittami-
seen; määrätköön prowasti siihen jonkun lähi-seurakun-
nasta, missä asianhaarat sen myönnyttäwat. Kappa-
laiselle, pitäjän-apulaiselle taikka saarnaajalle saakoon
kirkkoherra samoin antaa wirkawapauden yhtä pitkäksi
ajaksi. Apupappi näyttäköön suostumuksen siltä, jonka
apulaiseksi hän määrätty on, ennenkuin kirkkoherra
hänelle wirkawapauden suopi. Kun joku tarwitsee
wirkawapautta pitemmäksi aikaa, pitää hakemus siitä,
niinkuin nyt sanottu on, tuomiokapituliin annettaman.
Prowasti taikka kirkkoherra, joka on wirkawapauden
myöntänyt, ilmoittakoon myös siitä tuomiokapitulille,
niin pian kuin mahdollista on.

158 §. Kirkkoherra, joka wirka-asioille, laikka
saatuansa wirkawapauden, aikoo seurakunnastansa mat-
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kustua; antakoon edellisenä sunnuntaina seurakunnalle
tiedon, kenelle hänen siassansa kirkkoherranhoito us-
kottu on. Jos odottamattomasta syystä on kohta
matkalle lähteminen; pitäköön hän kuitenkin tointa
että se seuraamana sunnuntaina ilmoitetaan.

159 §. Vankihuoneen, sairashuoneen ja muun
sellaisen laitoksen saarnaaja pyytäköön wirkawapauden
siltä tahi niiltä, jotka näiden laitosten hallitusta hoi-
tamat. Älköön sitä suotako, jollei toinen pappi siksi
aikaa ota wirkaa haltuunsa ja tieto siitä tuomiokapi-
tulille anneta.

L) Pappein llsettllmisestll Mirkoihinsa.
160 §. Vakinaiseen papinwirkacm älköön se

kutsumusta tahi waalisiaa saako:
ch joka ei ole täyttänyt 163 §:ssä mainittuja

näytteitä ja tutkintoja;
d) joka on kiini toisen papinwiran hakemisessa;
e) joka on rikoksesta tahi törkeämmästä wirka-

wirheestä kanteen alaisena, taikka määrä-ajaksi Mir-
kansa toimituksesta eroitettu, niin kauwan kuin asia
on päättämättä, taikka mirka-eroa kestää;

cl) jota »virkansa toimituksessa on osottanut huo-
lettomuutta ja puuttumaa ahkeruutta eikä, asianmu-
kaisessa järjestyksessä siitä muistutettuna, ole woinut
näyttää sen toisin oleman.

,161 §. Vakinaisen papinwiran saamiseen tar-
peellisia näytteitä ja tutkintoja ei saa kukaan suorittaa,
ennenkuin hän on ollut kaksi wuotta papinwiran toi-
mituksessa.

162 §. Joka tahtoo suorittaa edellämainitut
näytteet ja tutkinnot, ilmoittakoon itsensä kirjallisesti
sen hiippakunnan tuomiokapitulille, jossa hän Viran-
toimessa on, ja pankoon samalla pyyntönsä myötä
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topian pappiuskirjastansll ja omatekoisen uskontietei-
sen kirjoituksen. Jos hakia on kaikin puolin käyttä-
nyt itsensä nuhteettomasti ja tuomiokapituli katsoo lä-
hetetyn kirjoituksen woiwan tarkoitukseensa kelwata,
antakoon tuomiokapituli hänelle luwan tulla näytteitä
ja tutkintoja suorittamaan.

163 §. Kun se, joka on saanut mainitun lu-
wan, on tullut asianomaiselle paikalle, määrätköön
tuomiokapituli päiwän, jona hänen pitää puolipäi-
wänkirkonmenossa saarnata tuomiokirkossa, ja toisen
päiwän, jona hänen on julkinen raamatunselitys sa-massa kirkossa pidettäwä. Jos nämät näytteet kat-
sotaan kelpaawiksi, käskettäköön hakia määrättynä päi-
wänä tuomiokapitulin istuntahuoneesen, jossa sen jä-
senten tulee hänen kanssansa haastella siitä kirjoituk-
sesta, jonka hän tuomiokapituliin on antanut, näh-
däksensä kuinka omin neuwoin hän sen on tehnyt sekä
tarkempaan tutkiaksensa hänen tietoaan siinä tarkas-
tetussa aineessa ja muissa aineissa, jotka sen kanssa
owat likeisemmässä yhteydessä.

Sitten pitää hakicm tuomiokapitulin edessä, sitä
warten annetun tekstin johdolla, osottaman kykynsä
sekä raamatun selittämisessä että katkismuksen kysele-
misessä, ja sen perästä tuleman pispalle, tuomiopro-
wastille ja kummallekin uskontieteisesti oppineelle tuo-
miokapitulin asessorille erityiseen kuulustelemukseen käy-
tännöllisessä illllmatuntiedossa jakäytännöllisen uskon-
tieteen eri osissa, marsinkin erityisen sielunhoidon ja
kirkkolain opeissa, jolloin on erittäinkin katsottawa
miten hän papinwirkaa toimittaessansa taitaa käyttää
sekä omasta koettelemisesta että lukemalla saatuja tieto-
jansa. Tutkinto-ainetten jakamisen toimittakoot tut-
kiat keskenänsä suostunnon mukaan. Jos he, sittem-
min neuwotteluun kokoontuneina, näkemät hakian osot-
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taneen täysin kelwollisen taidon kaikessa mitä kristilli-
sen seurakunnan-opettajan malttamattomana welwolli-
suutena on, niin kutsutaan hän julkiseen tutkintoon,
jonka omien auki ollessa pitämät tuomiokapitulin is-
tuntohuoneessa samat tutkiat, jotka owat pitäneet edelli-
setkin erityiset kuulustelemukset, joille tämä tulee jat-
koksi, ja jossa tutkittawalle pitää ennen kaikkia annet-
taman tilaisuus näyttää kuinka harjaantunut hän on
Jumalan pyhässä sanassa, sekä myös kuinka hän tai-
taa sitä selittää ja kristin-opin opettamisessa sowittaa.

Tutkinnon lopetettua päättäköön tuomiokapituli
siinä järjestyksessä, jossa siellä esiin tulemat asiat owat
otettawat käsiteltäwitsi, lukua myöskin pitäen tehdyn
näytekirjoituksen annosta, sekä saarnasta ja raamatun-
selityksestä, omatko tutkitun näin koetellut tiedot ja
taidot katsottawat tarkoitukseensa kelwollisiksi taikka
kiitoksen ansainneiksi, joka päätöksessä julkisesti ilmoi-
tetaan ja pannaan siihen todistukseen tehdyistä kirkko-
herran-näytteistä, joka sitten on tutkitulle cinnettawa.

Jos joku tahtoo näissä erityisissä kuulustelemuk-
sissa ja sitten julkisessa tutkinnossa myöskin näyttää
papiksi tultua »vaurastuneensa tieteellisessä raamatun-
selittämisessä, kirkkohistoriassa ja uskonsäännöstössä
sekä kristillisessä fiweys-opissa, niin älköön sitä hä-
neltä kiellettäkö, ja jos hän tässä osottaa itseltänsä
oleman sywällisen taidon jossakussa taikka joissakuissa
näistä, niin hänen näytteensä mäkinaisen papinwiran
saamiseksi, jos se muutoin on arwosteltu kiitoksen an-
sainneeksi, katsottakoon korkeimman kiitoksen ansain-
neeksi, ja jos muutoin on kelwolliseksi arwosteltu,
pidettäköön se kiitoksen ansainneena.

Kaikista edellämainituista näytteistä älköön muita
Vapautettako, kuin niitä, jotka owat suorittaneet us-
kontieteen lisensiaatitutkinnon; mutta uskontieteisen kir-

4



50 15 luku.

joituksen antamisesta ja haastetusta sen johdolla olkoot
nekin wapaita, jotka omat yli-opistossa tehneet kel-
wolliseksi katsotun uskontieteisen wäitösnäytteen.

164 §. Joka edellämainituissa näytteissä ja
tutkinnoissa on kelwolliseksi katsottu, olkoonpa saanut
ylhäisemmän tahi alhaisemman armosanan, älköön
häntä uusien, näytetten suorittamiseen waadittako.
Jos joku tahtoo paremman wirkakoroituksen tähden
uudet näytteet suorittaa, olkoon hänellä siihen lupa.

165 §. Kirkkoherranwiran saamiseen olkoot ai-
noastansa ne oikeutettuja, jotka owat täyttäneet kcch-
deksllnkolmattll wuoden ijäu ja joiden näytteet mäki-
naisen papinwimn saamiseksi omat arwostellut kiitoksen
ansainneiksi, taikka jotka muulla lamalla omat osotta-
neet heillä oleman siihen weriattawat tiedot, kuin myös-
kin ne, jotka pitemmän aikaa Mirkaa seurakunnassa toi-
mittaessansa omat erinomaista ahkeruutta osuttaneet.

Semmoisten kiikkoherranwirtain saamiseen, joihin
tuomioprowllstinwirkll on yhdistetty, olkoon maan
niillä oikeus, jotka suoritetulla uskontieteisellä lisen-
siaattitutkinnolla taikka korkeimman kiitoksen ansainneilla
näytteillä mäkinaisen papinwiran saamiseksi, taikka tie-
teellisten kirjain kirjoittamisella omat osottaneet sywäl-
lisen uskontieteisen taitonsa.

166 §. Kun mäkinainen papinwiika seurakun-
nissa on awonaisena, pitää tuomiokapitulin, siitä saa-
tuansa ilmoituksen, tiedoksi pannulla ja kolmasti Suo-
men wirallifiin sanomalehtiin otetulla kuulutuksella il-
moittaa awonaisuus ja määrätä yhdeksänkymmmen
päiwän aika, luettuna sen päiwän aamusta alkaen,
jona päätös kuulutuksesta tehtiin, jossa ajassa ha-
lulliset hakiat saamat ennen kello kahtatoista puolen-
päiwän aikana tuomiokapituliin kirjallisesti antaa hake-
muksensa ja esille tuoda ne todistukset ja asiakirjat,
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joihin tahtomat perustaa oikeutensa maaliin päästä.
Joka laiminlyö tämän ajan, olkoon siksi kertaa puhe-
waltansa menettänyt.

167 §. Kun mäkinaista papinwirkaa haetaan,
pitää hakemukseen liitcttämän: todistus suoritetuista
näytteistä sellaisen wiran saamiseksi ja luettelo niistä
wirkatoimista, joita hän siihen asti joko wirkawah-
wistuskirjan taikka määräyksen mukaan on toimitta-
nut, ilmoittama wuoden ja päiwän, jona wirkawah-
wistus- taikka määräyskirja on tehty, ja sen wiran-
toimitusajan, jonka hän sen johdosta saa hywäksensä
lukea. Jos hän on uskontieteen lisensiaati, wahwis-
takoon senkin todistuksella. Jos sen ohessa myöskin
tahtoo, korkeamman taitonsa woimasta, waatia etu-
oikeutta maali-ehdotukseen; niin pankoon ne kirjat tahi
todisteet myötä, joihin hän sen perustaa. Jos hän
on Mirkaa toimittanut toisessa hiippakunnassa, taikka
jossakin wilkakunnassa, joka ei ole tuomiokapitulin
katsannon alla, niin antakoon myös todistuksen siltä
tahi niiltä, joitten tulee wiran puolesta katsoa hänen
»virkatoimensa perään.

168 §. Hakemuslljan kuluttua pitää tuomio-
kapitulin, wiimeistäänkin kolmessakymmenessä päi-
wässä sen jälkeen, ottaa hakemukset esiin niitä seuraa-
main liitckirjain kanssa, tutkia hakiain otollisuus ja
tehdä maali-ehdotus mukaan.

169 §. Jos hakia ei ole oikeutettu. 160 ja
165 §§:ssä sanotulla tawalla, taikka jos hän ehdo-
tellen hakee useampaa awonaisena olemaa tilaa, men-
köön hakemus mitättömäksi.

170 §. Jos joku hakee sitä mäkinaista papin-
wiikaa, joka kohdastansa hänen jälkeensä on awo-
naiseksi jäänyt, taikka toista semmoista, ennenkuinkaksi
ajastaikaa wiimekfi saadun Mirkansa wastaan-ottami-
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sesta on kulunut; tutkikoon tuomiokapituli, unko hän
silloin maaliin pantawa.

171 §. Jos tuomiokapituli katsoo ettei yksi-
kään hakioistll ole maaliin pantawaksi kelpaawa; ju-
listettakoon päätös siitä tiedoksi-panon jälkeen ja an-
nettakoon samalla laillinen walitus-osotus. Sillä wä-
lin jätettäköön asia siksensä.

172 §. Jos hakiat owat kelpaawia; un maali-
ehdotus tehtäwä ja siihen asetettcuva kolme, sen mu-
kaan kuin kukin heistä taidollisuudessa ja ansiollisuu-
dessa on. muita ja toisiansa etewämpi.

173 §. Taidollisuudeksi luettakoon hakialla ole-
ma oppi, jonka hän on tutkinnoilla, ulosannetuilla
tieteellisillä kirjoilla ja kirjoituksilla, taikka muuten,
julkisesti usuttanut, ja sen ohessa Miran kunnolliseen
toimittamiseen tarpeellinen tieto ja kokemus.

174 §. Ansiollisuutta on se, että hän ahke-
rasti, yksiwllkcnsesti ja taitawasti on hoitanut sitä
wirkaa, joka hänelle ennen on uskottuna ollut, ja niin
muodoin ansainnut päästä paremmille eduille.

175 tz. Sillä, joka suuremman taidollisuuden
ja ansiollisuuden kautta on selwästi osuttanut itsensä
hakukumppaneitansa etewämmäksi, olkoon etu-oikeus
wirkakoroituksessa. Kahdesta, jotka taidollisuudessa
ja ansiollisuudessa owat toinen toisensa wertaiset, käy-
köön se edullisemmaksi, jolla on useampi wiikawuosi.

176 tz. Taidollisuus ja ansiollisuus omat niin
keskenänsä werrattawat, ettei korkeammalta opilta eikä
myöskään uskolliselta työnteolta puuttuisi sitä kehoi-
tusta, mitä kohtuus ja seurakunnan totinen hyöty
waatiwat; kuitenkin pitää, maali-ehdotusta tehdessä
kaupungin- taikka yhdistettyin kaupungin- ja maa-
seurakuntain kirkkoherranwirkoihin, suurempi taidolli-
suus erityisesti lukuun otettaman.
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177 §. Ansiowuosia luetaan siltä ajalta, jonka
joku on todellisesti wirkaa toimittanut seurakunnissa
tahi opetuslaitoksissa, taikka muussa sellaisessa wirassa,
joka tuottaa papillisen koroitus-oikeuden. Jos joku
on kiwuloisuudesta, taikka edistyäksmsä opintiedoissa
ja suorittaaksensa opinnäytteitä, nauttinut wirkawa-
pautta pitemmän tahi lyhemmän ajan, taikka erityis-
ten asillinsll tähden ollut maan kuukauden taikka sitä
»vähemmän mirkaa toimittamatta, niin sitä aikaa äl-
köön pois luettako.

178 §. Joka laillisesti on ollut määrättynä
toimittamaan lyhemmän taikka pitemmän ajan sel-
laista wirkaa, jota seuraa oikeus papilliseen wirka-
koroituksecn, saakoon hakiessansa lukea tämän ajan
yywäksensä.

179 §. Jos hakioita ei tule määrättyyn päi-
wään, taikka heitä ei ole niin monta, että täysilukui-
nen waali>ehdotus saatetaan tehdä, taikka ne, jotka
hakemuksen tehneet owat, eiwät ole maaliin kelpaa-
wia; julistettakoon uusi aika hakemukselle. Jos ei
toisenakaan hakemusaikana tule kylläksi kelpaawia ha-
kioita', pidettäköön ehdotus täydellisenä, maikka ainoas-
taan yksi taikka kaksi hakiaa on tarjoutunut. Jos ei
yhtäkään hakiaa tule, ilmoitettakoon wirka wielätin
am o naiseksi.

180 §. Kun uusi hakemusasia on määrätty;
olkoon kuitenki niillä, jotka ensimäisenä aikana owat
hakeneet, oikeus saada maalisia ansionsa mukaan, maikka
jälkimäisenä tulisikin yksi taikka useampi, jotka woit-
taisiwat heidät taidollisuudessa ja ansioissa.

181 §. Kun waali-ehdotus on asetettu, pitääse tiedoksi pantamcm sellaisen walitus-osotuksen kanssa,
kuin XXII luwussa sanotaan.
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182 tz. Joka maali-ehdolle on päässyt, älköön
siitä pois sanoko itseänsä, jollei niin ole, että hän on
saanut edukkaamman wiran, taikka kiwuloisuudesta
tahi muusta syystä on joutunut kykenemättömäksi toi-
mittamaan haettua wirkaa. Jos hän tämmöisen es-
teen ennen waalipäiwäll tuomiokapitulille ilmoittaa,
niin tuomiokapituli, tutkittuansa hänen esille-tuodut
syynsä, eroiltakoon hänen maali-ehdotuksesta ja waa-
tikoon niitä muita kelpaawia hakioita, jotka eiwät
ole wäli-aikana ehdotetut taikka nimitetyt muulle ti-
lalle, antamaan missinä määrä-aikana tieto, tahto-
matko pysyä hakemuksessansa, wai ei. Jos tahtomat
muistetuiksi tulla, pantakoon ansiollisin heistä tälle
awonaiselle sialle ja näin muutettu maali-ehdotus il-
moitettakoon ja julkaistakoon uudestansa laillisella ta-
walla. Jos ei kukaan kysytyistä huoli jatkaa hake-
mustansa, taikka ei muita hakioita ole, kuin ne, jotka
maalistan owat saaneet; menetelköön tuomiokapituli
niinkuin 179 §:ssä on sanottu.

183 tz. Jos joku waalipllpeista kuolee taikka
määrä-ajakfi eroitetaan Niirasta, ennenkuin wirkaan-
nimitys on tapahtunut; menetelköön myös tuomio-
kapituli sillä tawalla, kuin 182 § sanoo, ellei joku
toisista waalipapeista ole saanut kolme neljäs-osaa eli
enemmän kaikista maalissa annetuista äänistä.

184 §. Kohta kun waali-chdotuZ on saanut
laillisen woiman, taikka siitä tehdyt walitukset omat
lopullisesti päätetyt, määrätköön tuomiokapituli mis-
siweillä eli lähetyskirjeillä wnalipapit kolmena sunnun-
taina perätykfin saarnalla ja alttaritoimituksella kun-
toansa näyttämään. Jos kirkkokuntaan kuuluupi kaksi
taikka useampi seurakunta, jotka puhumat samaa kieltä,
tapahtukoon waalikoetus emäkirkossa. Mutta joskirkko-
kuntaan kuuluu seurakuntia, jotka puhumat toinen
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suomea toinen ruotsia, taikka jos samassa seurakun-
nassa kirkonmenot omat pidettawät molemmilla kie-
lillä; niin toimitettakoon waalikoetus kumpaisellakin
kielellä, ja määrätköön tuomiokapituli miten se muka-
wimmin moi tapahtua, joko samana päiwänä eri
kirkoissa, missä niitä on, taikka eri päiwinä, taikka
samana päiwänä samassa kirkossa, kahdessa peräkkäi-
sessä jumalanpalweluksessll.

185 §. Jos waalisian saaneissa on joku, joka
Mirkansa tähden on sodassa taikka ulkomaalla; olkoon
waalikoetuksesta wapaa.

186 §. Samalla kuin 184 §:ssä mainitut lä-
hetyskirjeet päätetään lähetcttäwiksi, määrättäköön waa-
linpitajäkin ja lähetettäköön seurakunnalle kuulutus,
jossa sille ilmoitetaan, kutka ehdotettuina omat, mitä
ansioita kullakin heistä on ja minä päiwinä he tule-
mat maalikoetuksill' tekemään. Tämän kuulutuksen lä-
hettäköön tuomiokapituli sille, joka kirkkoherranwirkaa
seurakunnassa toimittaa, ja hän saattakoon sen seura-
kunnalle ilmoitettawaksi neljätoista päiwää ennen en-
simäistä waalisaarnapäiwää, sekä emäkirkossa että sii-
hen kuulumissa kappelikirkoissa, joissa kirkonmenoa
pidetään.

187 §. Jos joku waalipapeista on waalikoe-
tuksesta wllpaa, niinkuin 185 §:ssä on sanottu; niin
mainittakoon siitä kuulutuksessa.

188 §. Jos lähetyskirje on, satunnaisten es-
teitten wuoksi, niin myöhään tullut perille, ettei maali-
saarnaaja määräpäiwäksi ennätä paikalle waalikoetusta
tekemään, taikka jos sairaus tahi muu äkkinäinen ja
malttamaton kohtaus estää häntä lähtemästä maali-
koetusta määra-päiwänä toimittamaan; antakoon wii-
wyttelemättä siitä tuomiokapitulille tiedon. Jos lähe-
tyskirje myöhään on perille tullut; määrätköön tuo-
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miokapituli kohta uuden wanlisaarna-päiwän ja tuu-
lututtakoon sen seurakunnalle, osotetussa järjestyksessä,
ilmoittaen myös muutoksen syyn. Jos sairaus tahi
muu tapahtuma on ollut esteenä, antakoon tuomio-
kapituli samoin siitä tiedon seurakunnalle, wiimeis-
täänki määrättynä waalisaarna-päiwänä, jos mah-
dollista on.

189 §. Jos se, jota sairaus esti, kuudessa-
kymmenessä päiwassä ensin määrätystä waalisaarna-
päiwästä tuomiokapitulille ilmoittaa itsensä waali-
koetuksen tekemiseen; niin määrätköön tuomiokapituli
siihen uuden päiwän, joka on oikeassa järjestyksessä
kuulutettawa. Jos hän ei sinäkään aikana tule, mää-
rätköön tuomiokapituli seurakunnalta kirkonkokouksessa
kysyttäwäksi, tytyykö se maali-ehdotukseen ilman tällä
tawoin estyneen waalikoetuksetta. Jos seurakunta ty-
tyy ehdolla olemaan ilman waalikoetuksetta, käytci-
köön tawllllisessa järjestyksessä waalitoimeen. Jos
muu kohtaus oli esteenä, määrätköön tuomiokapituli
uuden waalisaama-päiwän.

190 §. Jos joku waalipapeista saamapäiwän
määräyksen jälkeen kuolee, taikka eroitetaan papin-
wirkaa toimittamasta määrä-ajaksi taikka ijäksi, nou-
datettakoon 182 §:n sääntöä, ja pysäyttäköön tuo-
miokapituli kohta koko waalitoimen wastedes mää-
rättäwäksi.

191 §. Älköön yhden estymisestä tehtäkö mii-
wytystä tahi muutosta toisen snarnapäiwässä; mutm
kysymys- ja waalipäiwä owat pysäytettäwät, kunnes
este on poistettu ja ne woiwat järjestyksessänsä seu-
rata; muistutettakoon myös tästä, kun este seurakun-
nalle ilmoitetaan.

192 §. Jos waalisaarnaaja ei määräpäiwä-
nansä tule, eikä tietoa syystä siihen ole saatu; niin
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ilmoittakoon se, joka kirkkoherran wirkaa toimittaa,
asian seurakunnalle ja waalinpitäjälle ja että siis kaikki
muu toimi tulee jäämään tuomiokapitulin määrättä-
wäksi; kirjoittakoon myös siitä heti tuomiokapitulille.

193 tz. Naalia pitämään määrätköön tuomio-
kapituli jonkun jääwittömlln ja siihen sopiman papis-
miehen. Jos waalinpitäjäksi määrätty tietää olemansa
jäämissä, josta tuomiokapituli ei ole tietänyt; ilmoit-
takoon tämän heti tuomiokapitulille.

194 tz. Waalinpitäjä ottakoon awuksensa jää-
wittömän miehen, ennen muita papin, pöytäkirjaa
kirjoittamaan kysymys- ja waalipäiwänä.

195 tz. Laillisia jäämin syitä maalinpitäjää ja
hänen apumiestänsä wastaan omat ne, jotka yhteinen
laki tuomarista säätää. lääwi luetaan waalinpitäjän
ja waalipappein wälillä, mutta ei hänen ja walitsiain
wälillä. Jos waalinpitäjällä on ääntöwalta siinä
seurakunnassa, jossa hän maalia johdattamaan tulee,
mutta hän ci tahdo tätä maltaansa käyttää; niin ei
hän tämän tähden ole jäämissä.

196 §. Naali käyköön waalilistan mukaan.
Waalilista on erittäin tarwetta warten kirkonkokouk-sessa nimitettäwäin edusmiesten tehtäwä. Se sisältä-
köön kaikki ne maatilat ja toisen suojeluksesta wapaat
perheet seurakunnassa, jotka papin palkkaa maksamat;
sen määrän, millä kukin tila tahi perhe on osallinen
mainitussa maksossa, ja eri sarekkeen eli linjawälin
jokaiselle waalipapille ja niille äänille, jotka hän saa.

197 §. Missä maa- ja kaupunkiseurakunnat
omat yhtenä kirkkokuntana, käyden joko yhdessä taikka
eri kirkossa; tehtäköön waalilista kumpaisellekin seura-
kunnalle, jollei niin ole sowittu, että kumpikin saa,
wuorostansa, walita molempain puolesta, taikka muuta
suostumusta ole tehty ja wahwistettu jostakin yhtei-
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sestä ääntölaskun perustuksesta, jolloin sitä pitää maa-
lissa noudlltettaman.

198 §. Sinä päiwänä, jona wiimeinen waali-
saarna pidetään, kuulututtakoon kilkkoherran-wirnn toi-
mittaja saarnastuolista kaikissa seurakuntaan kuulu-
missa kirkoissa, joissa silloin jumalanpalwelus pide-
tään, että laillisesti määrätty toimitusmies on ensi
sunnuntaina tulema, pöytäkirjaa warten otetun nota-
rion kanssa, tapahtuwlltll maalia perustamaan, emä-
kirkossa taikka, missä kaupunki- ja maaseurakunnat
omat yhdistettyinä, siinä kirkossa, jossa silloin maali
on pidettäwä, ja kysymään seurakunnalta, josko sillä
on jotakin sanomista, joka sitä woisi estää, sekä myös-
kin, kun esteitä ei ilmaannu, lukemaan ja tutkimaan
waalilistan.

199 §. Jos waalinpitäjä katsoo tarpeelliseksi
että kirkonmenot kysymys- ja waalipäiwänä ulotetaan
tawallista aikaisemmin; olkoon hänellä oikeus mää-
rätä ne waremmin alotettawiksi. Kaupungissa kuu-
lutettakoon ehtookirkonmeno näinä päiwinä pois, josse tarpeelliseksi katsotaan. Uhteistä Herran ehtoolli-
selle käyntiä älköön myöskään näinä päiwinä ta-
pahtuko.

200 §. Kun kysymyspäiwä on läsnä, ottakoon
toimitusmies, kirkonmenoin päätettyä, notarion jakirkko-
raadin jäsenten kanssa siansa kuoriin, lukekoon mää-
räyskirjansa ja kysyköön sitten seurakunnalta:

1) Katsotaanko hän ja notario jääwittömiksi
toimitusta pitämään? Jos jäämiä ilmoitetaan toimi-
tusmiestä wastaan; tutkikoon hän sen. Jos näkee
siinä perää oleman; luopukoon toimituksesta ja anta-
koon siitä tiedon tuomiokapitulille, joka, jos jääwi
oikeaksi katsotaan, määrää uuden kysymyspäiwän ja
toisen waalinpitäjän. Jos hän tutkii jäämin perät-
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tömäksi; ilmoittakoon sen ja jatkakoon toimitustansa.
Jos waali-notarioa wastaan ilmoitetaan jääwi, joka
todenperäiscksi hawaitaan; ottakoon waalinpitäjä heti
paikalla taitaman ja jääwittömän apumiehen hoita-
maan Vaalilistan toista eksemplaria ja kirjoittakoon itse
pöytäkirjan, jollei hän sitä apumiehellensä woi uskoa.

201 §. Jos waalinpitäjää wastaan ei ole jää-
miä ilmoitettu, taikka jos hän sen on mitättömäksi
katsonut, kysyköön silloin:

2) Onko kuulutus waali-ehdotuksesta ja saarna-
päiwistä oikeassa ajassa ja asianomaisissa kirkoissa
julistettu, ja omatko maalisaarnanjat sen mukaan
waalikoetuksen tehneet? Jos hawaitaan että kuulutus
ci ole oikein luettu, mutta maalikoetukset kuitenkin,
määrättyinä päiwinä. omat laillisesti pidetyt, ja jos
seurakunta siihen tytyy, käyköön toimitus päinsä.
Milloin erimielisyyttä siitä ilmaantuu, seurattakoon
mitä useimmat saapumilla olemista ääntöwaltaisista
seurakuntalaisista miesluwulta päättämät. Jos seura-
kunta waatii wian tutkittawaksi; lykättäköön kaikki
enempi toimenpito toistaiseen ja ilmoitettakoon asia
tuomiokapitulille, joka, sen laatua myöten, määrät-
köön joko uuden kuuluttamisen ja uudet waalikoetuk-
set, taikka kysymys- ja waalitoimituksen jatkettawaksi
siihen uudestaan määrättynä priimana.

202 §. Sitten kysytään seurakunnalta:
3) Onko kysymyspäiwän kuulutus oikealla ajalla

ja paikalla julistettu? Jos niin ei ole; lykätköön waa-
linpitäjä toimituksensa neljänteentoista päiwann sen
perästä ja kuulutettakoon se laillisesti kahdeksaa päi-
wää ennen, eli semaamana sunnuntaina. Asiasta on
myös tuomiokapitulille ilmoitettawa.

203 §. Jos sellaisia esteitä ei ilmaannu, kuin
nyt on mainittu, kysyköön waalinpitäjä wielä:
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4) Onko seurakunnalla mitään moitetta maali-
pappeja wastaan? Jos silloin ilmoitetaan yhden tahiuseamman heistä koettaneen keräillä ääniä, tahi lait-
tomasti palkasta tinkiä, tahi waalisaarnassansa kehu-
neen itseänsä, tahi halwentaneen hakukumppaneitansa,
taikka muita syytöksiä tehdään, jotka, todeksi näytet-
tyinä, tuottaisiwat Miran tahi maalistan kadottamisen,
taikka eruittamisen papillisista toimituksista, taikka kan-
sallisen häpeän, ja jos ilmoittaja sitoutuu saattamaan
kanteensa laillisesti toteen; niin kirjoitetaan pöytäkir-
jaan ilmoittajan nimi ja wieraat miehet tahi muut
todistukset ja pöytäkirja, joka heti on kirjoitettawa ja
hywäksyttäwäksi luettawa, lähetetään tuomiokapitulille,
joka lykätköön asian maalliseen oikeuteen, lainmukai-
sessa järjestyksessä siellä tutkiKamaksi.

204 tz. Jos yhtä taikka useampaa waalipappia
wastaan mainitaan muita asioita, joista ei tulisi sel-
laista seuraamusta, kuin 203 §:ssä sanotaan, taikka
jos äänten keräilemisestä syytetään mnita kuin waali-
saarnaajaa, eikä wäitetä hänen siihen »vaikuttaneen-
kaan; niin pantakoon sekin pöytäkirjaan ja ilmoitet-
takoon seurakunnalle että sillä on malta joko »vaali-
toimituksen perästä tästä walittaa, taikka nyt kohta
ilmoittaa se tuomiokapitulille ja hakea sieltä maalille
kieltoa, ennenkuin wanliftäiwä tulee, mutta toimitus
kuitenkin jatkettakoon.

205 §. Kysymyspäiwänä olkoon seurakunnalla
lupa pyytää, jos tahtoo, neljättä maalisaarnaajaai
nimittäköön myös samalla sen papismiehen, jonka
neljänneksi tahtoo. Jos erimielisyyttä ei ilmaannu,
taikka jos seurakunnau jäsenistä niin monta on yh-
distynyt samaa papismiestä pyytämään, että heidän
äänet yhteenlaskettuina tekemät puolen taikka enem-
män koko seurakunnan ääniluwusta; niin pysäytettci-
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köön toimitus ja pöytäkirja, sittenkuin se on luettu
ja hywäksytty, lähetettäköön tuomiokapituliin, jonka
tulee asiassa menetellä niinkuin 241 §issä sanotaan.

206 §. Jos waalinpitäjää itseänsä neljänneksi
maalisaarnlllljllksi pyydetään, lakatkoon kohta koko toi-
mituksesta ja jättäköön asian tuomiokapitulille, ellei
niin ole että hän paikalla pois-sanoutuu tästä seura-
kunnan uskalluksesta häneen.

207 §. Jos kysymyspäiwänä ei ilmaannu maa-
lin pitämistä wastaan sellaisia esteitä, jotka nyt ni-
mitetyt omat, niin luettakoon silloin ne tämän luwun
tztz, jotka ääntöwallllsta ja waalipäiwästä puhumat,
eli alkaen 196 §m alusta ja 230 §:n loppuun asti,
ja sen jälkeen otettakoon waalilista tutkittawaksi, muis-
tutuksella seurakunnalle että silloin pitää ilmoitettaman
kaikki ne muutokset, joihin syitä löytyy.

208 §. Wlllllilista on kuuluwasti luettawa tut-
kittawllksi ja hywäksyttäwäksi, ja siihen saakoon kukin
ääntöwaltllinen seurakuntalainen, itse taikka asiamie-
hensä kautta, tehdä ojennuksia tahi lisäyksiä. Kun
muut saapumilla olemat ääntöwaltaiset, taikka, eri
mieliä ilmaantuessa, waalinpitäjä katsoo ilmoitetut
ojennukset ja lisäykset todmperäisiksi. omat ne panta-
wat kumpaiseenkin waalilistan ekscmplariin ja myös-
kin, ynnä kaikkein muiden muistutusten kanssa, pöytä-
kirjaan otettawat. Jos sellainen ojennus taikka lisäys
ilmoitetaan, jota ei kohta woida täysin selwittää ja
toteen näyttää; lykättäköön se waalipäiwään. Jos
waalinpitäjä itse huomaa wikaa tahi waillinaisuutta
jossakussa niistä asioista, jotka ääntöwaltaa koske-
mat; ilmi antakoon, ojentakoon ja kirjaan merkit-
köön sen.

209 §. Oikeus pappia walita on jokaisella,
jonka hallussa on maa-talo tahi muu tila maalla
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taikka kartano kaupungissa, sekä myös kaikilla toisen
suojeluksesta wllpailla perheillä seurakunnassa, jotka
papinpalkkaa maksamat. Älköön kuitenkaan kukaan
suurempaa ääntöwaltaa käyttäkö, kuin kuudenneksi
osaksi seurakunnan koko ääntö-arwosta.

210 §. Lampuodilla tahi arentimiehellä oleman
maatilan puolesta käyttäköön sen haltia ääntö-oikeutta.
Älköön tilan-omistaja saattako itsellensä sellaisen tilan
puolesta ääntöwaltaa pidättää, jollei hän seurakun-nassa ole kirkonkirjoissa. Pruukin tahi muun teolli-sen laitoksen omistajalla älköön olko ääntöwaltaa
siinä seurakunnassa, jossa hän ei itse ole kirkonkir-
joissa.

211 §. Ääntöwlllta alkaa kohta kuin omistaja
tahi lampuoti, taikka haltia, on ottanut tilan hal-
tuunsa, ja pysyy hänellä hallinnon loppuun saakka.
Kun omistus-oikeus tahi hallinto on riidassa; käyttä-
köön se ääntöwaltaa, jonka hallussa tila wäli-aikana on.

212 §. Perheen-isäntä saa papinwaalissa käyt-
tää laillista ääntöwaltaa. Jos hän on ulkomaalla;
äänestäköön emäntä. Jos isäntä on holhumiehen
hoidettawana; äänestäköön myöskin emäntä taikka,
jos häntä ei ole, se joka holhumieheksi määrätty on.
Isännän kuoltua äänestäköön leski, niin kauwan kuin
pesä on jakamatta ja hän sitä hoitaa. Isän ja äitin
kuoltua, äänestäköön jakamattoman pesän puolesta se
lapsista, joka täysiwaltainen ja wanhin on. Jos
kaikki lapset owat holhun-alaisia, äänestäkööt kaikki
holhumiehet yhtenä. Kun kaikki lapset owat täysi-
maltaista; äänestäkööt yhteisesti, jos siitä sopimat;
muutoin olkoot äänestämättä. Jos lapsia ei ole; niin
olkoon muista perillisistä lakina mitä nyt lapsista on
sanottu. Kun perintö on laillisesti jaettu, olkootpa
osat pois lohkaistut taikka ei, niin äänestäköön jo-
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lainen perillinen, jos hän täysiwaltainen on, tahi hol-
humiehmsä, jos hän itse holhun-alainen on, siltä osalta,
jonka hän kiinteimessn on saanut. Sen perheen-isän-

nän perilliset, jolla on maalla ollut arennilla maata
tahi huonetta kaupungissa, saakoot, kun tilan hallinto-
oikeus heillä wielä on, käyttää samaa ääntöwaltna,
joka hänelläkin olisi, jos eläisi. Neito, joka täysi-
waltainen on, saakoon itse äänestää, jos hänellä sii-
hen muutoin on oikeus.

213 §. Muukalaisen uskon tunnustaja älköön
lläntöwaltaa käyttäkö.

214 tz. Älköön ketään kiellettäkö omaa suku-
laistansa äänestämästä.

215 tz. Kun waalilista tutkittu ja ojennettu
on sekä kysymyspäiwänä tehty pöytäkirjakin luettu ja
hywäkfi omistettu, kirjoittakoot waalinpitäjä, waali-
notario jakaksi seurakunnan jäsentä molempain waali-
listan eksemplarein kuin myöskin pöytäkirjan alle, ja
puetettakoon naiden kirjain läpi lanka, joka waalin-
pitajän sinetillä lukitaan; jonka tehtyä waalilistcm
toinen eksemplari on pantawa kirkon arkkuun ja toi-
nen annettllwa. miten asia waatii ja soweliaimmaksi
näkyy, joko kirkkoherralle, tahi kirkkoherranwirkaa toi-
mittamalle, taikka kirkkowäärtille, pidettäwaksi seura-
kunnan saatllwana, sekä pöytäkirja waalinpitäjän säi-
lytettäwa. Jos tehtyin muistutusten selwitys on ly-
kätty waalipäiwäksi, niin sitä waalilistan eksemplnria,
joka seurakunnan saatawille jätetään, seuratkoon myös
näitä asioita koskewa ote pöytäkirjasta.

216 §. Toimituksen lopetettua kysymyspäiwänä,
antakoon waalinpitäjä seurakunnalle wiimetsi tiedon:
että maali tulee pidettäwaksi neljäntenätoista päiwänä
kysymyspäiwän jälkeen ja että kysymyspäiwän toimi-
tukseen tytymätön saa siitä walittaa, sittenkuin waali.
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un ohitse, 232 §:ssä määrätyssä järjestyksessä. Kuu-
lututtakoon myöskin waalinpitajä, seuraamana sun-
nuntaina, taas walipaiwän kaikissa niissä kirkoissa,
joissa waalisaarnat ja kysymyspäiwä ilmoitettawat
uliwllt; ja pappi, joka kuulutuksen julistaa, kirjoitta-
koon siihen päiwän minä se tapahtni.

217 §. Kun maali on semmoisessa seurakun-
nassa pidettämä, jossa on monta kirkkoa; toimitetta-
koon se emäkirkossll. Uhdistetyssä kaupunki- ja maa-
seurakunnassa, joilla omat eri kirkot, pidetään maali
erittäin kumpaisessakin kirkossa. Jos näiden seura-
kuntain kesken on suostuttu että se pitää ainoasti
sommassa-kummassa kirkossa pidettämän, taikka jos
smrattllwllksi otettu ääntölaskun perustus waatii yh-
teistä maalia; niin tapahtukoon se sen seurakunnan
kirkossa, joka wäkilukuisempi on, ellei siitä toisin ole
säädetty.

218 §. Määrättynä waalipäiwänä kysyköön
waalinpitajä, kirkonmenon lopetettua ja ennenkuin
waalitoimitus aljetaan, seurakunnalta, onko maali
laillisesti kuulutettu. Jos ei niin ole; määrätköön
hän uuden waalipäiwän neljänneksitoista päiwäffi tä-
män jälkeen, ja antakoon siitä uudellensa kuuluttaa
kahdeksan päiwää sitä ennen; ilmoittakoon myös siitä
tuomiokapitulille ynnä syistä, minkätähdcn maali tois-
taiseksi lykättiin.

219 §. Koska wacilitoimitukseen on ruwettawa,
astukoon waalinpitajä waalinotarion ja kirkkoraadin
jäsenten kanssa kuoriin ja alkakoon toimituksen rukouk-
sella sekä lyhyellä puheella, jossa seurakuntaa muis-
tutetaan maalin armosta ja tärkeydestä ja heitä ke-
hoitetaan siinä omaatuntoansa noudattamaan: luke-
koon sitten waalisaarna-päiwäin kuulutuksesta ehdolla
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olewain nimet ja ansiot, ilman mitään lisäystä tahi
puolustelemista.

220 §. Jos kysymyspäiwänä on waadittu oi-
keus saada selwittää waalilistaan silloin ilmoitettuja
ojennuksia tahi lisäyksiä; otettakoon tämä selwitys en-
sinnä esille ja pantakoon, jos se hywaksytään, lain-
mukaisesti kirjaan. Jos kysymys- ja waalipäiwäin
wälillä joku ääntöwaltainen on kuollut, taikka kiin-
teälle omaisuudelle toinen isäntä tahi ääntöwaltainen
haltia tullut, niin on siitäkin muistutus ja ojennus
waalilistaan pantawa. ja kysyköön waalinpitäjä sitä
papistolta ja seurakunnalta. Muuta muutosta maali-
listassa älköön enään tehtäkö, ja julistakoon waalin-
pitäjä korkealla äänellä, että Vaalilista nyt on otettu
maalissa muuttumatta seurattawaksi.

221 tz. Älköön kukaan waalipapeista olko maali-
toimituksessa; mutta jos joku heistä olisi läsnä, käske-
köön waalinpitäjä hänen pois.

222 §. Sen jälkeen rumetaan itse maaliin,
jossa maan otetaan siitä, että kukin ääntöwaltainen
erittäin, siinä järjestyksessä, jossa hän waalilistaan
on merkitty, kuuluwasti kutsutaan edes ja silloin as-
tuu waalinpitlljan eteen ääntöänsä antamaan. Anne-
tun äännön kertokoon waalinpitäjä samalla lailla, ennen-
kuin se waalilistaan pannaan. Jos ääntöwaltainen
ei tule ensi huudolle; huudeltakoon häntä kohta sen jäl-
keen toistamiseen. Joka ei sittenkään tule, itse tahi asia-
miehen kautta; olkoon menettänyt ääntöwaltansa siksi
kertaa, ja kirjoitettakoon waalilistaan poissa olleeksi.
Jos joku juowuksissa olewa äänestää tahtoo; käs-
kettäköön hän ulos ja ääntönsä jätettäköön lukematta;
kirjoittakoon myös waalinpitäjä sen pöytäkirjaan.

223 §. Poissa olemalla, joka kuitenkin tahtoo
ääntöwaltaansll käyttää, olkoon oikeus lähettää kir-

5
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iällisen maalilipun sinetillä lukittuna, taikka panna
puolestansa asiamiehen. Jos asiamies on kirjallisesti
waltuutettu, niin pitää maltakirjassa oleman: asia-
miehen nimi ja armo, ketä waalipapeista hänen tu-
lee äänestää, waltakirjan antopäiwä ja ääntöwaltai-sen nimi ja sinetti, taikka, sinetin asemesta, todistus
kahdelta jääwittömälta todistajalta, joista kumminkin
toisen pitää olla kirjoituksen taitaman. Jos ääntö-
waltainen ei ole maltakirjaa itse kirjoittanut, pitää
siinä myöskin Mllinittaman kirjoittajan nimi ja wirka.
Jos asiamies suusanalla waltuutetann, nimitettäköön
silloinkin se pappi, jota asiamiehen tulee äänestää, ja
asiamiestä seuratkoon kaksi jääwitöntä todistajaa waa-
linpitäjän edessä todistamaan sen toimen, jonkaääntö-
waltainen asiamiehellensä on heidän läsnä-ollessa an-
tanut. Muunlaista makuuttamista älköön otettako
kelwolliseksi. Saapumilla olema ääntöwaltainen äl-
köön äänestäkö asiamiehen kautta.

224 §. Jos useampia ääntöwaltaisia yhdistyy
samaan Valtakirjaan; olkoon se mitätön. Kukin
äänestäköön puolestansa erittäin, ellei niin ole että
useammilla yhteensä on ääntöwalta niinkuin yhdellä.
Jos useammat käyttämät yhtä asiamiestä; älköön se
kelwatko.

225 §. Jos jollakulla on omanansa taikka
hallussaan useita taloja eli tiloja, joiden puolesta
hänellä on äantöwaltll, älköön hänellä kuitenkaan
olko lupaa, itse taikka asiamiehen kautta, äänestää
useampaa kuin yhtä waalipapeista. Joka toisin te-
kee; olkoon siksi kertaa kadottanut ääntöwaltansa. Jos
hän ääntönsä on antanut, ensimäisen kerran waali-
listan jälkeen esille huudettuna; luettakoon se hänen
muiltakin tiloiltansa, waikkei hän enciän olisikaan
saapumilla, kun ne wuoiossaan tulemat. Jos hän
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ensi huudolla oli poissa tahi siihen wastaamatta,
mutta tulee sitten äänestämään, kun häntä toisen
kerran esiin huudetaan toisen tilan puolesta; niin
luettakoon hänen ääntönsä niidenkin tilain puolesta
annetuksi, jotka wielä, waalilistan mukaan, omat
jälellä, mutta ei niiden tilain puolesta, jotka jo oli-
wat esiin huudetut, ennenkuin hän, itse tahi asia-
miehen kautta, ensi wastauksen antoi.

226 §. Annettua ääntöä älköön muutettako
eikä takaisin otettako. Kun joku on asiamiehen kautta
äänestänyt, merkittäköön se maalilistaan ja pöytä-
kirjaan. Valtakirjat, olkootpa kelwollisiksi taikka kel-
paamattomiksi katsotut, numeroidaan samaan järjes-
tykseen, jossa ne pöytäkirjassa ja waalilistassa omat
mainitut, ja läpiwedetään sitten langalla, joka on
waalinpitäjän sinetillä lukittawa.

227 tz. Jos äantöwllltainen tahtoo pöytäkir-
jaan tehdä jonkun maalia koskeman muistutuksen,
niin älköön sitä häneltä kiellettäkö.

228 §. Jos niin tapahtuisi, että maaliin ru-
metessa seurakunta yksimielisesti ilmoittaa ei tahto-mansa maali-oikeuttansa käyttää; tehköön maalin-
pitäjä sille tiettäwäksi mitä siitä seuraa ja toimitta-
koon kuitenkin esiin-huudon. Jos silloin joitakin
ääntöjä annetaan, ottakoon hän ne kirjaan ja käy-
köön se maalista. Jos maan annetaan yksi ääni,
olkoon sama laki. Jos ei yksikään äänestä, ilmoitta-
koon waalinpitäjä sen tuomiokapitulille, jonka on
silloin meneteltäwä niinkuin 244 §:ssä sanotaan.

229 §. Kun esiin-huuto on loppunut ja maali
pidetty, on kunkin maalisaarnaajan osalle tulleitten
äänten yhteenlaskettu summaluku pantawa kumpaan-
kin waalilistaan. Lopetetun yhteenlaskemisen jälkeen
ilmoittakoon waalinpitäjä seurakunnalle miten maali
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on päättynyt; antakoon myös osotuksen kuinka se,
joka on joko kysymys- tahi waalipäiwän toimituk-
seen tytymätön, saa siitä «alittaa sillä ajalla, jonka
232 § määrää. Lopuksi luettakoon waalipäiwän
pöytäkirja hywäksyttäwäksi, jonka jälkeen se, sekä kum-
pikin »vaalilista, on waalinpitäjän, waalinotarion ja
kahden seurakunnan jäsenen allekirjoitettawa. Jos
seurakunta on ollut ääntöwaltaansa käyttämättä, luet-
takoon sittenkin Vaalipöytäkirja ja allekirjoitettakoon,
niinkuin nyt säätty on. Jos pöytäkirjan tarkasta-
mista ja yhteenlllskemista ei samana päiwänä ennä-
tetä, ilmoittakoon waalinpitäjä missä ja milloin seseuraamana päiwänä on tapahtuma.

230 §. Vaalitoimituksesta päästyä lähettäköön
waalinpitäjä toisen eksemplarin waalilistaa, ynnä
pöytäkirjat kysymys- ja waalipäiwiltä, sekä kaikki si-
sään annetut waltakirjat, wiipymättä tuomiokapitu-
liin, ja jättäköön toisen, ynnä kopian kanssa kysy-
mys- ja waalipäiwäin pöytäkirjoista, sille papille,
jonka hallussa kirkkoherran toimi on, pidettäwiksi seura-
kunnan salltawana, niin kauwan kuin walitusaika
llwoinna on; jonka jälkeen namät kirjat kirkon arkis-
toon pannaan.

231 §. Mitä wlllllinpitäjä tarpeelliseksi näkee
järjestyksen kohtipäiseksi pitämiseksi Maalitilassa käskeä,se on kirkkoraadin jäsenten ja seurakunnan wanhinten
huolenpidolla heti pantawa toimeen. Jos joku kysy-
myksen aikana tahi waalitoimituksessa pitää melua,
kiroo, riitelee tahi, toruu, taikka sanalla tahi teolla
loukkaa wlllllinpitäjää, waalinotarioa, tahi muita
läsnä olemia, taikka muulla tawalla häiritsee sitärauhaa, joka silloin on waarin-otettawa; kirjoitetta-
koon se kaikin asianhaaroinensa pöytäkirjaan.
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232 tz. Wlllllisaamaaja tahi ääntöwaltcnnen,
joka kysymys- tahi waalipäiwan toimitukseen ei tydy,
pankoon siitä walitukset asianomaiseen tuomiokapitu-
liin ennen kello kahtatoista kolmantenakymmenentenä
päiwänä waalipäiwan jälkeen ja antakoon samalla
tarkkaan ilmi sekä ne asianhaarat, joista luulee itsel-
tänsä oleman walittamisen syytä, joko ne koskemat
hllkukumppanill, waalisaarnaajaa tahi waalinpitäjaä,
taikka itse toimitusta, tahi muuta luultua laitto-
muutta, että myöskin ne todistajat tahi todistukset,
joihin hän walituksensa perustaa. Sama olkoon
lakina, jos hän tahtoo walittaa äänien keräilemisestä
tahi laittomasta palkkasuostumuksesta. Älköön niitä
walituksill, joita muut kuin ääntöwaltainen tahi maali-
saarnaaja tekewät, eikä myöskään semmoisia tahi niitä
niiden osia, joissa ei ole suora osotus nyt sanotuista
asianhaaroista, lukuun otettako. Jos waalinpitäjä
itse hawaitsee jonkun laittomuuden tapahtuneeksi, joka
woi asian lopulliseen päätökseen «Vaikuttaa; antakoon
siitä tiedon tuomiokapitulille, joko silloin kuin maali-
kirjat sinne lähettää, taikka wiimeistäänkin ennen wa-
litusajan loppua.

233 §. Jos joku walittaa waalinpitäjän olleen
jäämissä tahi ilman oikeudetta toimitukseensa, taikka
wirheen tehdyksi waalilistassa tahi sitä tutkittaissa ja
hywäksyttäissä, taikka että ääntöwalta on laittomasti
jollekulle myönnetty tahi joltakulta kielletty, tahi luettu
liian suureksi tahi liian wähäiseksi, taikka ettei esiin-
huuto, waalilistan mukaan, ole oikeassa järjestyksessä
tapahtunut, taikka muuta sellaista, joka koskee itse
toimitukseen kysymys- tahi waalipäiwänä, taikka waa-
linpitäjän tahi waalinotarion wirhcelliseen menetyk-
seen; niin tutkikoon ja ratkaiskoon sen tuomiokapi-
tuli.
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234 §. Jos wlllllinpitäjän hawaitaan oleman
jäämissä tahi ilman oikeudetta; olkoon hänen toimi-
tuksensa mitätön ja määrätköön tuomiokapituli toisen
miehen uutta toimitusta pitämään. Jos hawaitaan
ettei kysymyspäiwää ole pidetty tahi ei waalipäiwää
laillisesti kuulutettu, taikka ettei waalilista ole ollut
tutkittllwanll ja hywäksyttäwänä, taikka ettei Vaali-
tilassa ole äänestäjiä oikein esille huudettu; niin on
myöskin uusi kysymys- ja waalipaiwä määrättäwa,
taikka waan uusi Vaalitoimitus, asian laadun mu-
kaan. Älköön sellaista tuomiokapitulin päätöstä Vas-
taan olko lupa Valittaa.

235 §. Jos walittaja woi näyttää sellaisia
Vikoja smrattawaksi otetussa waalilistassa, että ne,
joilla ei ole ääntöwaltaa, omat saaneet äänestää ja
siten waalin päätöksen waikuttaneet; niin määrättä-
köön samaten uusi waali pidettäwäksi, jos walittaja
myöskin on näyttänyt siitä tehneensä muistutuksen jo
waalilistan tarkastamisessa. Jos maitetaan että muu-
toin ääntöwllltaisen äännös on laittomasti kujaan
otettu tahi määrin laskettu, tehköön tuomiokapituli
asianmukaisen ojennuksen ääntölaskussa, jos syitä sii-
hen on. Jos Valituksissa tehdään muu wäitös, joka
ei muutosta waikuta ääntölaskussa, eikä maalin päätty-
misessä; julistettakoon itse maali seisowaiseksi.

236 §. Älköön tuomiokapituli, ellei walituksia
ole tullut, taikka waalinpitäjä ole laittomuutta il-
moittanut, tehkö muistutusta maalia mustaan tahi
sitä kumoko, jollei niin ole että waalikirjat osottawat
kysymyspäiwää ei pidetyn, taikka »vaalilistaa ei tutki-
tun. Jos wika tawlltaan saatuin ääntölukuin yhteen-
laskussa; niin se kuitenkin oikaistakoon. Jos siitä
maalin päätös muuttuu, ilmoittakoon tuomiokapituli
sen kuulutuksella seurakunnalle ja antakoon osotuksen,
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että on walta walittaa kolmessakymmenessä päiwässä,
luettuina kuulutuksen julkaisemista seuraaman päiwän
aamusta alkaen, sillä tapaa kuin 232 § muutoin
määrää.

237 §. Jos waalikirjat osottawat loukkausta
tapahtuneen waalinpitäjää tahi waalinotarioa was-
taan, taikka rauhan ja järjestyksen tulleen kysymys-
tllhi waalitoimituksessa muulla tapaa häiritetykst; anta-
koon tuomiokapituli siitä tiedon kruunun käskyn-
haltialle läänissä.

238 §. Jos tehdyissä walituksissa waalisaar-
naajaa syytetään äänien keräämisestä, laittomasta
palkka-suostumuksesta tahi muusta semmoisesta rikok-
sesta, kuin 203 §:ssä sanotaan, taikka jos syytös
tehdään lläntöwaltaistll tahi jotakuta muuta was-
taan äänien keräämisestä; lykätköön tuomiokapituli
asian maalliseen oikeuteen, lainmukaisesti siellä käsi-
teltäwäksi. Jos sellaisia asianhaaroja on, joista yksi
tahi useampi on tuomiokapitulin ja toiset maallisen
oikeuden käsiteltäwiä; niin lykättäkööt ne kaikki yhtenä
maalliseen oikeuteen; olkoon kuitenkin aina tuomio-
kapitulilla walta, sittenkuin lopullinen tuomio on
asiassa annettu, tutkia millä tapaa se tulee maalin
päättymiseen waikuttamaan. Jos kanne waalisaar-
naajna wastaan sisältää muuta, kuin mitä nyt on
mainittu, tutkikoon tuomiokapituli kunkin asian laa-
dun ja mitä siitä laillisesti woipi seurata.

239 §. Jos joku niistä, jotka owat maaliin
ehdotetut Keisarin määrättömään papin tilaan, todis-
tetaan syypääksi semmoiseen rikokseen, josta 238 §:ssä
on mainittu, ja sentähden maalistansa menettää; niin
pantakoon siihen toinen, sillä tamalla kuin 182 §
säätää. Jos tila on sellainen, johon tuomiokapituli
waltuuttaa papin, ja kanne tehdään sitä pappia was-
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taan, jonka sen mukaan tuin maali on päättynyt
pitäisi saada wirkawahwistuskirja, niin olkoon myös-
kin noudlltettllwnna mitä nyt on sanottu, kun hän
siihen syypääksi näytetään; mutta jos, tässä tapauk-
sessa, kanne koskee toiseen waalipappiin, niin älköön
se estäkö miran pois antamista.

240 §. Jos lläntöwaltaista, yhtä tahi useam-
paa, syytetään äänien keräämisestä jonkun waalipapin
eduksi, ja waalikirjoistll hawaitaan että wirkaan-
asettaminen on hänen tahi heidän ääntensä nojassa;
niin lykättäköön toistaiseksi enemmän toimen pitämi-
nen miran pois antamisesta. Jos ääntöwaltaincn
näytetään asiaan syypääksi ja ääntö-oikeutensa me-
nettää, olkoon hänen ääntönsä mitätön ja menetel-
köön tuomiokapituli niinkuin 235 §:ssn on sanottu.

241 §. Jos seurakunta, 205 §M mainitulla
tawalla, on anonut neljättä maalisaarnaajall, ja tämä,
siitä kysyttynä, kutsumukseen myöntyy; tutkikoon tuo-
miokapituli josko hän 160 ja 165 §§:ien mukaan
on siihen kelpaawa. Jos näin on, niin pantakoon
hän, ehkä ei wirkawuosissa olisikaan ennestään maa-
lissa olemien wertainen, neljännelle waalisialle ja oso-
tettakoon waalikoetusta tekemään. Jos hawaitaan
toisin oleman, taikka jos hän maaliin kutsumuksesta
luopuu; hyljättäköön seurakunnan anomus. Joko
sellainen anomus myönnetään taikka hyljätään, niin
antakoon tuomiokapituli siitä päätöksen ja walitus-
osotuksen.

242 tz. Jos waali on pidetty ja tullut lailli-
seen woimaan, ja joku waalipapeista siinä on saanut
kolme neljäs-osaa tahi enemmän maalissa annetuista
äänistä; antakoon tuomiokapituli hänelle wirkawah-
wistuskirjan, jos nimitysoikeus mukaan on tuomio-
kapitulin. Jos tämä oikeus on Keisarin, menetelköön
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tuomiokapituli niinkuin sellaisesta tapauksesta 243
§:ssä määrätään.

243 §. Jos maalissa äänet owat niin jakau-
neet, ettei kukaan maalipapeista ole saanut 242 §:ssä
mainittua ääntö-enemmistöä, noudatettakoon wirkaan-
asettamisessll seuraamata järjestystä. Jos papintila
kuuluu niiden lukuun, joihin tuomiokapitulilla tässä-
kin tapauksessa on nimittämisen oikeus, ja jos seura-
kunnan anomuksesta neljäs Mlllllisaarnaajll on ollut
waali-ehdolle pantuna; antakoon tuomiokapituli wirka-
wahwistuskirjan sille niistä kahdesta, enimmän ääni-
luwun maalissa saaneista, jolla etumaisempi maalisia
oli; mutta jos neljättä waalisaarnaajaa ei ole anottu
taikka annettu, saakoon se wirkawahwistuskirjan, joka
maalissa sai enimmät äänet. Jos tila kuuluu nii-
den lukuun, joihin Keisarilla on Malta nimittää; lä-
hettäköön tuomiokapituli, olkoonpa neljättä maali-
saarnaajaa ollut maalissa tahi ei, kertomuksen siitä,
miten maali on päättynyt ja mitä siinä on tapah-
tunut, ilmoittaen minkä merran kukin maalipapeista
on ääniä saanut; liittäköön siihen myös waalikirjat
ja maali-ehdotuksen teossa kirjoitetun pöytäkirjan, sekä
maaliin asetetuilta tulleet hakemukset ynnä liitekirjoi-
nensa, ja ilmoittakoon samalla josko maali-ehdotusta
on «alitusten johdosta jollakin muotoa muutettu;
jonka jälkeen Keisari nimittää jonkun maalipapeista
tähän llwonaiseen Mirkaan.

244 §. Jos seurakunnan jäsenet, jokainoa,
omat, jättäneet ääntönsä maalissa antamatta, ja Mir-
kaan nimitys on heidän Valitsemisensa mallassa; ol-
koon tuomiokapitulilla oikeus Mirkaan asettaa se maali-
papeista, jonka katsoo siihen taitawimmakst ja ansiolli-
simmllksi. Missä wirka on Keisarin pois anncttawa;
antakoon tuomiokapituli asiasta alamaisen ilmoituk-
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sen ja lähettäköön sen myötä ne asiakirjat, jotka 243
§:ssä mainitaan.

245 §. Joka awonaiseen papinwirkaan on lail-
lisella wiikawahwistuskirjalla tullut, pitää tarpeetto-
matta ajan wiiwytyksettä Mirkaan wihittämän sillä
taivalla, kuin käsikirja määrää. Jos se on kirkko-
herra, wihkiköön hänen pispa taikka se, jonka hän
siihen määrää. Jos se on muu mäkinainen pappi,
tehköön seurakunnan kirkkoherra sen.

246 §. Seurakunta, jolla on joku laillisesti
makuutettu erityinen oikeus papin walitsemisessa, pitä-
köön sen wast'edeskin niinkuin se annettu on: kuiten-
kin on kussakin tapauksessa se, jonka seurakunta tah-
too kutsua, ilmoitettawa tuomiokapitulille, jolla on
malta katsoa ettei kukaan maineen ja elämän puo-
lesta kelwoton, taikka muutoin oikeudeton, tulisi siten
autetuksi wirkaan seurakunnassa. Jos tuomiokapituli
näkee syytä oleman tehdä kutsuttu jäämiksi; antakoon
siitä päätöksen.

247 §. Toimenpitoa papin sioittamisesta kirkko-
herran tahi muulle mäkinaiselle papintilalle älköön
wiiwytettäkö tahi seisautettako nostetun kysymyksen
wuoksi saada muutosta sellaisen tilan piiri-alassa
taikka papeille siellä tulemassa palkassa. Jos tuo-
miokapituli tahi asianomaiset seurakuntalaiset näkemät
syytä oleman sellaisten kysymysten nostamiseen, ol-
koon heillä siihen oikeus sekä tilan ollessa kiini, että
awonaisena. Jos kysymys koskee tilan piiri-alaa;
älköön se kuitenkaan estäkö uuden papin sioittamista
tilalle määrätyssä järjestyksessä, sen entisillä ehdoilla,
ja hankkeissa olema muutos, jos se laillisesti suodaan
tahi wahwistetlllln, pantakoon toimeen wasta ensin-
tulewllna awonllisuuden aikana sen jälkeen. Jos se
palkkaa koskee; olkoon samaten tämänki muutos, sitten-
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kuin se on wahwistetuksi tullut, ennen käymättä woi-
mallnsa ja waikutukseensa, kuin wasta tämän jälkeen
ensinnä tapahtumassa amonaisuudessa.

248 §. Saarnaaja olkoon sellaiseen seurakun-
taan, joka un asetettu pruukille tahi muille isommille
Valmistuslaitoksille, sen kutsuttama, jonka laitos on,
ja antakoon tuomiokapituli wiikawahwistuskirjan, jos

kutsuttu siihen on oikeutettu. Jos omistaja, wiran
llwonaiseksi jäätyä, ei enään tahdo ketään siihen
ottaa; olkoon se hänen oma asiansa.

249 §. Missä määrätty on että lasarettiin,
parannushuoneesen, sairashuoneesen tahi muuhun ar-
meliaisuuden laitokseen on saarnaaja otettawa, kuu-
lustelkoon tuomiokapituli, kun laillinen hakemusaika
on ollut kuulutettuna, niiden mieltä, joille sellaisen
laitoksen hallitus ja hoito owat uskotut, ja kutsu-
koon sitten wirkaan sm, joka nähdään siihen sowe-
liaimmaksi. Jos pappi, jolla entiseltään on mäki-
nainen sia paikkakunnassa, woipi ottaa tämänkin
wiran toimittaaksensa; niin hän ennen muita siihen
määrättäköön.

250 §. Wankihuoneesen ja ojennuslaitokseen
sioittakoon asianomainen tuomiokapituli saarnaajan,
sittenkuin laillinen hakemusaika on määrättynä ollut,
ja nimittäköön niihin erittäinki sellaisia, joilla näh-
dään oleman erinomainen ahkeruus ja luonnon tai-
pumus tämmöiseen wirkaan. Tehty wirkaannimitys
on ynnä walitus-osotuksen kanssa tiedoksi pantawa,
ennenkuin wirkawahwistuskirja annetaan, ja tuomio-
kapitulin toimella asianomaiselle kuwernöörinwiralle
ilmoitettawa.

251 §. Niitä saamaajanwirkojll, jotka Suo-
men omissa erinäisissä sotajoukoissa asetetut omat,
haetaan ja poiscinnetaan niinkuin niistä erittäin on
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säätty: kuitenkin pitää, ennenkuin joku wirkaan nimi-
tcttäwäksi ehdotetaan tahi siihen nimitetään, hakemus-
kirjat lähetettämän asianomaiselle tuomiokapitulille,
jonka tulee antaa lauseensa, omatko hakiat täyttäneet
mitä sellaisen wiran saamiseen määrätty on, josko
heidän mainettansa ja soweliaisuuttnnsa wastaan jo-
takin lienee muistutettawaa, ja jos heillä on esteenä
se, että omat waremmin hakeneet toista silloin awo-
naista wirkaa tahi saaneet siihen waalisian. Älköön
sellaiseen Mirkaan ehdotettako tahi nimitettäkö sitä,
joka ei ole suorittanut määrättyjä mäkinaisen papin-
wiran näytteitä eikä tullut siihen ikään, jota kirkko-
herraksi pyrkimättä waaditaan.

252 §. Kun kirkkoherran, kappalaisen tahi muun
mäkinaisen papin tila jossakin seurakunnassa tulee
awonaiseksi, toimittakoon tuomiokapituli niin, että
wirka awonaisuuden aikana oikeassa woimassa pide-
tään. Jos se on kirkkoherran tila; niin on kirkko-
herran toimi uskottawa kappalaiselle, tahi muulle
seurakunnan papille, joka siihen taitawimmaksi katso-
taan. Jos ei ole seurakunnassa pappia, joka olisi
tähän toimeen sowelins, määrättäköön siihen joku
toisesta seurakunnasta. Jos apua tarwitaan kirkon-
menoin ja muiden papillisten toimitusten pitämiseen,
on eri pappi siihen lähetettäwä, niinkuin XIV lu°
wussa sanotaan. Jos apupappia tarwitaan. ennen-
kuin tuomiokapituli kerkiää siitä määrätä, pitäköön
lääninprowasti asiasta huolen.

253 §. Kun joku on awonaiseen papintilaan
pantu maaliin; älköön häntä määrättäkö mäli-ailana
toimittamaan wirkaa samalla tilalla.

254 §. Sitä, jolla on mäkinainen wirka, äl-
köön lähetettäkö toimittamaan samanlaista taikka
muuta wirkaa ulkona seurakunnasta, paitsi hätätilassa
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ja kunnes tarwe saadaan asianmukaisessa järjestyk-
sessä poistetuksi.

255 tz. Jos, awonaisuuden kohdatessa, pappia
tarwitaan jotakin niistä Miroista toimittamaan, jotka
mainitaan niissä §§:ssä, jotka alkamat §:lln 248 ja
päättywät §:llä 251; niin määrätköön tuomiokapi-
tuli, asianomaisten pyynnöstä, jonkun sitä awonai-
suuden aikana toimittamaan.

(!) Papinwirkllin palkasta.

256 §. Joka mäkinaiselle tilalle on seurakun-nassa nimitetty, saa ensi kuukauden alusta sen jäl-
keen, jona nimittäminen on tullut lailliseen woi-
maansa, ottaa tilan wastaan tuloinensa, jos maan
palkka silloin joutilaana on.

257 §. Palkkawuosi luetaan Toukokuun ensi-
mäifestä päiwästä Huhtikuun wiimeisen päiwän lop-
puun asti seuraamana almanakka-wuonna.

258 §. Jos tila on edellisen papin kuoleman
kautta tullut awoimeksi, niin älköön siihen nimitetty
saako tilaa mustaan-ottaa ennenkuin kulumassa olema
wirka- ja plllkkawuosi on loppunut. Tulot siltä ajalta
saakoot ne, jotka omat edellisen papin oikeuden-hal-
tiat. Jos hänen jälkeensä elää leski tahi omia hol-
hun-alllisia ja tuiwattomia lapsia; niin nauttikoot he
tulot ei ainoastaan kulumalta wirkawuodelta, maan
myöskin yhdeltä wuodelta sen perästä, eli niin kut-
sutulta armowuodelta.

259 §. Jos tila sillä muotoa on awonaiseksi
tullut, että edellinen pappi on muuttanut pois, tahi
menettänyt Miikansa, tahi omin mielin luopunut pap-
piudesta, taikka jos 258 §:ssä määrätty aika on lo-
pulle kulunut; noudatettakoon mitä tilan wastaan-
ottamisesta on 256 §:ssa sanottu.
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260 §. Jos wirka ei silloin ole auki, kuin
siihen annetaan wahwistuskiija; pysyköön nimitetty
siinä muassa, jossa hän silloin on, ja nauttikoon
siitä tulot, kunnes saattaa uuden Mirkansa wastaan-
ottaa.

261 §. Kun pappi määrätään semmoista Mir-
kaa toimittamaan, josta palkka on kokonansa jouti-
laana, saa hän sen täydellensä nauttia, jollei erittäin
säädetty ole ett<joku osa siitä on muihin tarkoituk-
siin taytettäwä.

262 §. Apupappi, joka määrätään toimitta-
maan awonaistll Mirkaa, josta joku muu saapi tu-
lot, on tuloin nauttilln plllkllttawana, ja tuomio-
kapituli ratkaiskoon heidän wälinsä, joll'eiwät ystä-
wälliseen suostumukseen sowi.

KuudtötoiZta luku.
Lukkareista, urkunisteista ja muista

kirkonpalwelioista.

263 §. Lukkarin tulee, missä ei erinäistä wei-
saajcm ole seurakuntaan asetettu, johdattaa weisuuta
julkisessa jumalanpalweluksessa ja muissa papillisissa
toimituksissa, joissa weisaaminen määrätty on; hänen
tulee rippikoulunuorisolle opettaa koraaliweisuuta, seka
olla apuna lapsia kirjanlukuun opetettaessa, missä
sitä tarwitaan, ja heitä lukukinkereillä siinä kuulus-
teltaessa; pitää likistntä huolta puhtaudesta ja jär-
jestyksestä kirkossa; wastata niistä kirkon kaluista,
jotka hänelle Mirassansa hoidettawiksi tahi käytettä-
wiksi uskotaan; seurakunnan papistolle tehdä kirkon-
menoissa palwelusta, ja wilpittömästi noudattaa mitä
muuta hänelle wirkansa puolesta määrätään.
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264 §. Urkunistin tulee soittaa urkuja weisuun
ohessa julkisessa jumalanpalweluksessa ja muissa toi-
mituksissa, joita kirkossa pidetään.

265 §. Missä seurakunnassa lukkarin- ja urku-
nistinwirat omat entiseltä olleet erinänsä, älköön niitä
yhdistettäkö, jollei kirkkoherra ja seurakunta siitä ole
yhteisesti suostuneet ja tuomiokapituli, tutkittuansa
asianhaarat, ole suostumuksen wahwistanut.

266 §. Kun lukkarin-tahi urkunistinwirka jääpi
llwonaiseffi, kehoittakoon kirkkoherra kuulutuksella, joka
wiimeiställnki kolmessakymmenessä päiwässä awonai-
suuden alusta on yhtenä sunnuntaina tahi juhla-
päiwäna seuillkunnlllle saarnastuolista luettawa ja
kerta maan julkisiin sanomiin pantawa, halullisia
hakioita antamaan, itse tahi asiamiehen kautta, yh-
deksässäkymmenessä päiwässä, siitä paiwästä lukien,
jona kuulutus sanomalehdissä oli, taikka lähettämään
postissa hänelle omatatiset hakemuskirjansa, ynnä
todistusten kanssa ijästä, maineesta ja tarpeellisesta
taidosta, ja sen ohessa panemaan täydellisen takauk-
sen siitä kirkon omaisuudesta, jonka lukkari tahi urku-
nisti wiran puolesta haltuunsa saapi. Takaussum-
man suuruuden määrätköön kirkkoherra yksin neuwoin
seurakunnan kanssa.

267 §. Lukkarinwirkllll hakeman pitää taita-
man puhtaasti kirjaa lukea, kirjoittaa matamaa ja
selwää kirjoitusta, osata luwunlaskusta wähintäänki
neljä ensimäistä laskutapaa, nuottikirjan mukaan al-
kaa ja weisata tawalliset kirkkowirret ja koraalit, ja
tuntea niin kristinopin, että siinä moi johdattaa ta-
lonpoikaisen kansan lapsia ensi alkuun.

268 §. Urkunistinwirkaa hakeman pitää asian»
omaisesti näyttämän niin hywin tuntemansa urkuin
rakennuksen, wirittämisen, parantamisen ja hoidon.
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että ne taidetaan uskoa hänen haltuunsa, ja saatta-mansa wakawasti ja tarkoin nuottikirjan mukaan
soittaa urkuja julkisen kirkkoweisuun ohessa. Kun
urkunistinwirka on tuomiokirkolla pois annettawana,
katsottakoon erittäin että Mirkaan olettamalla on, näi-
den taitojen lisäksi, sekä tieteis-opillinen perustus soi-
tannossa, että harjaantumus sen käytännössä yleensä,
niin että hän kykenee juurta-jaksain opettamaan urkuin
soitantoa muille, jotka sitä oppia tahtomat. Jos
urkunistinwirka on lukkarinwirkaan yhdistetty, pitää
hllkian erittäin asianomaisesti näyttämän itsellänsä
oleman ne taidot, jotka lukkarille määrätyt omat.

269 §. Jos Hakim hawllitlllln ennen hake-
neen ja maalissa oleman lukkarin- tahi urkunistin-
wirkaan toisessa seurakunnassa, olkoon hänen jälki-
mäinen hakemuksensa mitätön. Jos ei hän sitä kirkko-
herralle ilmoita, ja se sittemmin tulee tiedoksi; niin
älköön häntä nimitettäkö kumpaankaan siihen Mir-
kaan, joita samaan aikaan haki.

270 §. Kelpaamista hakioista asettakoon kirkko-
herra ja kirkkoraati, kohta hakemusajan kuluttua, kol-
me tllitawinta tahi, useampain yhtä taitamia ollessa,
ansiollisintll waali-ehdolle, ja kuuluttakoon sen saar-
nastuolista sunnuntaina tahi juhlapäiwänä, ilmoit-
taen myös toisetkin hakiat. Jos harvattaan ainoas-
tansa kahdella tahi yhdellä hakialla olewan oikeuden
tulla muistettawaksi, tahi jos ei useampaa otollista
ole tarjona ollut; niin pantakoon silloin ne tahi se
yksi waali-ehdolle. Kuulutuksessa maali-ehdotuksesta
pitää annettaman osotus, että siihen tytymätön saavi
kolmessakymmenessä päiwässä, lukein kuuluttamisen
jälkeisen päiwän aamusta alkaen, walittaa siitä tuo-
miokapituliin ja taas toisessa kolmenkymmenen päi-
wän ajassa näyttää kirkkoherralle tuomiokapitulista
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otetulla todistuksella että walitukset todella omat tuo-
miokapituliin laitetut. Valitusten myötä, jos niitä
tehdään, seuratkoon maali-ehdotuksen kuulutus koplana,
jonka kirkkoherra on welwollinen antamaan ja oi-

keaksi wahwistllmaan.
271 §. Jos kirkkoherra ja kirkkoraati hawait-

sewat ettei yksikään Halmista lainmukaisesti moi maali-
ehdolle päästä; niin antakoot siitä samoin tiedon ja
walitus-osotuksen, niinkuin 270 §:ssä sanotaan. Jos
päätös sallpi laillisen woiman tahi asianomaisen wah-
wistuksen; kuulutettakoon uusi hakemusaila. Sama
olkoon lakina, jos ensimäisenä määrä-aikana ei yh-
tään häkillä ole ilmaantunut.

272 §. Kohta kun maali-ehdotus on saanut
laillisen woiman, määrätköön kirkkoherra jotkut perä-
tylsin olemat sunnuntait, jolloin maaliin asetetut tule-
mat, sen seurakunnan kirkossa, jossa wirka on awo-
naisena, maalikoetuksensa tekemään. Joka esteettö-
mäsi waalikoetuksen laiminlyö, olkoon kadottanut
oikeutensa wiran saamiseen.

273 §. Wiimeisen maalikoetuksen päiwänä kuu-
lututtakoon kirkkoherra yleisen kysymyspäiwän ensin-
tulewaksi sunnuntaiksi, samoin kuin papinwaalin ky-
symysplliwästa on sanottu, ja ottakoon jonkun so-
weliaan apumiehen pöytäkirjaa kirjoittamaan, jos sen
tarpeelliseksi näkee.

274 §. Kysymyspäiwänä on semakunnaltll ky-
syttäwä josko sillä on ehdolle pantuja mustaan jota-
kin muistuttamista. Jos seurakunta ilmoittaa tyty-
mättömyyttä ehdolle pantuja mustaan, niin on pöytä-
kirja siitä kohta hywäksyttäwäksi luettawa, ja osotus
walituksiin selwästi annettawa, niinkuin tässä jälem-
pänä sanotaan. Jos kysymyspäiwänä toiset seura-
kunnan jäsenistä tahtomat, toiset eiwät tahdo wali-

l>
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tuksia tehtäwiksi, ja enemmän puolen mieli ei kohta
ole nähtäwänä, niin ratkaistakoon asia äänestyksellä,
niinkuin 201 §:ssä on säätty, ja woittakoon se pää-
tös, johon useimmat ääntöwaltaiset owat yhdisty-
neet.

275 §. Jos maan yksi on ehdolle pantuna ja
seurakunta siihen kysymyspäiwänä tytyy; niin nimi-
tettäköön hän wirkaan. Saapumilla ollut ääntö-
waltainen, joka luulee itsellänsä oleman syytä »vali-
tuksiin itse toimitusta wastaan, tehköön ne silla ta-
tuoin kuin 279 § sanoo.

276 §. Jos useampi kuin yksi on maali-eh-
dolle pantu; silloin pidettäköön maali waalilistan
mukaan. Waalilista sisältäköön kaikki seurakuntaan
kuulumat perheet, jotka lukkarille palkkaa maksamat,
sekä eri sarekkeen kullekin ehdotetulle ja niille äänille,
jotka hänelle annetaan. Waalilista on erittäin tätä
tarkoitusta Marten kirkon-kokouksessa walittuin asia-
miesten tehtäwä.

277 §. Jos seurakunta kysymyspäiwänä tytyy
maali-ehdotukseen; niin luettakoon waalilista samana
paiwänä tutkittawaksi ja hywäksyttäwäffi, niinkuin
pllpinwaalistll on sanottu, ja määrättäköön maali
neljänneksitoista päiwäksi sen jälkeen; kuulututtakoon
myös kirkkoherra maalin wieläkin kahdeksantena pai-
wänä kysymyspäiwästa.

278 §. Kun maali on pidettäwä, menetellään
siinä niinkuin papinwaalissa. Tässä ääntöwaltaiset
seurakunnan jäsenet äänestäwät miesluwun mukaan;
mutta lukkarin maalissa on kirkkoherran wirka-ääni
saman «moiseksi luettawa, kuin neljäs-osa ääntöwal-
taisten maalissa antamista ja lukuun olettamista
äänistä. Urkunistinwiran ollessa yhdistettynä lukka-
nnwirkaan, olkoon sama laki.
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279 §. Jos ääntöwaltainen tahi joku niistä,
jotka ehdolle pantuina omat, tahtoo «alittaa kysy-
myspäiwä-toimitukscsta tahi maalista; ilmoittakoon
sen kirkkoherralle ja antakoon Viimeistäänkin kolman-
tenakymmenentenä päiwänä wlllllipäiwän jälkeen Va-

lituksensa tuomiokapituliin, ynnä todistuksen siitä, että
hän ne kirkkoherralle on ilmoittanut, sekä kysymys-
taikkll wlllllipäiwän pöytäkirjan; näyttäköön myös
kirkkoherralle kolmenkymmenen päiwän kuluessa sen
jälkeen, jona walitus-aika on loppunut, tuomiokapi-
tulista saadun todistuksen, että hän on walitukset
sisään antanut. Jos ei hän walituksissansa sano
selwään ja tarkkaan niitä asianhaaroja, joista wa-
littaa tahtoo, ja niitä todistuksia ja syitä, joihin
»Valituksensa perustaa; käykööt ne mitättömiksi.

280 §. Sisään tulleet walitukset omat tutkit-
tawat ja käsiteltäwät samalla tapaa kuin Valituksista
pllpinwaalissa on sanottu. Jos maali on pidetty,
ja walitukset eiwat waikuta maalin päätöksen muutta-
miseen; niin wahwistettakoon maali, katsomatta sii-
hen, mitä ehkä Valituksista muutoin moi seurata.

281 H. Kun maali on oikeassa järjestyksessä
pidetty ja saanut laillisen woiman; lähettäköön kirkko-
herra asiakirjat tuomiokapitulille, joka kutsutulle antaa
wirkawahwistuskirjan, ja käyköön hän sen jälkeen
mukaansa kohta palkan joutilaaksi tultua, niinkuin
papintilasta on säätty.

282 §. Niissä seurakunnissa, joissa weisuun
johdattamista warten jumalanpalweluksessa on eri
kanttori eli weisaaja, menetellään häntä walitessa
niinkuin tässä edellä on urkunisteista säätty.

283 §. Niiden, jotka hakemat kanttorin- eli
meisaajanmirkaa, pitää erinomattain koraalin»eisuussa



16 luku.84

oleman niin taitamia, että pyydettyinä saattamat sitä
lukkariksi aikomille opettaa.

284, tz. Kirkkoherran tulee, urkunistin- tahi luk-
karinwiran awonaisena ollessa, määrätä sen toimitta-
jaksi sowelias mies, jonka pitää siitä omaisuudesta,
mikä hänelle wiran puolesta uskotaan, panna täysi-
warainen takaus, jonka kirkkoraati tutkii. Älköön sitä
määrättäkö, joka tällaista takausta ei antaa woi.

285 §. Jos lukkari, tahi urkunisti, tahi kant-
tori laiminlyö taikka huolimattomasti tahi määrin
käyttää wirkansa, tahi mitä hän käsketään Mirkansa
puolesta tekemään, osottaa itsensä tottelemattomaksi
tahi ynseäksi kirkkoherraa ja muuta papistoa tahi
seurakuntaa kohtaan, taikka saattaa pahennusta elä-
mällänsä; waroittakoon kirkkoherra häntä ensin yksi-
tyisesti. Jos hän siitä ei ojennusta ota; saakoon
waroituksen kirkkoraadilta. Jos hän on kahdesti ollut
kirkkoraadin maroitettamana ja Mensa rikkoo, taikka
jos hänen rikoksensa on niin raskasta laatua, ettei
waroitus siitä ole kylläksi; olkoon kirkkoherralla malta
kieltää hänen wirkaa toimittamasta ja määrätä toi-
nen, palkasta olettamalla maksolla, sitä mäli-aikana
pitämään, ja antakoon tässä tapauksessa asian kohta
tuomiokapitulille ilmi, joka wian-alaisen eroiltakoon
Mirasta joko määrä-ajaksi kolmesta kuukaudesta ajast-
aiklllln, taikka ijäksi, kuinka asian laita on. Seura-
kunnalla, joka on tytymätön lukkariin tahi urkunis-
tiin tahi kanttoriin, eikä tydy siihen, mitä kirkkoherrasen johdosta päättää, olkoon oikeus ilmoittaa tyty-
mättömyytmsä ja sen syyt tuomiokapitulille, jonka
tulee asia tutkia ja laillisessa järjestyksessä siinä me-
netellä.

286 tz. Jos lukkaria tahi mkunistia tahi kant-
toria maallisessa oikeudessa syytetään häpeällisestä
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rikoksesta, eroittakoon kirkkoherra, neuwoteltuansa kirkko-
raadin kanssa, toistaiseen hänen wirkaa toimittamasta
ja ottakoon toisen sitä sinä aikana pitämään koh-
tuullisella osalla palkasta.

287 §. Kiikonwartian, kellonsoittajan, haudan-
kaiwajan ja muut kirkonpalweliat, jotka nähdään tar-
peellisiksi, saakoon kirkkoraati ottaa palwelukseen, ja
ilmoittakoon kuulutuksella seurakunnalle niiden asetta-
misen.

288 §. Kiikonwartian pitää oleman niin har-
jaantuneen kirjanluwussa, että hän siinä taitaa olla
lasten opetuksessa apuna.

289 §. Jos kirkonwartia tahi joku muu 287
tz:ssä mainittu kirkonpalwelia hawaitaan huolimatto-
maksi palweluksessa, taikka kelwottomaksi elämässä;
»varoittakoon kirkkoherra häntä yksityisesti taikka kirkko-
raadin edessä. Jos ei siitä parannusta tule, taikka
jos rikos on raskaamman-laatuinen; niin kirkkoraati
pankoon rikoksen-alaisen pois palweluksesta, jättä-
mättä hänelle walituswaltaa, ja kirkkoherra antakoon
seurakunnalle' siitä tiedon kuulutuksella saarnastuolista.

Neljäs Osa.
Kirkon omaisuudesta.

Zeilsemöstoietll luku.
Kirkon omaisuudesta

290 tz. Kussakin mäkinaisessa seurakunnassa
pitää oleman kirkko. Sen rakentakoon ja woimassa
pitäköön seurakunta, niinkuin yhteisessä laissa ja sii-
hen kuulumissa asetuksissa on saätty. Tuomiokirkko
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rakennetaan ja woimassa pidetään sen ohessa niillä
apurahoilla, jotka sitä warten omat erittäinmäärätyt.

291 §. Seurakunnan kirkkoherranwiran awo-
naisena ollessa älköön rumettako kirkon uudesta ra-
kentamiseen taikka kalliimpaan parantamiseen, elleiwät
erinomaisen pakottamat syyt sitä malttamattomasti
wlllldi.

292 §. Uuden kirkon rakentamista tahi Man-
han parantamista koskemat kysymykset walmistelta-
koot kirkonkokouksessa. Jos kysymys on uuden ra-
kentamisesta taikka kirkon sisustamisesta, lähettäköön
kirkkoherra seurakunnan päätöksen siitä syincnsä tuo-
miokapitulille, ja tuomiokapituli toimittakoon ne sit-
ten, oman lauseensa kanssa, esiwallan tutkittawiksi.
Parantamisen päätös olkoon kirkkoherran ja seura-
kunnan tehtäwänä.

293 §. Jos kirkkoherra ja seurakunta omat eri-
mielisiä uudisrakentamisen tarpeellisuudesta, taikka pa-
rantamisesta tahi sisustamisesta ja kuinka lawealta
se on tehtäwä; antakoon kirkkoherra asian, ynnä kir-
konkokouksen pöytäkirjan kanssa ja mitä muuta sen
walaisemiseksi sopii, tuomiokapitulin haltuun, jonka
tulee siinä päättää. Jos tuomiokapituli katsoo syy-
niä tarwittllwan asian selwittämiseksi; pyytäköön kruu-
nun käskynhaltillll toimittamaan se pidettäwäksi lail-
lisessa järjestyksessä, ja pitää siinä olla saapumilla
tuomiokapitulin määräämä asiamies, sekä myöskin
asiamies seurakunnan puolesta. Jos tuomiokapitulin
päätös kaikin puolin taikka joissakin osissa käy seura-
kuntaa mastoin; niin on laillinen walitus-osotus nn-
nettawa. Jos kirkkoherran waatimus hyljätään; sei-
sokoon tuomiokapitulin päätös, paitsi milloin uudis-
rakennusta määrätään, jolloinka se on laitettawa esi-
wllllan tutkittawaksi.
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294 §. Kellotapulin ja hautausmaan rakenta-
misessa ja woimassa pitämisessä, kuin myöskin nii-
hin kuulumain asiain walmistelemisessa, seurattakoon
mitä kirkosta on sanottu.

295 §. Kohta kun kirkko tahi kellotapuli on
walmiiksi rakennettuna, pitää se syynättämän. Tässä
on tutkittawa sekä työn ja rakennuksen kelwollisuus,
että myöskin josko wahwistettua piirroskuwaa eli
riitinkiä tarkoin on noudatettu. Kirkkoherran tulee
huolta pitää syynin toimittamisesta. Sama olkoon
lakina parannuksesta ja sisustamisesta.

296 §. Ennenkuin uudesta-rakennetussa kirkossa
rumetaan jumalanpalwelusta pitämään, on se pis-
pan, tahi kenen hän siihen määrää, sunnuntaina
taikka juhlllpäiwänä ennen jumalanpalveluksen alkua,
wihittäwä tarkoitukseensa, niinkuin käsikirja säätää,
ja tieto siitä seurakunnalle annettawa kahdeksaa päi-
wää ennen.

297 §. Kun kirkko on wihitty ja siksikuin se
jälleen laillisessa järjestyksessä kelpaamattomaksi tuo-
mitaan ja autioksi jätetään, pidettäköön se Jumalalle
pyhitettynä huoneena ja älköön sitä sellaisiin tarkoi-
tuksiin käytettäwäksi annettako, jotka sen pyhyydelle
sopimattomia owat.

298 §. Hautausmaa pitää myöskin, ennen-
kuin sitä tarkoitukseensa käytetään, wihittämän käsi-
kirjan säätämällä tawalla.

299 §. Jokainen seurakunta pitäköön tärkeänä
asianansa, koota kirko«rakennuskassaa wuotisilla mak-
soilla niiltä, jotka lain mukaan owat welwolliset ra-
kentamaan kirkkoa seurakunnassa, ja korollisina kas-
wattaa näin saatuja waroja. Tähän kokekoot kirkko-
herrat taiwuttllll seurakuntia, ja maksojen wuotisen
määrän suostukoot ja päättäkööt seurakunnat kirkon-
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kokouksessa. Jos ei suostumuksia mäkinaisista joka-
wuotisista maksoista saada toimeen; niin olkoon
seurakunta kuitenkin welkapää, kun kirkon uudesta-
rakentaminen taikka isompi ja kalliimpi korjaus näh-
dään tuleman tarpeelliseksi, aikaisin ja monta wuotta
edeltäpäin kokoomaan raha-apuja kustannusten suo-
rittamiseksi ja työtä sillä muotoa kewentämään ja
walmistelemaan.

300 §. Kirkkojen warat ja omaisuus tallenne-
taan niinkuin seurakunnat siitä päättämät.

30! tz. Jokaisen semmoisen papin muutossa,
jolla kirkko on ollut hallussa, pitää katseltaman kaikki
kirkon omaisuus, astiat, puwut, rahat, tilinteot, ase-
tukset, kirjat, asiakirjat ja muut kalut, olkootpa mitä
laatua tahansa, ja werrattaman edelliseen kalunkatsel-
mus-luetteloon. Milloin mäkinainen pappi ottaa kir-
kon hoidon haltuunsa, pitää se pappi tämän katsel-
muksen, joka hänen wirkawihtimisensä on toimitta-
nut, yhtä perää tämän wihkimis-toimituksen kanssa;
mutta milloin mäkinainen papinwirka seurakunnassa
on awonaisena ja joku wälipappi saa kirkon hoi-
taaksensa, pitää prowasti kalunkatselmuksen taikka se
pappi, jonka hän siihen määrää. Kaikki talunkatsel-
mukset tapahtukoot kirkkowäärtin ja yhden kirkkoraa-
din jäsenen läsnä-ollessa. Kalunkatselmustirjoista pi-
tää yksi kappale tuomiokapituliin lähctettämän.

302 §. Jos kalunkatselmuksessa hawaitaan jo-
takin kadonneeksi taikka turmeltuneeksi pois lähtemän
syystä; olkoot hän ja hänen perillisensä welkapäät
sen palkitsemaan. Jos riita siitä tulee, niin ratkais-
koon maallinen oikeus sen.

303 §. Kussakin seurakunnassa hoitakoon kirk-
koa ja sen omaisuutta sitä warten walittu kirkko-
wäärti, kuten XX luku siitä säätää.
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304 H. Jos kirkon omana on maatiloja, ol-
koonpa minkä nimisiä hywänsä; niin älköön niitä
kirkon tarwittllwista eroitettako taikka myytäkö, paitsi
suurimmassa tarpeessa, tahi kirkon erinomaiseksi hyö-
dyksi. Jos tärkeitä syitä sellaisen omaisuuden myy-
miseen ilmaantuu; niin ilmoittakoon seurakunta, neu-
woteltuansa siitä kirkonkokouksessa, asian tuomiokapi-
tulille ja tuomiokapituli lähettäköön sen, ynnä oman
lauseensa kanssa, esiwallan tutkittawaksi. Kuinka sel-
laiset maatilat omat kirkon hywäksi wiljeltäwät ja
hallittawat, miettiköön ja päättäköön seurakunta kir-
konkokouksessa. Jos jotakin päätetään, joka kirkolle
silminnähtäwästi wnhinkoa tuottaisi, ilmoittakoon
kirkkoherra sen tuomiokapitulin tutkittawaksi, ja jätet-
täköön päätös wäli-aikana toimeen panematta.

305 §. Älköön kirkkoherra ja seurakunta käyt-
täkö kirkon maroja ja tuloja muihin, kuin kirkon
tarpeisin, eikä myöskään muihin tarkoituksiin mitään
warastoa, joka erinäiseen tarkoitukseen määrätty tahi
annettu on. Jos jotakin puuttuu kirkon tarpeissa
ja sitä ei, nyt sanotulla lamalla, saada kirkon ma-
loilla täytetyksi; tehköön seurakunta siihen lisämaksoa.
Killonmaillin hallinnosta ja miten ne omat kaswul-
lisikfi saatettawat, sekä myös kirkon irtaimen tawaran
myymisestä, olkoon seurakunnan lupa neuwotella ja
päättää: älköön kuitenkaan kulta- ja hopea-astioita,
kirjoja ja asiapapereita taikka muinaisuuden muisto-
merkkejä myytäkö tuomiokapitulin suostumuksetta.
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Wiides Osa.
Miten erinäisten kirkkokuntain tulee hoitaa

kirkollisia asioitansa.
Kahdeksastoista tuku.

Kirkonkokouksesta.
306 §. Kunkin seurakunnan setä kaupungissa

että maalla tulee kokoontua kirkonkokoukseen, neuwot-
telemaan ja päättämään yhteisten asiainsa hoidosta.

307 §. Kirkonkokouksen käsiteltäwinä omat seu-
raamat asiat:

1) kristin-opin taidon edistyttäminen osittain
koto-opetuksella ja osittain sitä warten asetetuilla kou-
luilla, sekä kristillisen elämän kartuttaminen seura-
kunnassa ;

2) kysymykset jumalanpalwelusten ajasta ja jär-
jestyksestä seurakunnassa;

3) kirkkoraadin jäsenten ja kirkkowäärtin asetta-
minen Mirkaan ja siitä luowuttmninen;

4) kirkonrahain hoito ja käyttäminen sekä kirkon
tilintekokirjain tutkiminen;

5) kirkon, ja mitä siihen kuuluu, sekä myös
pappilan rakentaminen ja woimassa pitäminen, ynnä
hautausmaan asettaminen;

6) kirkon maatilusten ja muun kiinteän omai-
suuden hallitus ja hoito;

7) kirkkoon suoritettawain maksojen määrää-
minen;

8) penkkijako kukossa;
9) suostumukset hautasioista sekä niistä mak-

soista, jotta näistä ja kirkonkelloin tahi muun kirkon
omaisuuden käyttämisestä tulemat;
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10) papiston ja kirkonpalweliain palkkoja kos-
kemat suostumukset;

11) papin walitseminen, niin myös lukkarin ja
urkunistin walitseminen, sillä muotoa ja niiden perus-
teiden mukaan, jotka XV ja XVI luwuissa owat
säädetyt; ja

12) entiseltään olewain seurakuntain jakaminen,
yhdistäminen, lakkauttaminen tahi toisenlainen jako,
uutten seurakuntain asettaminen ja kirkkoin autioksi
jättäminen tahi yhteen-rakentaminen, niinkuin 15 §:ssä
sanotaan.

308 §. Kirkkoherra taikka se seurakunnan pappi,
jonka kirkkoherra, ollessaan laillisesti estettynä, siihen
määrää, taikka, kun ei ketään ole siihen määrättynä,
se joka wirassa on kirkkoherraa lähinnä, johdattakoon
kirkonkokouksessa puhetta. Kappeliseurakunnassa olkoon
sen kappalainen puheenjohtajana kirkonkokouksessa, jos
kirkkoherra ei ole läsnä. Erinäisissä tapauksissa woi-
dlllln myös lääninprowasti tahi muu papismies mää-
rätä kirkonkokouksen johtajaksi.

309 §. Oikeus olla osallisena kirkonkokouksen
keskusteluissa ja päätöksissä, niin kaupungeissa kuin
maallakin, on niillä, joilla 209 §in mukaan on osa-
walta papinwaalissll.

310 §. Koko seurakunnan yhteisiä asioita kos-
kemissa keskustelemuksissa ja päätöksissä omat kaikki
ääntöwaltlliset osallisina; mutta kun keskustellaan ja
päätetään semmoisista maksoja kysymistä asioista,
jotka woimassa olewain asetusten mukaan omat suori-
tettamat ainoastansa manttaalille lasketusta maasta
tahi muusta kiinteästä omaisuudesta, niin älkööt muut
olko osallisina kuin ne, jotka sellaista maata tahi
kiinteätä omaisuutta hallitsemat.
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311 §. Kirkonkokouksessa luetaan ääni saman
perustuksen mukaan, kuin ääntölaskulle papinwaalissa
on asetettu.

312 §. Kirkonkokouksen ääntölista, jota teh-
dään kullekin wuodelle, niinkuin ääntölistasta papin-
maalissa on säätty, pitää jälkimäisessä niistä kah-
desta mäkinaisesta kirkonkokouksesta, jotka 314 §:n
mukaan omat wuosittain pidettäwät, tutkittawaksi luet-
taman, ja olkoon se sitten noudatettawana siksikuinse jällensä uudistetaan, niinkuin nyt on sanottu. Jos
joku wäli-llikana tulee sekä sanoo ja toteen näyttää
itseltänsä oleman ääntöwallan kirkonkokouksessa, niin
pantakoon hän ääntölistaan.

313 §. Poissa olema ääntöwaltainen saakoon
waltllkirjalla toiselle antaa oikeutensa kirkonkokouksessa
puhua ja äänestää. Valtakirja pitää olla joko an-
tajan kirjoittama ja allekirjoittama, sekä hänen sine-
tillänsä warustettu, taikka sellainen, että antaja on
kirjoittanut nimensä sen alle ja kaksi todistajaa sen
oikeaksi wllhwistaneet. Jos maalista on kysymys;
noudatettakoon mitä sanottu on waltakirjasta papin-
maalissa. Holhumics tahi edusmies astukoon kussa-
kin tapauksessa sen siacm, jonka holhumiehenä tahi
edusmiehenä hän on.

314 tz. Kaksi mäkinaista kirkonkokousta pidet-
täköön joka wuosi: toinen, jossa päätetään edellisen
wuoden tilinteoista ja hallinnosta sekä knluwan wuo-
den tilintutkiat walitaan; toinen, jossatutkitaan kirkon-
kokoukseen tehty ääntölistll setä walitaan wirkamiehet
niihin toimituksiin ja toimiin asetettawiksi, jotkakirkon-
kokouksen alaan kuulumat ja wuoden lopulla ciwo-
nnisiksi tulewat.

315 §. Kirkonkokous pidetään myöskin kun
kruunun käskynhaltia, tuomiokapituli, kirkonkäräjäin
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pitäjä tahi kirkkoraati sitä waatii, taikka puheenjoh-
taja katsoo sen tarpeelliseksi. Jos ääntöwaltainen
seurakunnan jäsen pyytää kirkonkokousta jonkun asian
tähden pidettäwäksi, ja asia on tärkeä eikä siedä wii-
wytystä, niin älköön sitä kiellettäkö. Jos puheen-
johtaja katsoo syytä olewan sellaisen pyynnön kieltä-
miseen', niin ilmoittakoon syynsä kirjallisesti, pyytäjän
sitä maatiessä, ja olkoon pyytäjällä malta siitä tuo-
miokapitulissa walittaa.

316 §. Kirkonkokous pidettäköön kirkossa, sen
sakaristossa, pitäjäntuwassa tahi muussa soweliaassa
paikassa, jumalanpalweluksen päätettyä jonakuna sun-
nuntaina, taikka llikiplliwänäkin.

317 §. Kutsumuksen kirkonkokoukseen antaa
puheenjohtaja kuulutuksella, ja pitää siinä tarkoin il-
moitettaman kokouksen aika, paikka ja keskusteltawat
asiat. Kuulutus luetaan saarnastuolista neljätoista
päiwää taikka wiimeistäänki wiikko sitä ennen. Kun
kirkonkokous on sunnuntaiksi määrätty, luetaan kuu-
lutus siitä jälleen samana päiwänakin. Asioista, jotka
maalimat niin joutuisaa tointa, ettei niistä ennätetä
kuuluttaa niin aikaisin, kuin nyt on sanottu, saatetta-
koon kirkonkokous pitää lyhyemmän kutsumusajan
jälkeen ja samanakin päiwänä, jona se kuulutetaan;
älköön kuitenkaan tällä tarvoin kuulutetussa kokouk-
sessa tehtäkö päätöstä uutten ulostekoin maksosta tahi
maksettllwaksi määräämisestä.

318 §. Kirkonkokouksessa päätettäwiksi otetta-
wat asiat owat edeltäpäin asianmukaisesti walmistel-
tawat; ja tämän tehköön joko kirkkoraati, kun asiat
koskemat kristinopin opetusta ja kristillistä elämää
seurakunnassa, taikka muut siihen toimeen walitut,
kun kirkonkokous, asian laadun tahi muiden juhtain
wuoksi, katsoo sen soweliaaksi tahi tarpeelliseksi.
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319 §. Puheenjohtaja esittäköön asiat keskus-
teltawiksi. Asiata, joka ei kuulutuksessa ole nimitetty,
älköön esiin otettako. Kokouksessa saatakoon tosin
uusikin kysymys nostaa, mutta älköön sitä käsitelläkö
ennenkuin toisessa kokouksessa ja laillisen kuuluttami-sen jälkeen.

320 §. Käsitellessään asioita, joista eri mää-
räyksiä on laissa tahi asetuksissa annettu, noudatta-
koon kirkonkokous tarkoin mitä näin on säätty.

321 §. Sittenkuin keskustelu on lopetettu ja
päätös puheenjohtajan ehdotuksesta tehty, kertokoon
puheenjohtaja selwästi päätöksen ja antakoon sen ohessa
osotuksen. miten muutos siihen on haettawa. Jos
joku tulee sen perästä kun päätös on asiassa tehty,
ja tahtoo siinä jotakin esiin tuoda; niin älköön sitä
sallittako.

322 §. Jos keskustelussa eri mieliä ilmaan-
tuu, ja niitä ei saada keskenänsä sopimaan, ia jos
silloin äänestystä waaditaan; niin tehtäköön se julki-
sesti, esiin-huudolla ääntölistan mukaan. Se mieli-
pide, jonka puolella on enin ääntö-arwo, tulkoon
päätökseksi. Jos eri mielipiteet owat saaneet yhtä
paljon ääniä, woittakoon se mieli, johon useimmat
äänet miesluwulta owat yhdistyneet. Jos äänet
näinkin laskettaessa owat tasan jakauneet; tulkoon
se mielipide päätökseksi, johon puheenjohtaja yhdistyy.

323 §. Puheenjohtaja kirjoittakoon kirkonkokouk-
sessa pöytäkirjan, joka sisältää keskustelu-aineen ja
päätöksen, siihen kuulumain syiden kanssa; siihen pitää
myös otettaman mitä joku ääntöwaltainen erittäin
tahtoo saada asiasta kirjaan pannuksi. Keskusteluin
päätettyä on pöytäkirja, jos niin moi tapahtua, kohta
taikllstettawa, ja muutoin wiimeistäänki neljäntoista
päiwän perästä pidettäwässä kirkonkokouksessa. Jollei
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tarkastus kohta moi tapahtua, ilmoittakoon puheen-
johtaja kokouksen lopussa minä päiwänä se tapahtuu.

Kokouksen sopii myös, jos niin tahtoo, joka kerraksi
walita asiamiehet, pöytäkirjaa tahi erinäisiä osia siitä,
ynnä puheenjohtajan kanssa, tarkastamaan. Pöytä-
kirjan alle kirjoittamat puheenjohtaja ja wähintaänki
kaksi kokouksessa läsnä olemaa jäsentä, taikka ne eri
asiamiehet, jos sellaisia on walittu. Jos walitut
asiamiehet eiwät tule saapumille; kirjoittakoon puheen-
johtaja sen pöytäkirjaan, ja olkoon sillä kuitenkin to-
distama woima. Tehtyä päätöstä älköön tarkastet-
taessa muutettako.

324 §. Kirkonkokouksen päätös on, sittenkuinse on tarkastettu, seuraamana sunnuntaina tahi pyhä-
päiwänä seurakunnalle kuulutettawa, säännöllisen wa-
litus-osotuksen kanssa. Ote pöytäkirjasta annettakoon
kirkkoraadille tahi niille muille hengille, joille kokouk-
sen päätös jätetään toimeen pantawaksi. Muutoin
olkoon jokaisella, joka tahtoo, oikeus ottaa pöytä-
kirjasta kopin ja saada puheenjohtaja se oikeaksi wah-
wistamaan. Pöytäkirjan, siihen kuulumin asia- ja
liitekirjoineen, pankoon kirkkoherra kirkon asiakirjain
joukkoon ja säilyttäköön.

325 §. Puheenjohtaja walwokoon järjestystä
kirkonkokouksessa. Hänellä olkoon walta, ensin waroi-
tettuansa, käskettää jokainen pois, joka sopimatto-
masti itsensä käyttää. Jos sekascuraisuutta syntyy,
jota puheenjohtaja ei saa hillityksi, olkoon hänellä
walta lakkauttaa kokous. Jos joku sanalla tahi teolla
kokouksessa loukkaa puheenjohtajaa tahi muita saapu-
milla olemia, taikka muuten häiritsee sitä rauhaa ja
järjestystä, jonka siinä tulee mallita; niin antakoon
puheenjohtaja siitä kruunun syyttäjälle tiedon.
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326 §. Ennenkuin kirkonkokouksen päätös saa-
daan panna toimeen, pitää se jätettämän esiwallan
tutkittawaksi ja wahwistettllwllksi, jos sen johdosta
aiwotaan:

1) myydä, pantiksi panna tahi waihettaa jota-
kin sellaista seurakunnan kiinteätä omaisuutta, joka
on lahjana tahi testamentilla taikka muuten lailli-
sesti tullut seurakunnan omaksi ja on määrätty Voi-
massa pitämään erinäisiä, sen yhteistä hyötyä tar-
koittamia laitoksia; taikka

2) ottaa lainaa pitemmäksi kuin kymmenen Vuo-
den mllkso-ajaksi.

Päätös, joka on annettawa esiwallan tutkitta-
waksi ja hywäksyttäwaksi, lähetetään kruunun käskyn-
haltialle läänissä.

327 §. Kirkonkokouksen päätökseen tytymättö-
mällä seurakunnan jäsenellä olkoon lupa siihen muu-
tosta hakea Valituksilla, jotka omat tuomiokapituliin
annettllwat 307 §:n 1,2, 3,4, 5, 11 ja 12 koh-
dissa mainituissa asioissa, mutta muissa asioissa kruu-
nun käskynhaltialle, ennen kello kahtatoista kolman-
tenakymmenentenä päiwänä sen jälkeen, jona päätös
saarnastuolista julistettiin. Valitukset pitää, Voidak-
seen tulla tutkittawiksi, olla Valittajalta Varustettuina
niihin liitetyllä Valituksen-alaisella päätöksellä sekä
todistuksella siitä, milloin se julistettiin. Lapinmaassa
olkoon aika kahta Vertaa pitempi kuin mitä tästä
nyt on säätty.

328 tz. Milloin joutuisuutta taiwitacm, älköön
muissa, tuin 326 §:ssä mainituissa tapauksissa, wii-
wytettäkö kirkonkokouksen päätöksen toimeen-panemista,
maikka ei se wielä ole laillista woimaakaan saanut,
paitsi koska muutoksen haku menisi turhaksi, jos pää-
tös kohta täytettäisiin. Kirkonkokous tutkikoon sen



18, 19 luku. 97

samalla kertaa kun päätös tehdään; jos toimeen-
paneminen kohta pitää tapahtua, sanottakoon se sel-
win sanoin päätöksessä. Jos siitä walitetaan; niin
saakoot ne, joiden tutkittawana päätös on, määrätä
pitääkö toimeen-paneminen seisautettaman, kunnes pää-
tös on saanut laillisen woiman.

329 §. Seurakunnalla olkoon oikeus suostu-
tuilla ehdoilla asettaa ja tarpeellisilla määräyksillä
warustllll erinäiset miehet kirkonkokouksessa myönnet-
tyjä ja päätettyjä maksoja ylöskantamaan, paitsi kui-
tenkin kiikonrahoja, joiden kantaminen malttamatto-
masti on kirkkowäärtin asia. Samoin walitkoon
seurakunta, milloin niin muissa kohdissa tarpeelliseksi
nähdään, missit miehet, jotka, seurakunnan heille an-
taman waltakirjan mukaan, tulemat tointa pitämään
näiden päätösten täytäntöön-panosta.

WeKMoiM luku.
Kirkkoraadista.

330 §. Jokaisessa seurakunnassa, niin kaupun-
gissa kuin maalla, pitää oleman kirkkoraati.

331 §. Kirkkoraadin asiana on käyttää kris-
tillistä siweydenhoitoa ja kirkkokuria seurakunnassa;
pitää likinäisempää waaria kirkon omaisuuden hoita-
misesta; asettaa Mirkaan ja wirasta eroiltua kirkon-
wartiat ja muut alhaisemmat kiikonpalweliat; täytän-
töön saattaa kirkonkokouksen päätöksiä kaikissa niissä
tapauksissa, joissa ei sellainen toimi ole jätetty eri-
näisille sitä warten walituille hengille; tehdä kirkon-
kokouksessa niitä esityksiä ja ehdotuksia, joita se ha-
waitsee. asiain tarwitsewan, sekä antaa ne walmistele-
wat lauseet, joita kirkonkokous ehkä wssatii.

7
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332 §. Kaikkiin maallisessa oikeudessa jawirka-
kunnassa kasiteltäwiin asioihin ja liitoihin, jotka kos-
kemat kirkon taikka papin- tahi lukkarinpuustellin maata,
taikka siihen yhdistettyjä oikeuksia tahi welwollisuuk-
sia, taikka kirkon kiinteää omaisuutta, määrätköön
kirkkoraati edusmiehen, jonka tulee niissä walwoa
seurakunnan oikeutta ja wedota tahi walittaa pää-
töstä tahi tuomiota wastaan, milloin sen tarpeelli-
seksi katsoo. Älköön edusmies näissä asioissa mitään
sopimisella poisantllko.

333 §. Puheenjohtajana kirkkoraadissa on kirkko-
herra taikka muu pappi, jonka kirkkoherra siihen, lailli-
sesti estyneenä, määrää. Jäseninä owat seurakunnan
muut mäkinaiset papit ja niin monta sen jumalisiksi
ja kristillisessä ahkeruudessa hywiksi tunnetuista mie-
histä, kuin seurakunta sopimaksi katsoo walita; kuiten-
kin niin, ettei heidän lukunsa ole kuutta wähempi.

334 §. Kirkkoraadin jäseneksi ei sitä sowi wa-
lita, joka ei ole täyttänyt kolmeakymmentä wuotta,
taikka joka ei ole itsensä ja tawaiansa wallitsia, taikka
joka on omaisuutensa welkojainsa tydyttämiseksi luo-
wuttanut eikä woi näyttää olemansa näiden enem-
mästä welkomisesta wapaan, taikka joka on rikok-
sesta tahi pahentawaisesta elämästä tuomittu tämän
oikeuden kadottaneeksi, kuten XIII luku kirkkokurista
sanoo, taikka jonka maallinen laki on tuominnut kan-
sallisen luottamuksen menettäneeksi.

335 §. Kirkkoraadin jäsenet rvalitaan neljäksi
wuodeksi, kuitenkin niin että aina kahden wuoden
päästä puolet heistä eriarvat pois. Ensi kerralla mää-
rätään eriäwäiset arwalla', sitten eriäwät aina ne,
jotka neljä wuotta omat jäsenyyttä pitäneet. Pois
eriäwät woidaan kuitenkin jällensä walita. Jos awo-
naisuus wäli-aikana ilmaantuu, niin walitaan ensi-
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maisessa mäkinaisessa kirkonkokouksessa uusi jäsen siksi
ajaksi, joka erinneeltä on jälellä. Siksikuin sellainen
kokous tulee, ottakoon kirkkoraati warajäsenen.

336 tz. Joka on kirkkoraadin jäseneksi walittu,
olkoon welwollinen siihen toimeen rupeamaan, jollei
niin ole, että hän jo neljä wuotta on jäsenyyttä
pitänyt, tahi ijältänsä on yli kuudenkymmenen wuo-
den wanhll, taikka hänellä on huono terweys, tahi
este, jonka kelpaawaisuuden kirkonkokous tutkii.

337 tz. Kristillisen siweyshoidon asiassa on
kirkkoraadin jäsenten, joiden tulee olla esikuwana seura-
kunnalle, kunkin kohdastansa pitäminen hellää huolta
seurakuntalaisten elämästä yleensä ja erinomattain kes-
kinäisestä käytöksestä awiokumppanien, wanhempain
ja lasten sekä isäntäin ja palkollisten wälillä, niin
myös walwominen sunnuntai- ja pyhäpäiwäin kris-
tillistä imettämistä sekä kirkossa että kotona. Tätä
tarkoitusta warten jaetaan seurakunta, jos kirkkoraati
katsoo sen tarpeelliseksi, erinäisiin piirikuntiin, joista
yksi kullekin kirkkoraadin jäsenelle määrätään.

338 tz. Koska jokukirkkoraadin jäsenistä seura-
kunnassa hawaitsee sellaista pahuutta, tapain säädyttö-
myyttä, tahi kristillisen mielenlaadun puutosta, luin
102 ja 103 tztz:ssä mainitaan, niin ilmoittakoon sen

kirkkoraadissa.
339 tz. Kirkkoraati kokoontuu puheenjohtajan

kutsumukselle, niin usein kuin hän katsoo sen tarpeelli-
seksi, taikka koska wähintäänki puolet jäsenistä sitä
waatiwat.

340 tz. Älköön mitään asiaa kirkkoraadissa esiin
otettako, jollei enemmän kuin puoli sen kaikkia jäse-
niä ole saapumilla.

341.tz. Jos en mieliä ilmaantuu, käyköön
se noudatcttllwaksi, johon useimmat yhdistywät,
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taikka, niiden ollessa tasan, se johon puheenjohtaja
suopuu.

342 §. Kun joku kutsutaan kirkkoraadin eteen,
olkoon hän welwollinen kutsumusta tottelemaan. Jos
hän laillisetta esteettä jää pois, niin kirkkoraadin ol-
koon lupa waatia maistraatilta kaupungissa ja nimis-
mieheltä maalla apua hänen tuottamiseen.

343 §. Kirkkoraadin kokouksissa kirjoittaa pöytä-
kirjaa joku sen jäsenistä, jolla siihen on taitoa ja
jonka kirkkoraati siihen walitsee. Jos ei sellaista jä-
sentä ole, niin hoitaa puheenjohtaja pöytäkirjan.

344 §. Puheenjohtaja on welwollinen toimit-
tamaan kirjewaihdon, ottamaan wastaan kaikki kirkko-
raadille tehdyt kirjoitukset ja esitykset, katsomaan että
tilikirjat kirkkoraadin hallussa olemista waroista sää-
dyllisesti kirjoitetaan, kirkonkokouksen antamia mää-
räyksiä myöten, sekä hoitamaan kirkkoraadin asiakirjat
ja pitämään niistä luettelon.

345 §. Pöytäkirja ja päätös owat tarkastet-
tawat, joko kohta taikka wiimeistäänki kirkkoraadinseuraamassa kokouksessa; kuitenkin woipi kirkkoraati,
erittäin kullakin kertaa, uskoa tarkastamisen tehtäwäksi
kahdelle taikka useammalle jäsenellensä ynnä puheen-
johtajan kanssa.

346 §. Jokainen kirkkoraadin jäsenVastatkoon
yhteisesti toistensa kanssa niistä waroista, joita sillä
on ollut hallittllwina. Tämä wastauksen-alaisuus
kestäköön kunnes kirkonkokous on hallinnon hywäksi
katsonut.

347 §. Kirkkoraadin awuksi siweydenhoitoa
warten walitaan myös. joko kirkonkokouksessa taikka
lukukinkereillä, jokaiseen seurakuntaan sen arwokkaim-
mistä kristillis-mielisistä jäsenistämuutamiakatsastus-
miehiä eli seurakunnan wanhimpia erinäisille kulma-
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kunnille, niin monta kuin asianhaarain niitä katso-
taan wlllltiwan. Näiden tulee, kunkin piirikunnas-
sansa, walwoa järjestystä ja tapain siweyttä, ilmoit-
taa säädyttömyydet kirkkoraadille ja olla apuna toi-
meen-panemassa mitä kirkkoraati siweyshoidon asioissa
on päättänyt. Joka näin walittu on, pitäköön toin-
tansa wähintäänki neljä wuotta, jos hän sen seura-
kunnan jäsenenä pysyy.

Kahdeskymmenes lutm.
Kirkkowäärtistä.

348 §. Likinäisintä hoitoa kirkon omaisuudesta
pitäköön kussakin seurakunnassa sitä warten walittu
kirkkowäärti.

349 §. Seurakunta walitkoon kirkonkokouksessa
kirkkowäärtin hywin-uskotuista jäsenistänsä. Walitun
pitää Mirkaansa toimittaa wähintäänki neljä wuotta.
Kirkkowäärtille tuleman palkan hänen waiwastansa
määrätköön seurakunta.

350 §. Kirkkowäärtin tulee kantaa kirkon sekä
mäkinaiset että satunnaiset wuositulut ja kirkkoherralle
antaa tilinteko kirkon kassoista, niiden tuloista ja
menoista ynnä tarpeellisten todistuskirjain kanssa kulta-
kin kuluneelta papilliswuodelta, wiimeistäänki ennen
sen-jälkeisen Kesäkuun loppua, siinä sitä noudattaen,
että eri tili jokaisesta rahastosta tehdään.

351 §. Älköön ylipäänsä mitään suurempnta
ulosmaksoa kirkon puhtaasta rahasta tahi jymistä
suoritettako ilman seurakunnan päättämättä kirkon-
kokouksessa. Seurakunnan määrättäwänä olkoon myös-
kin kuinka paljo kirkon rahoja, kirkkoraadin katsannon
alla, kirkkowäärtin haltuun annettakoon, juoksewain
ulosmciksoin suorittamiseksi.
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352 §. Kirkkowäärtin welwollisuus on myös-
kin, awuksi kutsuttuin llsian-ymmärtäwäin miesten
kanssa, joka wuosi syynätä kirkko ja kaikki siihen kuu-
lumat rakennukset. Jos korjausta nähdään tarwitta-
wan; niin tehtäköön ehdotus siitä ja annettakoon
kirkkoherralle, joka sen kirkonkokouksessa esittää kcskus-
teltawaksi. Pienemmän wajawaisuuden korjauttakoon
kuitenkin kirkkowäärti kohta.

353 §. Jos kirkkowäärtin nähdään laimin-
lyömän welwollisuutensa tilintekojen tahi muiden teh-
täwäin suhteen; muistuttakoon kirkkoherra häntä nii-
den täyttämisestä. Jos ei parannusta tule; ilmoitta-
koon kirkkoherra asian kirkonkokouksessa niin ajetta-
wciksi, kuin asianhaarat maalimat. Jos kirkkowäärti
tawataan wilppiä ja petosta tehneeksi; niin on hän
kirkonkokouksessa toimestansa eroitettawa ja asia kan-
teesen pantawaksi seurakunnan edusmiehen kautta tuo-
marille ilmoitettnwa.

354 §. Kirkkowäärtin muutossa pitää kohta
klltseltllman kaikki se kirkon omaisuus, joka hänen hal-
lussansa on ollut, ja tilikirjat heti tutkittaman. Sel-
laisen katselun ja tutkimuksen toimittakoon kirkkoraati
ja kutsukoon siihen kaksi asian ymmärtämää seura-
kunnan miestä. Jos siinä ilmaantuu syytä palkkion
waatimiseen tahi kanteisin eronnutta kirkkowäärtiä was-
taan; ilmoitettakoon asia ensinnä kirkonkokouksessa.

355 tz. Tuomiokirkon kirkkowäärtistä eli ta-
loudenhoitajasta olkoon noudatettawana mitä erittäin
säädetty on.
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Kuudes Osa.
Seurakunnan hallituksesta.

WdeöKolnmtta luku.
Pispanwirastll.

356 §. Pispa, kukin hiippakunnassansa, on
hlhäisinnä seurakuntain ja papiston kaitsiana ja wel-
wollinen sitä walwomaan, että ewankelinen oppi puh-
taasti ja wääristelemättä saarnatllan, sakramentit Kris-
tuksen asetuksen mukaan oikein jaetaan, jumalanpa-
lvelus säädyllisesti toimitetaan, kristinopin opetus,
sekä seurakunnissa että oppilaitoksissa, uskollisesti hoi-
detaan, hywä kuri ja siweys woimassa pidetään, wai-
waiset kristillisesti holhotaan, kirkkoin omaisuus asian-
mukaisesti hallitaan, kirkollinen hoidanto ja seura-
kunnan hallitus laillisesti pidetään, ja että papisto
opissa ja elämässä armollisesti ja kristillisesti itsensä
käyttää, ynnä muuta mitä sielunhoitoon ja kristilli-
seen järjestykseen seurakunnassa kuuluu.

357 §. Pispa, ynnä tuomiokapitulin kanssa,
tuomitkoon kaikissa niissä asioissa, jotka lain mukaan
kuuluwut kirkon tuomio-alaan, niinkuin XXII lu-
wussä sanotaan; samoin tutkikoon ja päättäköön
hän myöskin tuomiokapitulin kanssa yhdessä ne asiat,
jotka muutoin koskemat seurakunnan hallitukseen ei-
wätkä ole erittäin pispan haltuun yksinänsä jätetyt.

358 §. Joka wuosi tulee pispan hiippakunnas-
sansa toimittaa taikka muilla toimituttaa pispankärä-
jiä niin monessa seurakunnassa, että nämät käräjät
wiidessä wuudessa tulemat hiippakunnan jokaisessa
seurakunnassa pidetyiksi; kuitenkin sopii lyhyemmänkin
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ajan kuluttua pitää näitä käräjiä jossakin seurakun-nassa, kun erinäiset asianhaarat sitä maatuvat.
359 §. Pispall seuratkoon käräjillä yksi tuo-

miokapitulin jäsen, jonka hän siihen kutsuu. Olkoot
myös kussakin prowastikunnassll sen prowasti jamuut
papit welwolliset niissä pispaa seuraamaan, jos hän
heitä siihen waatii. Milloin pispa on siaansa jon-
kun määrännyt käräjiä toimittamaan, olkoon laki sama.
Pöytäkirjaa kirjoittamaan näissä käräjissä olkoon
myös yksi tuomiokapitulin notario taikka joku pispan
kutsuma papismies seurassa.

360 §. Prowasti antakoon seurakunnalle, kuu-
lutuksen kautta kaikissa sen kirkoissa, tiedon käräjäin
ajasta, wiimeistäänki neljätoista päiwää sitä ennen.

36 l §. Kun pispa on tullut seurakuntaan,
antakoon kirkkoherra ensiksi kirjallisen kertomuksen seura-
kunnastansa, sen kristinopin taidosta ja siweyden ti-
lasta, wlliwaishuidosta, papistosta opin, wiran ja
elämän suhteen, kirkon omaisuudesta ynnä katselmus-
listan siitä, sekä kuinka toimeen un pantu mitä edelli-
sissä pispankäräjissä tahi sittemmin on seurakuntaa
koskemissa asioissa laillisesti käsketty noudatettawaksi,
ja mitä waikutusta se on tuottanut. Jos jotakin
erinomaista on, jota kirkkoherra haluaa saattaa pis-
palle tiettäwäksi ja tässä tilaisuudessa tutkittawaksi;
ilmoittakoon sen kirjallisesti erittäin. Jos kirkkoherra
myös on lääninprowastina; antakoon samalla eri
kertomuksen seurakunnan hoidosta toisissakin seurakun-
nissa ja prowastikunnan papiston käytöksestä muassa.
Tehköön myös kukin kirkkoherra ja prowasti puoles-
tansa tilin kaikista, joista pispa katsoo tarpeelliseksi
häneltä sitä waatia.

362 §. Erityisissä käräjissä owat kirkonkirjat
kaikkien niihin kuulumain luetteloin kanssa, niin myös
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kirkon tilintekokirjat, tarkastettawat, se kirkon omai-
suus, jota ne koskemat, katseltawa, ja samalla tut-
kittawa kuinka se on pantu toimeen, mitä wiimeisissä
käräjissä tahi muutoin on määrätty. Näitä erityi-
siä käräjiä, siltä osalta kun ne koskemat tilintekoihin
ja kirkon omaisuuteen, pidettäköön kirkkoraadin jäsen-
ten ja kirtkowäärtin läsnä ollessa.

363 §. Dhteiset käräjät pidetään siihen mää-
rättyinä päiwina kirkossa koko seurakunnan kanssa.
Näihin pitää kaikkien seurakunnan jäsenten, ylhäiseni»
päin ja alhllisempain, wanhempain ja nuorempain,
tuleman miten mahdollista on. Nämät käräjät nlje-
taan jumalanplllweluksellll, jossa kirkkoherra, taikka,
jos sairaus häntä estää, se pappi, jonka pispa siihen
walitsce, pitäköön saarnan. Sitten kuulustelkoon pispa,
pidettyänsä ensin terwehdyspuheen seurakunnalle, ulko-
pitäjäläisten pappcin awulla seurakuntaa, erinomnt-
tain nuorempia, kirjanlukemisessa ja kristinopin pää-
kappaleissa, ja tutkikoon sen perästä ja tiedustelkoon,
mitä toimia on pidetty nuorison johdattamiseksi kris-
tinopin taidossa, lukukinkereistä ja mitä niihin kuu-
luu, rippikoulusta ja ripille laskemisesta, jumalan-
plllweluksesta ja pyhäin sakramenttein nauttimisesta
seka siweyden tilasta yleensä.

364 §. Kun luettaminen on lopetettu ja 363
§:ssä mainittu tutkinto pidetty, kehoitetaan seurakun-
nan perheen-isännät astumaan edes ynnä papiston,
kirkkoraadin-jäsenten ja kirtkowäärtin kanssa, jolloin
pispa ottaa keskusteltawiksi sekä ne asianhaarat, jotka
kirkkoherra on kirjallisesti erittäin esitellyt, että myös
mitä perheen-isännillä woipi olla seurakunnan asioista
ilmoitettawaa, ja tiedustelkoon sen ohessa josko on
mitään muistuttamista papistoa tahi kirkonpalwelioita
wastaan, heidän Virantoimessaan taikka heidän elä-
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massansa, josko on ilmaantunut yleisemmin lewin-
neitä harha-oppeja sekä riitaisuutta ja epäjärjestystä
hengellisissä asioissa, mitenkä waiwaishoito toimite-
taan, josko on jotakin muistuttamista kirkonkassain
hallintoa, käyttämistä tahi tilintekoa wastaan, millai-
sessa woimassa kirkot ja niihin kuulumat rakennukset
omat, mahdollisia syitä yleisempään tapain turmioon,
missä se on ilmaantunut, ynnä muuta, mitä seura-
kunnan hoitoon ja kirkollisiin asioihin koskee. Sen
jälkeen laskettakoon seurakunta muutamilla soweliailla
sanoilla kotiin.

365 §. Kussakin käräjissä esiin tulemassa asiassa
menetelköön pispa asianlaadun ja lain mukaan, ja
käskeköön siis kohdastansa täytäntöön pantawaksi kai-
ken, mikä kirkonhnllinnosta ja seurakunnan hoidosta
on llsianomaisesti säätty noudatettawaksi, tahi siitä
seuraa, taikka muutoin hywää järjestystä edistyttää,
eikä ole mastoin selwää lakia tahi sen perustetta ja
tarkoitusta. Asiasta, jonka ratkaiseminen on seura-
kunnan mallassa, saadaan tehdä päätös niinkuin kir-
konkokouksessa, jos se on oikealla tawalla kuulutettu
otettawaksi esiin. Sellainen asia, josta, laillisen tut-
kinnon jälkeen, seuraa rangaistus, ilmoitetaan asian-
haarain mukaan joko tuomiokapitulille, taikka kruunun
käskynhaltialle läänissä. Jos sellaisia kysymyksiä nou-
see, jotka omat esiwallan määrättawiä; niin tehtäköön
siitä esitys tuomiokapitulin kautta.

366 §. Pispa kutsukoon myös käräjissä eteensä
ja waroittakoon erityisesti, nuhteilla Jumalan pyhästä
sanasta, parannukseen parikuntia, jotka riidassa ja
eripuraisuudessa elämät, lapsia, jotka ynseästi itsensä
käyttämät wanhempiansa wastaan, uppiniskaisia pal-
kollisia, niin myös niitä, jotka juoppoudesta tahi
muista pahoista lamoista omat huudossa. Älköön
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kuitenkaan tähän ketään kutsuttako, jollei hän ole
sellaisesta pahuudesta yleisesti tunnettu, taikka awio-
kumppani, wanhemmat, holhoja tahi isäntä sitä pis-
paltll pyydä. Samaten tulee pispan koettaa hiljai-
suudella ja lempeydellä ohjata niitä oikeaan, joilla
Määrä oppi harvaltaan oleman.

367 §. Käräjäin lopussa tulkoon pispa seura-
kunnan papiston kanssa kokoon ja ilmoittakoon heille
ne muistutukset, joihin mahdollisesti on syytä hawain-
nut, joko lukutaidon ja kristinopin kuulustelemisessa,
taikka kirkonhallinnon ja seurakunnanhoidon tutkimi-
sessa ylimalkaan, maikka ei mitään muistutusta asiassa
seurakunnan puolesta olisikaan tehty.

368 §. Pöytäkirja on pispankäräjissä tehtäwä
kaikesta, mitä siinä tapahtunut on, ja kirjoitetaan
siihen mitä on hawaittu oleman täydellisessä tilassa
ja mitä wajawaisessa. Käiäjäin-pitäjä olkoon myös
welwollinen koko toimituksen johdosta suoraan lausu-
maan ajatuksensa seurakunnan papiston wirassa oso-
tetusta toimesta ja ahkeruudesta, papistolle omiste-
tulla oikeudella saada selityksensä asiassa pöytäkirjaan
otetuksi.

Sittenkuin pispa, se tuomiokapitulin jäsen, joka
käräjissä on ollut läsnä, ja notario owat pöytäkirjan
alle kirjoittaneet nimensä, lunastettakoon siitä kirkon
waroilla yksi eksemplari seurakunnalle, kirkon asiakir-
jain joukossa tallennettawaksi, ja toinen annettakoon
tuomiokapituliin.

369 §. Kun pispanwirka hiippakunnassa on
awonaisena, antakoon tuomiokapituli wiiwyttclemättä
siitä Keisarille tiedon ja pyytäköön ajan määräystä,
milloin uusi pispanwaali on pidettäwä.

370 §. Wanli on yhtä aikaa yli koko hiippa-
kunnan pidettäwä, Keisarin siihen määräämänä päi-
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wänä. Tuomiokapituli antakoon siitä Viipymättä
tiedon lääninprowllsteille, joiden tulee, kunkin läänis-
sänsä, kutsua walitsiat kokoon siksi päiwäksi, sopimaan
paikkaan promastikunnassa, ja olla toimituksessa pu-
heenjohtajana. Jos sairaus tahi muut malttamatto-
mat syyt estäwät prowastin toimittamasta maalia,
taikka jos prowastinwiikll on awonaisena, on se Van-
himman kirkkoherran samassa promastikunnassa teh-
täwä, taikka sen, jonka tuomiokapituli siihen on
määrännyt.

371 §. Walita saamat kaikki mäkinaiset papit
ja ne, jotka mäkinaisia papinwirkoja seurakunnissa
omalla wllstauksellansll toimittamat, kukin siellä, missä
hän samalla aikaa on Mirassa, maikka sitä ennen olisi-
kin muualle Mirkaan nimitetty. Älköön kukaan Ma-
litko kahden tahi useamman wiran puolesta.

372 §. Ennenkuin rumetaan Valitsemaan, pitä-
köön maalin toimittaja rukouksen ja muistuttakoon
walitsioille soweliaalla puheella maalin tärkeyttä ja
armoa sekä tehoiltakoon heitä että, tarkoittamatta
muuta, kuin Jumalan kunnian ja seurakunnan hyö-
dyn edistyttämistä, ehdottaisiwllt ne papismiehet,
jotka he parhaan ymmärryksensä ja omantuntonsa jäl-
keen katsomat jumalanpelwon, opin ja wirkakunnon
puolesta kelwollisimmiksi tähän awonaiseen pispan-
wirklllln.

373 §. Naali toimitettakoon suljetuilla lipuilla
ilman allekirjoituksetta ja kukin walitsia nimittäköön
maalilipussansa kolme miestä sekä nimeltä että wiialta.
Jos joku waaliwaltainen ei pääse sairaudelta tahi
muilta laillisilta esteiltä tulemaan saapumille «Vaali-
toimitukseen, on hänen lupa lähettää maalilippunsa
sinetillä lukitussa päällyksessä lääninprowastille, päälle-
kirjoituksella että siinä on hänen ääntönsä, ja päällys
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awattakoon sitten kokouksen alussa, kaikkein läsnä
ollessa, ja lippu pantakoon, sillä kertaa lukematta,
toisten lippujen joukkoon.

374 tz. Prowasti asettakoon yhden walitsioista
kirjoittamaan maalista pöytäkirjaa, johon pannaan
lippujen luku, mitkä nimet niissä owat, kutka saapu-
milla ja kutka poissa olemina owat äänestäneet, mon-
tako ääntä kukin äänestetty on saanut ja mitä muu-
toin asiassa on tapahtunut. Ennenkuin walitsiat eria-
rvat, on waalipöytllkirja tarkastettawa ja heidän kaik-
kein allekirjoitettllwa ja sitten prowastin toimella tuo-
miokapituliin lähetettllwä, päällekirjoituksella: pispan-
waali.

375 tz. Naalilippu, jossa on allekirjoitus, taikka
enempi tahi wähcmpi kuin kolme nimeä, taikka joka
on määrään maalipaikkaan lähetetty, olkoon mitätön.

376 §. Waalipäiwäksi määrättynä päiwänä
toimitettakoon tuomiokapitulissakin waali, nyt sää-
tyllä tawallll. Kaikki tuomiokapitulin mäkinaiset jä-
senet ja wirkamiehet, olkootpa papiksi wihittyjä taikka
wihkimättömiä, saamat olla siinä osallisina. Annetut
maaliliput sailytettäkööt siksikuin waalipöytäkirjat owat
prowastikunnistll tulleet.

377 §. Kun »vaalipöytäkirjat owat kaikista
prowastikunnistll tulleet, niin owat ne ensi päiwänä
sen jälkeen, ynnä tuomiokapitulissa annettuin maali-
lippujen kanssa, yhtä haawlla awattllwat, kaikkein
niiden nimet, jotka ääniä owat saaneet, kirjaan otet-
tawat, ja ne kolme, joilla enimmät äämluwut on,
maali-ehdolle pantawat siinä järjestyksessä, kun äänien
määrä osottaa.

378 §. Jos enimmät äämluwut niin omat
jakautuneet, että useampi kuin kolme on saanut saman
wermn ääniä; määrätköön arpa, kutka heistä owat
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maali-ehdotukseen otettawat, ja wirka-ikä järjestyksen
heidän leskensä. Jos enimmät ääniluwut omat sa-
maan määrään jakautuneet kolmelle; määrättäköön
myöskin wirkll-ijan mukaan, mikä sia kullekin heistä
ehdotuksessa tulee. Jos kaksi owat mimmistä ää-
nistä saaneet yhtä suuren ääniluwun, ja kaksi ehdo-
tus-siaa wiela on awonaisena; asetettakoot he niihin
samaten wirka-ikänsä järjestyksessä. Milloin waan
yksi sia on awonaisena; ratkaiskoon arpa, kummalle
se on annettawa. Arpailemisen toimittakoon tuomio-
kapitulin puheenjohtaja, jos hän jääwitön on.

379 §. Sittenkuin ehdotus on tehty, pitää se
wiiwyttelemättä, ynnä ansio-luettelojen kanssa siihen
pannuista miehistä, sekä ilmoitus kaikista niistä, jotka
paitsi heitä owat ääniä saaneet, ja mikä ääniluku
heille kulienkin on tullut, lähetettämän Senaatiin, jonka
jälkeen Keisari yhden ehdotetuista pispaksi walitsee ja
määrää.

380 §. Jos joku ehdotus-sian saaneista tah-
too, korkean ijän, kiwuloisuuden taikka muiden tör-
keitten syiden wuoksi, luopua siastansa ja esiwalta
siihen myöntyy, pidettäköön uusi waali, esiwallan sii-
hen määräämänä päiwänä ja siinä järjestyksessä kun
säädetty on; kuitenkin niin, että siinä ääniä anne-
taan waan niin monelle, kuin siaa on auki.

38! §. Kun aikkipispan waali on pidettäwä,
olkoon myöskin pispoilla ja mäkinaisilla tuomiokapi-
tulien jäsenillä maan toisissa hiippakunnissa oikeus
olla siinä osallisina sillä tumalla, kuin nyt on säätty
pispanwaalista tuomiokapitulissa; ja nämät äänet
otettakoot lukuun ja laskuun siinä waalitoimituksessa,
joka arkkihiippakunnassa pidetään.

382 tz. Koska arkkipispa tahi pispa on nimi-
tetty, niin on hän Mikaansa wihittäwä. Wihkimi-
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sen toimittakoon lähisimmän hiippakunnan arkkipispa
tahi pispa, ja kutsukoon siihen apumiehiksensä pap-
peja sekä wihittäwän hiippakunnasta, että omasta.
Jos siihen aikaan ci ole pispaa, joka wihkimisen
woisi toimittaa, antakoon tuomiokapituli siinä hiippa-
kunnassa, johon uusi pispa on nimitetty, tiedon siitä
esiwlllllllle, joka sitten määrää, kenenkä tulee Vihki-
mistä toimittaa.

383 §. Vihkiminen toimitettakoon kirkossa wih-
kiän taikka wihittäwän pispan asuntopaikalla, edelli-
sen määräystä myöten, ja tiedoksi kuulutettakoon
lähinnä edellisenä sunnuntaina tahi juhlapäiwänä.
Wihkitoimituksessa luettakoon wihittäwän wirkawah-
wistuskirjakin ja hän tehköön wirknwalansa. Kuinka
siinä muutoin pitää mmeteltämän, osottaa käsikirja.

384 §. Jos pispan hawaitaan wääriä oppia
lausuman ja puolustaman, tahi wiikawelwollisuutensa
laiminlyömän ja huolettomasti tekemän, taikka riet-
taalla elämällä yleistä pahennusta tuottaman; tulee
tuomiokapitulin siiwollisesti häntä muistuttaa. Jos
hän ei siitä ota ojennusta, taikka jos hän tawataan
lahjain, sukulaisuuden, ystäwyyden tahi muutoin oman
woiton tähden ja muille wahingoksi ehdollisesti mää-
rin käyttämän Mirkaansa, niin ilmoittakoon tuomio-
kapituli sen esiwallalle.

Kahdeskolmatta luku.
Tuo m iokapitulista.

385 §. Jokaisessa hiippakunnassa pitää ole-
man tuomiokapituli, jossa on pispa puheenjohtajana
ja kolme uskonticteisesti oppinutta jäsentä, jota paitsi
tuomiokapitulin sihteerillä olkoon pysywäinen istunto-



N2 22 luku.

ja puhewalta kapitulissa. Kirkkoherra siinä kaupun-
gissa, jossa tuomiokapitulilla on asemansa, kutsutaan
tuomioprowastiksi jn hän on itsestänsä määrätty tuo-
miokapitulin jäsen ja wara-puheenjohtnjll. Kahden
muun uskontieteisesti oppineen jäsenen, joita kutsu-
taan asessoreiksi, pitää, samassa kuin owat harjaan-
tuneita kirkollisissa asioissa, myöskin oleman walus-
tettuina tarkalla tieteellisellä taidolla, jonka owat osot-
tanect niinkuin 165 §:ssä on sanottu. Nämät jäse-
net walitlllln kolmeksi wuodeksi sillä tapaa kuin tässä
alempana sanotaan.

386 tz. Koska asessorin tila tuomiokapitulissa
tulee llwonaiseksi, määrää tuomiokapituli maalin pi-
dettäwäksi awonaisen tilan jälleen-täyttämistä warten.
Naali toimitetaan sillä tawalla ja siinä järjestyksessä,
kuin pispanwlllllista on sanottu; mutta maaliin kel-
paawa on ainoastansa se, jolla hiippakunnassa on
mäkinainen papinwirka. Älköön se, joka sellaiseen
toimeen on ensi kerran walittu, tästä luottamuksesta
wetäytykö pois, jollei hän moi näyttää semmoisia
syitä, jotka yleinen laki sanoo laillisiksi esteiksi, taikka
ole täyttänyt kuusikymmentä ikäwuotta.

387 §. Kun pispanwirka on awonaisena, taikka
jos pispalla on laillinen este tahi jääwi, joka kiel-
tää hänen pitämästä puheenjohtajan tointa, olkoon
tuomioprowasti puheenjohtajana, ja jos hänelläkin
on este, wanhin jäsenistä. Uhden taikka useamman
jäsenen ollessa jääminä tahi laillisesti estettynä tuo-
miokapitulissa istumasta, ja jos tuomiokapituli ei
muutoin ole tuomionwoipa, kutsuttakoon siihen niin
monta taitamaa miestä kirkkoherroista ja uskontie-
detten lehtoreista, että se tuomionwoiwaksi tulee.
Tuomiokapitulin notario saadaan myös ottaa siais-
istujaksi tuomiokapituliin, kun tarwe sitä waatii.
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Älköön kukaan wetäytykö pois, joka näin kutsutaan,
ellei hän moi laillista estettä osottaa ja todeksi
näyttää.

388 §. Pispan sekä jäsenen pitää, ennenkuin
alkamat Mirkansa tuomiokapitulissa, tekemän tuomio-
kapitulin edessä se wala, joka erittäin tähän kohtaan
on säätty. Sen, joka erinäisessä tilassa kutsutaan
istunnon- ja sananwaltlllln tuomiokapitulissa, pitää
myös tehdä sama wala, jollei hän jo ennen ole sitä
tehnyt.

389 §. Jokaisessa tuomiokapitulissa pitää ole-
man sihteeri ja notario. Tuomiokapituli ottakoon,
kuulutettuansa hakemusajan, näihin Mirkoihin sem-
moisia taitamia miehiä, joihin sillä on luottamus, ja
määrätköön kuinka työt heidän leskensä omat jaetta-
wat. Sihteerin pitää oleman lain-opissa koeteltu ja
harjaantunut mies. Sen näistä wirkamiehistä, jolle
rahllwamin ylöskanto uskotaan, pitää, kruunun ylös-
kantomiesten tawalla, siitä hankkia semmoinen takaus,
jonka tuomiokapituli otolliseksi katsoo.

390 §. Tuomiokapitulin sihteerin ja notarion
pitää tekemän määrätty wirkawala tuomiokapitulin
edessä, ennenkuin Mirkaansa käymät.

391 §. Tuomiokapitulin tulee hiippakunnassa
pitää kirkollista hallitusta, walwoa opin puhtautta
sekä jumalanpalweluksen, sakramenttein ja muiden kir-
kollisten toimitusten oikeata hoitamista, huolta pitää
wirka- ja palwelusmiesten asettamisesta seurakunnassa,
katsoa seurakuntain hoitoa ja papiston käytöstä opissa,
elämässä ja Mirassa, woimassa pitää ja edesauttaa
seurakunnan oikeutta jn hyötyä, ottaa tutkiaksensa ja
päättää asioita ja walituksia, jotka laillisessa järjes-
tyksessä saatetaan sen tutkittaniiksi, ja kaikessa tässä
sekä muussakin, mihin tuomiokapituli on welwollinen,

8
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noudattaa kirkkolakia ja laillisia asetuksia, eikä tuo-
mita mitään mastoin lain perää ja tarkoitusta, eikä
mennä maltaansa etemmäksi.

392 §. Tuomiokapitulin tutkittawakst otettawia
ja tuomittawia omat ne asiat, jotka koskemat papin
oloa muassa tahi käytöksessä ja päättywät waroituk-
seen, palkan menetykseen, määrä-aikaiseen mirka-eroon
taikka pappiuden kadottamiseen; mutta muihin rikok-
siin, suurempiin taikka pienempiin, joista pappia syy-
tetään ja jotka owat maallisen oikeuden tutkittawia
ja tuomittawia, älköön tuomiokapituli puuttuko. Jos
pappia syytetään tuomiokapitulissa tahi maallisessa
oikeudessa yhtä haarvaa sekä wirheistä Mirassa tahi
käytöksessä, että muistakin rikoksista, taikka jos, hänen
ollessansa tuomiokapitulissa tahi maallisessa oikeudessa
tutkinnon-alaisena, ilmi tulee hänen tehneen rikysta
sekä muassa että ulkona Mirasta; antakoon tuomio-
kapituli waan wirkawirheestä lauseensa, sittenkuin
maallinen oikeus on kaikki rikokset samalla kertaa tut-
kinut ja kansallisesta lainrikkomisesta tuominnut sekäsen tutkinto ja tuomio on tuomiokapitulille tullut,
niinkuin siitä erittäin on säätty. Jos rikos, josta
pappi maalliseen oikeuteen wedetään, on niin törkeätä
laatua, että syyttäjä waatii wiran kadottamista; tulee
tuomiokapitulinkin antaa wiran kadottamisesta lau-
suntonsa, kun maallinen oikeus ensinnä on sanonut,
kuinka rikos lain jälkeen on katsottawa, ja lähettänyt
tuomiokapituliin tutkintonsa ja tuomionsa.

393 §. Ennenkuin rikos, suurempi taikka pie-
nempi, josta pappia on maallisessa oikeudessa syy-
tetty, otetaan tuomarin tutkittawaksi, tulee tuomio-
kapitulin, saatuansa säätyllä lamalla siitä tiedon,
määrätä papismies taikka, hätätilassa, muu taitama
mies, olemaan tuomiokapitulin puolesta edusmiehenä
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tutkimuksessa saapumilla ja sitten ilmoittamaan tuo-
miokapitulille mitenkä asian on käynyt ja mitä siinä
on esiin tullut.

394 §. Uskon-asioissa, jotka 104 §:ssä owat
mainitut, älköön tuomiokapituli tuomitko. Koska
sellainen asia on tuomiokapitulille ilmoitettu, kutsu-
koon tuomiokapituli syytetyn eteensä, kuulustelkoon
häntä ja neuwokoon ja waroittakoon häntä yksiwakai-
sesti; antakoon sitten myös asian, jos syytä siihen
hawaitsee, asianomaiseen howi-oikeuteen. Tutkittawina
olleista uskon-asioista lähettäköön tuomiokapituli joka
wuosi Senaatiin luettelon. Jos niitä ei ole ollut,
annettakoon siitä tieto.

395 tz. Kaikkiin maallisessa oikeudessa tahi
wirkatunnllssll käsiteltäwiin asioihin jaliitoihin papis-
ton pllNka-saatawista, kuin myös talonkatselmuksiin
papin- ja lukkarin-wirkatllloissa, on tuomiokapitulin,
saatuansa siitä asianomaisen tiedon, määrääminen edus-
mies, ennen muita papin, jonka tulee, tuomiokapitulin
puolesta, walwoa seurakunnan ja papiston oikeutta ja
wedota tahi walittaa päätöstä tahi tuomiota wastaan,
milloin sen tarpeelliseksi katsoo. Älköön edusmiesnäissä
asioissa antako sopimalla mitään pois.

396 §. Tuomiokapituli kotoutukoon niin usein,
kuin asiat sitä maalimat. Puheenjohtaja kutsukoonsen kokoon ja määrätköön kokoukselle ajan.

397 tz. Pispa taikka se, joka womiokapitulissa
on hänen sinisenänsä, kalsokoon larkoin että tuomio-
kapitulin jäsenet ja wirkamiehet ahkeruudella ja toi-
mella täyttämät welwollisuutensa, niin että kaikki asiat
oikeassa järjestyksessä ja joutuisasti otetaan tutkitta-
wiksi, päätetään ja ulos-annetaan.

398 §. Tärkeämmät asiat, niinkuin ne. jotka
seurakunnan hoitoa koskemat, maali-ehdotusten teke-
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minen taikka uutten wirkamiesten asettaminen awo-
naisille tiloille, pappeinkokouksessa tehtyin suostumus-
ten ja päätösten tutkiminen, walitukset kirkonkokous-
ten päätöksistä kaikenlaisissa seurakuntain asioissa, »vas-
taaminen esiwallan kirjlllähetyksiin, lausunnot asian-
omaisille kuwernööreille kysymyksissä papinpalkasta
y. m., kuin myös tuomiokapitulin tuomiowallan
käyttäminen sekä niissä asioissa, jotka koskemat papin
tahi kirkonpalwelillin wikoja ja laiminlyömistä, että
sellaisissakin, jotka maallisessa oikeudessa omat edeltä-
päin laillisesti tarkasteltawat tahi tutkittawat,
owat käyteltäwiksi otettawat jonkun tuomiokapitulin-
asessorin esittäminä. Tätä warten jaettakoot asiakir-
jat mainituista ja samankaltaisista asioista asessorein
kesken, jotka sitten owat welwolliset kukin asiansa
mahdollisimmallll joutuisuudella tuomiokapitulissa esit-
telemään ja, osan-annon toimitettua taikka muun
wälitoimen pidettyä, jos se tarpeelliseksi katsotaan,
edespäin sellaisiksi walmistelemaan, että ne woidaan
ottaa lopullisesti paätettäwiksi. jolloin esitteliä antaa
päätös-ehdotuksen. Asiat, jotka owat wähemmän ar-
woisia taikka eiwät siedä wiiwytystä, toimittakoon
tuomiokapitulin sihteeri, sitä myöten kun ne owat
tulleet, esiteltäwiksi ja paätettäwiksi, ilman tällaista
tuomiokapitulin asessorien walmistelemista.

399 tz. Jos tuomiokapituli katsoo jonkun asian
ei suorastansa kuuluwan hänen käsiteltäwäksensä; lykät-
köön sen luotansa ja antakoon siitä päätöksen, jos
asianomainen sitä tahtoo. Jos asiakirja sisältää suoran
kanteen pappia wastaan rikoksesta, joka on maallisen
oikeuden tutkittawa ja tuomittawa; lähettäköön tuomio-
kapituli sen asianomaiselle kruunun käskynhaltialle,
laillisesti sen kanssa meneteltäwäksi.
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400 §. Älköön ketään kuulematta tuomittako.
Jos pappia syytetään wirkarikoksesta tahi sopimatto-
masta elämästä, taikka julkinen huuto siitä ilmaan-
tuu, kutsukoon tuomiokapituli syytetyn eteensä was-
taamaan, jos katsoo sen tarpeelliseksi, taikka käskeköön
lääninprowllstin tahi paikkakunnan kirkkoherran, tuo-
miokapitulin puolesta pitämään asiasta tutkinnon ja
lähettämään sisälle kertomuksen siitä, taikka waatikoon
häntä itseänsä kirjallisesti mustaamaan prowastin tahi
kirkkoherran kautta. Jos syytetty tahtoo tulla tuomio-
kapitulin eteen mustaamaan; älköön sitä kiellettäkö.
Jos tuomiokapituli katsoo jossakussa asiassa «Viralli-

sen syyttäjän tarpeelliseksi; määrätköön siksi jonkun
wirkllmiehistänsä, taikka pyytäköön siihen määräystä
yhteiselle syyttäjälle.

401 §. Jos pappi rikoksesta muassa tahi elä-
mässä kutsutaan tuomiokapitulin edessä wastaamaan,
muita ei tule, eikä laillista estettä osota; anokoon
tuomiokapituli asianomaiselta kuwernööriltä hänen
tuottamistansa. Jos hän laillisen esteen näyttää;
pantakoon hänelle uusi määräpäiwä.

402 §. Valitukset ja hakemukset, jotka lailli-
sessa järjestyksessä tuomiokapituliin owat tulleet ja
sen tutkintoon kuulumat, pitää, jollei asia ole niin
selwä, että se kohdastansa päättää woidaan, taikka
sellainen, että siinä erinäinen menetteleminen on säätty,
toimitettllman sen tahi niiden wastattawiksi, joihin
ne koskemat; ja waatikoon tuomiokapituli, asianhaa-
rain mukaan, wastaukset joko asianomaisen prowas-
tin kautta jonkun määrätyn ajan kuluessa siitä, kuin
wastaajll on saanut walituksista osan, taikka käyttä-
köön siinä kruunun käskynhaltian apua. Vastaaja
toimittakoon sclityskirjansa tuomiokapituliin ynnäwali-
tuskirjain kanssa. Jos hän sen laiminlyö, ja asia-
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kirjoja ei woida takaisin saada, ehkä koetettu on; niin
antakoon walittaja kopian walituksistansa sisään, ja
päätettäköön sitten asia, laatunsa mukaan. Jos hakia,
ilmoitetuista pätemistä syistä, pyytää saada wastata
annettuun selitykseen, taikka tuomiokapituli, itse puo-
lestansa, katsoo tällaisen mustaamisen tarpeelliseksi;
päättäköön tuomiokapituli sen. Samoin on menetel-
täwä muunlaisissakin kanteissa, kuin mitkä 400 §:ssä
sanotut omat.

403 tz. Jos mustaaja tekee sm wäitteen. että
asia ei kuulu tuomiokapituliin; tutkikoon tuomiokapi-
tuli sen. Jos hän welwoitetaan mustaamaan, mutta
siihen ei tydy, ja se on rikos-asia; niin seuratkoon
tytymättömyys pää-asiata: muissa asioissa ilmoitta-
koon hän kohta tytymättömyytensä ja ajakoon sen
sitten, walituksilla asianomaisessa howi-oikeudessa,
wiimeistäänki ennen kello kahtatoista kolmantena-
kymmenentenä päiwänä siitä kuin päätös tehtiin.

404 §. Oman myöntämisen ja wapllll-ehtoisen
tunnustuksen, taikka sellaisten kirjallisten todistusten
ja asiakirjain nojassa, joilla on todistama woima,
tuomitkoon tuomiokapituli. Jos jotakin asian pää-
tökseen waikuttawaa asianhaaraa tahdotaan todista-
jilla toteen näyttää, taikka semmoinen toteen näyttä-
minen katsotaan tarpeelliseksi; niin kuulusteltakoot
nämät todistajat, lain määräämällä tawalla, rikos-
asioissa tuomio-istuimen edessä siinä paikkakunnassa,
missä rikos on tehty, ja muissa asioissa joko sen
kaupungin tuomio-istuimen edessä, missä tuomiokapi-
tuli on, taikka, jos todistajat asumat kaukana, sen
tuomio-istuimen edessä kaupungissa tahi maalla, jo-
hon wähimmällä waiwalla ja sopiwimmin tulla tai-
tamat. Tätä todistajain kuulustelemista pyytäköön
tuomiokapituli asianomaisen kuwernöörin kautta.
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405 §. Jos waalisaarnaaja on syytöksen alla
äänien keräämisestä tahi laittomasta palkka-suostu-
muksesta; lykättäköön asia aina asianomaiseen tuomio-
istuimeen, siellä tutkittawllksi. Sitten tuomitkoon sen
tuomiokapituli. Jos häntä syytetään muusta laitto-
muudesta maalissa tahi maalisaarnassa, ja hän sen
tunnustaa; niin antakoon tuomiokapituli suorastansa
siitä lauseensa. Sama olkoon lakina waalinpitäjästa,
taikka waalinotariosta, joka laittomuutta maalissa
on tehnyt ja sen tunnustaa.

406 tz. Jos joku soimaa wastuspuoltansa tuo-
miokapitulin edessä häwäisewillä sanoilla suullisesti
tahi kirjallisesti, taikka käytöksillä ja töillä, taikka
puhuu tahi kirjoittaa tuomiokapitulia wllstaan ylen-
katseella, taikka heristelee ja uhkailee sitä; panettakoon
tuomiokapituli sen pöytäkirjaan ja lykätköön asian
maalliseen oikeuteen.

407 §. Jos pappi, joka tuomiokapitulin edessä
on ollut tutkinnon alla, pääsee kanteesta wapaaksi ja
waatii hywitystä sekä kustannusten ja wahingon palk-
kiota; lykätään asia maalliseen oikeuteen.

408 §. Jos tuomiokapitulissa on kolme jääwi-
töntä jäsentä saapumilla ja ne owat yksimieliset pää-
töksestä, niin on se laillinen. Mutta jos erimieli-
syyttä ilmestyy kun tuomiokapitulin kaikki jäsenet
eiwät ole saapumilla ja jääwittömiä, kutsukoon pu-
heenjohtaja siihen lisäksi niin monta taitamaa miestä,
että tuomiokapituli tulee täysilukuiseksi. Mikaan eh-
dottamisen tahi nimittämisen asioissa pitää täysilukui-
nen tuomiokapituli olla istumassa.

409 §. Jos jääwi ilmaantuu, noudattakoon
tuomiokapituli mitä yhteinen laki siitä sanoo. Tuomio-
kapitulin jäsen, joka on waali-ehdotusta tahi wirkaa
hakemalle sellaisessa sukulaisuudessa tahi lankoudessa,
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kuin Oikeudenkäymiskaaren XIII luwussa sanotaan,
älköön asian käsittelemiseen puuttuko.

410 §. Keskustellessaan tehtäwää päätöstä tahi
päätöstuomioa, sekä äänestettäessä, noudattakoon tuo-
miokapituli mitä Oikeudenkäymiskaaren XXIII luku
siitä säätää. Kun waali-ehdotus on tehtäwä taikka
joku routaan nimitettäwä; niin antakoon kukin jäsen
siitä lauseensa erittäin ja älköön sitten sitä ääntöänsä
muuttako. Jos uusia syitä tahtoo lisäksi panna;
olkoon hänellä siihen walta. Jos waali-ehdotuksesta
äänestettäessä tapahtuu, että joku katsoo sen kelpaa-
mattomaksi, jonka enimmät pitämät kelpaawana; niin
antakoon hänkin lauseensa sen maalistasta.

411 §. Päätöksen ja pnatöstuomion laatimi-
sesta olkoon seumttawana mitä Oikeudenkäymiskaaren
XXIV luwun 3 § siitä sanoo. Asianomaisille annet-
tawat päätökset omat, tarkastuksen jälkeen, puheen-
johtajan allekirjoitettawat ja asianomaisen sihteerin
tahi notarion wastakirjoitettawat sekä tuomiokapitulin
sinetillä warustettllwllt. Sen päätös-ekscmplarin alle.
joka howi-oikcutcen' lähetetään sen tarkastettawaffi
menemässä asiassa, kirjoittamat puheenjohtaja ja kaikki
päättämässä olleet jäsenet nimensä.

412 §. Päätöksen, joka koskee papin rikosta
Mirassa tahi käytöksessä, lähettäköön tuomiokapituli,
jos asianomaiset eiwät ole läsnä, kruunun käskyn-
haltialle, heille annettawllksi. Sama olkoon lakina
kirkonpalwelillin »virkarikoksia koskemista päätöksistä.

413 §. Päätökset ja paätöstuomiot kaikista
muista asioista, joissa on walituswalta, owat samana
päiwänä tuomiokapitulissa julistettawat, tehdyiksi kir-
joitettawat ja asianomaisille annettawat: tuomiokapi-
tuli toimittakoon myös siitä tiedoksi-panon puolipai-
wän hetkellä edellisenä päiwänä. Wiika-ehdotus on
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samana päiwänä tehdyksi kirjoitettawa ja tiedoksi pan-
tawll, jona päätös siitä tehdään; niin myös Mirkaan-
nimitys, milloin siitä on lupa walittaa.

414 §. Kaikissa päätöksissä ja päätöstuomioissa,
joita wastaan walittaa saadaan, on annettawa täy-
dellinen walitus-osotus. sekä jokainen asianhaara il-
moitettawa, josta »valittajan pitää, sananmallan ka-
dottamisen haastolla, ottaa maan. Sama olkoon
lakina, kun maali-ehdotus tahi Mirkaan-nimitys tie-
doksi-panolla ilmoitetaan.

415 §. Joka ci tydy tuomiokapitulin päätök-
seen papin tahi kirkonpalwelian wirkarikosta tahi sopi-
matonta käytöstä koskemassa asiassa, hänellä olkoon
malta siihen muutosta hakea «alituksilla, jotka wii-
meistäänki ennen kello kahtatoista kolmantenakymme-
nentenä päiwänä sen jälkeen, jona hän päätöksestä
sai tiedon, taikka, jos ensin mainittu päiwä on Pyhä-
päiwä, lähinnä seuraamana arkipäiwänä sen jälkeen,
omat siihen howi-oikeuteen annettawat, jonka tuomio-
mallan alle syytetty kuuluu, kuin myös se päätös,
jota walitetaan, ja todistus siitä päiwästä, jona se
hänelle tiedoksi annettiin.

416 §. Päätöksen, jolla pappi tuomitaan mi-
talta pois, ynnä kaikkien asiaan kuulumain pöytä-
kirjain ja muiden kirjain kanssa, lähettäköön tuomio-
kapituli ennen kolmattakymmenettä päiwäa sen jälkeen,
jona päätös annettiin, neljän markan sakon haastolla
jokaiselta päiwältä, minkä se tämän yli wiipyy, asian-
omaisen howi-oikeuden tutkittawakfi. Jos pappi on
maallisessa oikeudessa ollut syytettynä rikoksesta, josta
pappiudcn menettämistä on waadittu; niin on myös
se päätös, jonka tuomiokapituli siitä antaa, howi-
oikeuden tutkintoon laitettawa.
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417 §. Jos howi-oikeus on asian tutkinut ja
päättänyt, ja syypääksi tuomittu tahtoo sitä »valittaa;
niin antakoon hän siitä tuomiokapitulille tiedon en-
nen wlllitusajan loppua, ja näyttäköön sitten, ennen
kello kahtatoista kolmantenakymmenentenä päiwnnä
saman määräpäiwän jälkeen, sitä kuitenkaan lukematta,
laillisella todistuksella tuomiokapitulille että hän to-
dellakin on walituksensa sisään antanut, taikka olkoon
puhewaltansa kadottanut.

418 §. Sille, joka muissa asioissa on tuomio-
kapitulin päätökseen tuhi päätöstuomioon tytymätön,
annettakoon osotus: että hän saa alamaisuudessa
tehdä walituksia sitä wastaan Keisarilliselle Majestee-
tille, Hänen Suomeen asetetun Senaatinsa Talous-
Osastossa, kuudessakymmenessä päiwässä siitä päi°
wästä, jona päätös tahi päätöstuomio ulosannettiin:
että jos muutosta haetaan, pitää siitä saman ajan
kuluessa tuomiokapitulille ilmoitettaman, ja että, jos
sellainen ilmoitus on tehty, hakian tulee, toisessa kuu-
denkymmenen päiwän ajassa ensimäisen määräpäi-
wän jälkeen, toimittaa mainitusta osastosta tuomio-
kapituliin todistus, että walitukset tosiansa owat teh-
dyt, kaikki puhewallan kadottamisen haastolla. Jos
määräpäiwä sattuu pyhäpäiwäksi, niin on se lähinnä
seuraamaksi arkipäiwäksi määrättäwä. Waali-ehdotuk-
sesta tahi Miikaan nimittämisestä tehtyjä walituksia
seuratkoon ehdotukseen tahi nimittämiseen kuuluma
pöytäkirja ja päätös, ja muissa asioissa se päätös-
tuomio, jota walitetaan.

419 §. Jos alamaisuudessa tehdyt walitukset
maali-ehdotuksesta, tahi wirkaan nimittämisestä, taikka
muista asioista määrätään wastattawiksi; tulee tuo-
miokapitulin toimittaa ne kaikille niille, joihin ne kos-
kemat, ja annetut wastaukset sitten, ynnä oman lau-
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seensa, äänestyspöytäkirjan, milloin asiaa päätettäessä
on eri mieliä tuomiokapitulissa ollut, ja walituskirjat
asianomaiseen paikkaan lähettää.

420 §. Jos päätös, jolla pappi on tuomittu
menettämään Mirkansa, on saanut laillisen woiman;
niin on syyllinen määrätyksi päiwäksi tuomiokapitulin
eteen kutsuttama, päätös luettawa ja pappius häneltä
menneeksi julistcttawa, kuten 141 §issä on sanottu.
Jos hän asianomaisella todistuksella osoitan tehneensä
alamaisen armon-anomuksen, seisautettakoon päätöksen
täytäntöön-paneminen.

421 §. Jokaisessa tuomiokapitulissa on pidet-
täwä tuomiokirja, johon pantakoon kaikki ne wirkll-
wirheitä ja rikoksia koskemat asiat, joita tuomiokapi-
tuli wuoden kuluessa on käsitellyt.

422 §. Jokaisessa tuomiokapitulissa pitää myös
oleman:

1) päiwäkirjllt, joihin merkitään kaikki tuomio-
kapituliin tulleet asiat ja kirjat, sekä niiden tulopäiwä
ja jokainen niistä pidetty toimi;

2) protokolla- ja päätöskirja, sisältämä kaikki
mitä tuomiokapituli kokouksissansa on käsitellyt, kes-
kustellut ja päättänyt;

3) kirje-kirja, sisältämä kaikki tuomiokapitulista
lähteneet kirjeet ja määräykset;

4) ylöskanto- ja tilintekokirja kaikista niistä Ma-
roista, jotka tuomiokapitulin hoitoon ja hallittawiksi
omat asetetut.

423 §. MW tawalla nämät kirjat owat lai-
tettawat, kuin myös miten muut tuomiokapitulin ar-
kistoon kuulumat asiakirjat, niinkuin pispcm- ja pro-
wastinkäräjäin ja pappein-kokousten kirjat, yleiset kir-
jeet ja kirjoitukset, hakemus-, walitus- ja muut kirjat,
olkootpa minkä nimelliset tahansa, omat luetteloihin
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ja nimistöihin pantawat ja hoidettawat, olkoon tuo-
miokapitulilla malta tarkemmin määrätä.

424 §. Sihteerin, taikka sen, jonka tuomio-
kapituli siihen on määrännyt, pitää jokaisena arki-
plliwänä, wähintäänki tuntia ennen kello kahtatoista
päiwallä, oleman tuomiokapitulin wirkahuoncessa saa-
pumilla, sisälle tulemia kirjeitä, hakemuksia ja asia-
kirjoja wastaan ottamassa ja päiwäkirjaan ne kohtapanemassa. Mityistä asiaa taikka walituksia koske-
mat kirjat pitää hakian itse taikka laillisen asiamiehen
kautta sisään antaa; mutta mirkahakemusten lähettä-
misestä sinetin alla olkoon noudatettawana mitä
saätty on.

425 §. Puheenjohtajan tietämättä ja luwatta
älkööt tuomiokapitulin wilkamiehet kencllenkään an-
tako otteita pöytäkirjoista taikka muita asiakirjoja
tahi kirjoituksia.

426 §. Jos tuomiokapitulin jäsen saattaa it-
sensä syypääksi wiikarikokseen jll laiminlyömiseen; tulee
tuomiokapitulin tuttia se ja tuomita wikapää waroi-
tettawaksi, taikka palkan menetykseen, taikka määrä-
aikaiseen wirka-eioon, taikka wiralta kokonansa pois,
kuten asia on. Jos kysymys on wiran menettämi-
sestä, niin on päätös siitä lähetettäwä howi-oikeuden
taikastettawaksi.

427 §. Jos notaiio tawataan syypääksi wirka-
rikokseen tahi laiminlyömiseen palwclnksessansa; tuo-
mitkoon tuomiokapituli hänen waroitettawakfi, taikka
menettämään palkkansa, taikka määrä-aikaiseen wirka-
eroon, taikka wiralta kokonansa pois, asian laadun
mukaan. Jos se tuomiokapitulin wirkamiehistä, jolle
rahain ylöskantaminen on uskottu, hawaitaan ilmei-
sesti huolimattomaksi niiden hallinnossa, taikka wil-
pistelewäksi ja petolliseksi, pitää hän kohta pantaman
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wiralta pois ja sen lisäksi maallisessa oikeudessa tuo-
mittcnnan wilpistä ja petoksesta. Jos tuomiokapituli
tässä laiminlyö tarpeellisen waarinpidon; wastatkoon
itse yhteisesti siitä tuleman wahingon. Jos joku jä-sen woipi näyttää tehneensä waarinpidosta tarpeelli-
sia muistutuksia; niin olkoon palkitsemisesta wapaa.

Kolmaskolmatta luku.
Lääninpr o w astin-Mirasta,

428 §. Llläninprowastit owat pispalla ja tuo-
miokapitulilla apuna seurakunnan hallituksessa, ja tulee
heidän, kunkin läänissänsä, pitää Maaria opin puh-
taudesta, jumalanpalweluksen ja kirkollisten menoin
woimassll pitämisestä, hywästä kurista ja järjestyk-
sestä seurakunnissa sekä pappein käytännöstä opin,
wiran ja elämän suhteen, niin myös walwoa että
asetukset ja käskyt kirkollisissa asioissa oikein nouda-
tetaan.

429 §. Prowastin tulee käräjiä pitää lääninsä
erinäisissä seurakunnissa, niin usein kuin pispa ja tuo-
miokapituli häntä siihen käskee. Näissä käräjissä nou-
dattakoon prowasti mitä pispankäräjistä on sanottu,
ja niitä määräyksiä, jotka tuomiokapituli hänelle seu-

rattllwiksi antaa.
430 tz. Toimitetuista käräjistä, ja kaikesta

mitä niissä on tullut esiin ja sopii tiedoksi seurakun-
tain tilasta, lähettäköön lääninprowasti tuomiokapi-
tuliin wiiwyttelemättä tarkan kertomuksen, ynnä yhden
eksemplarin käräja-pöytäkirjaa ja tawarakirjaa; jättä-
köön myös yhden eksemplarin käräjä-pöytäkirjaa seura-
kunnan papistolle, lunastettawaksi kirkon asiakirjain
joukkoon, ja kirjoittakoon eri listaan kutakin seura-
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kuntaa warten ajan, milloin hän siellä on käräjiä
pitänyt.

431 §. Jos lääninprowasti, käräjiä pitäes-
sänsä, hawllitsce jotakin lcwäperään jätetyksi tahi lai-
minlyödyksi, joka laillisesti on säätty noudatettawaksi;
niin määrätköön sen waaiin-otettawaksi. Muut asiat,
jotka eiwät ole selwässä laissa käskettyjä, mutta woi-
siwat hywää järjestystä edistää, ilmoittakoon hän
tuomiokapitulille.

432 §. Käräjiä pitäessänsä tulee lääninpro-
wastin syynätä kirkonrakennukset ja, missä wikanai-
suuksia näkyy, määrätä ne parannettawiksi. Samaten
tiedustakoon prowasti, missä woimassa kirkkoherran-,
kappalaisen- ja lukkaiin-mirkatalot seurakunnassa omat.
Jos niissä hawaitaan hoidon puutetta rakennuksen
tahi wiljelyksen puolesta; niin antakoon hän siitä
tiedon tuomiokapitulille, jonka pitää asian laadun
mukaan käymän niihin toimiin, jotka yhteisessä laissa
omat talonklltselmuksestll määrätyt.

433 §. Lääninprowasti pitäköön päiwäkirjaa
kaikista niistä asioista, jotka pispa ja tuomiokapituli
hänen toimittaaksensa määräämät, taikka muutoin pro-
wllstinwiian toimeen kuulumat, jakirjoittakoon siihen
tarkoin mitä hän, wiran puolesta, on kussakin asiassa
tehnyt.

434 §. Kun lääninprowastin-wirka on awo-
naisena, käskeköön pispa joko sen, jonka hallussa pro-
wastinhoito sillä aikaa on, taikka jonkun muun kirkko-
herran prowllstikunnassll, määrättynä aikana toimit-
tamaan maalia prowastinwiran asettamiseksi ja ole-
maan siinä puheenjohtajana. Kaikilla prowastikunncm
mäkinaisilla papeilla ja niillä, jotka mäkinaisia wirkoja
seurakunnissa omalla Vastauksellansa toimittamat, on
maalissa osumalta. Muuta ei ole lupa walita, kun
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jotakin prowastikunnan kirkkoherroista. Valitseminen
tapahtukoon suljetuilla lipuilla, ilman allekirjoituksetta,
ja walitsia nimittäköön siinä sm, jonka hän parhaasta
ymmärryksestänsä ja omastatunnosta katsoo wirkaan
soweliaimmakst. Poissa olema walitsia saa maali-
lippunsa lähettää puheenjohtajalle kirjeenä, jonkapäälle
on kirjoitettu että se sisältää hänen ääntönsä; ja mene-
teltäköön sitten sen suhteen niinkuin 373 §issä on
pispanwaalistll sanottu. Valitsemisen jälkeen on
»vaalipöytäkirja, kaikkein saapumilla olleiden allekir-
joittamana, tuomiokapituliin lähetettawä; ja nimittä-
köön tuomiokapituli sitten prowastiksi yhden niistä
kirkkoherroista, jotka ääniä omat saaneet. Tuomio-
prowasti olkoon itsestänsä määrätty prowasti siinä
prowastikunnassa, jossa hän on kirkkoherra.

435 §. Jos prowasti on kiwuloisuudesta, kor-
kean ijän tähden tahi muusta syystä tullut kykene-
mättömäksi tahi sopimattomaksi mukaansa toimitta-
maan; määrätköön tuomiokapituli toisen kirkkoherran
prowastikunnassa Mirkaa pitämään.

436 §. Prowastin muutossa, olkoonpa joku
mäkinaiseksi asetettu, taikka joku prowastinwiian toi-
mittajaksi määrätty, pitää kaikki tähän wirkaan kuu-
lumat asiakirjat, tuomiokapitulin walitscman edus-
miehen läsnä ollessa, katseltaman. ennenkuin ne wiran-
haltialle annetaan. Katselmuslistasta on yksi eksem-
plari, wirkaantulian ja edusmiehen allekirjoituksella
»varustettuna, tuomiokapituliin lähetettawä ja toinen
prowastin-arkistoon pantawa.
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Neljäskolmatta luku.
Pappein-kokouksesta.

437 §. Joka wiidentenä wuonna, kuin myös
silläkin wälin, jos tarwe niin waatii, on papisto
kussakin hiippakunnassa pispan taikka hänen sinisensä
toimella kutsuttama pappein-kokousta siellä pitämään,
missä tuomiokapitulilla on istuntonsa, taikka jossakin
muussa paikassa, josta hiippakunnan papisto on lä-
hinnä edellisessä kokouksessa sopinut.

438 §. Papiston tulee kutsumusta totella, ellei
jollakin wanhuus, sairaus taikka muu laillinen syy
ole esteenä; kuitenkin pitäkööt kirkkoherrat, kukin seura-
kunnassansa, siitä huolen, ettei jumalanpalweluksessa
ja sielunhoidossa siitä tule mitään seisahdusta ole-
maan.

439 §. Näillä pappein-kokouksilla on tarkoi-
tuksena osaksi papiston edistyttäminen siwistyksessä,
osaksi seurakunnan hoitoa ja hallitusta koskewain tär-
keäin asiain Valmistaminen päätettäwiksi. Näissä
tulee siis toimena olemaan:

1) Keskusteluja uskontieteisissä asioissa, niinkuin
semmoisten kirjallis-teosten lukeminen, joita kokouksen
jäsenet omat kirjoittaneet uskontieteen eri haaroihin
kuulumista aineista, tähän kuulumain yleisemmästi
tärkeiden kysymysten keskusteleminen, tietojen anta-
minen uudemmista uskontieteisistä kirjoista y. m.

2) Keskinäisiä ilmoituksia ihan hengellisistä
asioista, niinkuin seurakuntain kristillisyyden tilasta,
papillisen toimen menestyksestä seurakunnissa, tärkeäm-
mistä ja marsinkin oudommista tapauksista erityisen
sielunhoidon toimittamisessa y. m.

3) Neuwottelemisia kysymyksistä, jotka koskemat
tarpeellisia muutoksia seurakunnan hoidossa ja halli-
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tuksessa, semmoisina kuin samat kysymykset owat joko
pappein-kokouksessa nostetut taikka yleinen seurakunta-
kokous sille on lausuntoa warten antanut.

440 ,§. Kussakin pappein-kokoukscssa sopikoon
papisto jostakin uskontieteisesta aineesta, joka seuraa-massa kokouksessa on otettawa keskustelu-aineeksi, ja
walitkoon jonkun jäsenistänsä tekemään tästä aineesta
lyhemmän kirjoituksen, pidettäwässä keskustelussa joh-
tona olemaan. Jos joku muu kokouksen jäsen tässä
tilassa haluaa lukea jonkun uskontieteisen kirjoituksen
ja papisto tahtoo ottaa siinä esitellyn aineen keskus-
teltawaksi, taikka jos keskustelemista jostakin muusta
aineesta waaditaan, ehkei siitä ole kokouksen jäsenen
tekemää kirjallista esitelmää, niin myönnettäköön se,
jos aika sitä joudattaa.

441 §. Kuusi kuukautta ennen sitä päiwää,
joksi pappein kokous on kutsuttu, lähettäköön kukin
lääninprowasti tuomiokapitulille kirjallisen kertomuk-
sen lääninsä seurakuntain tilasta kaikessa mitä seura»
kunnan hoitoon kuuluu. Ehdotelkoon myöskin sen
ohessa, neuwoteltuansa prowastikunnan pappein kanssa,
mitkä kysymykset kokouksessa pitäisi tulla keskustella-
wiksi. Näiden kertomusten ja ehdotusten tultua tuo-
miokapituliin, tulee sen jäsenten, kunkin puolestansa,
ehdolle panna ne kysymykset, joita he tahtomat pap-
peinkokouksessa keskusteltawiksi, niiden lisäksi, joita
hiippakunnan papisto on ehdotellut. Näistä kaikista
tällä tawalla ehdotelluista kysymyksistä antakoon tuo-
miokapituli lääninprowastien kautta papistolle luet-
telon, kahta kuukautta ennen kokouksen alkamista.
Mitkä kysymyksistä owat kokouksessa esiin otettawat
päättäköön papisto, kokoon tultuansa. Pispalla ol-
koon kuitenkin malta, näiden näin edeltä määrättyin
kysymysten lisäksi, esittää kokouksen teskusteltawaksi

9
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joku uusi kysymys, jonka hän niin tärkeänä pitää,
että se siinä on esiin olettama.

442 §. Pispa määrätköön kokoukselle yleisen
järjestyksen ja ilmoittakoon sen, niinkuin 441 §:ssä
on sanottu, papistolle noudatettawaffi.

443 §. Kirkossa pidetyn jumalanpalweluksen
jälkeen tulee pispan, taikka hänen sinisensä, alkaa kokous
teiwehdyspuheella papistolle ja sitten kertomuksena esi-
tellä sekä mitä kuuluu seurakuntain ja seurakunnan-
hoidon historiaan hiippakunnassa wiime pappein-
kokouksen jälkeen, että myös merkillisimmät tapaukset
kristikunnassa ja uskontieteen alalla äskenmainitulta
ajalta.

444 §. Pappein-kokouksen aikana pitää joka
päiwä, ennenkuin kokous alkaa keskustelemaan, toimi-
teitaman lyhykäinen jumalanpalwelus, jossa on saar-
nattawa saarnaajan walitsemasta tekstistä.

445 §. Seka keskusteltaessa niistä tieteellisistä
ja seurakunnallisista asioista, että myös niissä neu-
wottelemisissa, jotka kokouksessa esiin tulemat, olkoon
visva puheenjohtajana. Joka puhua tahtoo, ilmoitta-
koon sen, ja visva panettakoon hänen nimensä kirjaan.
Kukin saakoon puhewuoron siinä järjestyksessä kuin
hän sitä on anonut. Älköön kukaan rumetko puhu-
maan, ellei pispa hänelle ole antanut wuoroa. Jos
äänestystä jossakussa asiassa tarwitaan; niin asetetta-
koon äänestyskysymys esiin, kukin antakoon äänensä
julkisesti, ja pidettäköön se kokouksen ajatuksena, jo-
honka useimmat äänet yhdistywät. Jos eri mieli-
piteille yhtä monta ääntä tulee; olkoon pispan ääni
rntkaisianll.

446 §. Pappeinkokous kestäköön wiikon, jos
niin tarwitaan. Jos erinomaisia asianhaaroja on,
jotka waatiwat pitemmän ajan; jatkettakoon sitä joku
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päiwä siitäkin päälle. Kokouksen toimitukset päättää
pispa puheella sekä rukouksella ja siunauksella.

447 §. Suostumukset, jotka pappein-kokouk-
sessa tehdään ja seurakunnanhoitoa ja pnpinwirkaa
koskemat, omat tuomiokapitulin tutkittawat ja asian-
haarain mukaan joko ilmoitettawat papistolle nouda-
tettawiksi taikka lytattäwät yleiseen seurakunta-kokouk-seen. Jos kokous katsoo jonkun säännön kirkkolaissa
taikka asetuksissa, jotka koskemat lutherilaisen seura-
kunnan ja waltion taikka saman seurakunnan ja mui-
den maassa olewain uskokuntain keskinäisiä kohtia,
taikka taas niin kutsuttuja sekalais-asioita, jommoisia
owat awioliiton, malan ja waiwaishoidon asiat, sekä
kysymykset uskonnon opetuksesta jakaswatuksesta kou-
lussa, waatiwan aikain ja asianhaarain tähden muu-
tosta tahi selitystä, taikka uutta tarwittawan, taikka
jos halutaan jotakin muuta, jonka päättämisen oikeus
on yleisellä seurakunta-kokouksella taikka esiwallalla;
niin annettakoon asia tuomiokapitulin kautta ensimai-seen seurakunta-kokoukseen.

448 tz. Pappeinkokouksessa pitää kirjoitetta'
man pöytäkilja kaikesta, mitä siinä tehdään ja toi-
mitetaan. Kokous walitkoon soweliaat miehet pöytä-
kirjaa kirjoittamaan, ja pöytäkirja, ynnä prowastein
kertomusten kanssa, säilytettäköön tuomiokapitulin ar-
kistossa. Hiippakunnan mäkinaiset papit suorittamat
mitä pöytäkirjan kirjoittaminen maksaa, sekä muut
kokouksen tähden tarpeelliset maksoi.

449 §. Kussakin prowastikunnassa tulee papis-
ton wähintäänki kerran wuodessa pitää kokous sillä
ajalla ja paikalla, josta edellisessä kokouksessa on
keskenänsä sopinut. Lääninprowasti antakoon kutsu-
muksen kokoukseen ja olkoon siinä puheenjohtajana.
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Näissä kokouksissa pidetään saman tointa, kuin koko
hiippakunnan pappein-kokouksissa.

Viideskolmatta luku.
Yleisestä seurakunta-kokouksesta.

450 §. Yleiseen seurakunta-kokoukseen kokoon-
tukoon edusmiehiä Suomen ewankelis-lutherilaisen
seurakunnan puolesta joka kymmenentenä wuonna,
taikka useammin, jos sitä tarwitaan, ja josta hallitus
sellaisessa tapauksessa, tuomiokapitulin tekemän esityk-
sen johdosta, saa määrätä. Kun yhdeksän wuotta
on kulunut wiimeksi pidetystä kokouksesta, tehköön
arkkipispa seuraaman wuoden Tammikuussa siitä il-
moituksen efiwallalle ja pyytäköön määräystä kokoon-
tumis-paikasta ja päiwasta.

451 §. Seurakunnan edusmiehina sellaisessa
kokouksessa olkoot kaikki hiippakuntain pispat. taikka,
jos jollakulla heistä on este, se tuomiokapitulin jä-
senistä, jonka hiippakunnan papisto hänen fiaansa
walitsee; kolmekymmentä wirkawahwistuskirjalla mäki-
naiseen Mirkaan warustettua pappia, jotka hiippa-
kunnittain walitaan, wiifitoista Turun, yhdeksän Por-
woon ja kuusi Kuopion hiippakunnasta; yksi maallis-
säätyinen mies jokaisesta prowastikunnasta maassa,
sekä sitä paitsi yksi jäsen maan Senaatista ja yksi
maan kustakin howi-oikeudesta, kuin myöskin yksi
professori maan yliopiston uskon-opillisesta ja yksi
lain-opillisesta tiedekunnasta, jotka edusmiehensä itse-
kukin mainituista Virastoista ja tiedekunnista walit-
see keskuudestansa.

452 §. Oikeutetut seurakunta-kokoukseen walit-semaan papissäätyisiä edusmiehiä owat tuomiokapi-
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tulien jäsenet ja wirkamiehet sekä seurakunnissa ja kou-
luissa Mirkaa toimittamat papit. Mainitut waali-wal-
taiset papit kokoontukoot prowastikunnittain, hiippa-
kunnan tuomiokapitulin siihen määräämänä päiwänä,
maalia toimittamaan, joka tapahtuu siinä järjestyk-
sessä, kuin pispanwaalista on sanottu, kuitenkin sillä
eroituksella, että jokainen walitsewa äänestää niin
monen päälle, kuin hiippakunnasta «alittaman pitää.
Samana päiwänä pidetään maali tuomiokapitulissa
niinkuin pispanwaalista on sanottu., Asiakirjat Vaali-
toimituksista prowastikunnissa pitää lääninprowastien
kussakin hiippakunnassa lähettää asianomaiseen tuo-
miokapituliin, joka useimpain äänten mukaan antaa
waltuuskirjan niille edusmiehille, jotka hiippakunnasta
walitaan.

Maallissäätyisiä edusmiehiä seurakunta-kokoukseen
walitsewat waalimiehet, jotka owat määrätyt yksi kun-
kin kirkkokunnan puolesta, kirkonkokouksessa, jossa ää-
net luetaan miesluwun mukaan. Waalimiehet kusta-
kin prowastikunnasta kokoontuwat sinä aikana ja siinä
paikassa, jonka waalimies siinä seurakunnassa määrää,
missä lääninprowasti asuu, ja walitkoot edusmiehek-
sensä yhden prowastikunnassa tahi siitä ulkona asu-
man maallissäätyisen. Asiakirjat näistä maaleista
lähetetään samoin tuomiokapituliin, joka useimpain
äänten mukaan samanlaisella lamalla antaa waltuus-
kirjan prowastikunnista walituille edusmiehille.

Ne, jotka yllämainituissa sekä papis- että maallis-
säätyisten edusmiesten maaleissa owat saaneet enintä
lähimmät äänet, olkoot welwolliset, laillisen esteen
sattuessa edusmiehille, kokouksen puheenjohtajan kut-
suttua paikalle tulemaan, tällä muotoa poisjääneen
siaan astuaksensa.
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Valituksia niistä maaleista, jotka nyt mainitut
owat, saadaan kolmenkymmenen päiwän kuluessa maa-
lin jälkeen tehdä asianomaisessa tuomiokapitulissa,
jonka tulee tutkin walitukset ja niistä antaa päätös,
sellaisella walitus-osotuksella kuin 418 §:ssä sanotaan.

453 tz. Edusmieheksi yleiseen seurakunta-kokouk-seen älköön sitä papismiestä Malittako, joka on määrä-
ajaksi eroitettuna wirasta, taikka rikoksesta tahi tör-
keämmästä wirkawirheeZtä syytettynä. Maallissää-
tyistä walitessa joko edusmieheksi yleiseen seurakunta-
kokoukseen taikka sellaisen edusmiehen walitsiaksi, nou-
datettakoon mitä 333 ja 334 tztzissä on waalikel-
poisuudesta kirkkoraadin jäseneksi säätty.

454 §. Puheenjohtajana yleisessä seurakunta-
kokouksessa on arkkipispa taikka se toisista pispoista,
jonka Keisari, jos arkkipispalla on este, siihen mää-

rää. Puheenjohtaja antakoon myös kutsumuksen kokouk-
seen, siksi päimäksi ja sille paikalle, jonka esiwalta on
määrännyt.

455 §. Dleisen seurakunta-kokouksen tulee ehdo-
tella uutta kirkkolakia ja woimassa oleman muutta-
mista ja selittämistä, jonka jälkeen seurakunta-kokouk-sen ehdotus lähetetään Keisarin ja Säätyin tutkitta-
waksi ja hywäffyttäwäksi; ottaa seurattawakfi uusi
wirsi- ja ewankeliumikirja, käsikirja, katkismus ja raa-
matun-käännös; antaa lauseita niihin kysymyksiin,
jotka esiwalta sille lähettää ja jotka koskemat ewan-

kelis-lutherilaisen seurakunnan ja waltion taikka mai-
nitun seurakunnan ja muiden Suomessa olewain kris-
tin-uskoa joko tunnustawain tahi tunnustamattomain
uskokuntain keskinäisiä kohtia, kuin myös niin kutsu-
tuista sekalais-asioista, sekä saattaa esiwallalle mainit-
tuin laatuisissa kysymyksissä esityksiä ja toiwotuksia.
Seurakunta-kokouksen tulee myös walita ne miehet,
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jotka walmistawat ehdotukset kirkkolain, wirsi- ja
ewankeliumikirjan, käsikirjan, katkismuksen ja raama-
tun-käännöksen muutoksiin. Ennenkuin sellaiset ehdo-
tukset pannaan seurakunta-kokouksessa tarkastelemiksi,
antakoot seurakunnat ja papisto niistä lauseensa.

456 §. Kokouksen keskustelemuksissa saakoon
kukin puhe-wuoron siinä järjestyksessä, kuin hän on
puheenjohtajalle ilmoittanut tahtomansa puhua. Jos
päätökseen tarwitacm äänestystä; pitää se, sittenkuin
äänestys-kysymys on eteen asetettu, suljetuilla lipuilla
toimitettaman. Jos äänestys-kysymys on sellainen,
että se waatii päättämään, onko ennestään lakiwoi-
mainen asia entisellänsä pidettäwä tahi muutettawa,
niin tarwitaan wähintäänkin kolme neljäs-osaa anne-
tuista äänistä muuttamisen puolelle, ennenkuin se on
katsottawa päätetyksi. Mutta jos äänestys-kysymys
waatii wnlitsemaan erilaisista ehdotelluista muutok-
sista yhden, otettakoon ennen ääntölippuin lukemista
yksi niistä ja pantakoon sinetillä lukittuna erillensä;
jos muut äänet, luettuina yhteen, omat tasan jakau-
neet, niin tämä lippu awattakoon ja tehköön päätök-
sen; jos äänten enemmyys jo on saatu, pitää erillensä
pantu lippu arvaamatta kohta häwitettämän.

457 tz. Se työjärjestys, jota kokouksessa muu-
toin seurattaman pitää, olkoon kokouksen itsensä mää-
rcittäwänä.

458 §. Meinen seurakunta-kokous aljettakoon
ja päätettäköön julkisella jumalanpalweluksella.

459 §. Kokouksen toimet eiwät saa kestää yli
yhden kuukauden.

460 §. Kokoukseen walittujen jäsenten pitää
saaman palkkio, joka, siltä osalta kuin se on tulema
papissäädyn edusmiehille, on hiippakunnittain lasket-
tawa ja kaikkein tähän säätyyn kuulumain waali-
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oikeudellisten maksettawa, sekä prowastikunnittain wali-
tuille maallis-säätyisille taksierattawa kirkonkassoista
mllksettawaffi seurakuntain wäkiluwun mukaan; joista
kassoista myöskin muut kokouksen tähden olleet kus-
tannukset samanlaisen perustuksen mukaan owat suori-
tettawat.

461 §. Tämä Kirkkolaki on käypä woimaansa
alkaen Heinäkuun 1 päiwästä w. 1870.

Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa nou-
dattakoot. Helsingistä. 6 p:nä Joulukuuta 1869.

Keisarillisen Majesteetin Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,

Suomeen asetettu Senaatinsa.



PuuStawmmuKamen Negisteri.
(Numeroluku osoitan pykälää»,)

A.
Aamukirkonmeno: on pidettäwä kaikissa niissä seurakunnissa,

joissa ei ole ehtookirkonmenoa, 19.
Paitsi sitä ensimäisenä joulu-, pääsiäis- ja heluntaipäiwänä, missä

asianhaarat ciwät sitä estä, 19.
ajan, milloin semmoinen kirkonmeno on pidettäwä, määrää tuo-
miokapituli, kuulusteltuansa siitä seurakuntaa, 19.

koska katkismuksesta on saarnattu, pitää samasta kappaleesta lyhy-
kaisesti kuulusteltaman, 50.

Ahtisaarna: pidetään aainukirkonmenossa paaston aikana, 19.
sitä paitsi kaupungeissa neljänä päiwänci pääsiäisen aluswiikolla, 2N.

Ansiollisuus: papinwirkaan hakian, mikä siksi luetaan, 174.
suurempi ansiollisuus ja taidollisuus tuottawat etu-oikeuden ja,

missä ue owat yhdenwertaiset, useampi wirkawuosi, 175.
miten ansiollisuus ja taidollisuus owat keskenänsä weimttawat,

176.
Ansioluettelo: katso Wirkaluettelo.
Apulainen, Apulaispappi, Apupappi: bänen kutsuu ja

määrää tuomiokapituli tarwittaissa, 112; 252; 255.
älköön häntä määrättäkö mäkinaisen papin awuksi ilman tosi tar-

peetta, 113.
se, jota »vakinainen pappi itse pyytää, on mahdollisuutta myöten

hänelle awuksi maärättäwä, 112.
samoin armowuodensaarnaajaksi se, jota kuolinpesä tahtoo,

112.
jos jossakin hiippakunnassa on yltäkyllin apupappeja, owat oman
hiippakunnan lapset etumaisina määrättäwät, 114.saa siltä palkan, jonka llpunll hän on; jos eiwät siitä sowi,
määrätköön sen tuomiokapituli, 119; 262.
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jos hän on kielletty wirkaa toimittamasta, pitäköön tuomiokapi-
tuli huolta hauen elatuksestansa, 136.

miten wirkawllpaus hänelle saatetaan myönnyttää, 157.
Apurahasto: köyhäin tilattomain pappein, siihen menee rikottu

osa palkasta, kun palkan menettämiseen on tuomittu, 131.
Arentimies: käyttää ääntö-oikeutta papinwaalissa, 210.

ääntöwaltansa alkaa siitä kuin hän tilan on haltuunsa ottanut,
211.

Arkipäiwä: milloin ja missä rukoushetki semmoisena päiwänä
pidetään, 20.

Arkkipispa: miten hän walitaan, katso Pispanwaali.
kenen hän on wirkaansa wihittäwä, 382.
tekee esiwallalle esityksen paikasta ja päiwästa, missä yleinen

seurakunta-kokous on pidettäwa, 450.
on puheenjohtajana yleisessä seurakunta-kokouksessa, 454.
wertaa Pispa.

Armo: papille, joka armosta on saanut menetetyn wirkansa takai-
fin, määrää tuomiokapituli palweluspaikan, 137.

Armowuost: yhden armowuoden saawat mäkinaisen papismiehen
jälkeen jääneet leski ja omat holhun-alaiset lapset, 258.

miten tila wastaan otetaan lopulle kuluneen armowuoden jälkeen,
259.

armowuotten nauttia saa ehdotella armowuoden saarnaajan, 112.
Armowälikappaleet: niitä Pitää seurakunnan jäsenten hywäk-

sensä käyttämän, 5.
Arwosana: wakinaisen papinwiran tutkinnosta, 163; 164.
Asessori (tuomiokapitulin): wanhin papiksi wihitty saattaa

papiksi-wihkimistä toimittaa, 115.
kaksi papiksi wihittyä walitaan kolmeksi wuodeksi, 385.
waali toimitetaan samalla tapaa kuin pispanwaali, 386.
waaliin kelpaawa on ainoastansa se, jolla on wakincnnen Papin-

wirka, 386.
missä tapauksissa walittu woi tästä luottamuksesta wetäytyä

pois, 386.
tekee tuomiokapitulin edessä wirkawalan, 388.
edeltawlllmistaa ja esittelee tärkeämmät asiat, 398.
hänen Virkarikoksensa tutkii ja tuomitsee tuomiokapituli, mutta

kysymys wiran menettämisestä lähetetään howi-oikeuden tutkit-
tulvaksi, 426.

Asettaminen: uusien seurakuntain ja miten kysymykset siitä käsi-
tellään, 15.
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uusien papinwirkllin, 16.
uuden hiippakunnan, 17.

Asiakirjoja: kirkon, ei saa tuomiokapitulin suostumuksetta myydä,
305.

tuomiokapitulin, ei saa puheenjohtajan limatta kenellenkään an-
taa, 425.

Asiamies: papinwaalissll, woi äänestää kirjallisesti tahi suu-
sanalla »valtuutettuna, 223.

sama asiamies ei saa useamman puhewaltaa käyttää, 224.
hänen äantönsa merkitään waalilistann ja pöytäkirjaan, 226.

katso Edusmies.
Asianajaja: semmoiseksi ei pappi saa antautua, 126.
Astiat: kirkon kulta- ja hopea-astioita ei saa myydä tuomio-

kapitulin suostumuksetta, 305.
wertaa Omaisuus, Tamara.

Atesti: katso Todistus.
Augsburgin tunnustus: muuttamaton, ewnnkelis-lutherilainen

seurakunta Suomessa on sen hywaksi omistanut, 1.
Autioksi jättäminen: kirkkojen, miten siinä menetellään, 15.
Awiokuulutusten luettelo: miten se on kirjoitettawa, 146.
Awioliitto: on säädetyllä taivalla seurakunnan pyhitettawä, 5.

se tapahtuu »vihkimisellä, käsikirjan mukaan, 71.
ennenkuin voihkiminen tapahtuu, on awioliiton suostumus kir-

kossa kuulutettawll rukouksen kanssa Jumalalle, 72.
kuulutuksen siihen antaa sen seurakunnan kirkkoherra, jossa

morsian on kirkonkirjoissa, 73.
älköön sitä annettako, kun jompikumpi, mies taikka nainen,

ei ole kristitty taikka ei Herran ehtoolliselle laskettu, eikä myös-
käan niissä tapauksissa, jolloinka yhteinen laki tahi siihen kuu-
lumat asetukset kieltäwät awioliiton, 73.

voihkimista awioliittoon, jonka täyttämistä »vastaan ei estettä
ole, älköön ilman tärkeittä syittä wiiwytettäkö, 74.

toimitetaan joko kirkossa taikka kotona, wähintäänki kahden
todistajan läsnä ollessa, 75.

älköön sitä ilman kuulutus-atestitta toimittako muu Pappi,
kuin sen seurakunnan kirkkoherra, missä kuulutettu on, 76; 126.

- taikka awioliittoon menewälle muusta seurakunnasta, ilman
asianomaisetta todistuksetta saman seurakunnan papilta, 155.

siten toimitetusta »vihkimisestä pitää tieto asianomaiselle kirkko»
herralle 30 päiwässä annettaman, 156.
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jos mies taikka nainen wihillä oltaissa ei lupaa toisensa kanssa
mennä naimisiin, pysäytetään toimitus, 77.

sen papin edeswastauksesta, joka kuulutuksessa, wihkimisessä tahi
esteettömyyden-todistuksen annossa menettelee laittomasti, katso
Gdeswastaus, Pappi.

awiopuolisot, jotka keskenänsä eripuraisuudessa eläwät, woiwat
tulla kirkkokurin alle, 103.

kutsutaan pispankäräjissä erityisesti waroitettawikst, 366.
AwonaisuuS: awonaisen papinwiran hoidosta pitää tuomiokapi-

tuli huolta ja, äkkinäisen tarpeen tullessa, prowasti, 252.
samoin sotilaisseurakunnassll, pruukilla, Vankihuoneella y. m.

olewan sllarnlllljawiran suhteen, asianomaisten pyynnöstä, 255.
miten ja missä ajassa awonainen pnpintila eli wirka julistetaan

haettawaffi, 166.
miten ja milloin se saadaan wllstaan-ottaa, 256 —260.

llwonaiseen urkunistin- tahi lukkannwiikaan määrää kirkkoherra
toimittajan, 284.

awonaisena eli joutilaana olewa Palkka, katso Palkka.
Älwuutoimi: sitä anotaan, kirkkoraadin eteen tuottamista tuarten,

maistraatilta kaupungissa jakruununnimismieheltä maalla, 342.

G.
Gdeswastaus: wanhempain ja edusmiesten, jotka laiminlyöwät

tahi estawät lastensa kastamisen, 34; 102.
taikka heidän kristillisen opetuksensa jakaswatuksensa, 44; 102,
taikka rippikoulu-käynnin, 46.

papin, joka ilmoittaa mitä hänelle ripin turwisfa on uskottu,
58; 123.

joka kuuluttaa awioliittoon muussa seurakunnassa kuin missä
morsian on kirkonkirjoissa, 126.

joka wihkii ilman kuulutus-atestitta, 76; 126.
joka laiminlyö sairasten oppimisen, 95; 125.
joka lewittelee wääria oppeja, 122.
joka wiian toimituksessa hawaitaan juopuneeksi taikka ulkona

wirastansa on juowuksissa, 124.
joka jättää wirkansll toimituksen tekemättä taikka laiminlyö

jmnalanplllweluksen pitämisen, 125.
joka wihkii laittomasti taikka esteettömyydestä wihkimiseen

antaa wäärän todistuksen, 125.
joka ottaa lahjoja taikka tinkii itsellensä palkkaa, 125.
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joka sekoittaa saarnaan sopimattomia taikka poikkee käsikir-
jasta, 23; 126.

joka pyrkii toiseen roirkatilaan huutoja keräilemällä taikka
luwattomilla palkka-suostumuksilla, 126.

joka laiminlyöpi tahi huolimattomasti tekee wirkansa, 126.
joka on riidassa ja eripuraisuudessa wirkaweljeinsä tahi seura-

kuntalaistensa kanssa, 126.
joka antautuu asianajajana oikeudenkäymisiin, puuttuu wiral-

lensa sopimattomaan elatuskeinoon taikka muutoin pahennusta
saattaa, 126.

wirkawinsta edeswastaukseen tuomitun papin pitää myös pal-
kita tekemänsä wahinko, 127.

wertall Pappi.
Edusmies: oikeudessa, hänen walitsee kirkkoraati, seurakunnan

tahi papinpuustellin oikeutta walroomaan, 332.
hänen määrää tuomiokapituli, tutkimuksessa papin rikollisuu-

desta saapuwilla olemaan, 393.
samoin papin palkkaa tahi puustellin koskemissa riidoissa, 395.
älköön semmoinen edusmies sopimalla mitään antako pois,

332; 395.
prowastin-arkiston katselmuksessa, 436.
yleisessä seurakunta-kokouksessa, katso sitä nimitystä.

Edusmies (edeswastaaja, holhoja): katso Wanhemmat.
Edut: seurakunnan, katso Oikeus.
Ehdotus: eli äänestyskysymys asetetaan kirkonkokouksen äänes-

tyksessä esiin, 321.
samoin pappein-tokouksessll, 445.
samoin yleisessä seurakunta-kokouksessa, 456.

Ehtookirkonmeno: sitä pidetään muutamissa kaupunginseura-
kunnissa järjestänsä, 19.

muissa seurakunnissa tuomiokapitulin määräyksestä, 19.
aika siihen määrätään seurakunnan kuulustelemisen jälkeen, 31.
siinä saarnataan katkismuksesta ja pidetään katkismuksen kuulus-

telemuksia, 50.
Ehtoollinen: katso Herran ehtoollinen.
Ehtoolliselle laskeminen: katso Rippikoulu, Walmis-

tunnt. Nuoriso.
Ei olewa kristitty: joka ei enään ole lapsi, otetaan seurakun-

nan yhteyteen, kun tekee tunnustuksensa ja sitten kastetaan, 3.
saa tämmöisen kääntymisen kautta oikeuden seurakunnan etui-

hin, 4,
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miten hänen kanssansa pitää meneteltämän, jos tahtoo seurakun-
nan yhteyteen kääntyä, 53.

häntä ei saa awioliittoon kuuluttaa, 73.
Ei olewa pappi: katso Maallissäätyinen
Glatuskeino: sopimattomaan elntuskeinoon puuttuwan papin

edeswastaus, 126.
Elämäkerta: katso Hautaaminen.
Emäntä: äänestää papinwaalissa, jos isäntä on ulkomaalla taikka

holhumiehcn hoidettawnna, 212.
jos ei emäntää ole, äänestää holhnniies tahi täysiwaltaiset lap-

set, 212.
Epäjärjestys: katso Hämmennys.
Eryetys: sitä, jolla on erehtywäinen oppi, pitää waroitettaman,

mutta ei estettämän muuhun uskotunkaan kääntymästä, jos hän
sitä tahtoo, 6.

häntä tulee papiston hiljaisuudella jarakkaudella opettaa, 90.
hän on pispankäräjissä kutsuttawa eriksensä nuhdeltawaksi,

366.
jos joku pyytää muita siihen wietellä ja siten pahennusta tekee,
annetaan siitä tuomiokapitulille tieto, 104.

miten semmoisen papin kanssa menetellään, joka siihen tekee it-
sensä syypääksi, 122.

seurakunnassa tuntemattomia erhetyksiä ei saada saarnassa mai-
nita, 23.

Eripuraisuus: ne, jotka owat tehneet itsensä syyllisiksi eripurai-
suuteen awioliitossa, taikka leppymättömyyteen, tulewat kirkko-
kurin alle, 103.

owat pispantaräjissll kutsuttawat erityisesti waroitettauiiksi, 366.
Esirukoukset ja kiitokset: sairasten parantumisesta, lapsen-

synnyttäjäin rirwoituksesta y. m., 26.
Esiwaltll: maan esiwallalla on korkein kirkollishallitus, 14.

sille lähettää yleinen seurakunta-kokous ne kysymykset, jotka kos-
keroat seurakunnan ja waltion taikka seurakunnan ja wiemsten
uskolaisten keskinäisiä kohtia, 447; 455.

määrää kenenkä tulee pispanwihkimistä toimittaa, jos siihen aikaan
ei ole pispaa, 382.

tutkii muutamat kirkonkokouksen päätökset, 326.
wertaa Keisari, Senaati, Waltio.

Este: miten menetellään kun Pllppi on estyneenä jumalanpalwe-
lustll pitämästä, 28; 29.

Gwankelis-lutyerilainen seurakunta: katso Seurakunta.
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Ewankeliumikirja: pitää oleman tehty seurakunnan tunnus-
tuksen mukaan, 2.

siinä asetetuista teksteistä saarnataan wuotisina sunnuntai- j«
juhlapäiwinä, 23.

siinä säädetyt rukoukset pidetään jumalanpalweluksessa sisältönsä
mukaan, 26.

H
Hakemus: saarnawirkaan wihkimisen, annetaan tuomiokapi-

tuliin, 110.
mitkä todistukset sen mukaan owat liitettäwät, 109.

papinwirkaan, sitä ei ylösoteta, jos hakia on kiini toisen papin-
wiran hakemisessa, 160.

mihin ja missä ajassa se on annettawa, 166.
mitä todistuksia siihen pitää liitettämän, 167.
ehdottain tehtyä eli kahdapäistä hakemusta ei oteta lukuun,

169.
sen, joka hakee kohdastansa hänen jälkeensä awoimeksi jää-

nyttä wirkaa, taikka toista wirkaa ennenkuin kaksi ajastaikaa on
edellisestä wirka-koroituksesta kulunut, 170.

jos ei yksikään hakioistll ole waaliin pantawaksi kelpaawa,
julistetaan päätös tiedoksi-panolla, 171.

hakia saa sen tuomiokapituliin jättää joko itse taikka asia-
miehen kautta, 424.

hakemuksen lähettämisestä sinetin alla, 424.
lukkarin- ja urkunistinwirkaan, miten se tapahtuu ja mitä

todistuksia siihen pitää liitettämän, 266—269.
wertaa Waaliinpano.

Hakia: katso Hakemus.
hakiain etu-oikeudesta keskenänsä, katso nimityksiä: Waaliin-
pano, Taidollisuus, Ansiollisuus.

Hallitus: kirkon, katso Kirkollishallitus.
Hartaudenkokous, Hartaudenseura: perheen isäntä pitäköön

erityistä hartautta kodissansa ja pappi olkoon siinä muille esi-
merkkinä, 32.

sitä ei saada pitää yhteisen jumalanpalweluksen aikana, jos useam-
Pia henkiä siihen kokoontuu, 33.

sellaisissa hartaudenseuroissa pitää papiston käydä, 33.
miten menetellään, jos joku, joka ei ole pappi, niissä pitää ewan-
kelistä oppia wastaan sotiwia opetuspuheita, 33.

—, jos opetuspuheita pidetään kirkkoraadin kieltoa wastaan, 104.
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kysymykset niistä osotetaan maalliseen oikeuteen, 105.
Hartaus: sen häiritseminen jumalanpalmeluksen aikana, 30; 105.
Haudankaiwaja: katso Kirkonwartia.
Haudansiunaaminen, Hautaaminen: pitää tapahtua wiimeis-

tnänki puolen wuoden kuluttua kuolinpäiwcistä, 80.
yhteiseen hautausmaahan taikka, asianomaisella luwalla, erit-

täin walittuun hautasiaan, 80.
joko siinä seurakunnassa, missä kuolema on tapahtunut, taikka

missä Vainajalla on kuolinhetkenä ollut kotonsa tahi kiinteää
omaisuutta, taikka mihin hän tahi omaisensa owat lepopaikan
hänelle walinneet, 81.

haudansiunllllminen tapahtuu jommallakummalla käsikirjassa sää-
detyllä kahdella muodolla, 82.

juhlallinen, saadaan pitää tawallisilla hautausmenoilla, 83.
woidaan toimittaa joko haudalla, taikka kirkossa, taikka eri-

naisessa huoneessa, taikka wainajan kotona, 84.
myös toisessakin seurakunnassa, kuin missä kuolema on tapah-

tunut, 85.
ei saa samalle wainajalle kahdesti tapahtua, 85.sen ohessa saadaan pitää ruumissaarna, 86.
wainajan elämäkerta on pidettäwä ilman liikanaista laweutta

ja turhaa kehumista, 87.
hiljainen haudansiunaaminen, kenelle sitä käytetään, 88.sen toimittaa pappi, mutta ilman hautausmenoitta, 88.

Hautasia: erityinen, saatetaan asianomaisella luwalla walita, 80.
ja haudattaissa käyttää, 81.

suostumus siitä sekä sen maksosta tapahtuu kirkonkokouksessa, 307.
Hautausmaa: miten kysymykset sen rakentamisesta ja woimassa

pitämisestä »valmistellaan, 294.
kuuluwat kirkonkokoukseen, 307.

on wihittäwä ennenkuin sitä tarkoitukseensa käytetään, 298.
Heikromielinen: pappi, on cstettäwä wiran toimittamisesta, 139.
Hengen-asia: katso Surma.
Hengenwarjelus: katso Surma.
Herran ehtoollinen: sitä jaetaan yhteisessä jumalanpalweluk-

sessa niin usein, kuin esteettömät seurakunnan jäsenet siihen
ilmoittawat itsensä, 59.

siitä ilmoitetaan kirkkoherralle, 60.
sitä saatetaan otollisista syistä yksityiselle jakaa heti ripityksen

jälkeen, 61.
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sitä saadaan kotonakin jakaa, sairaille ja wanhuudesta heikoille,
taikka todellisessa hätätilassa. 62.

älköön muu kuin pappi sitä jakako, paitsi kuolemauwaarassa,
merihädässä taikka muussa onnettomuudessa, 63.

kuinka usein kunkin tulee herran ehtoollisella käydä, olkoon hänen
oman koettelemuksensa wallassa, 64.

sitä, joka päälle ajastajan on ollut poissa, muistuttakoon papisto,
64; 91.

kutka ciwät pääse pyhälle ehtoolliselle, 65.
huhupuheen tähden, taikka wihasta ja pahansuomasta, taikka muu-
ten ilman laillisetta syyttä, älköön ketään siitä estettäkö, 66.

missä tapauksissa mykät ja sairnsmieliset saawat käydä ehtoolli-
sella, 67.

törkeästä rikoksesta syytetyt taikka tunnustukselle pannut pahan-
tekiät owat ennen ehtoollisen nautitscmista tunnustukseen kehoi-
tettawat, 68.

tuntemattomia woidaan, wissillä ehdoilla, herran ehtoolliselle
laskea, 69; 155.

juowuksissa ja silminnähtävästi mielenhäuunennykscssä olewat näy-
tetään pois armopöydästä, 70.

se, joka ei ole ehtoollisesta osalliseksi tullut, ei saa mennä awio-
liittoon, 73.

ne, jotka näyttäwät ylenkatsetta ja wastahäkoisnutta Herran eh-
toollista wastaan, tulewat kirkkokurin alle, 91; 103.

kelwottomaksi sitä nauttimaan woidaan se määrä-ajaksi tuomita,
joka on kirkkokurin alla, 101-103.

Hiippakunta: maa on jaettu hiippakuntiin, joissa pispn ja tuo-
miokapituli toimittawcit kirkollishallituksen, 13; 385.

kysymys uutten hiippakuntain asettamisesta taikka entiseltä ole-
wain muuttamisesta woidaan yleisessä seurakunta-kokouksessa nos-
taa, mutta on Keisarin päätettäwä, 17.

kukin wihitään papiksi siinä hiippakunnassa, jossa hän on wirkaa
toimittamaan kutsuttu, taikka johon hän tahtoo päästä papiksi,
114.

jos apupappeja on liiaksi, niin on hiippakunnan omilla lapsilla
etu-oikeus, 114.

Hoito: seurakunnan asiain ja omaisuuden, miten ja kenen se on
pidettäwä, 12.

Holhumies: on welwollinen huolta pitämään holhottawansa kris-
tillisestä kaswatuksesta, 43; 44.

saa äänestää papinwaalissa, 212.
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Hospitaalinpappi: katso Pappi.
Howioikeus: tuomitsee uskon-asioissa, tuomiokapitulin ilmoituk-

sesta, 394.
missä asioissa sinne tuomiokapitulin päätöksistä walitetaan, 415.
päätös, jolla pappi tuomitaan wiralta pois, on sinne lähetet-

täwä, 416.
Huolettomuus: maali-ehdolle ei panna sitä pappia, joka on osot-

tanut huolettomuutta ja, siitä saatuansa muistutuksen, ei ole
Moinut näyttää sen toisin oleman, 160.

Huolimattomuus: papin, katso Laiminlyöminen.
tuomiokapitulin Virkamiehen, 427.

Huoruus: siitä tuomitun papin pitää, sen rangaistuksen lisäksi,
jonka yhteinen laki määrää, menettämän Mirkansa, 135.

Huutojen keräileminen: katso Äänien keräileminen.
Hywitys: sitä hakekoon pappi maallisessa oikeudessa, 407.
Hämmennys, Häiritseminen: yhteisessä jmnalanpalweluksessa,

105.
kysymys» tahi waalipäiwänä, 231; 237.
kirkonkokouksessa, 325.

Hätäkaste: milloin, miten ja kenen se on toimitettawa, 39.
pitää kirkkoherralle ilmoitettaman ja wahwistettaman, 40.

I
Ilmi-anto: katso Syytös.
Irtain tawar» (kirkon): katso Omaisuus.
Isännät: omat welwollisia huolta pitämään palkollistensn kris-

tillisestä opetuksesta ja kaswatuksesta, 43; 44.
heidän edeswastauksensa tylyydestä perhettä kohtaan, 103.
mertna Wanhemmat.

Itsensä surmaaja: haudataan hiljaisuudessa, 88.

I.
Jakaminen: seurakunnan, miten kysymykset siitä käsitellään, 15.
prowastinläänien jakamisesta määrää tuomiokapituli, 17.

luylapäiwät (pyhäpäiwät): minä niistä, paitsi sunnuntaina-
kin, yhteinen jumalanpalwelus on pidettäwä, 18.

Juhlat: seurakunnan taikka kansakunnan, miten jumalaupalwe-
luksen kanssa niinä on meneteltäwä, 22.

Julistus: kcitso Kuulutus.
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lumalanpalwelus: siinä pitää seurakunnan jäsenten käydä, 5.
siinä on oltawa alusta loppuun asti, 30.
minä päiwinä julkinen jumalanpalwelus on pidettäwä, 18.
sen eri lajit sekä missä, milloin ja miten ne pidetään, 19; 20.
toimitetaan käsikirjan määräämässä järjestyksessä, 21.
jumalanplllweluksestll rukous-, riemu-, kiitos- ja walituspäiwinä
määrätään erittäin, 22.

on seurakunnan omain pappien toimitettllwll, 27.
milloin ja millä ehdoilla wieraan papin, 27.

miten menetellään kun papille tulee edeltä tietämätön este, 28.
miten kirkonmenoin laimi-käynnissä eli wauhtauksessa, 29.
edeswastaus hartauden hämmentämisestä jumalanpalweluksessa,

105.
seu ylenkatseesta, 103.

puolipäiwänkirkonmeno aljetaan ylimalkaan kello 10 e. p., 31.
muusta ajasta sille, sekä aamu- ja ehtookirkomnenoin ajasta,

keskustellaan kirkonkokouksessa, 307.
siitä määrää tuomiokapituli, kuulusteltuansa seurakunnan

mieltä, 31.
wuorokirjan kirkonmenoista ja muista niihin kuuluwista toimituk-

sista tekee kirkkoherra toisten pappien kanssa seurakunnassa, 152.
Jumalansana: on ainoa ojennusnuora, jonka jälkeenkaikki oppi

seurakunnassa on tutkittawa ja tuoinittawa, I.
sitä julkisesti saarnllamassa pitää kussakin seurakunnassa olla

pappi, yksi taikka useampi, 11.
papiston pitää erityisestäkin sanankuulioitansa sillä ahkerasti et-

sin, 89.
niitä, jotka ilmoittamat erehtywäistä mielipitoa, sillä kokea

opettaa ja saada erhetyksensä huomaamaan, 90.
itse siinä ahkeroiman edistymistä, 120.

sen edeswllstaus, joka sille osottaa julkista ylenkatsetta, 103.
Juoppous, Juopunut, Juowuksissa olewa: juopuneena

ja silminnähtawästi mielenhämmennyksessa olewa näytetään pois
armopöydästä, 70.

sen papin edcswastauksesta, joka wiran toimituksessa on juopu-
neena, taikka siitä ulkona tawataan juowuksissa, 124.

juowuksissa olcwan ääntöä ei Papinwaalissa lukuun oteta, 222.
ne, jotka juoppoudesta owat huudossa, kutsutaan pispcmkäräjissä

erityisesti waroitettawiksi, 366.
s», joka on kuollut wakewia juomia ylellisesti Nllutticsscmsi, hnu-

dataan hiljaisuudessa, 88.
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Juutalainen: joka tahtoo seurakuntaan kääntyä, miten hän on
knstettllwa, 41.

wertaa Ei olewa kristitty.
Järjestys: saarnawuoiojen, katso Wuorokirja.
tirkonmeno-llikain, siitä keskustellaan kirkonkokouksessa, 307.
Järjestäminen: seurakunnan piirin, katso Muutos.
Jäsen: miten jäseniä seurakunnan yhteyteen otetaan, 3.
niillä on oikeus wapaasti nauttia seurakunnan etuja, 4.
heidän kristilliset welwollisuutensa ja tehtäwansä, 5.
ne, joissa hawaitaan erehtywäistä oppia, owat wakaasti opetet-

tawat ja lempeästi waroitettawat, 6.
jos he pysywät erhetyksessänsä ja haluamat uskonsa wuoksi

kääntyä muuhun uskokuntlllln, niin älköön heitä siitä estettäkö, 6,
miten niiden kanssa menetellään, jotka owat kirkkokurin alla,

100 104.
seurakunnan jäsenet owat sakanneina seurakuntiin, 7.
kukin on sen seurakunnan jäsen, jossa hän on kirkonkirjoissa, 8.

sllawllt käyttää toisenkin seurakunnan pappia, 11.
mitä toisen seurakunnan jäsenelle wirkatointa tekewän papin tulee

«aarin-ottaa, 155; 156.
kirkkoraadin, katso Kirkkoraati.
tuomiokapitulin, katso Asessori, Tuomiokapituli.

Jääwi: kirkkoherran, todistuksen antamiseen kirkonkirjasta, 147.
waalinpitäjän, ilmoitetaan tuomiokapitulissa, 193.

miten se waalinpitäjälle ja notariolle luetaan, 195.
miten tutkitaan, 200.
miten menetellään, jos tulleista Valituksista halvattaan waa-

linpitäjiin jääwissä olleen, 234.
pispan, 387.
tuomiokapitulin jäsenen, 409.

K.
Kaatuwa tauti: siihen saapuwa pappi on wiran toimittami-

sesta estettäwä, 139.
Kalunkatselmus: kirkon, kuinka useasti ja kenen se on toimi-

tettawci, 301; 352.
miten ja kenen on palkittawa mitä silloin puuttuu, 302.
on wuosittain kirkkowäartin toimitettawa, 352.
pidetään kussakin kirkkowäärtin muutossa, 354.

prowastin-arkiston, pidetään jokaisessa lääninprowastin muutossa
436.
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Kanttori: niiden, jotka hakewat kanttorin- eli weisaajanwirkaa,
pitää osaaman Inkkariksi aikowille opettaa koraaliweisua, 283.

wertaa Lutkari.
Kappalainen: on welwollinen auttamaan kirkkoherran, 149.

saa walittaa, jos häntä kohtuuttomasti rasitetaan, 150,
miten ja kenen on annettawa hänelle wirkawapaus, 157.
kappeliseurakunnan, hänen oikeutensa ja welwollisuutensa,

151.
jos kappeliseurakunnassa tulee odottamaton wirka-awun tarwe,

pitäköön kirkkoherra siitä huolta, 153.
jos se on pitemmäksi nikan, ilmoittakoon siitä tuomiokapitu-

lille, 153.
kappelikokouksen puheenjohtajana on kappalainen, jos kirkko-

herra ei ole läsnä, 308.
Kaste: sen kautta otetaan seurakunnan yhteyteen: siihen kuulu-

ivain wanhempain lapsia, 3.
niitä muubun kristin uskokuntaan kuuluwia, joita ei oikein

kastettu ole, 3.
niitä, jotka eiwät kristittyjä eiwätkä enään lapsia ole, kuu

tekewät seurakunnan tunnustuksen, 3.
tuottaa oikeuden kristilliseen kaswatukseen ja opetukseen, 4.
siihen owat niiden wanhempain lapset saatettawat, jotka seura-
kuntaan kuuluwat, 5.

miten menetellään, jos sitä kuudessa loukossa ei tapahdu, 34.
lasta ei saa kastaa Mastoin wanhempain tahi edusmiesten wa-
kaasti ilmoitettua tahtoa, 34.

lapfenkaste toimitetaan käsikirjan mukaan, 35.
toimitettakoon kirkossa, taikka papin tahi jonkun muun ty-

könä, 36.
sitä ei saa uudistaa, jos se kerran on oikein toimitettu, 37.

miten ja kenen löytölapsi on kastettawa, 38.
milloin, kenen ja miten hätäkaste on toimitettawa, 39.
miten juutalaiset ja muut, jotka eiwät kristittyjä ole, owat kns-
tettawat, 41.

kastettaissll pitää yleensä oleman kummeja läsnä, 42.
kutka kummeiksi kelpaawat, ja kutka ci, 42; 101.
kllstamatonna kuollut lapsi haudataan hiljaisesti, 88.

Kastettuin kirja: sitä kirjoitetaan kaikista seurakunnassa syn
tyneistä ja kastetuista, 146.

Kaswanut: katso Walmistunut.
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Katkismuksen kyselmys: tuomiokapitulin edessä, on saarna-
wirkaan wihkimistä warten suoritettawa opinnäyte, 110.

samoin tutkinnossa mäkinaista papinwiitaa warten, 163.
Katkismus: julkisesti käytettäwäksi otettu katkismus pitää ole-

man tehtynä seurakunnan tunnustuksen mukaan, 2.
sitä käytetään kristin-opin opettamisessa, 51.
siitä saarnataan aamu- ja ehtookirkonmenoissa, 19.
klltkismussaarnlln jälkeen kuulustellaan siitä kirkossa erittäinki sitä

nuorisoa, joka wiimeksi kuluneina wuostna on Herran ehtoolli-
selle laskettu, 50.

miten ehdotus sen muuttamiseen tehdään ja hywäksytaän, 455.
Katsastusmiehet: niitä asetetaan kirkkoraadin awukst siweyden

hoitoa warten ja sen päätöksiä toimeen panemaan, 347.
niiden tulee järjestyksen pitämiseksi olla papinwaalissa läsnä, 231.

Katselmus: katso Syyni.
Katselmuslista: tawamn, katso Tawarakirja.
Kaupunginseurakunt»: missä semmoisessa ehtookirkonmeno on

pidettäwä, 19.
semmoisessa seurakunnassa on rukoushetki raamatunselityksen kanssa

wähintäänki kerran unikossa pidettäwä, 20.
samoin ahtisaarnakin neljänä ensimäisenä arkipäiwänä pää-

siäisen aluswiikolla, 20.
miten kirkonmenot määrätään kun kaksi tahi useampi seurakunta

käy samassa kirkossa, 31.
Keisari: hänelle ja maan säädyille kuuluu niiden päätösten tut-

kiminen, jotka yleinen seurakunta-kokous on kirkkolain asioissa
tehnyt, 14; 455.

päättää hiippakunnan järjestämisen kysymykset, 17.
nimittää keisarin määrättäwään pitäjään kirkkoherran, 242—244.
hänelle annetaan pispanwiran awonaisuudesta tieto, 369.
määrää ajan, jolloin pispanwaali on pidettäwä, 370.
nimittää pispaksi yhden waali-ehdolle pannuista, 379.
määrää yleiselle seurakunta-kokoukselle puheenjohtajan, jos arkki-

pispalla on este, 454.
Keisarin miiärättäwä pitäjas: katso Nimitys, Keisari.
Kellonsoittaja: katso Kirkonwartia.
Kellotapuli: sen rakentaminen ja woimassa pitäminen, 294.

tehdyn työn syynääminen ja tutkiminen, 295.
sitä koskewat kysymykset käsitellään kirkonkokouksessa, 307.

Keräileminen: raha-apujen, kirkon uudesta-rakentamiseen, on
aikaisin tehtäwä, jollei erinäistä kirkonrakennuskassaa ole, 299.
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Kiitos: katso Rukouksia.
Kiitospäiwä: katso luhlapäiwät.
Kirjanluku: tilaisuudesta opetukseen siinä on jokainen seurakunta

weltvollinen tointa pitämään, 45.
lukkarin pitää siihen opettaa, 263.

Kirjat: julkisesti käytettäwiksi otettujen seurakunnallisten kirjain
pitää oleman tunnustuksen mukaan tehtyjä, 2.

tuomiokapitulin, mitkä ne owat, 421; 422.
kirkkoherranwiraston, katso Kirkonkirjat.
kirkon omaisuuteen kuuluvoin kirjoja ja asiakirjoja ei saa myydä

tuomiokapitulin suostumuksetta, 305.
Kirjekirja: sisältää kaikki tuomiokapitulista annetut kirjeet ja

määräykset, 422; 423.
Kirjoitus: uskontieteinen, on opinnäyte papinwiran saami-sen tutkinnossa, 162.

kutka semmoisesta näytteestä owat wapautetut, 163.
keskustelu-aine pappein-kokouksessa, 440.

Kirkko (temppeli): pitää oleman kussakin »vakinaisessa seura-
kunnassa ja on sen rakennettawa ja »voimassa pidettäwä, 290.

sen uudesta rakentamiseen ja kalliimpaan parantamiseen ei saa
ruweta kirkkoherranviran awonaisena ollessa, 291.

miten sellaiset kysymykset nostetaan ja käsitellään, 292; 293.
syynistä ja työn tutkimisesta pitää kirkkoherra huolta, 295.
miten ja kenen uudesta-rakennettu kirkko on wihittäwä, 296.
»vihittyä kirkkoa ei saa antaa sellaisiin toimiin kaytettäwaksi, jotka

sen pyhyydelle sopimattomia owat, 297.
kirkonrakennuskassaa pitää wuotisilla maksoilla koota, 299.
kysymykset kirkon rakentamisesta jakorjaamisesta käsitellään kirkon-

kokouksessa, 307.
tarpeellisen korjauksen woi lääninprowasti määrätä tehtäwäkst, 432.
miten menetellään kysymyksissä kirkkoin yhteen-rakentamisesta,

15; 307.
likinäisin huolenpito puhtaudesta ja järjestyksestä kirkossa on luk-
karin asiana, 263.

»vertaa omaisuus.
Kirkkoherra: hänen tulee »vastata jumalanpalweluksesta, sakra-

menttein oikeasta toimittamisesta, kristin-opin opetuksesta, sielun»
hoidosta ja kirkkokurista, 143.

hänen luwattansa ei wieras pappi saa puuttua jumalanpcilweluk-
seen seurakunnassa, 27.
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hänen pitää lukukinkereissä muistuttaa asianomaista lasten kris-
tillisestä opetuksesta ja kaswatuksesta, 44.

hänen tulee niitä muistuttaa, jotka eiwät saata lapsiansa kas-
tettawiksi, 34.

hänen on Pidettäwä huoli orpolasten opetuksesta ja kaswatuk-
sesta, 45.

johdattaa opetusta rippikoulussa ja waatii asianomaisia oikeassa
ajassa sitä käymään, 46.

tutkii kutka omat walmistuneina Herran ehtoolliselle lasketta-
wiffi, 47.

määrää milloin ripille-laskemisen juhlallisuus on pidettäwä, 48.
saa antaa saarnllwirklllln aikowille ylioppilaisille luwan seurakun-nassa saarnata, 106.
hänen tulee huolta pitää waiwaifista, 144

kirkon omaisuudesta, 145.
kirkonkirjllin pitämisestä, 146.

antaa kirkonkirjoista pyydettyjä todistuksia, 147.
missä toimissa hän saa wirkakumppaneiltansa apua, 149; 150.
mitä hänellä on tekemistä kappeli-, pruuki- jarukoushuone-seura-
kuntain kanssa, 151.

tekee muosittnin wuorokirjan, jonka mukaan saarnat ja muu ju-
malanpalwelus on pidettäwä, 152.

määrää miten meneteltämän pitää, kun joku estyy Vuoroansa
täyttämästä, 152.

on welwollinen huolta pitämään wiran toimittamisesta kappeli-
seurakunnassa, kun tulee odottamaton wirka-awuu tarwe, 153.

saa allensa kuuluwille papeille antaa wirkawapauden korkeintansa
yhdeksi kuukaudeksi, 157.

wihkii wirka-toimeen allensa kuuluwan papin, 245.
tekee, kirkkoraadin kanssa, waali-ehdotuksen lukkarin- ja urkunistin-

wirkoihiu, 270.
äänestää lukkarinwaalissa neljännellä osalla kaikista silloin anne-
tuista äänistä, 278.

määrää, lukkarin- tahi urkunistinwimn awonaisena ollessa, niihin
Virantoimittajan, 284.

samoin silloinkin, kuin lukkari tahi urkunisti pidetään »virasta
eroitettuna, 286.

on puheenjohtajana kirkkoraadissa, 333.
kirkkoherranwiran hoitajalla on samat welwollisuudet, kuin Vaki-

naisellakin, 148.
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Kirkkoherrantoimi: sitä liottamaan määrää tuomiokapituli,
kirkkoherranwiran awonaisena ollessa, kappalaisen taikka muun
siihen sopiwan Papin, 252.

Kirkkoherranwiran hoitaja: katso Kirkkoherra, Wiran-
toimittaja.

Kirkkoherranwirka: siihen hakewalta waaditaan että hän on
täyttänyt 28 ikäwuotta, 165.

mitä muuta hakuwaltaiselta siihen waaditaan, 165.
erittäin kirkkoherranwirkoihin kaupunkiseurakunnissa, 176.
semmoisiin kirkkoherranwirkoihin, joihin tuomioprowcistinwirka

on yhdistetty, 165.
miten ja kuka siihen nimittää, 243; 245.
kuka wirkaan wihkinnsen toimittaa, 245.
määräyksestä wiran toimittamiseen awonaisuuden aikana, 252.
wertlla Papin wirkapaikka.

Kirkkokunta: on kirkollisseurakunnan ulkonainen piiri-ala, 7.
miten kysymys muutoksesta siiuä nostetaan jakäsitellään, 15; 247.

Kirkkokuri: sitä pitää kussakin seurakunnassa papisto ja kirkko-
raati, 100.

muilla seurakunnan jäsenillä on kuitenkin welwollisuus ja oikeus
siihen osaa ottaa, 107.

mitkä kirkkokurin alle woiwat tulla, 100.
mitkä kurituskeinot owat ja missä järjestyksessä niitä käytetään,

101 105.
kirkkokurin luettelo on kirkkoherran kirjoitettawa, 146.

Kirkkolaki: miten sitä säädetään, muutetaan ja selitetään, 14;
455.

Kirkkoon-ottaminen: awiowaimojen, 78.
morsiamen, taikka naimislupaukstssa maatun naisen, 79.

Kirkkoraati: pitää oleman jokaisessa seurakunnassa, 330.
»valitaan kirkonkokouksessa ja huolta pitää seurakunnan yhteisistä

asioista, 12; 307; 314.
woi kieltää sen, joka ei ole pappi, erityisessä hartandenseurassa

opetuspuheita pitämästä, 33.
sen edessä otetaan muukalaista uskontunnustusta olewa kristitty

seurakuntaan, 53.
pitää siweydenhoitoa ja kirkkokuria seurakunnassa, 100; 331,

tässä auttaa häntä seurakunnan wanhimmat, 347.
sen päätökset kirkkokurin asioissa annetaan tuomiokavitulin tut-

kittawiksi, 101.
waaria pitää kirkon omaisuuden hoidosta, 331.
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wcistaa yhteisesti sen hallittawiksi uskotuista waroista, 346.
katsoo miten kirkkowäärti hoitaa hänen haltuunsa uskotut

351.
toimittaa kirkkowäärtin muutossa kalujen katselmuksen, 354.
tekee, kirkkoherran kanssa, waali-ehdotuksen lukkarin- ja urkunistin-

wirkoihin, 270.
määrää yksissä neurooin kirkkoherran kanssa, milloin kanttori,

lukkari ja urkunisti owat toistaiseksi eroitettnwat wirkaa toimit-
tamasta, 286.

panee kirkonpalweliat wirkaan ja Viralta, 287; 289; 331.
on kysymys- ja »vaalitoimituksissa läsnä, 200; 231.
Valmistaa kirkonkokoukseen ne asiat, jotka koskemat kristinopin,

opetusta ja kristillistä elämää, 318.
täytäntöön saattaa kirkonkokouksen päätöksiä, 331.
saa kirkonkokoukselle tehdä esityksiä ja ehdotuksia, 331.
antaa sille walmistelewia lauseita, 331.
määrää edusmiehen oikeudessa ja Virkakunnassa walwonman kir-

kon ja papinpuustellien etua, 332.
kuka siinä on puheenjohtajana, 333.

hänen welwollisuutensa, 343; 344.
kutka ja kuinka monta jäsenensä owat, 333.
mitkä siihen jäseniksi kelpaawat, 334.
miten jäsenet walitaan ja Varajäseniä otetaan, 303.
semmoinen waali tapahtuu toisessa Vakinaisessakirkonkokouksesslls

314.
milloin jäseneksi walittu woi sanoutua pois siitä luottamuksesta,

336.
kukin jäsen walwoo siweydenhoitoa piirikunnassansa, 337.

ilmoittaa kirkkoraadille epäjärjestyksiä, 338.
sen eteen kutsuttu on tuottamisen uhalla welwollinen kutsumusta

tottelemaan, 342.
kokoontuu puheenjohtajan kutsumukselle taikka kun wähintäänki

puolet jäsenistä sitä waatiwat, 339.
enemmän kuin puoli sen kaikkia jäseniä waaditaan saapumilla

olemaan, ennenkuin se on päätöksen woipa, 340.
useampien mielipide tekee päätöksen, 341.
kenen tulee kirjoittaa pöytäkirjaa ja miten se on tnrkastettawa,

343; 345.
Kirttowäärti: pitää likinäisintä hoitoa kirkon omaisuudesta, 12;

145; 303; 348.
Valitaan kirkonkokouksessa, 307; 314; 349.
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kantaa kirkon tulot, 329; 350.
antaa tilinteon, erittäin jokaisesta rahastosta, kirkkoherralle, wuo°

sittain ennen Kesäkuun loppua, 350.
hänellä on hllllussansa niin paljo kirkon rahoja, kuin seurakunta

määrää, 351.
hänen welwollisuutensa on joka wuosi syynätä kirkonrakennukset

ja korjauttaa pienemmät wajawaisuudet, 352.
laiminlyönnistä waroittaa häntä kirkkoherra, 353.
roilpin ja petoksen tähden eroittan kirkonkokous hänen toimesta,

353.
kirkkowäärtin muutossa on kalunkatselmus pidettäwä, 354.
tuomiokirkon taloudenhoitajasta noudatetaan mitä hänestä erit-

täin on säädetty, 355.
Kirkollishallitus: korkein kirkollishallitus on maan esiwallalla

ja toimitetaan kuten siitä erittäin on säätty, 14.
kirkollishallituksen pitämiseksi on maa jaettu hiippakuntiin ja

hiippakunnat prowastikuutiin, 13.
tuomiokapitulit pitämät semmoista hallitusta kukin Hiippakunnas-

sansll, 391.
Kirkolliskästkirja: katso Käsikirja.
Kirkollisseurakunta: katso Seurakunta.
Kirkonkellot: niillä saadaan soittaa juhlallisesti haudattaessa, 83.

maksot niiden käyttämisestä määrää kirkonkokous, 307.
Kirkonkirjat: mitkä ne owat ja miten ne kirjoitetaan, 146.

tarkastetaan pispankäräjissä, 362.
todistus kirkonkirjasta, katso Todistus.

Kirkonkirjoissa oleminen: tukin kuuluu siihen seurakuntaan,
jonka kirkonkirjoissa hän on, 8.

awioliittoon pitää siellä kuulutettaman, missä morsian on kirkon-
kirjoissa, 73.

pruukin omistajalla ei ole ääntöwaltaa pllpmwaalissa, jollei hän
ole seurakunnan kirkonkirjoissa, 210.

Kirkonkokous: siinä tulee seurakunnan neuwotella yhteisistä
asioistansa, 12; 306.

mitkä asiat siihen kuulumat, 307.
kuka sen on puheenjohtajana, 308.
ääntöwaltaisia owat siinä samat kuin papinroaalissakin, 309.

mutta kysymyksen ollessa muutamista maksoista, ainoastansa
ne, jotka niitä suorittamat, 310.

äänet luetaan siinä saman perustuksen mukaan, kuin papinwaa-
lissllkin, 311.



Registeri,20

miten kirkonkokouksen ääntölista tehdään, 312.
poissa olewa ääntöwaltainen saa waltakirjalla äänestää, 313.
holhumies ja edusmies äänestawät holhottaviansa puolesta, 313.
kaksi wllkinaistll kirkonkokousta pidetään joka wuosi, 314.
mitkä asiat näissä kokouksissa estin tulewat, 314.
pidetään myöskin kun kuwernööri, tuomiokapituli, kirkonkäräjäin

pitäjä, kirkkoraati tahi äimtöwaltainen seurakunnan jäsen sitä
wlllltii, taikka puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi, 315.

jos se yksityiselle pyytäjälle kielletään, olkoon hänellä oikeus siitä
Valittaa, 315.

pidetään kirkossa, sakaristossa, pitäjäntuwassa tahi muussa sowe-
lillllssa paikassa, 316.

suununtaina, jumlllanplllweluksen päätettyä, taikka arkipäiwä-
näkin, 316.

mitä kutsumuksessa kirkonkokoukseen pitää waarin-otettaman, 317.
kuulutetaan 14 päiwää taikka wähintäänki Mikkoa ennen, 317,

hywin kuruun ollessa, samana paiwänäkin kun se pidetään,
mutta päätöstä uutten ulostekoin maksettawccksi määräyksestä äl-
köön siinä tehtäkö, 317.

miten ja kenen kautta asiat owat edeltäpäin walmistettawat,
318.

kuulutuksessa nimittämätönta asiaa ei saada esiin ottaa, 319.
jos uusi kysymys nostetaan, on uusi kokous kuulutettawa, 319.
mitä jonkun asian käsittelemisestä on erittäin määrätty, pitää

noudatettaman, 320.
päätös tehdään sittenkuin puheenjohtaja on esittänyt päätös-ehdo-

tuksen, 321.
miten äänestys tapahtuu ja ääntö-arwo luetaan, 322.
sittenkuin päätös on asiassa tehty ei saada siinä sen enempätä
puhua, 321.

walitus-osotus annetaan heti, 321.
walitusten ajasta ja paikasta, 327.
pöytäkirjan pidosta ja tarkastuksesta, 323.
tehtyä päätöstä ci saa tarkastettaessa muuttaa, 323.
tarkastettu päätös kuulutetaan seuraawllnll sunnuntaina, 324.
mitkä päätökset owat esiwallan tutkittawiksi jätettäwät, 326.
järjestyksen pitämisestä kirkonkokouksessa, 325.
miten kirkonkokouksen päätös on toimeenpantavia, 328; 329.
wertllll Pöytäkirja, Puheenjohtaja.

Kirkonkorjaus: katso Korjaus.
Kirkonmenot: katso lumalanpalwelus.
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Kirkonmenoin wauytaus eli laiminkäyminen: miten juma-
lanpalweluksen kanssa silloin pitää meneteltämän, 29.

Kirkonpalweliat: katso Kirkonwartia.
Kirkonrakennuskassa: sitä pitää koettaman wuotisilla mak»

soilla, 299.
Kirkon tililaskut eli tilikirjat: katso Tililaskut.
Kirkonwarat eli rahat: katso Omaisuus.
Kirkonwartia, Kellonsoittaja, Haudankaiwaja ja muut

Kirkonpalweliat: kirkkoraati ottaa heidät palwelukseen, 287.
miten he wirkawioista ojennetaan ja palweluksesta pois pannaan,

289.
heidän palkoistansa suostutaan kirkonkokouksessa, 307.
kirkonwartian pitää oleman kirjanluwussa harjaantuneen, 288.

Kirkotteleminen: katso Kirkkoon-ottaminen.
Kokous: hartauden harjoitusta warten, katso Hartaudenseura,

Maallissäätyinen.
Koraaliweisuu: katso Weisuu.
Korjaus: kirkonrakennuksen, Vähäisemmästä sellaisestapitää kirkko-

wäärti huolta, 352.
kalliimpaan semmoiseen älköön rumettako kirkkoherranwiran awo-

naisena ollessa, 291.
päätös siitä on kirkkoherran ja seurakunnan tehtäwänä, 292.
ehdotus siihen tutkitaan kirkonkokouksessa, 352.
missä tapauksissa lähetetään tuomiokapitulin tutkittawaksi, 293.
woidaan prowastinkäräjissä määrätä tehtäwäksi, 432.
wertaa: Kirkko, Omaisuus.

Koti-opetus: katso Lastenopetus.
Kotohartaus: katso Hartaus.
Koulu: kysymykset kouluin asettamisesta kristin-opin taidon edis-

tyttämiseksi käsitellään kirkonkokouksessa, 307.
Kristillinen elämä: sen hoito kussakin seurakunnassa kuuluu

papistolle, 11; 89.
samoin myös kirkkoraadinki jäsenille, kullenki piirikunnassansa,

337.
kysymykset sen kartuttamisesta käsitellään kirkonkokouksessa, 307.

ja myös prowastin- ja pispankaräjissätin sekä pro-
wastikunnan ja pappeinkokouksissa, joita katso.

Kristillisyyden eli Kristinopin taito: katso Lastenopetus.
Kruununnimismies: häntä käytetään apnua kirkkoraadin eteen

tuottamisessa, 342.
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Kulkutauti: sen liikkuessa pitää papin ahkerasti käydä sairasten
tykönä ja terweitakin waroittaa parannuksen-tekoon, 97.

Kummit: niiden tulee olla ewankelis-lutherilaisen seurakunnan
jäseniä, Herran ehtoollisella käyneitä ja moittimattomia elä-
mässänsä, 42.

owat kehoitettawat huolta pitämään huolettomasti hoidettujen las-
ten kristillisestä opetuksesta, 44.

oikeuden olla kummina woi kirkkoraati eräissä tapauksissa kieltää
siltä, joka on kirkkokurin alla, 101—103.

Kuolemantapaus: on kirkkoherralle wiipymättä ilmoitettavia, 80.
Kuolemanwaara: siinä olemalle saa muukin, kuin pappi, antaa

Herran ehtoollista, 63.
Kuolemanwanki: katso Wanki.
Kuolleen» syntynyt: lapsi, haudataan hiljaisuudessa, 88.
Kuolleitten kirja: siihen otetaan kaikki seurakunnassa kuolleet, 146.
Kutsumus: papillisen wiran toimittamiseen, on papiksi mihkimi-sen ehtona, 111.

mäkinaiseen papinwirkaan, mitkä siihen owat ehtoina, 160.
kirkonkokoukseen, katso Kuulutus, Kirkonkokous.

Kuulustelemus: katkismuksessa, toimitetaan pidetyn katkismus-
saarnan jälkeen, 50.

näytteenä papiksi wihkimistä ja mäkinaisen papinwiran saantiin
kelpaamista Marten, katso Näytteet.

Kuulutus: awioliiton, katso Awioliitto.
waalikoetusten, joita papinwirkaan ehdoteltujen tulee tehdä,

milloin ja miten se on ulosannettawa, 187.
siinä pitää sanottaman onko joku waalipapeista wapaa waali-

koetuksesta, 187.
kysymyspäiwän, kuulutetaan sinä päiwänä, jona wiimeinen

roaalisaarna pidetään, 198.
miten pitää meneteltämän, jos kysymyspäiwäna hawaitaan

että waalikoetusten kuulutus ei ole oikein kuulutettu, 201.
taikka että kysymyspäiwän kuulutusta ei ole luettu, 202.

papinwaalin, on edellisenä sunnuntaina kuulutettawa kaikissa
niissä kirkoissa, joissa kusymyspäiwn kuulutettiin, 216.

kirkonkokouksen, siinä pitää tarkoin ilmoitettaman kokouksen
aika, paikka ja keskusteltawat asiat, 317.

kuinka paljoa ennen ja kuinka useasti semmoinen kuulutus
on luettawll, 317.

kun suurta joutuisuutta tarwitaan, saatetaan se samana Pal-
manakin kuuluttaa, 317.
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llsiata, jota ei kuulutuksessa ole nimitetty, ei saada estin
ottaa, 319.

kirkonkokouksen päätös on seuraamana sunnuntaina tahi
pyhäpäiwänä seurakunnalle kuulutettaroa, 324.

Kuwernööri: häneltä pyydetään aroun-tointa, kun tuomiokapituli
lähettää asian maallisen oikeuden käsiteltäwäksi, 399,

kun pappi on tuomiokapituliin tuotettavia, 401.
kun todistajain kuulustelemista tarwitaan, 404.
syynin pitämiseen kirkon uudesta-rakentamisesta, korjauksesta

ja sisustamisesta, 293.
tuomiokapitulin päätöksen antamiseen asianomaisille, 412.

Kysymyspäiwä: papinwaalista, Pysäytetään kunnes ilmaan-
tunut este on poistettu, 191.

siitä kuulutetaan sinä päiwänä, jona wiimeinen maalisaarna
pidetään, 198.

sinä päiwänä saatetaan kirkonmenot määrätä waremmin alo-
tettawiffi ja Herran ehtoolliselle käynti ja ehtookirkonmeno kuu-
luttaa pois, 199.

miten ja missä järjestyksessä kysymystoimitus on pidettäwä,
200—216.

mitkä kirkkolainpykälllt silloin owat luettawat, 207.
miten neljättä waalisaarnaajaa anotaan, katso Waalisaar-

naaja.
jos kysymyspäiwää ei ole pidetty, niin on uusi kysymys- ja

waalipäiwä määrättäwä, 234.
lukkarin ja urkunistinwaalista, kuulutetaan samalla tapaa
kuin papinwlllllistll, 273.

miten siinä menetellään, 274.
jos waan yksi on waali-ehdolle pantuna, saatetaan hän kysy-

myspäiwänä Mirkaan nimittää, 275.
Käräjät: katso Pispankäräjät, Prowastinkäriijät.
Käsikirja: pitää olla tehtynä seurakunnantunnustuksen mukaan, 2.

siinä säätyi rukoukset pidetään sisältönsä mukaan, 26.
miten poikkeukset siitä rangaistaan, 126.
miten ehdotus sen muutokseen tehdään ja hywäksi otetaan, 455.

Käskynhaltia (kruunun): hänen kauttansa lähetetään kirkon-
kokouksen päätös esiwallan tutkittawaffi, 326.

tutkii wnlitukset muutamista kirkonkokouksen päätöksistä, 327.
wertall Kuwernööri.

Kääntyminen: muukalais-uskolaisteu lntherilaiseen seurakuntaan,
miten se tapahtuu, 3; 53.
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sen kautta saawat he oikeuden seurakunnan etuihin, 4.
seurakunnan jäsentä, joka haluna kääntyä muuhun uskokuntaan,

älköön siitä estettäkö, 6.
Köyhä: katso Waiwainen.

L.
Lahjoja: jos Pappi ottaa tahi tinkii itsellensä lahjoja, wääryyttä

wirassa edistääksensä, pannaan hän wiralta pois, 125.
Laillisuus: tuomiokapitulin, waite sitä ivastaan, 403.
Laiminlyöminen: wirantoimessa, pispcm, 384.

papin, 127; 138.
lastenkaswatuksessll, wanhempain ja edusmiesten, 44; 102.

Laina: kirkonkokouksen päätös sen ottamisesta pitemmäksi kuin
kymmenen wuoden makso-ajaksi, on jätettäwä esiwallan wahwis»
tettawaksi, 326.

Laitoksia: hartauden laitoksia hoitaa kirkkoherra niinkuin kirkon
omaisuutta, taikka asettajan tahi esiwallan määräämällä tawallll,
145.

Laki: katso Kirkkolaki.
Lakkauttaminen: jo olewaiu seurakuntain, 15.

entiseltä olewain papinwirkain, siitä päättää seurakunta, mutta
päätös on annettawa tuomiokapitulin tutkittawaksi, 16.

Lampuoti: saa käyttää ääntö-oikeutta papinwaalissa, 210.
aäntöwaltansll alkaa kohta kuin hän on ottanut tilan haltuunsa,

211.
Lapinmaa: walitusaika siellä kirkonkokouksen päätöksistä, 327.
Lapsenkaste: katso KaSte.
Lapsensynnyttäjä: miten kiitosrukous hänestä tehdään, 78; 79.
Lapset: otetaan kasteen kautta seurakunnan yhteyteen, 3.

kastettuin lasten oikeudet, 4.
ne, soiden wanhemmat owat seurakunnan jäseniä, owat kastet-

tawat ja kristillisesti kaswatettawat, 5.
owat ilman tarpeetonta wiiwyttelemistä kasteesen saatcttawat,

kuitenkaan ei wastoin wanhempain tahi edusmiesten wataasti
ilmoitettua tahtoa, 34.

owat opetettawat kirjanluwussa ja kristin-opin taidossa wiimeis-
taänki 7 wuoden isällä, 44.

heidän pitää täydellä ijallä tulemcm rippikouluun, 46.
ne, jotka siellä owat katsotut walmistuneiksi, lasketaan ripille, 48.
tottelemattomat, sotka eiwät waroituksen sanalla ole antaneet it»

seänsä ojentaa, tulewat kirkkokurin alle, 103.
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kutsutaan pispankäräjissä erityisesti nuhdeltnwiksi, 366.
se lapsista, joka wanhin ja täysiwaltainen on, äänestää, isän ja

äitin kuoltua, papinwaalissa jakamattoman pesän puolesta, 212.
jos kaikki owat holhun-alaisia, äänestää holhumies, 212.
kun kaikki owat täysiwaltaisia, äanestäwät he yhteisesti, 212.
jos lapsia ei ole, niin äanestäwät muut perilliset, 212.

Lasaretinsaarnaaja: katso Taarnaaja.
Lastenkaswatus, Lastenopetus: siitä tulee wanhempain, edus-

miesten, holhumiesten, kummein, isäntäin ja mestarien pitää
.huolta, 43; 44.

turwattomien lasten opetuksesta on seurakunta welwollinen huolta
pitämään, 45.

siinä pitää hywäksi otettua katkismusta täytettämän, 51.
siinä tulee lukkarin olla apuna, 263.
sen laiminlyöminen woi saattaa kirkkokurin alle, 102; 105.
kysymykset koto-opetuksesta ja lastenkouluista käsitellään kirkon-

kokouksessa, 307.
Leppymättömyys: katso Eripuraisuus.
Leski: äänestää papinwaalissa, kun pesä on jakamatta ja hän

sitä hoitaa, 212.
Lifensiaati: uskontieteen lisensiaatit owat wapautetut wakinaista

papinwirkaa warten määrätyistä näytteistä, 163.
owat tuomioprowastinwirkoihin mahdollisia, 165.
papinwirkaa hakiesscmsa pitää heidän hakemukseensa liittää

todistus suorittamastansa lisensiaatitntkinnosta, 167.
Lista: mitä listoja eli kirkonkirjoja kirkkoherran tulee kirjoittaa,

146.
eri listaan kirjoitetaan aika milloin prowastinkäräjät owat pide°

tyt, 430.
Luettelo: kirkkoherranwiraston tulee luetteloa kirjoittaa niistäkin

seurakunnassa syntyneistä ja kastetuista, ehtoolliselle lasketuista,
Vihityistä sekä kuolleista ja haudatuista, jotka ulkosenrakuntiin
kuulumat, 146.

seurakunnan omia jäseniä ja asioita koskemista kirkonkirjoista ja
luetteloista katso: Kirkonkirjat.

Lukkari: hänen yleiset welwollisuutensa, 263.
saa, kirkonmenoin laimi-käynnislä eli wauhtauksessa, pitää

kossll rukoukset ja lukea saarnan jostakin hywäksi katsotusta pos-
tillasta, 29.

lukkarin- ja urkunistinwirkoja älköön siellä yhdistettäkö, missä ne
entiseltä owat erinänsä olleet, 265.
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miten ja missä ajassa lukkarinwirkaan haetaan, 266.
mitkä todistukset hakemukseen owat liitettäwät, 266.
mitä lukkarinwirkaa hakewan Pitää taitaman, 267.
useampata semmoista »virkaa ei sama mies saa yksin ajoin hakea,

269.
miten ja kenen on tehtäwa »vaali-ehdotus lukkarinwirkaan, 270.
milloin uusi hllkemusaika kuulutetaan, 271.
miten lukkarinwaaliin asetettujen tulee tehdä waalikoetuksensa, 272.
jos »vaan yksi on ehdolle pantuna, »voidaan hän kysymyspäiwäna
»virkaan nimittää, 275.

lukkarille antaa tuomiokapituli wirkmuahlvistuskirjan, 281.
awonaiseen lukkarinwirkaan määrää kirkkoherra wirkasiaisen, 284.
miten syytös lukkarin »virkawioista ja »virheistä tehdään, 285.
maallisessa oikeudessa häpeällisestä rikoksesta syytetty lukkari eroi-
tetlllln toistaiseen »virkaansa toimittamasta, 286.

Lukkarinwaali: »valmistellaan kysymyspäiwäna, 273; 274.
miten se pidetään, 276—278.
ääntöwaltaiset aänestäwät siinä miesluwuu mukaan, 278,
kirkkoherran wirka-aäni luetaan saman arwoiseksi, kuin neljäs-osa

»vaalissa annetuista äänistä, 278.
samoin, jos urkunistinwirka on lukkarinwilkaan yhdistettynä,

278.
»valitukset lukkarinwaalista käsitellään tuomiokapitulissa, 279; 280.

Lukkarin wirkatalo: katsellaan prowastinkäräjissä, 432.
Lukukinkerit, Lukusiat: pidetään joka wuosi yli koko seura-

kunnan, 49.
kutka niihin owat welwolliset kokoutumaan, 49.
miten niiden kanssa menetellään, jotka laiminlyöwät lukukinkerit,

105.
lapsia kuulusteltaessa pitää lukkarin oleman apuna, 263.
lukukinkereissä nuhdellaan niitä, sotka owat laiminlyöneet lastensa

opetuksen, 44.
Luopuminen: papinwirasta eli pappiudesta, miten se tapahtuu,

142.
sitä ei myönnetä sille, joka on kanteen alaisena rikoksesta, josta

wirka woipi mennä, 142.
miten wirka, joka luopumisen kautta on tullut awonaiseksi, was°
taan otetaan, 259.

pispanwaaliin saadusta ehdotussiasta, 380.
Lähethskirje: tehtäwästa waalikoetuksesta haettua papinwirkaa

warten, miten se annetaan, 184. ,
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wirkansa tähden sodassa tahi ulkomaalla olewalle waalipapille
ei lähetyskirjcttä anneta koetuksen teosta, 185.

siitä on seurakunnalle annettawa tieto, 187.
samalla kuin lähetyskirjeet päätetään lähetettäwiksi, määrätään
waalinpitäjä ja lähetetään seurakunnalle kuulutus, 186.

tämän kuulutuksen limoituttakoon kirkkoherranwirasto seura-
kunnalle 14 päiwaä ennen ensimäistä waalisaarnapäiwäa, 186.

miten menetellään, jos lähetyskirje on myöhästynyt, taikka waali-
saarnaaja laillisen esteen tähden ei ole paikalle"päässyt, 188; 189.

miten, jos ei kuulutusta siitä ole oikein luettu, 201.
yhden estymisestä älköön wiiwytystä tahi muutosta toisten saarna-

paiwässä tehtäkö; mutta kysymys- ja waalipäiwä pysäytetään
kunnes este on poistettu, 191.

miten menetellään, jos waalisaarnaaja ei määräpäiwänänsä tule,
eikä syystä siihen ole tietoa saatu, 192.

wertaa Kuulutus, Waali-ehdotus.
Lääninprowasti: on pispalla ja tuomiokapitulilla apuna seura-

kunnan hallituksessa, 428.
on prowastikuntansa likinäisimpänä ohjaajana, 13.
pitää prowastinkäräjiä lääninsä seurakunnissa, 429.
miten semmoiset käräjät pidetään, katso Prowastinkäräjät.
mitä hänelläprowastikunnan-kokouksen ja pappein-kokonk-

sen suhteen on waarin-otettnwllll, katso niitä nimityksiä,
pitää päiwäkirjllll kaikista prowastimoirastoon tulleista asioista,

433.
saa korkeintansa kuukaudeksi antaa kirkkoherralle wirkawapcmden,

157.
tuoinioprowastikunnassa on tuomioprowasti itsestänsä määrätty

prowasti, 434.
wirkasiaiscn lääninprowastin määrää tuomiokapituli, 435.
prowastinmuutossll on kalujen katselmus pidettäwä, 436.

Lääninprowastin »vaali: pispa määrää sen pidettäwäksi, 434.
siinä on osawaltll kaikilla prowastikunnnn wakinaisilla ja waki-

naisia wirkoja omalla wastauksellansa toimittawilla papeilla,
434.

ainoastansa prowastikunnan kirkkoherroja on lupa walita, 434.
walitseminen tapahtuu suljetuilla lipuilla, ilman allekirjoituksetta,
434.

poissa olewa walitsia saa maalilippunsa lähettää puheenjohtajalle
kirjeenä, 434.

miten waalipöytäkirja allekirjoitetaan ja sisään lähetetään, 434.
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tuomiokapituli nimittää wirkaan yhden niistä, jotka ääniä owat
saaneet, 434.

Löytölapsi: on sen seurakunnan papin kastettawa, missä se
löydetty on, 38.

M
Maallinen oikeus: katso Oikeus.
Maallissäätyinen (joka ei ole pappi): saattaa erityisessä

hartaudenseurassa pitää opetuspuheita, asianomaisen wanrinpidon
alla, 33.

älköön papinwirkaa toimittako, paitsi hätätilassa, kunkin asian
laadun mukaan, 106.

koeteltuansa häntä ensin, saa tuomiokapituli hänelle antaa luwan
saarnata ja käydä kristin-opin opettamiseen osalliseksi, 106.

Maallissäätyinen edusmies: yleisessä seurakunta-kokouksessa,
katso Edusmies.

Maistraati: sen apua käytetään tuotettaissa kirkkoraadin eteen,
342.

Maksot: niiden ylöskanto, 329.
kirkonkelloin käyttämisestä, 307.
hautasioistll, 307.

Matkaan lähtö: kirkkoherran seurakunnastansa, on kuulutuksella
sille ilmoitettawa, 158.

rippi-wieraalle saatetaan, matkaan lähdön tähden, joka wiiwytystä
ei siedä, antaa Herran ehtoollista heti rippitoimituksen jälkeen, 61.

Menetys: palkan, katso Palkka.
pappiuden, katso Pappi, Papinwirka.

Menoja: hantaus-, saadaan juhlallisessa hautaamisessa pitää
saattoseuralla ja kelloin soittamisella, 83.

mutta ei lyhykäisemmällä siunausnmodolla haudattaissa, 88.
Mestarit: heidän tulee huolta pitää oppilaistensa kristillisestä

kaswatuksesta, 43; 44.
Mielenheikkous: siihen saapunut pappi on estettäwä wiran

toimittamisesta, 139.
Mielenhämmennys: siinä olcwa näytetään pois armopöy-

dästä, 70.
Mielipuoli: niitä ei pyhälle ehtoolliselle päästetä, niin kauwan

kuin owat mielen puutteessa, 65.
Missiwi: katso Lähetyskirje.
Muistomerkki: kirkon muinaisia muistomerkkejä ei »saa myydä

tuomiokapitulin suostumuksetta, 305.
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Muukalaisen kristin-uskon tunnustajat: miten ne seura-
kunnan yhteyteen otetaan, 3; 53.

saawat seurakuntaan kääntymisen kautta oikeuden seurakunnan
etuihin, 4.

niille heistä, jotka wapa-ehtoisesti pyytäwät lutherilaista pappia,
tehköön hän wirantoimitusta, mutta seurakunnan käsikirjan
mukaan, 121.

eiwät Moi lutherilaisessa kasteen-toimituksessa olla kummina, 42.
ciwät saa ääntöwaltaa papinwaalissa käyttää, 213.
kysymyksissä seurakunnan ja muukalaisen uskokunnan keskinäisistä

kohdista autllll yleinen seurakunta-kokous lauseensa, 14; 455.
semmoiset kysymykset rooiwat pappeinki kokouksessa tulla esiin, 447.
Huomaa mitä Keis. julistus 6 p:ltä Joulukuuta 1869 säätää
kreikkalais «wen alaisista uskolaisista.

Muutos: jo olewan seurakunnan, missä järjestyksessä se tapah-
tuu, 15.

nostettu kysymys muutoksesta seurakunnan piiri-alassa tahi Papin-
palkassa ei saa estää uuden papin sioittamista sille tilalle, 247.

semmoinen kysymys saatetaan nostaa sekä tilan ollessa kiini, että
awonaisenll, 247.

wahwistettu muutos käy woimcicmsa wasta tämän jälkeen ensinnä
tapllhtuwllssa avonaisuudessa, 247.

semmoiset kysymykset käsitellään kirkonkokouksessa, 307.
Muuttaneitten kirja: sitä kirjoittaa kirkkoherra, 146.
Muutto-atesti: katso Todistus.
Mykät: jotka kristillisesti eläwät, saawat käydä Herran ehtoolli-

sella, 67.
Myyminen: päätös seurakunnan kiinteän omaisuuden myymi-

sestä jätetään esilvllllan tutkittawaksi, 326.
Määräys: jonka tuomiokapituli antaa apupapille, edus-

miehelle, waalinpidosta y. m., katso niitä nimityksiä.

N.
Neito: joka täysiwaltainen on, saa itse äänestää papinwaalissa,

212.
Neljäs waalisaarnaaj»: katso Waalisaarnaaja.
Nimitys: paftinwirkoihin, miten ja kenen se on tehtäwa,

242—244.
semmoisesta kysymyksestä antakoon kukin tuomiokapitulin jäsen

erittäin lauseensa, 410.
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wirkcmnnimitys, milloin siitä on lupa «alittaa, on samana pai-
wanä tehdyksi kirjoitettawa ja tiedoksi pantawa, 413.

walitus-osotuskin on silloin annettawa, 414.
«alituksiin wirtaanmimittäinisestä on liitettäwä päätös ja pöytä-

kirja, 418.
miten tämmöiset walitukset toimitetaan wastattawiksi, 419.

Notario: tuomiokapitulin, hänen ottaa tuomiokapituli wir-
klllln, kuulutettuansa hcckemusajan, 389.

hankkikoon takauksen, jos rahain ylöskanto hänelle uskotaan,
389.

tekee tuomiokapitulin edessä wirkawalcm, 390.
hänen tehtäwänsä määrää tuomiokapituli, 389.
on pispan muassa käräjillä, 359.
hänen Virkarikoksensa tuomitsee tuomiokapituli, 427.
pannaan wilpistä ja petoksesta heti wiralta, ja asia annetaan

maalliseen oikeuteen, 427.
papinwaalissa, katso Waalinotario.

Nuoriso: joka wiimeksi kuluneina wuosina on Herran ehtoolli»
selle päästetty, pitää katkismuksen kuulustelemuksiin kirkossa
erinomattcun kutsuttaman, 50.

Näytteitä: saarnawirkaan wihkimistä warten, 110.
mäkinaisen papinwiran saantia warten (pastoraalinäytteita),

160; 163.
wiimemainittuja näytteitä ei saada suorittaa ennenkuin taksi

wuotta papiksiwihkimisen jälkeen, 161.
mitä semmoisiin näytteisin kuuluu ja miten ne suoritetaan,

162; 163.
mitä arwosanoja siinä käytetään ja miten ne luetaan, 163.

kaikista näistä näytteistä owat ainoastansa uskontieteen lisensiaa-
tit Napautettuina, 163.

uskontieteisen kirjoituksen antamisesta ne, jotka yliopistossa
owat tehneet kelwolliseksi katsotun uskontieteisen wnitösnäytteen,
163.

näytöksiä ei ole pakko uudistaa, mutta jokaisella, joka tahtoo,
on siihen oikeus, 164.

waalinäyte eli koetus haettua papinwirkaa warten, seurakun-
nan edessä, katso Lähetyskirje.

haettua lukkarinwirkaa warten, 272.
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O.
Qikeudet: seurakunnan jäsenten, katso Jäsen, Seurakunta,

miten muutamat niistä Voidaan menettää, 101—103.
Vikeus (maallinen oikeuspaikka): mitkä asiat kirkkoraadin

tulee sinne lykätä, 105.
siellä ilmoitetaan roaalipapin tekemät laittomuudet, 203.

sekä myös äänien keräilemisestä papinwaalissa, 238.
jos, Valituksissa papinwanlistn, muutamat asianhaarat kuu-

luwat maalliseen oikeuteen, niin on koko asia sinne IMttäwä,
238.

tuomitsee tutkintonsa alaisista papin rikoksista, mutta wirkawir-
heestä antaa tuomiokapituli lauseensa, 392.

semmoisessa tutkinnossa pitää edusmies tuomiokapitulin puo-
lesta olla läsnä, 393.

samoin myös riidoissa papiston palkkll-saatawista ja Virka-
taloista, 395.

sinne lykätään asiat tuomiokapitulin edessä tahi sitä Vastaan
tapahtuneista solwauksista, 406.

papille tulemasta hywityksestä Väärän syytöksen tähden tahi
wahingonpalkkion korwaukseksi, 407.

tuomiokapitulin Virkamiehestä, jota syytetään Vilpistä ja
petollisuudesta, 427.

samoin kirkkowäärtistä, 353.
Qjennuslaitos: miten sen saarnaaja määrätään, 250.
Omaisuus: kirkon, jokainen seurakunta hoitaa itse omaisuu-

tensa, 9; 300.
kirkkoherran tulee siitä «aaria pitää, 145.
sen lähin hoito kuuluu kirkkowäärtille, 303.
kuinka useasti ja missä järjestyksessä katselmus siitä on pidettäwä,

301.
miten kadonnut tahi turnieltunut omaisuus palkitaan, 302.
kirkon maatiloja ei saa myyda, paitsi suurimmassa tarpeessa, 304.

kirkonkokouksen päätös siitä jätetään esiwallan tntkittawaksi,
326.

kirkon waroja ja Varastoja ei saa käyttää muuhun, kuin niille
määrättyyn tarkoitukseen, 305.

kulta- ja hopea-astioita, kirjoja ja asiapapereita sekä muinai-
suuden muistomerkkejä ei saa myyda tuomiokapitulin suostu-
muksetta, 305.
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kysymykset kirkon omaisuuden hoidosta jakäyttämisestä käsitellään
kirkonkokouksessa, 307.

kirkkowäärti kantaa kirkon rahat, 329.
tekee niistä tilin ennen Kesäkuun loppua kunakin »vuonna,

350.
suurempllta ulosmaksoa kirkon »aroista ei saa tehdä ilman kirkon-

kokouksen päättämättä, 351.
kuinka paljo kirkon «aroja kirkkowäärtin haltuun annetaan, on

seurakunnan määrättäwänä, 351.
kirkko ja siihen kuuluwat rakennukset pitää kirkkowäärtin wuosit-

tain syynätä, 352.
kirkkowäärtin muutossa toimittaa kirkkoraati siitä katselmuksen, 354.
wertall Kirkko.

Omistaja: pruukin tahi muun teollisen laitoksen, ei saa papin-
waalissa äänestää, jollei hän seurakunnassa ole kirkonkirjoissa,
210.

tilanhllltian ääntöwalta alkaa siitä, kuin hau tilan haltuunsa
ottaa; jos omistus-oikeus on riidassa, äänestää tilan haltia, 211.

pruukinsaarnaaja on pruukin-omistajan kutsuttama, mutta kutsu-
tulle antaa tuomiokapituli wirkawllhwistuskiijan, 248.

saarnaaja-wiran awonaisena ollessa saa Pruukin-omistaja lakkaut-
taa sen, 248.

Opettajan wirka: ne, jotka maan yliopistossa ja opilliskouluissa
owat semmoisessa wirassa, saatetaan papiksi wihkiä, jos papil-
lista wirkatoimitusta sitoutuwat tekemään tuomiokapitulin mää-
räystä myöten, 111.

Opetus: katso Lastenopetus.
Opetuspuhetta: sitä ei kukaan, joka ei ole pappi, saa Pitää

ilman kirkkoherran luwatta, 33.
jos se on ewankelista oppia wastaan, saa kirkkoraati sen kieltää, 33.
miten menetellään, jos ei kieltoa totella, 104.

Oppi: Jumalan pyhä sana on ainoa ojennusnuora, jonka jälkeen
kaikki oppi seurakunnassa tuomitaan, 1.

älköön saarnaan sekoitettako mitä oppiin ei kuulu, 23.
Oppilaitokset: kristin-opin opetusta niissä walwoo pispa, 356.
Ofotus: walituksiin, katso Walitukset.
Ottaminen: kristittyjä muukalaisesta uskontunnustuksesta otetaan

kirkkoraadin edessä seurakuntaan, 53.
niiden ottaminen seurakuntaan, jotka eiwät ole kristittyjä, toimi-

tetaan kirkossa, sittenkuin siitä kuulutuksen kautta on ilmoi-
tettu, 53.



Registeri, -l?

P.
Pahan-elkisyys, Pahnus: pahan-elkisestä elämästä yleisesti

tunnettuja pitää papiston erittäin waroittaa, 94.
samoin myös Pispanki pispankäräjissä, 366.

sen edeswastauksesta, joka julkisessa pahuudessa Pysyy, 101.
Pahanteko: katso Nikos.
Pahennus: seurakunnanjäsenen tekemä, INN.

papin matkaan saattama, 126; 139.
Pakan»: katso G» olewa kristitty.
Palkanmenetys: katso Palkka, Pappi.
Palkan tinkiminen: katso Palkkasuostumus.
Palkka: tulee wiranteossa olewalle papille asianomaisilta, 119.

sen menettämistä käytetään rangaistuksena muutamista rikok-
sista, 126.

määrä-ajaksi Niirasta eroitetun papin siniselle määrää tuomiokapi-
tuli palkan, 129.

palkkansa menettämiseen tuomittu pappi on welwollinen wir-
kllllnsa lakkaamatta toimittamaan, 131.

sakoksi menewään palkkaan ei lueta wirkntaloa ja satunnaisia
tuloja, 131.

pois tuomittu osa pallasta menee köyhäin tilattomain pappein
apurahastoon, 131.

pappi, joka on estettäwä wirkaa toimittamasta, nauttii Vakinai-
sen palkkansa sen wähennyksellä, mitä wäli-aikaiselle wiran-
toimittajalle menee, 136.

tilaton papismies saa siinä tapauksessa elatus-apua tuomio-
kapitulin kautta, 136.

samoin myös, jos se tapahtuu hänellä olewan inhottaman
taudin tähden, 139.

miten kysymys papinpalkan muutoksesta saatetaan nostaa, 247.
miten Mirkaan nimitetty pappi saa ottaa tilan wastaan, 256.
palkkawuosi luetaan Toukokuun 1 päiwästä, 257.
papin kuolinpesä saa pnlkkawuoden loppuun asti tulot, 258.

sekä sen lisäksi yhtenä armowuonna, jos on leski tahi holhun-
alaisia lapsia, 258.

miten käypi, jos tila muuten on aromaiseksi tullut, 259.
semmoisen wiran toimittaja, josta palkka on kokonansa joutilaana,

saa sen täydellensä, jollei siitä muulla tapaa ole erittäin sää-
detty, 261.

miten ja kenen apupappi on palkattawa, 262.
3
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suostumukset papiston jakirkonpalwelialn Palkoista tehdään kirkon-
kokouksessa, 307.

Palkka-suostumus: luwaton, mikä edeswastaus papilla siitä
on, 126.

semmoisen ilmoituksesta kysymyspäiwänä, 203.
Palkkaus: katso Palkka.
Palkkio: wirkawirhcestä edeswastauksecn tuomittu pappi palkit-

see siitä tulleen »vahingon, 127.
kun syytetty, mntta tuomiokapitulissa »vapaaksi päästetty pappi

siinä tulleesta »vahingostansa palkkiota »vaatii, lykätään asia
»malliseen oikeuteen, 407.

Panna: pienempätä pannaa, eli Herran ehtoolliselta sulkemista,
saattaa tuomiokapituli määrä-ajaksi kuritnskeinona käyttää, 101.

milloin se woi tulla kysymykseen, 101 103.
kirkkoraati moi sen lakkauttaa, josta tuomiokapitulille ilmoitetaan,

101.
»vertaa Ulossuljettu.

Pantiksi-kirjoitns: katso Myyminen.
Papikfi-wiykiminen: mitä sen hakemuksessa pitää »vaarin-

otettaman, 109.
mitkä näytteet sitä ennen omat suoritettawat, 110.
älköön ketään papiksi »vihittäkö, ellei häntä mihinkään ole kut-

suttu papillista »virkan toimittamaan, taikka hän, opetuslaitok-
sen tahi tuomiokapitulin »virkamiehenä, ole semmoiseen »viran-
toimitukseen sitoutunut, 111.

kukin wihitään siinä hiippakunnassa, jossa hän on wirkaa toi-
mittamaan kutsuttu, taikka johon hän papiksi päästä tahtoo,
114.

apupappeja älköön »vihittäkö ilman tosi tarpeetta, 113.
papiksi »vihkimisen toimittaa hiippakunnan pispa, taikka tuomi o-

prowasti, taikka »vanhin papiksi »vihitty asessori, 115,
toimitetaan tuomiokirkossa, mutta hätätilassa myös munallakin,

116.
»vihkiminen on edellisenä pyhäpäiwänä kirkossa kuulutettava,

116.
siinä pitää wihittäwäin tehdä papinwala, 117.
wihkimisen perästä tekewät he tuomiokapitulin edessä uskollisuu-

den ja kuuliaisuuden »valan, 118.
wihityt snawat pllppiuskirjlln, ja sen jälkeen tulee jokaisen heistä

kohta »virkatoimeensa ruweta, 118.
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wakinaiscu papimuirau saamiseen tarpeellisia näytteitä ja tutkin-
toja ci saa kukaan suorittaa ennenkuin kaksi wnotta Papiksiwih-
kimisen jälkeen, 161.

Papin-aluus: katso Kirkkokunta.
Papinkirja, Papintodistus: katso Todistus.
Papinpalkka: katso Palkka.
Papintila: katso Papinwirka.
Papinwaali: käy waalilistan mukaan, 196.

kenellä siihen on osawalta, 209 214.
ei kukaan siinä saa suurempaa ääntöwaltaa käyttää, kuiu kuuden-

neksi osaksi seurakunnan koko äantö-anuosta, 209.
pidetään neljäntenätoista päuvänä kysymyspäiwän jälkeen, 216.
siitä kuulutetaan wieläkin waalin edellisenä sunnuntaina, 216.
missä kirkossa eli kirkoissa se toimitetaan, 217.
jos »vaalipänvänä hawaitaan ettei sitä ole asianomaisesi! kuulu-
tettu, miu määrätään uusi waalipäiwä neljänneksitoista päi-
»vätsi sen jälkeen, 218.

»vaalitoimituksen alkaa »vaaliupitäjä rukouksella ja lyhyellä pu-
heella, 219.

ehdolla olewain nimet ja ansiot ylösluctaan ilman mitään lisäystä
tahi puolustelemista, 219.

lopuksi tarkastetaan »vaalilista ennen csiin-huutoa ja otetaan sit-
ten muuttumatta seurattavaksi, 220.

ei kukaan »uaalipapeista saa olla waalitoimituksessa läsnä, 221.
kukin ääntöwaltainen eriksensä kutsutaan kuuluwasti esiin ja an-

tamansa ääntö kerrotaan, 222.
se, joka toistamiseen huudettuna ei ole äänestänyt, kirjoitetaan
»vaalilistaan poissa olleeksi, 222.

juowuksissa olewan ääntöä ci lukuun oteta, 222.
poissa olewa ääntöwaltaincn, mutta ei se, joka on läsnä, saa

äänestää sinettiin pannulla maalilipulla taikka asiamiehen kautta,
223.

kunkin pitää eriksensä äänestää, ellei niin ole että useammilla
yhteensä on ääntöwalta niinkuin yhdellä, 224.

se, jolla uscampnin taloin eli tilain puolesta on ääntöwalta, eisaa äänestää useampaa kuin yhtä, ääntöwaltansa kadotuksen
uhalla siksi kertaa, 225.

semmoisen hengen äännös yhden tilan puolesta luetaan hänen
muiltakin silloin esiin huutamattomilta tiloilta, »vaikkei häncnään olisikaan saapuwilla, 225.

annettua ääntöä älköön muutettako cli takaisin otettako, 226.
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miten menetellään, jos seurakunta ei tahdo waali-oikeuttansa käyt-
tää, 228.

waalin loputtua yhteenlasketaan annetut äänet ja seurakunnalle
ilmoitetaan miten se on päättynyt, walitus-osotuksen kanssa, 229.

jos tarkastamista ei samana päiwänä ennätetä, on se seuraamana
paiwänä toimitettawll, 229.

milloin uusi waali määrätään pidettäwaksi, 234; 235.
hairaukset ääntölukuin yhteenlaskussa oikaistaan tuomiokapitulissa;

jos waalin päätös sen kantta muuttuu, kuulutetaan siitä seura-
kunnalle walitns-osotuksen kanssa, 236.

järjestyksen pitämisestä Vaalitoimituksessa, 231.
tapahtuneet järjestyksen loukkaukset ilmoitetaan kruunun käskyn»

haltialle, 237.
»vaalin tultua lailliseen woimaan, annetaan yhdelle waalipapeista

wirkawciltuuskirjci, määräysten mukaan §§:ssä 242 244.
jos jollakin seurakunnalla on makuutettu eri-oikeus papin Valit-

semisessa, niin saa se sitä nauttia, 246.
miten menetellään, jos seurakunta ei ole ottanut äänestääksensa,

244.
miten kysymykset laittomuuksista papinwaalissa käsitellään tuomio-
kapitulissa, 405.

wertaa Waalinpitäjä, Waalipäiwä, Waalilista, Waali-
pöytäkirja, Kysymhspäiwä, Valitukset.

Papinwala: katso Wala.
Papinwirko (pappius): sen toimitettavia eroat julkinen juma-

lanpalwelus, sakramentit ja muut kirkolliset toimitukset, 106.
älköön papiksi wihkimätön toimittako siihen wirkaan kuuluwia,

paitsi hätätilassa, 63; 106.
sen toimena on myöskin erityisen sielunhoidon ja kristillisen

kirkkokurin pitäminen, 107.
mitä omaisuuksia siihen pääsemistä warten Hanoitaan, 108.
mitä papiksi-wihkimiseen Vaaditaan, katso Papiksi-wihkiminen.
papinwiran menettämisestä, 122—125; 128; 134; 135.
eroittaminen sen toimituksesta, 124-126; 129; 130; 134; 139.
ero siitä tapahtuu joko sen menettämisellä, taikka wapaa-ehtoi-

sella luopumisella siitä, 140.
miten pappiuden julistaminen menneeksi eli uuraita pois pane»

minen tapahtuu, 141; 420.
miten Niirasta luopuminen tehdään, 142.
tuomiokapitulin päätös papinwiran menettämisestä lähetetään

asianomaisen howi-oikeuden tutkittawaksi, 416; 426.
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Papin »virkapaikka eli wirka: uutten papiumirkain asettami-
sesta ja entiseltä olewain lakkauttamisesta päättää seurakunta,
mutta päätös lähetetään tuomiokapitulin tutkittawaksi, 16.

papinwirkaan kutsumus ja waali-ehdotus, seka »vaalisaarna,
papinlvaali, »oirkaannimitys ja Virkatoimeen »vihkimi-
nen, katso niitä nimityksiä.

awoinna olewan papinmiran hoitamisen toimittaa tuomiokapituli,
taikka, äkki tarpeen tullessa, prowasti, 252; 255.

mäkinaista pappia älköön määrättäkö Mirkaa toimittamaan toi-
sessa seurakunnassa, paitsi hätätilassa ja toistaiseksi, 254.

pllpintilan wastaan-otosta, 256 260.
Papin wirkatalo eli puustelli: kysymykset sen rakentamisesta

ja woimassa pitämisestä käsitellään kirkonkokouksessa, 307.
syynätään prowastinkämjissa, 432.

Papisto: katso Pappi, Papinwirka, Kirkkoherra, Sie»
lunhoito.

Pappein-kokous: pidetään joka wiidentenä wuonna, ja myös
silläkin wälin, jos tlllwe niin waatii, 437.

on pispan taikka hänen sinisensä kutsuttawa kokoon, 437.
pidetään tuomiokapitulin asemakaupungissa taikka jossakin muualla,

josta hiippakunnan Papisto on edellisessä kokouksessa sopinut,
437.

kutsumusta siihen tulee kaikkien totella, joilla ei ole laillista es-
tettä, taikka joita ei seurakunnan hoidossa wälttämättömästi tar-
wiw, 438.

mitkä kysymykset pappein kokouksessa esiin tulewat ja siellä käsi-
tellään, 439.

miten uskontieteisten asiain keskusteleminen tapahtuu, 440.
kuusi kuukautta ennen kokouspäimää Pitää läaninprowastien tuo-

miokapitulille lähettää kertomus seurakunnanhoidosta ja yksissä
neuwoin prowastikunnan pappien kanssa tehty ehdotus keskus-
teltawiin kysymyksiin, 441.

tämmöisiä kysymyksiä saamat tuomiokapitulinki jäsenet ehdo-
tella, 441.

luettelo kaikista kysymyksistä annetaan hiippakunnan papis-
tolle kaksi kuukautta ennenkuin kokous alkaa, 44 l.

kokous Päättää mitkä kysymyksistä omat keskusteltaviksi otetta»
wat, 441.

pispalla on malta niiden lisäksi esittää joku uusikin hänen mie-
lestänsä tärkeä kysymys, 44 l.

pispa määrää kokoukselle yleisen järjestyksen, 442.
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alkaa, jumalanpalwclnksen jälkeen, tcrwehdyspnheeNa lokonlse»,
443.

autaa kertomuksen seuräkuuuanhoidosw hiippakuuuassa ja
uskon-opin tieteen edistymisestä wiime kokouksen jälkeen, 443.

on puheenjohtajana, asettaa ääuestystysymykseu ja antaa rat-
kaisewau äänen, 445.

kokous kestää wiikon taikka enemmänki, 446.
joka päiwä pidetään saarnaajan walitsemasta tekstistä saarna, 444

kokouksen toimitukset päättää pispa puheella, rukouksella ja siu-
nauksella, 446.

kokouksen snostmnuksct tutkii tuomiokapituli, joka asmuhaaraiu
mukaan joko ilmoittaa ne hiippakunnassa noudatettawitsi, taikka
lykkää ne yleiseen seurakunta-kokoukseeu, 447.

mitkä asiat owat seurakunta-kokoukseen lykättäwät, 447.
miten pöytäkirja kirjoitetaan, lunastetaan ja tallennetaan, 448.
hiippakunnan »vakinaiset papit suorittavat kokouksesta olewnt ku-

lungit, 448.
Pappi: kussakin seurakunnassa pitää oleman pappi, 11.

saa toisenkin seurakunnan jäsenille toimitusta tehdä, 11.
ei saa »virkansa toimitusta muukalais-uskolaiselle tunkea, 121.

jos se wapa-ehtoisesta pyynnöstä tapahtuu, käytetään lutheri-
laiseu seurakunnan käsikirjaa, 121.

ei saa poiketa julkiselle jumalanpalvelukselle määrätystä järjes-
tyksestä, 21.

ei saa jumalanpalvelusta toimittaa muussa seurakunnassa ilman
Kuvatta, taikka erityisettä määräyksettä, tahi hätätilan sitä »vaati-
matta, 27.

miten menetellään, jos sairaus taikka muu este papille tulee,
28; 29.

häneu pitää sanalla ja esimerkillä kchoittcia kotohartaudeu pitoon, 32.
hänen pitää käydä erityisissä hartaudenseuroissa, 33.
on welwollinen erityistä sielunhoitoa pitämään, opettamaan ereh-
tyväisiä, »varoittamaan Herran-ehtoollisen yleukatsojia, lohdutta-
maan hengellisesti raskasmielisiä, puhuttelemaan rikoksista tuo-
mittuja, nuhtelemaan pahan-elkisestt elämiä, oppimaan sairaita
ja wankeja, lualmistamaau hengeltä tuomittuja kuolemaa», y. m.,
89-99.

saa wirkatoimestausa palkan asianomaisilta, 119.
mitä papismiehen armolliseen käytökseen sekä wirassa että ulkona

wirasta kuuluu, 120.
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sen papin edesmastauksesta, joka lewittelee seurakunnan uskoa
ivastaan sctiwia oppeja, 122.

joka julkaisee mitä salaripissä hänelle on uskottu, 123.
joka wirantoimituksessa hamaitaan juopuneeksi, 124,

- joka ulkona Mirkansa toimituksesta on juowuksissa, 124.
joka ilman laillisetta esteettä jättää Mirkansa toimituksen teke-

mättä, taikka laiminlyö jumalanpalweluksen pitämisen, 125.
joka mihkii ilman kuulutuksetta, taikka sellaiset, joiden ei ole

lupa mennä toistensa kanssa awioliittoon, taikka esteettömyy-
destä mihkimiseen antaa määrän todistuksen, 125.

joka ottaa lahjoja, wääryyttä Mirassa edistääksensä, 125.
joka laittomasi tinkii itsellensä siwnsaatawan, 125.
joka tekee itseusä syypääksi kaikenlaisiin pienempiin rikoksiin,

126.
kun pappi huolimattomuudesta tahi wirkawirheestä edeswastcmk-

seen tuomitaan, niin palkitkoon hän myös siitä tulleen wahin-
gon, 127.

milloin pappi on palkkansa menettämiseen tuomittu, olkoon hän
kuitenkin melwollinen Mirkaansa lakkaamatta toimittamaan, 131.

jos pappi on syytetty rikoksesta, joka henkeen tahi kunniaan kos-
kee, taikka tuomittu Mirkansa menettämään, niin kielletään hän
toistaiseksi wirkaansa toimittamasta, 134.

on pantawa pois Miralta, ennenkuin hän surmasta tahi häpeälli-
sestä rikoksesta rangaistaan, 135.

jos hän syytöksestä wapautetaan, sankoon syyttäjältä palkinnon
kärsitystä »vahingostansa, 136.

jos asia jääpi tulewaisuuteeu, tutkikoon tuomiokapituli, saako hän
Mirkaansa palata, 136,

jos wimlta Pantu pappi armosta on saanut Mirkansa takaisin,
määrää tuomiokapituli hänelle palveluspaikan, 137,

kaatuwacm tautiin, mielcnheikkouteen tahi inhottawaan sairauteen
saapunut pappi on estettäwä wiran toimituksesta, 139.

mitä wieraan seurakunnan jäsenelle toimitusta tekewän papin
tulee waarin-ottaa, 155; 156.

rikoksesta syytöksessä olemata sekä mäarä-ajaksi Mirasta eroitettua
pappia ci saa maali-ehdolle panna, 160.

miten meneteltämän pitää, knn pappia tuomiokapitulissa syyte»
tään Miasta Mirassa tahi käytöksessä, 138; 392; 393; 400;
401.

katso wieläkin: Papinwirka, Wir?a-ero.
Pappila: katso Papin »virkatalo.
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Pappispuku: wirkansa menettänyt pappi ei saa pnppispuwun
merkkiä kantaa, 141.

Pappiuskirja: annetaan papiksi wihkimisen todistukseksi, 118.
on siltä takaisin waadittawa, joka laillisen woimnn saaneella pää»

töksellä on »virattomaksi tuomittu, 141.
Parannus: kirkon, katso Korjaus.
Parikunta: riitaisia parikuntia nuhtelee pispa yksityisesti pispan-

käräjissä, 366.
Pastoraali-näyte, eli wakinaista papinwirkaa wartcn tehtäwä

näyte: katso Näytteitä.
Penkkijako: kirkon, toimitetaan kirkonkokouksessa, 307.
Perheen-isäntä: hänen tulee kotiwäkensä kanssa useasti pitää

kotihartauttll, 32.
sall Papinwaalissll käyttää ääntöwaltaa, 212.
isännän kuoltua äänestäköön leski, jos hän pesää hoitaa, 212.

Perilliset: niiden änntö-oikeus papinwaalissa, 212.
Petos: katso Wilppi.
Piiri: miten kysymykset seurakunnan piirin muuttamisesta owat

nostettawat ja kasiteltäwät, 15; 307.
Piirikunta: niihin jaetaan seurakunta siweyshoidon asiassa, 337.
Pispa: hänen welwollisuutensa yleisesti, 356.

saa seurakunnan muuttamisesta nostaa kysymyksen, 15.
toimittaa papiksi-wihkimisen, 115.
on puheenjohtajana tuomiokapitulissa, 385.
kutsuu tuomiokapitulin kokoon, 396.
katsoo sen jäsenten ja wirkamiesten perään, 397.
missä asioissa hän tuomiokapitulin kanssa yhdessä tuomitsee, 357.
miten pappein-kokous on hänen pidettäwä, katso Pappein-kokous.
hänen tulee wuosittain toimittaa taikka muilla toimituttaa pispcm-
käräjiä, 358.

miten niissä menetellään, katso Pispankäriijät.
pispanwimn awonllisuudesta annetaan Keisarille tieto, 369.
miten wanli tapahtuu ja ehdolle-pano tehdään, katso Pispan-

waali.
miten hän nimitetään, 379.
miten nimitetty wihitään, katso Wihkiminen.
tekee tuomiokapitulin edessä wirkawalan, 388.
wirheistä tulee tuomiokapitulin häntä muistuttaa, 384.
missä tapauksissa ilmoitus siitä esiwallalle tehdään, 384.

Pisponksräjät: kuinka usein ne ownt pidettäwät, 358.
niillä on pispan seurassa yksi tuomiokapitulin jäsen ja notario, 359.
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sitä paitsi, Vaatimuksesta, kussakin prowastikunnassa sm Pro-
wasti ja muut papit, 359.

kuulutetaan wiimeistäänki 14 päiwää edeltäpäin kirkossa, 360.
niissä antaa kirkkoherra ensiksi kirjallisen kertomuksen, 361.
samoin myös suullisen tilin kaikesta, jota häneltä kysytään, 361.
erityisesti, tarkastellaan kirkonkirjat, tilintekokirjat ja kirkon omai-

suus, 362.
mitä yhteisissä käräjissä toimitetaan kirkossa, 363.
mitkä asiat ainoastansa papiston, kirkkoraadin ja perheen-isäntäin

läsnä ollessa käsitellään, 364.
missä järjestyksessä asiat ratkaistaan, 365.
kutka owat pispan eteen kutsuttamat erittäin waroitettawiksi, 366.
ne muistutukset papistolle, joihin syytä on, ilmoitetaan heille eri-
tyisessä kokouksessa, 367.

pispan tulee pöytäkirjaan lausua suoraan ajatuksensa papiston
ofottamastll toimesta ja ahkeruudesta, heille omistetulla oikeu-
della saada selityksensä pöytäkirjaan otetuksi, 368.

katso myöskin Pöytäkirja.
Pispanwaali: on yhtä aikaa yli koko hiippakunnan pidettäwä,

sekä myös tuomiokapitulissa, Keisarin siihen määräämänä päi-
wänä, 370; 376.

toimitetaan prowastikunnittain, 370.
osallisia siinä owat kaikki mäkinaiset ja omalla Vastauksellansa
Vakinaisia Mirkoja toimittamat papit, 371.

samoin kaikki tuomiokapitulin mäkinaiset jäsenet ja Virka-
miehet, 376.

kukin siellä, missä hän samalla aikaa on Virassa, 371.
puheenjohtaja alkaa toimituksen rukouksella ja soweliaalla puheella,

372.
toimitetaan suljetuilla lipuilla ilman allekirjoituksetta, joissa kukin

äänestää kolmea miestä, 373.
laillisesta syystä poissa-olewa saa Vaalilippunsa sisään lähettää,

373.
milloin Vaalilippu on mitätön, 375.

pöytäkirja on heti tnrknstettawa ja kaikkien walitsiain allekirjoi-
tettawa, jonka jälkeen se lähetetään tuomiokapituliin, 374.

kaikki tulleet pöytäkirjat ja tuomiokapitulin Vaalilistat aVntaan
yhtä haawaa, ja ne kolme, joilla enimmät ääniluwut on, pan-
naan Vaali-ehdolle, 377.

miten menetellään, jos kaksi taikka useampi oivat saaneet saman
Verran ääniä, 378.
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waadittawan arpailemisen toimittaa Puheenjohtaja, jos hän jää-
witön o», 378.

waali-ehdotus lähetetään heti senaatin kautta Keisarille, 379.
jos joku on luopunut ehdotussiastansa ja efiwalta siihen myön-
tyy, pidetään uusi waali, niin monta äänestämällä, knin siaa
on auki, 380.

arkkipispan waalissa owat osallistua myöskin pispa ja wakinai-
set jäsenet muista tuomiokapituleista, 381.

Pitäjän-apulainen: hänen welwollisuutensa olla kirkkoherralle
wirassa apuna, 149; 150.

miten hänen tulee wirkawapautta hakea, 157.
wertaa Kappalainen»

Poismuutto: seurakunnasta, on kirkossa kuulutettawa, cunenkuin
muutto-atcsti aunetaan, 147.

miten edellisen papin poismuuton kautta awonaiseffi joutunut tila
wastaan-otetaan, 259.

Poissanoutuminen: katso Luopuminen.
Protokollakirja: kirkonkokouksen ja kirkkoraadin päätöksistä, pitää

kirkkoherranwirastolla oleman, 146.
protokolla- ja päätöskirja pitää tuomiokapitulissa oleman, 422;

423.
Prowasti: katso Lääninprowasti.
Prowastikunnan kokous: pidetään wähintäänki kerran »vuo-

dessa, lääninprowastin siihen kutsuttua, 449.
tässä kokouksessa pidetään samaa tointa, kuin pappeinki kokouk-

sessa, 449.
Prowastikunta: seu likinäiseinpänä ohjaajana on Prowasti, 13.
prowastikuntain eli prowastinläänien asettamisesta ja jaosta mää-

rää tuomiokapituli, 17.
Prowastinkäväjät: owat lääninprowastin pidettäwät, niin usein

kuin tuomiokapituli häntä siihen käskee, 429.
niissä menetellään samalla tapaa kuin pispankäräjissäkin, 429.
toinen eksemplari käräjä-pöutäkirjaa ja tawarakirjaa lähetetään

tnomiokapituliin, ja toinen annetaan seurakunnalle lunastusta
wastaan, 430.

eri listaan kirjoitetaan aika milloin käräjät pidettiin, 430.
niissä määrätään noudatettawaksi mitä lain mukaan on käsketty;

ja muista, hywään järjestykseen lunlnwista asioista ilmoitetaan
tuomiokapitulille, 431.

silloin syynätään kirkonrakennukset ja tarpeellisiksi katsotut kor-
jaukset määrätään tchtäwiksi, 432.
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jos papin- tahi lukkarin-wirkatalossa hawaitaan hoidon puutetta,
ilmoitetaan siitä tuomiokapitulille, 432.

Pruukin-omistaja: katso Omistaja.
Pruukinsaarnaaja: katso Saarnaaja, Dmistaja.
Puheenjohtaja: kirkonkokouksessa, kuka se on, 308.

kutsuu kuulutuksella kokouksceu, 317,
esittää asiat keskusteltawilsi, 319.
tekee päätös-esityksen ja antaa malitus-osotuksen, 321.
hänellä ou äänestyksissä ratkaisema ääni, 322.
kirjoittaa pöytäkirjan, 323.
oikeaksi wahwistaa pöytäkirja-otteen, 324.
walrooo järjestystä kokouksessa, 325.
kirkkoraadissa, kuka se ou, 333.
tuomiokapitulissa, katso Pispa» Tuomiokapituli.
pappein-kokcuksessa ja yleisessä seurakunta-kokouk-sessa, katso niitä nimityksiä.

Puhtaus: kirkossa, lukkarin tulee siitä pitää lirisintä huolta, 263.
Puku, Kirkkopuku: katso Omaisuus.
Puolipäiwänkirkonmcno: katso Kirkonmeno.
Puustelli: katso Wirkatalo.
Pyhät toimitukset: seurakunnan, omat pidettäwät senrakuuuan

tunnustukseu mukaisesti, 2.
Päiwäkirja: tuomiokapitulissa, siihen merkitään kaikki siuue tul-

leet asiat ja kirjat, 422; 423.
merkitseminen on heti tehtäwä, 424.
sinetin alla tulleista mirkahakemuksista on noudatettawaua

mitä niistä erittäin ou säätty, 424.
lääniupromastin tulee sitä Pitää, 433.

Pääkirja: johon merkitään kaikki seurakunnan asujamet, miten
so cu tehty, 146.

Pääseminen papiksi: siihen waaditaan 22 wuodeu ikä sekä
muutamia sielun ja ruumiin omaisuuksia, 108.

Päästö: yleisessä syuuintunnnstuksessa yksityisesti sielunpaiinen'!!
edessä, 55.

niille, jotka erityisessä ripissä owat tunnustaneet jonkuu erityisen
synuin, 56.

rikoksista tuomituille, jotka yksityisessä ripissä osottamat syntinsä
katumista, 57.

tuomitun rikoksentekiän, toimitetaan alttarin edessä, kuu se kir-
kossa tapahtuu, 57.

katumaisille syntisille salaisessa tunnustuksessa, 58.
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missä tapauksissa päästöä pitää wiiwytettäman, 58.
milloin sitä saa ja on welwollisuus kieltää, 58.

Pää-t»n«ustukset: seurakunta tunnustaa itsensä siihen kristilli-
seen uskoon, joka on julkaistuna wanhimman kristikunnan kol-
messa pää-tunnustuksessll, 1.

Päätös, Päätöstuomio: tuomiokapitulin, miten sitä kes-
kustellaan, 410.

sen laatiminen, 411.
päätökset, jotka asianomaisille annetaan, omat Puheenjohtajan alle-
kirjoitettnwat sekä wastakirjcituksella ja sinetillä warustettawat,
411.

howi-oikeuden tutkintoon lähetettäwän päätöksen alle kirjoittawat
kaikki päättämässä olleet nimensä, 411.

papin tahi kirkonpalwelian wirkaritosta koskema Päätös lähetetään
poissa olemille asianomaisille kuwernöörin kautta, 412.

muista asioista, joissa walittaa saadaan, on se samana päiwänä
tehdyksi kirjoitettawa, julistettawa, tiedoksi-pantawa ja asianomai-
sille annettama, 413.

waali-ehdotus ja wirkaan-nimitys on samana päiwänä tehdyksi
kirjoitettawa ja tiedoksi pantawa, jona päätös siitä tehdään, 413.

kaikissa Päätöksissä ja päätöstuomioissa, joita ivastaan walittaa
saadaan, on annettama täydellinen walitus-osotus, 414.

rikosasioissa howioikeuteen 30 päiwän walitusajalla tiedon-
saannin jälkeen, 415.

muissa asioissa Keisarilliselle Majesteetille 60 päiwän wali-
tusajalla päätöksen antopäiwästä, 418.

wiralta pois tuomitsewa Päätös on 30 päiwäsjä howioikeuteen
lähetettäwä, 4 markan sakon haastella jokaiselta yli menewältä
piimältä, 416.

miten howioikeuden päätöksestä sellaisessa asiassa «alitetaan, 417.
wastattamiksi määrätyt walitukset toimitetaan kaikille niille, joihin

ne koskewat, ja annetut wastaukset lähetetään äänestyspöytä-
kirjan kanssa takaisin, 419.

miten laillisen woimcm saanut päätös, jolla pappi wiralta,Pois
tuomitaan, on toimeen Pantawa, 420.

jos hän todistuksella osottaa tehneensä armon-anomuksen, sei-
sautetaan toimeen-paneminen, 420.

kirkonkokouksen, katso Kirkonkokous.
Pöytäkirja: kirkonkokouksen, sitä kirjoittaa Puheenjohtaja, ja

on se, jos suinkin tapahtua taitaa, kohta eli wiimeistäänki 14
päiwän perästä tarkastettnM, 323.
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sen alle kirjoittawat puheenjohtaja ja wähintäänki kaksi kokouk-
sessa läsnä olemaa jäsentä, 323.

ote siitä annetaan kirkkoraadille tahi niille, joiden toimeen-
pnntawaksi päätös jätetään, 324.

jokaisella, joka tahtoo, on oikeus ottaa siitä kopin ja saada
puheenjohtaja se oikeaksi wahwistcimaan, 324.

säilytetään kirkon asiakirjain joukossa, 324.
kirkkoraadin-kokouksen, sitä kirjoittaa joku siihen kykenewä

jäsen tahi puheenjohtaja, 343.
pispankäräjäin, on notarion taikka siihen walitun papismiehen
kirjoitettawa, 359.

sen alle kirjoittawat pispa, tuomiokapitulin jäsen ja notario,
368.

yksi eksemplari sitä jätetään lunastusta wastaan seurakunnalle
ja toinen annetaan tuomiokapituliin, 368.

pispanwaalissa, 374.
läaninpiowastin maalissa, 434,
prowastinkäräjissa, 430.
pappein-kokouksessa, 448.
papinwaalissa, katso Waalipöytäkirja.

Poytätirjan-ote: tuomiokapitulista, sitä ei puheenjohtajan tu-
matta saa antaa, 425.

kirkonkokouksesta, 324.

R.
Raamatunkäännös: yleisen seurakunta-kokouksen walitsemat mie-

het walmistawat siihen ehdotuksen, jonka seurakunta-kokous saa
ottaa seurattawaksi, 455.

Raamatun selittäminen: on tutkinnossa mäkinaista papin-
wirkaa Marten suoritettawa opinnäyte, 163.

Raamatunselitys: katso Rukoushetki.
Raskasmielinen: hengellisesti raskasmielisiä pitää papin, kut-

suttuna taikka kutsumatta, Jumalan sanasta kokea lohduttaa, 92.
Riemupäiwä: jumalanpalweluksesta semmoisena pniwänä mää-

rätään erittäin, 22.
Niitä: edeswastaus papille, joka elää riidassa ja eripuraisuudessa

wirkaweljeinsä tahi seurakuntalaistensa kanssa, 126.
riidassa ja eripuraisuudessa elämät seurakunnan jäsenet kutsutaan

pispankäräjissä erityisesti waroitettawiksi, 366.
Rikos: siitä tuomituista tulee papin pitää erityistä sielunhoitoa, 93.
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tulewat kirkkokurin alle, jollei he »mallisesta rangaistuksesta
ole ojennusta ottaneet, INI.

siitä syytetty taikka wastaiseen aikaan jätetty on ennen ehtoollisen
nauttimista tunnustukseen kchoitettmua, 68.

papin tekemistä rikoksista, katso Pappi,
ne, jotka rikoksen-teossa owat saaneet surmansa, haudataan hiljai-

suudessa, 88.
Rikos-asiain luettelo: uiistä seurakunnan jäsenistä, jotka

maallisessa oikeudessa owat rikoksista syytettyinä olleet, pitää
kirkkoherra luettclou, 146.

Ripillelaskeminen: sitä waaditaan enueu ensimäistä Herran
ehtoollisella käyntiä, 4; 65.

pidetään yhteisesti kaikkien rippilasten kanssa kirkossa, 48.
saatetaan kuitenkin, kelpaawista syistä, eriksensä waan muuta-

mille pitää, 48,
ripillelaskcmisen juhlallisuudessa tuuuustawat lapset julkisesti

uskonsa, 48.
Nippi: mitä papille ripin turwissa uskotaan, älköön hän ilmoit-

tako, 58.
älköönkä myöskään, todistajaksi käskettynä, sitä oikeudessa jul-

kaisko, 58.
jos sen tekee, menettäköön wirkansa, 123.
miten menetellään, jos joku siinä tuuuustaa hankkeissa olewan

rikoksen, 58.
yleinen, on pidettäwä walmistukseua Herran ehtoolliselle, 54.

kutka yhdessä tahtowat käydä Herrau ehtoolliselle, niiden pitää
myös yhdessä oleman kirkossa ripillä, 54.

yleiseu synnintunnustuksen saa se, joka tahtoo, tehdä yksi-
nänsä sielunpaimenelle, 55.

erityinen eli salcirippi, pidetään niiden kanssa, jotka sitä
halajawat, 56.

pannaan-pantu, joka erityisessä ripissä pyytää syntinsä an-
teeksi, woi jälleen saada oikeuden Herran ehtoollisella käydä,
101.

miten erityinen rippi niiden kanssa pidetään, jotka julkisista tör-
keistä rikoksista owat tuomitut, 57.

semmoisia ei saa, ilman erinäisettä ripittä, Herran ehtooll!
selle laskea, 65.

erityisestä ripistä salaisen tunnustuksen kanssa, 58.
katso Päästö.

Rippikoulu: yhteinen, on joka wuosi pidettämä, 46
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ajan pitnndeu sille määrää tuomiokapituli, kuulusteltuansa
papistoa ja seurakuntaa, 46.

erityinen, pidetään niille lapsille, jotka kaksi »vuotta owat käy-
neet yhteistä rippikoulua, mutta eiwät ole katsotut »valmistu-
neiksi, 47.

yksityinen, sitä saa se oman taikka »vieraan senrakunuan pappi
pitää, jota siihen pyydetään, 46; 155.

lukkarin tnlee rippikouluuuorisolle opettaa koraaliweisuuta, 263.
»niten niiden kanssa menetellään, jotka itse laiminlyöwät rippi-

konlun, taikka sieltä estä»vät lapsiansa, 46; 105.
Rippilasten luettelo: siihen kirjoitetaan ne rippilapset, joita

kunakin »vuonna on ripille lasketin, 146.
Rukoukset ja esirukoukset: jotka julkista jumalanpalvelusta

»varten o»vat säättyinä, pidettäkööt niin, kuin ne sisältönsä puo-
lesta wahwistetut o»vat, 26.

esirukoukset sairasten puolesta, lapsensynnyttäjäinkirwoitnksesta y. »n.,saa saarnamies tilaisuuden mukaan somitctnilla sanoilla pitää, 26.
Rukoushetki: raamatunselityksen kanssa, on pidettäwä kaupunki-

seurakunnassa »vähintäänkin yhtenä arkipänvänä joka wiikko, 20.
maaseurakunnassa, missä paikkakunnälliset kohdat sitä »vaati-

wat ja myöntämät, 20.
saarnalla Kristuksen kärsimisen historiasta, kaupungeissa neljänä

ensimäisenä arkipäiwäuä pääsiäisen aluswiikolla, 20.
Rukoushuoneen saarnaaja: katso Saarnaaja.
Rukouspäiwä: siitä määrätään joka kerta eriksensä, 22.
Ruumissaarna: katso Hautaaminen.

S.
Saarna: pidetään tawallisina sunnuntai- ja juhlapäiwinä Evan-

keliumikirjassa määrätyistä teksteistä, mutta muina pyhäpänvinä
siksi kertaa erittäin »valituista teksteistä, 23.

siihen ei saa sopimattomia sekoittaa, 23.
sitä tekewän papin edcswastaus, 126.
maallissäätyisen saarnaluwasta, 106.
kirkkoherra tekee joka wuosi saarnawuoroista jnkokirjan, 152.
saarnamies saa aina siksi kerraksi määrätä wirret, 24.

mitä hänen on rukouksista ja esirukouksista noudattamiueu, 26.
Saarnaaja: pruuki- ja rukoushuoneseurakunnissa hoitaa »vir-

kaansa samalla oikeudella ja welwollisuuoella kuin kirkkoherra,
151.



.^ Regiuteri

Vankihuoneen, lasaretin ja sairashuoneen sekä sotapappi on kai-
kessa, mitä tulee Varsinaiseen kirkonpalwelukseen ja sielunhoitoon,
suorastansa tuomiokapitulin katsannon alla, 154.

miten wirkawapaus on hänen haettawa ja knka sen myönnyttää,
157; 159.

pruukille taikka muulle Valmistuslaitokselle kutsuu se saarnaajan,
jonka laitos on, mutta tuomiokapituli antaa hänelle wirkawah-
wistuskirjan, 248.

lasarettiin, pamnnushuoneesen, sairashuoneesen tahi muuhun ar-
meliaisuuden laitokseen tuomiokapituli, kuulusteltuansa asian-
omaisten mieltä, 249.

wankihuoneesen ja ojennuslnitokseen nimittää tuomiokapituli sopi-
wimman, 250.

sotilaispappi nimitetään wirkaansa niinkuin siitä erittäin on säätty,
mutta tuomiokapituli tutkii hakuwaltaisuuden, 251.

Saarnakoetus eli näyte: saarnaVirkaan Vihkimistä warten, 110.
wakinaisen papinwiran tutkintoa warten, 163.
semmoiseen Virkaan hakewan, katso Lähetyskirje.

Saarnalupa: papissäätyyn kuulumattomille, hywiksitunnetuille
ja kristillismielisillc hengille saattaa tuomiokapituli, koeteltuansa
heitä ensin, antaa luwan saarnata, 106.

saarnawirklllln aikowille yli-oppilaisille saa seurakunnan kirkko-
herra antaa luwan saarnata, 106.

Saarnawirka: yli-oppilainen, joka siihen itseänsä Valmistelee,
saa seurakunnan kirkkoherran luwalla saarnata ja kristin-opin
opettamiseen osalliseksi käydä, 106.

katso myöskin Papinwirka»
Saarnawirkaan »vihkiminen: katso Papiksi »vihkiminen.
Sairas: papin pitää kutsuttaissa käydä sairaan tykönä, 95.

ja kutsumattakin, warsircki jos sairas on jumalattomasti elä-
nyt, 96.

samoin, kutsuttuna tahi kutsumatta, kun tarttuwainen kulku-
tauti liikkuu, 97.

sairaille on lupa Herran ehtoollista kotonakin jakaa, 62.
miten menetellään papin sairaaksi tullessa, 28.

Tairasmielinen: sna käydä Herran ehtoollisella, kuu hän sel«
wällä päällä on, 67.

Sakramentti: katso Kaste, Herran ehtoollinen.
Salarippi: katso Rippi.
Salawuotens: siitä tuomittu pappi eroitetaan määrä-ajaksi Vi-

rasta, sen rangaistuksen lisäksi, jonka yhteinen laki määrää, 135.
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Sekalais-afiat: niistä keskustellaan pappein-kokouksessa, 447.
niistä antaa yleinen seurakunta-kokous esiwallalle lauseen ja esit-

tää toiwotuksia, 455.
Selitys: katso Wastaus.
Senaati: päättää kysymykset jo olewain seurakuntain muutoksesta

ja jakamisesta sekä uutten asettamisesta, 15.
sinne on luettelo tuomiokapitulien tutkittawina olleista uskon-

asioista joka wuosi lähetettawä, 394.
walitukset tuomiokapitulin päätöksistä ja tuomiopäätöksistä stwili-

asioissa annetaan 60 päiwässä senaatin talousosastoon, 418.
wertaa Gfiwalta.

Seurakunnan jäsen: katso Jäsen.
Seurakunta (uskokunta): ewankelis-lutherilaisen seurakunnan

Suomessa tunnustus, 1.
sen Pyhät toimitukset owat pidettäwät ja sen julkisesti käytettä-

wiksi otetut kirjat pitää oleman tehtyinä tunnustuksen mukai-
sesti, 2.

sillä on oikeus yleisessä seurakunta-kokouksessa esitellä lakia seura-
kunnan omissa asioissa, 14; 455.

ottaa käytettäwiksi uskon-opilliset kirjansa, 455.
antaa lauseita ja ehdotuksia niistä kysymyksistä, jotka koske-

wat seurakunnan ja waltion taikka seurakunnan ja muideu usko-
kuntain keskinäistä wäliä, 455.

seurakunnan jäsenet, katso Jäsen.
Seurakunta (kirkollissenraiunta): ewankelis-lutherilaisen

seurcckunnan jäsenet Suomessa owat jakauneina kirkollis-seura»
kuntiin, 7.

seurakunnat owat yhdistetyt hiippakuntiin, 13.
tukin kuuluu siihen seurakuntaan, jossa hän on kirkonkirjoissa, 8.
jokaisella seurakunnalla on oikeus itse hoitaa asiansa ja omaisuu-
tensa, 9.

miten ja kenen kautta se tapahtuu, 12.
on welwollinen hankkimaan ja vimmassa pitämään mitä kirkolli-

siin asioihin seurakunnassa kuuluu, 10.
jokaisella seurakunnalla on yksi taikka useampi pappi, 11.
on welwollinen maksamaan papeillensa palkan, 119.
saa piiri-alansa jakamisesta ja muuttamisesta nostaa kysymyk-

sen, 15.
miten semmoiset kysymykset käsitellään, 15; 307.

M päättää uuttm papinwirkain asettamisesta ja entiseltä ole-
wain lakkauttamisesta, 16.
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määrää urkujen soittamisesta jumalanpnlweluksessa, 25.
on welwollinen tointa pitämään holhonmttomain lasten kirjan-

luwusta ja kristin-opin taidosta, 45.
nauttii sitä oikeutta papin Valitsemisessa, joka sille erittäin Va-

kuutettu on, 246.
kunkin seurakunnan tulee kirkonkokouksessa neuwotella yhteisistä

asioistansa, 306.
Sielunhoito: erityinen, on papiston welwollisuutena, 89; 107.

oikeudesta ja welwollisuudesta siihen osaa ottaa eiwät muutkaan
seurakunnan jäsenet ole ulossuljetut, 107.

wertnll Pappi, Kirkkoherra.
Sielunpaimen: antaa Päästön sille, joka yksinänsä hänelle tekee

yleisen synnintunnustuksen, 55.
pitää erityistä rippiä niiden kanssa, jotka omantunnon hädässä

ja lewottomuudessa pyytämät neuwoa ja lohdutusta Jumalan
sanasta, 56.

samoin niiden kanssa, jotka salaisessa tunnustuksessa ilmoit-
tawat jonkun rikoksen, joka heidän omaatuntoansa waiwaa, 58.

wertaa: Pappi, Rippi.
Sihteeri: tuomiokapitulin, hänellä on pysywäinen istunto-

ja puhewlllta kapitulissa, 385.
tuomiokapituli ottaa, kuulutetun hakemusajan jälkeen, sihteeriksi sem-

moisen, joka on lain-opissa koeteltu ja harjaantunut mies, 389.
hänen pitää hankkia takaus, jos rahawaroja hänelle uskotaan, 389.
tekee tuomiokapitulin edessä wirkawalan, 390.
hänen pitää jokaisena arkipniwänä tuntia ennen kello 12 oleman

Virkahuoneessa, sisälle tulewia asiakirjoja wastaan ottamassa ja
päiwäkirjaan kirjoittamassa, 424.

hänen Virkarikoksensa tuomitsee tuomiokapituli, 427.
wilpistä ja petoksesta rahain hoidossa pannaan hän kohta uu-
raita Pois ja syytetään siitä myös maallisessa oikeudessa, 427.

Sijais-istujaksi kutsuminen: tuomiokapituliin, milloin ja mi-
ten st tapahtuu, 387; 408.

Sisustaminen: kirkon, miten kysymyksen kanssa siitä menetellään,
292; 293.

Siwusaatawa: pappi, joka ehdottelee itsellensä jonkun siwusan-
tllwan, johon hänellä ei oikeutta ole, rangaistaan määrä-aikai-
sella Mirka-erolla, 125.

Soittimilla soittaminen: katso Urut.
Soimaaminen: tuomiokapitulin edessä taikka sitä itseänsä, miten

siitä syytetään, 406.
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Sota: Mirkansa tähden sodassa olemalle maalipapille ei lähetys-
kirjettä koetuksen tekemisestä anneta, 185.

Sotapappi, Sotilaispappi: katso Saarnaaja.
Towintokirja: siihen otetut tunnustuskirjat on ewankelis-lutheri-

lainen seurakunta Suomessa hywiksi omistanut, 1.
Spitali: siihen saapunut pappi on estettäwä wiran toimittami-

sesta, 139.
Sukulainen: häntä kehottekaan tointa pitämään hoitamattomien

lasten kristillisestä kaswatuksesta, 44.
omaa sukulaistansa ei kukaan ole kielletty papinwaalissa äänes-

tämästä, 214.
tuomiokapitulin jäsen ei saa käsitellä kysymyksiä oman sukulai-sensa wirkakoroituksesta, 409.

Suljettu: se, jonka tuomiokapituli on määrännyt Herran eh-
toolliselta ulossuljetuksi, ei saa sitä nauttia niin kauwan kuin
asia on sillä kannalla, 65,

kirkkoraati saattaa tämän oikeuden hänelle Mensa antaa, jos
hän syntinsä erityisessä ripissä tunnustaa ja anteeksi pyytää, 101.

Sunnuntai: kunakin sunnuntaina on yhteinen jumalanplllwelus
pidettäwä, 18.

Surma: pappi, jota maallisessa oikeudessa siitä' syytetään, on
torstaiseen kiellettäwä wirkaansa toimittamasta, 134.

siitä tuomittu Pappi on pantawa wiralta pois, ennenkuin hän
maallisen rangaistuksensa kärsii, 135.

jos surma on tapahtunut Vähäisemmästä Varomattomuudesta,
taikka kobtipäisestä hengen Varjeluksesta, pitäköön hän Virkansa,
135.

jos asia jääpi tulewaisuuteen, tutkii tuomiokapituli saako hän
toimitukseensa palata, 136.

Synninpäästö: katso Päästö.
Synti: julkinen, katso Pahuus.
Syyni: kirkon uudesta rakentamisesta, korjaamisesta tahi sisus-

tamisesta, sitä pyytäköön tuomiokapituli kuwernööriltä, 293.
walmnksi rakennetun kirkon syynääminen, 295.
kirkkowäärtin pitää joka muosi syynätä kirkko ja siihen kuulumat

rakennukset, 352.
Syytetty: törkeästä rikoksesta, on ennen Herran ehtoollisella käyn-

tiä tunnustukseen kehoitettawa, 68.
surmasta tahi kunniaan koskemasta rikoksesta syytetty pappi on

toistaiseen kicllettäwä Mirkaa toimittamasta, 134.
saa sinä aikana palkkansa nauttia, 136.



52 Registeri,

tilaton Papismies saa elatusapua tuomiokapitulin huolen-
pidolla, 136.

syyttömäksi tuomittu saakoon syyttäjältä palkkion, 136.
miten menetellään, jos asia jääpi tulewaisuuteen, 136.

Syyttäjä (kruunun): woi papin wirkawioista ilmoittaa tuomio-
kapitulissa, 138.

tuomiokapituli woi hänellä syytättää pappia «urassa tahi elä-
mässä tehdyistä wioistll, 400.

hänelle annetaan tieto kirkonkokouksessa tapahtuneista epäjärjes-
tyksistä, 325.

«uralliseksi syyttäjäksi woidaau myöskin, tehtäwälä wirkasyytöstä
warten, määrätä joku tuomiokapitulin Virkamiehistä, 400.

Syytös: pappia wastaan, ilmoitetaan tuomiokapitulissa, joka
tutkii mitä sen johdosta laillisesti tehtämän pitää, 138; 392.

miten tutkinto pidetään, 400.
rikoksesta, lähetetään maallisen oikeuden tutkittawaksi, 399.
laittomuuksista Papinmaalissa, 405.

Täädyt: katso Keisari, Waltiopäiwät.

T.
Taidollisuus: papinwirkaan hallan, mikä siksi luetaan, 173.

suurempi taidollisuus ja ansiollisuus tuottawat etu-oikeuden waali-
ehdotuksessa, 175.

miteu ne owat keskenänsä werrattawat, 176.
suurempi taidollisuus otetaan erityisesti lukuun, waali-chdotusta

tehdessä kaupungin- taikka yhdistellyin kaupungin- ja maaseura-
kuntain kirkkoherran-wirkoihin, 176.

Takaus: tuomiokapitulin wirkamiehen, 389.
lukkarin» ja urkunistinwirkaan hakewan, 266,

Taloudenhoitaja: eli kirkkowäärti, tuomiokirkon, 355.
Tarkastus: kirkonkokouksen päätösten, katso woytätirja.

kirkkoraadin Pöytäkirjan, 345.
Tawarakirja: kirkon omaisuudesta ja pappien wirkataloista, on

kirkkoherranviraston kirjoitettawa, 146.
Tawarankatselmus: katso Kalunkatselmus.
Teksti: wuotisina sunnuntai- ja juhlapäiwinä saarnataan evan-

keliumikirjassa asetetuista teksteistä, 23.
muina päiwinä niistä teksteistä, jotka joko siksi kerraksi ownt
määrätyt taikka saarnamies wapaasti walitsee, 23.

pappeinkokouksessa walitsee saaruaaja tekstin, 444,



Registeii. 5»

Tiedoksi-pano: aromaisesta papiuwirasta, 166.
waali-ehdotukseen ja wirkaan-nimitykseen koskewista kysymyksistä,

171; 181.
päätöksistä, jotka tuomiokapitulissa julistetaan, 413.
llwonaisestll lukkarin- ja urkunistinwirasta, 266.

Tilikirjat, Tililaskut (kirkon): tutkitaan kirkonkokouksessa,
307; 314.

kirkkowäärtin pitää kultakin kuluneelta Papilliswuodelta tehdä eri
tili jokaisesta rahastosta ja ennen Kesäkuun loppua antaa tili-
kirjansa kirkkoherralle, 350.

tutkitaan myös pispankäräjissälin, 362.
wertaa Kirkkowäärti.

Tilinteko: kirkon rahoista, katso Omaisuus, Kirkkowäärti.
Tilintutkiat: kirkon tilikirjain, rvalitaan kunkin wuoden ensimäi-

sessä Vakinaisessa kirkonkokouksessa, 314.
Todistajain kuulusteleminen: jos sitä tuomiokapitulissa pyy-

detään, niin toimitetaan se asianomaisen tuomio-istuimen edessä,
404.

Todiste, Todistus: kirkonkirjasta, älköön sellaista todistusta
kiellettäkö, kun joku asianomainen sitä Pyytää, 147; 155.

miten menetellään knn kirkkoherra on jääwissa sitä antamaan,
147.

poismuutto on kirkossa kuulutettaroa, ennenkuin atesti siitä anne-
taan, 147.

asianomaisetta todistuksetta älköön pappi wieraan seurakunnan
jäsenelle roirkatoimitusta tehkö, kun kysymys on rippikoulusta,
ehtoollisen annosta ja Vihkimisestä, 155.

siihen tehdään muistutus Herran ehtoollisella käynnistä, 156.
muusta wirkapalweluksesta annetaan tieto sen seurakunnan kirkko-

herralle, johon plllwelusta saanut kuuluu, 156.
kuulutustodistuksetta älköön muu pappi Vihkimistä toimittako,

kuin se, joka kuulutuksen on antanut, 76.
wiranteosta, milloin semmoinen on papinwiran hakemukseen lii-

tettäwä, 167.
Toimeenpano: kirkonkokouksen päätöksen, 328.
Toimitukset: kirkolliset, niitä Warren pitää kussakin seura-

kunnassa oleman yksi taikka useampi pappi, 11.
niihin saadaan wieraanki seurakunnan pappia käyttää, 11.

Tunnustukset: katso Psätunnustnkset.
Tunnustus: ewankelis-lutherilaisen seurakunnan Suomessa uskon-

tunnustus, 1.
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sen mukaisesti owat seurakunnan pyhät toimitukset pidettäwät
ja sen seurakunnalliset kirjatkin tehtäwat, 2.

rikoksen tunnustaminen, katso Nippi.
Tuntematon: seurakunnassa, milloin ja missä järjestyksessä

hänelle saadaan Herran ehtoollista antaa, 69; 155.
haudataan hiljaisuudessa, 88.

Tuomiokapituli: sen kokoonpano, 385.
kuka siinä puhetta johdattaa, 387.
mitkä jäsenet walitaan, j« miten se tapahtuu, 386.
kutka tarwittaissa woidaan siais-istujaksi ottaa, 387.
miten sihteeri ja notario otetaan sekä työt heidän leskensä

jaetaan, 389.
sen wirkamiehet rooidaan papiksi wihkiä, jos sitoutuwat papilli-

seen Virantoimitukseen, 111.
katso edellensä Pispa, Asessori, Sihteeri, Notario.

sen työjärjestys: kokoutuu puheenjohtajan kutsumukselle niin
nsein kuin asiat sitä waatiwat, 396.

mitkä asiat asessori, jaon mukaan, malmisina ja esittelee, 398.
mitkä sihteeri toimittaa esiteltäwiksi, 398.
mitä asioita ei tutkintoon oteta, 392; 399.
miten wäite siitä tutkitaan, ettei asia kuulu tuomiokapituliin,

403.
jäsenien jääwistä, 409.
kolme Mwitöntä jäsentä woiwat tehdä laillisen päätöksen,

jos yksimielistä owat, 408.
jos silloin erimielisyyttä ilmestyy, otetaan niin monta siais-

istujata, että tuomiokapituli täysilukuiseksi tulee, 408.
wirkalln ehdottamisen ja nimittämisen asioissa pitää täysi-

lukuinen tuomiokapituli olla istumassa, 408.
niissä asioissa pitää kunkin jäsenen erittäin antaa lauseensa,

älköönkä sitten sitä ääntöänsä muuttako, 410.
hänen tulee lauseensa antaa senkin waalisiasta, jonka hän on

kelpaamattomaksi katsonut, mutta enemmistö kelpaawana pitää,
410.

kaikki jäsenet wastaawat yhteisesti laiminlyödyn waarinpidon
kautta tulleesta wahingosta, 427.

miten asiakirjat sisään annetaan ja wastaan otetaan, 424.
mitä kirjoja siellä pidetään, 421—423.
otteita pöytäkirjasta ja asiakirjoista ei saa puheenjohtajan

suostumuksetta autan, 425.
sen welwollisuudet ja walta, ylimalkaan, 391,
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pitää kirkollishallitusta, jokainen hiippakunnassansa, 13; 391.
moi nostaa kysymyksen muutoksesta seurakuntain piiri-alassa, 15.
tutkii ja wahwistaa seurakunnan päätöksen papinwirkain aset-

tamisesta ja lakkauttamisesta, 16.
määrää prowastinläänien asettamisesta ja jakamisesta, 17.
kutsuu ja määrää apupappeja, 112.
määrää heidän palkkansa, joll'eiwät asianomaiset siitä sowi,

119.
ottaa tutkittawaksensll ilmoituksen papin Miasta wimssa ja

käytöksessä, 138.
miten niissä tapauksissa tutkinto pidetään ja julkinen syyt-

täjä määrätään, 400.
syytetyn tuottamista anotaan kuwernööriltä, 401.
tuomitsee papin käytöksestä mirassa ja elämässä, paitsi rikos-

asioissa, jotka kuulumat maalliseen oikeuteen, 392.
määrää edusmiehen oikeus-asioissa, 393.
samoin riita-asioissa papiston säätämistä ja mirkataloista,

395.
ei saa uskon-asioissa tuomita, maan ainoastansa kutsua syy-

tetyt eteensä waroitettawiksi, 394.
luettelo semmoisista asioista, taikka kertomus, joll'ei niitä ole

ollut, lähetetään Senaatiin, 394.
tutkii ja tuomitsee jäsenien mirkarikokset, mutta wiranmenetys-

tuomio lähetetään howi-oikeuden tarkastettamaksi, 426.
samoin notarion, maikka wiranki menetyksestä olisi kysymys,

427.
tuomitsee oman myöntämisen, wapaa-ehtoisen tunnustuksen

taikka kirjallisten todistusten ja asiakirjain nojalla, 404.
jos todistajain kuulustamista pyydetään, niin tapahtuu se

tuomio-istuimen edessä, 404.
tuomitsee waalisaarnaajan, waalinpitäjän ja maalinotariou

laittomuuksista, 405.
sen melwollisuudet tiedoksi-panon, waali-ehdotuksen,

»vaalin, wirkaan-nimityksen ja wirkawahwistuskirjan
suhteen paftinwirkoja koskemissa asioissa, katso niitä nimityksiä,

miten walitus- ja hakemusasiat käsitellään, 402.
miten menetellään soimauksen kanssa tuomiokapitulin edessä taikka

sitä waswlln, 406.
miten hywitys- tahi palkinto-kysymyksissä, 407.
keskustelemisesta tehtäwää päätöstä Marten ja sen laatimisesta,

katso Päätös.
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Tuomiokirja: tuomiokapitulissa, pidetään kaikista wirkawirheita
ja rikoksia koskewista asioista, joita siellä on käsitelty, 421; 423.

Tuomiokirkko: on seurakunnan rakennettavia ja woimassa pidet»
täwa, mutta sen ohessa myös sitä warten erittäin määrätyillä
rahoilla, 290.

siinä toimitetaan papiksiwihkiminen, 116.
Tuomiokirkon taloudenhoitaja: katso Kirkkowäärti.
Tuomioprowasti: toimittaa papiksiwihkimisen kun pispanwirka

on awonaisena taikka Pispa sairauden tähden estettynä, 115.
on wara-puheenjohiaja tuomiokapitulissa, 385.
on itsestänsä määrätty prowastt siinä prowastikunnassa, jossa

hän on kirkkoherra, 434.
hakuwaltaisuudesta tuomioprowastin wirkaan, 165.

Tuomittu: niiden, jotka maallinen oikeus on rikoksista tuomin-
nut, pitää käymän erityinen rippi, ennenkuin Herran ehtoolli»
selle pääsewät, 57; 65.

pitää papistolta saaman hengellistä hoitoa, 93.
tulewat kirkkokurin alle, joll'eiwät parannusta tee, 101.

wirkansa menetykseen tuomittu pappi kielletään wirkaa toimitta-
masta, waikk'ei päätökseen ole tullut laillista woimaa, 134.

Tuottaminen: kirkkoraadin eteen, 342.
papin, tuomiokapitulin eteen, 401.

Tutkinto: katso Näytteitä.
Tylyys: lapsia, perhettä tahi alustalaisia kohtaan, saattaa kirkko-

kurin alle, 103,

u.
Ulkomaa: wirkansa tähden siellä olewa papinwiran hakia on

waalikoetuksesta wapaa, 185.
Ulossuljettu: katso Suljettu, Panna
Urkunisti: hänen tulee julkisessa jumalanpalveluksessa ja muissa

kirkollisissa toimituksissa urkuja weisuun ohessa soittaa, 264.
missä urkunistin- ja lukkarimvirat owat erinänsä olleet, älköön
niitä yhdistettäkö, 265.

miten ja missä ajassa urkunistinwirkaan haetaan, 266.
urkunistinwiikaa hakewan pitää paneman täydellinen takaus, 266.
mitä semmoisen wiran hakmvaltaisuuteen waaditaan, 268.
urkunistinwirkaa ei yksin ajoin saada useammassa seurakunnassa

hakea, 269.
miten ja kenen wanli-ehdotus on tehtäwa, 270.
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jos waan yksi on ehdolle pantuna, saatetaan hän kysymyspäiwänä
Virkaan nimittää, 275.

urkunistinwaali, katso Lukkarinwaali.
mirkllwahwistuskirjau urkunistille antaa tuomiokapituli, 281.
miten urkunistin wirkawikain kanssa menetellään, 285.
urkunisti, jota syytetään häpeällisestä rikoksesta, on toistaiseen

eroitettawa wirkaa toimittamasta, 286.
Urut: urkuja tahi muita sopiwia soittimia saadaan jumalanpa!»

weluksessa käyttää, 25.
niista määrää seurakunta, 25.

Uskollisuuden ja kuuliaisuuden wala: katso Wala.
Uskon asia: niissä älköön tuomiokapituli tuomitko, waau howi-

oikeus tuomiokapitulin ilmoituksesta, 394.
luettelo tuomiokapitulin tutkittawina olleista uskon-asioista, ja il-

moitus, jos niitä ei ole ollut, lähetetään joka Vuosi senaatiin, 394.
Uskontunnustus: ripille laskemisen juhlallisuudessa tekemät

rippilapset uskontunnustuksensa, 48.
Vertaa Tunnustus.

Uudesta rakentaminen: kirkon ja kellotapulin, katso niitä
nimityksiä.

W.
Vsaali: asessorin, katso sitä nimitystä,

seurakunta-kokouksen edusmiehen, oikeutetut papissäätyisiä
edusmiehiä Valitsemaan owat tuomiokapitulien jäsenet ja Virka-
miehet sekä seurakunnissa ja kouluissa uurtaa toimittamat papit,
452.

waali pidetään prowastikunnittain tuomiokapitulin siihen mää-
räämänä päiwänä, ja yksin ajoin tuomiokapitulissa, 452.

maallissäätyistä edusmiehiä walitsewat waalimiehet, jotka owat
määrätyt yksi kunkin kirkkokunnan puolesta, miesluwuu mukaan
kirkonkokouksessa, 452.

itse wllllli toimitetaan proVastituunittain, ja niin että joku
prowastikunnassa tahi siitä ulkona asuwa maallissäätyiuen wali-
taan, 452.

ne, jotka Vaaleissa owat saaneet enintä lähimmät äänet,
käywät Valittujen Varajäseniksi, 452.

näistä Vaalitoimituksista on lupa »valittaa asianomaiseen
tuomiokapituliin, 452.

tilintutkiain ja muiden seurakunnan palVelusmies-
ten, 314.
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kirkkoraadin jäsenen: katso sitä nimitystä.
katso muutoin Pispanwaali, Lciäninprowastinwaali,
Papinwaali, Lukkarinwaalt.

Waali-ehdotus, Waaliinpano: pispanwirkaan, 377; 378.
lähetetään senaatin kautta Keisarille, 379.
jos joku on luopunut ehdotussiastcmsa ja esiwalta siihen myön-

tyy, pidetään uusi waali, jossa uiin monen päälle äänestetään
kuin siaa on auki, 380.

lukkarin ja urkunistinwirkaan, 270 272.
papinwirklllln, missä ajassa se on tehtäwä, 168.

kutka siitä owat poissuljetut, 160.
useampaa wirkaa ehdotellen hakewalle ei wanlisiaa anneta, 169.
jos joku hakee hänen itsensä jälkeen nwoimeksi jäänyttä papin-

wirkaa, taikka toista semmoista, ennenkuin kaksi ajastaikaa wii-
meksi saadun wirkansa wastaan-ottamisesta on kulunut, niin tut-
lii tuomiokapituli, onko hän Vaaliin pantawa, 170.

siihen asetetaan kolme, sen mukaan kuin kukin heistä taidolli-
suudessa ja ansiollisuudessa on muita ja toisiansa etewämpi, 172.
- miten nämät omaisuudet luetaan ja toisiinsa »verrataan,

173—176.
miten menetellään kun ei yksikään hakioista ole waaliin kel-

paawa, 171.
miten, kun täysilukuista waali-ehdotusta ei saada, taikka ei

ketääu hllkiaa ole tullut, 179.
varhaisemman tiedoksi»panon aikana hakeneilla on etu-oikeus

myöhemmin hakeneiden edeltä, 180.
miten kysymys waali-ehdotuksesta on tuomiokapitulissa käsi-

teltäwä, 410.
asetettu waali-ehdotus on samana päiwänä tehdyksi kirjoitet-

tawll jatiedoksi pantawa, walitus-osotuksenkanssa, 181; 413; 414.
älköön kukaan wnalisiastansa sanoutuko pois ilman kelpaa-

witta syittä, jotka tuomiokapituli tutkii, 182.
pois sanoutumisen kantta awonaiseksi käynyt maalisia on täy»

tettäwä, 182.
miten menetellään, jos joku waalipapeista kuolee taikka määrä-

ajaksi eroitetaan wirasta, ennenkuin wirkaan-nimitys on tapah-
tunut, 183.

jos niin käy saarnaplliwän määräyksen jälkeen, menetellään
säännön mukaan §§:Zsä 182 ja 190.

sittenkuin waali-ehdotus on saanut laillisen woiman, owat
missiwikirjeet annettnwat, 184.
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miten menetellään, jos maaliin ehdoteltuja wastaan kysymys-
päiwänä muistutusta tehdään, 203; 204.

ei kukaan waalipapeista saa olla waalissa läsnä, 221.
häntä älköön määrättäkö hakemuksessa olewllta wirkllll toi-

mittamaan, 253.
se waalipllpeista, joka tuomiokapitulin määrättäwaän wirkaan

on saanut kolme neljäs-osaa tahi enemmän maalissa annetuista
äänistä, saa wirkawahwistuskirjan, 242.

miten menetellään, jos ei kukaan waalipapeista ole saanut
semmoista ääntö-enemmistöä, 243.

jos joku niistä, jotka Keisarin määrättäwaän papintilaan
owat waali-ehdolla, julistetaan waalistansa menettäneeksi, niin
on toinen siihen pantawa, 239.

samoin tuomiokapitulin määrättäwaän papinwirkaan, jos sen,
joka maalista pois pannaan, olisi pitänyt saada wirkawahwistus-
kirja, 239.

Waalikoetus: katso Näytteitä.
Waalikysymys: katso Kysymyspäiwä.
Maalilippu: pllpinwaalissa, on sinetillä lukittuna annettawa

esiin, 223.
samoin pispanwaalissa, 373.

jos pispanwaaliin annetussa maalilipussa on allekirjoitus, taikka
enempi tahi wähempi kuin kolme nimeä, taikka jos se on wää-
rään maalipaikkaan lähetetty, niin olkoon mitätön, 375.

Woalilista: papinwaaliin, kenen ja miten se on tehtäwä, 196.
miten, kun kaupunki- ja maaseurakunnat oivat yhtenä kirkko-

kuntana, 197.
luetaan ja tutkitaan kysyinyspäiwänä, 207.
ilmoitetut ojennukset pannaan sekä waalilistaan että pöytäkir-

jaanki, 208.
molempain waalilistan eksemplarein alle kirjoittawat waalinpitäjä,

waalinotario ja kaksi seurakunnan jäsentä, 215.
toinen cksemplari pannaan kirkon arkkuun ja toinen pidetään

seurakunnan saatawana, 215.
sen lopullinen tarkastaminen tapahtuu waalipäiwänä ennen esille

huutoa, 220.
ainoastansa kysymyspäiwänä waaditut taikka sen jälkeen tapah-

tuneet muutokset ylösotetaan, 220.
siihen merkitään myöskin asiamiehen kautta annettu ääntö, 226.
miten Vaalilistat owat waalin pidettyä tarkastettawat ja allekir-

joitettawat, 229.
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toinen eksemplari lähetetään tuomiokapituliin ja toinen pidetään
Valitusaikana seurnkunnnn snatawilln, 230.

jos Vaalilistassa löytywät wiat owat waalin päätöksen Vaikutta-
neet ja jos siitä on walitettu, määrätköön tuomiokapituli uuden
waalin pidettäwäksi, 235.

kun ääntölnsku ilmoitetaan määrin tehdyksi, ojentaa sen tuomio-
kapituli, 235.

Vaalilista lukkarinwaaliin, miten se tehdään ja tarkastetaan,
276; 277.

Waalinotario: miten hän otetaan, 194.
miten jääwi hänelle luetaan, 195.
kirjoittaa wnnlilistnin ja pöytäkirjan alle, 215; 229.
loukkaus häntä wastaan ilmoitetaan kruunun käskynhaltinlle, 237.

Waalinpitäjä: papinwaalissa, määrätään samalla kuin lähe-
tyskirjeetkin päätetään lähetettäwiksi, 186.
- siksi määrätään joku jääwitön ja siihen sopiwa papismies,

193.
jos hän tietää jääwissä olemansa, ilmoittakoon siitä tuomio-

kapitulille, 193.
ottakoon awuksensa jäawittömän miehen, ennen muita papin,

pöytäkirjaa kirjoittamaan, 194.
miten jääwi hänelle luetaan, 195.
mitä hänen tulee kysymyspäiwänä wciarin-ottall, 200 216.
hänen welwollisuutensa waalitoimituksessa, 218 232.
loukkaus häntä »vastaan ilmoitetaan kruunun käskynhaltialle,

237.
pispauwlllllissa, kuka se on, 370.

Waalipäiwä: papin walitsemisen, on tuomiokapitulin määrät-
täwä ja julistetaan kysymyspäiwänä, 216.

pysäytetään, kunnes kohdannut este on poistettu, 191.
wnalipäiwänä saatetaan kirkonmenot aikaisemmin aloitan, Herran

ehtoollinen jättää pitämättä ja ehtookirkonmenot kuuluttaa pois,
199.

missä tapauksessa wnalinpitäjä määrää uuden waalipäiwän, 218.
mitä tointa waalipinwänä pidetään, 219 —231.
jos waalipäiwää ei ole laillisesti kuulutettu, määrätään uusi waali
pidettäväksi. 234.

Waalipöytäkirja: on wnnlinotnrion kirjoitettnwn, 194.
taikka wnalinpitäjän, jos hän sen tarpeelliseksi katsoo, 200.

allekirjoitetaan kysymyspäiwänä ja säilytetään wnalinpitäjän ty°
tönä, 215.
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pöytäkirjan ote waalilistaan tehdyistä muutoksista annetaan seura-
kunnalle, 215.

annetut Valtakirjat mainitaan ja luetellaan pöytäkirjassa, 226.
siihen saa ääntöwaltainen panettaa muistutuksensa maalista, 227.
sen tarkastuksesta ja allekirjoittamisesta waalipäiwänä, 229
kysymys- ja waalipäiwäin pöytäkirjat lähetetään waalin jälkeen

Viipymättä tuomiokapituliin, 230.
Waalisaarnaaja: katso Lahetyskirje, Waaliinpano.
neljäs waalisaarnaaja, häntä anotaan kysymyspäiwänä, 205.

jos silloin puoli taikka enemmän koko seurakunnan ääniin»
musta pyytää samaa papismiestä, niin pysäytetään kysymys-
päiwätoimitus ja pöytäkirja lähetetään tuomiokapituliin, 205.

miten menetellään, jos waalinpitäjätä itseään siksi pyydetään,
206.

miten pyyntö siitä tuomiokapitulissa tutkitaan, 241.
semmoisesta anomuksesta annetaan päätös walitusosotuksen

kanssa, 241.
NZaalisaarnapäiwä: katso Lshetyskirje, Waali-ehdotus.
Wahingonpattkio: katso Palkkio.
Waihettaminen: seurakunnan kiinteän omaisuuden, päätös siitä

jätetään esiwllllan tutkittawakst, 326.
Waiwainen: seurakunnan waiwaisistll tulee kirkkoherran pitää

erinäistä huolta, 144.
wllimaishcidosta kysytään pispankäräjissä, 364.

keskustellaan pappein-kokouksessa, 447.
niin myös yleisessä seurakunta-kokouksessakin, 455.

Wakinawen: Pappi, häntä älköön lähetettäkö muuta Mirkaa toi-
mittamaan, paitsi hätätilassa, 254.

Wala: papiksi-wihittäwäin, 117.
uskollisuuden ja kuuliaisuuden walan tekemät pllpikst-wihityt tuo-
miokapitulin edessä, 118.

wirkawala on pispan tehtäwa wihkitoimituksessa, 383.
pispan, asessorien ja siaisjäsenten wirkaankäyntiwala, tuomiokapi-

tulin edessä, 388.
samoin sihteerin ja notarion, 390.

Walitukset: kysymyspaiwä-toimituksesta, saadaan tehdä
sittenkuin wllllli on ohitse, 216.

papinwaalista, osotus niihin annetaan waalipäiwäuä, 229.
pannaan tuomiokapituliin 30 päiwässä waalipäiwän jälkeen,

232.
kutka niitä saamat tehdä, 232.
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milloin tuomiokapituli ne tutkii, 233.
milloin ne maalliseen oikeuteen lykätään, 238; 405.
miten ne maalin päättymiseen waikuttawat, on tuomiokapi-

tulin tutkittaman», 238; 405.
tuomiokapitulin päätöstä wastaan uudesta kysymys- ja waali-

päiwästa ei ole lupa walittaa, 234.
milloin ne uuteen waalin pitämiseen woiwat saattaa, 234; 235.
jos niitä ei ole tullut, niin ei tuomiokapituli saa waalia

kumoa, jollei kysymyspäiwä ole pitämättä taikka waalilista tut-
kimatta, 236.

ehdotuksesta lukkarinwaaliin, 270; 271.
lukkarin ja urkunistinwaalista, 275; 279.

tehdään 30 päiwässä waalipäiwän jälkeen, 279.
käsitellään niinkuin «alitukset papinwaalistll, 280.

kirkkoraadin päätöksestä, joka koskee kirkonpalwelian panoa
palweluksestll, eiwät ole luwallisia, 289.

kirkonkokouksen päätöksestä, osotus niihin on heti annet-
tawa, 321; 324.

milloin ne tuomiokapituliin annetaan ja milloin kruunun
käskynhllltilllle, 327.

annetaan sisään 30 päiwänä sen jälkeen, jona päätös saar-
nastuolista julistettiin, 327.

niiden muassa pitää oleman «alituksen-alainen päätös sekä
todistus sen julistamisesta, 327.

miten wlllitus-asiat tuomiokapitulissa käsitellään, 402.
miten «alitusten kanssa tuomiokapitulin laillisuudesta menetel-

lään, 403.
kaikissa niissä päätöksissä ja päätöstuomioissa, joita wastaan on

lupa «alittaa, pitää tuomiokapitulin antaa walitusosotus, 414.
papin tahi kirkonpalweliain wirkawikoja koskemissa asioissa,

howioikeuteen, 415.
muissa asioissa, Keisarilliselle Majesteetille, 418.

wllllliinpano- ja wirkaannimitys-asioissa, niiden muassa pitää ole-
man pöytäkirja, 418.

toimitetaan kaikkien niiden wastattawiksi, joihin ne koskemat, 419.
edusmiehen waalistll yleiseen seurakunta-kokoukseen,
452.

howioikeuden päätöksestä, 417.
Nsalitus-osot«s: katso Walitukset.
Walituspäiwä: jumalanpalweluksesta semmoisena Päiwänä mää-

rätään sola kerta erittäin, 22.
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Walmistunut: lasten, jotka owat kaswcmeet täyteen ymmärryk-
seen, pitää tulla rippikouluun, 46.

kutka woidaan Valmistuneina pitää Herran ehtoolliselle pääs-
tettawiksi, tutkii kirkkoherra yksissä neuwoin niiden pappein
kanssa, jotka rippikoulussa owat opettaneet, 47.

Walta- eli Waltuuskirja: asiamiehelle papinwaalissa, 223.
on mitätön, jos useampia ääntöwaltaisia on, samaan walta-

kirjaan yhdistynyt, 224.
annetut Valtakirjat mainitaan pöytäkirjassa ja wedetään

langalla läpi, 226.
edusmiehelle kirkonkokouksessa, 313.
yleiseen seurakuntakokoukseen walituille edusmiehille, 452.

papin y. m. wirkaan, katso Wirkawahwistuskirja.
Waltio: kysymyksissä, jotka koskemat seurakunnan ja waltion

keskinäisiä kohtia, antaa yleinen seurakunta-kokous lauseensa, 14.
semmoiset asiat lykkää pappein-kokous aina yleiseen seurakunta-

kokoukseen, 447.
ja seurakunta-kokous esiwallalle, 455.

Waltiopäiwät: ehdotus uuteen kirkkolakiin taikka woimassa
olewan muuttamiseen ja selittämiseen on Keisarin ja waltio-
pimuilla maan Säätyjen tutkittawa ja hywaksyttäwä, 14; 455.

Wanhemmat ja edusmiehet: jotka enemmän kuin kuusi unik-
koa Pitäwät lapsensa kastamatta, owat kirkkoherran muistutet-
tawat, 34.

jos ei sitten kahdeksassa päiwässä lasta kasteesen toimiteta, niin
taywät he siitä edeswastaukseen, 34.

heidän pitää kristillisesti kaswattaa lapsensa ja opettaa heitä
lutherilaisessa opissa, 43.

miten menetellään, jos siinä lewäpermsiä owat, 44.
ne, jotka eiwät anna kastaa lapsiansa, taikka tahallansa laimin-

lyöwät lastenkaswatuksen, tulewat kirkkokurin alle, 102.
samoin ne, jotka lapsiansa tylyydellä kohtelewat, 103.

Wanhimmat, Teurakunnan-wanhimmat:katsixKatsastus-
miehet, Kirkkoraati.

Wanki: hänen tykönänsä pitää asianomaisen papin ahkerasti
käymän, sekä huolellisesti opettaman ja nuhteleman häntä, 98.

miten ja kenen hengeltä tuomittu wanki on walmistettawa ja
kuoletuspaikalle saatettavia, 99.

Wankihuoneen pappi: katso Taarnaaja.
Warajäsen: edusmiehen yleisessä seurakunta-kokouksessa, 452.
Warat: kirkon, katso Omaisuus.
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Waroitus: erityinen tahi julkinen, sillä rangaistaan pappia
moniaista rikoksista, 126.

julkinen, sen antaa tuomiokapituli pöytäkirjan edessä, taikka kir-
jeessä, taikka prowastin kautta, 132.

erityinen, sen antamat pispa, lääninprowasti ja kirkkoherra
allensa kuulumalle papille; jos siitä Pyydetään kirjallista todis-
tusta, niin älköön sitä kiellettäkö, 133.

jos erityiseen waroitukseen kutsuttu ei paikalle tule, ilmoite-
taan siitä tuomiokapitulille, 133.

Wastaus: mitenv sitä waaditaan asioissa, joita tuomiokapituli
käsittelee. 402.

Weisaaja: katso Kanttori, Lukkari.
Weisuu: julkisessa jumalanpalweluksessa, tapahtuu hywäksi ote-

tusta wiisikirjllstll ja Pappi määrää wirret, 24.
sen myötä on lupa soittaa urkuja taikka muita soweliaita soit-
timia, 25.

sitä johdattaa lukkari, missä ei erinäistä weisaajaa ole seurakun-
taan asetettu, 263.

lukkarin tulee sitä opettaa rippikoulunuorisolle, 263.
Welwollisuudet: seurakunnan jäsenen, katso Jäsen.
Wiyittyin kirja: wihityistä awiokumppaneista, miten se kirjoi-

tetaan, 146.
Wihkiminen: nwioliittoon, katso Awioliitto.

pispanwirklllln, kenen ja miten se on toimitettawa, 382,
millä paikalla ja missä toimitus on tchtäwä, 383.
siinä luetaan wihittäwän wiikawahwistuskirjll ja hän tekee

wirkawalansll, 383.
papinwirkaan, katso Papiksi-wihkiminen.
kirkon, katso sitä nimitystä.
joka llMonaiseen papinwirkaan on laillisella milkamahmistuZkirjalla
tullut, pitää tarpeettomatta wiimytyksettä siihen wihittämän
245.

Wika, Wirhe: Mirassa ja elämässä, papin, 138; 392; 393;
400; 401.

pispan, 384.
tuomiokapitulin jäsenen, 426.
notarion, 427.

papin, joka wirkawirheellänsä on wahinkoa tehnyt, pitää se pal-
kita, 127.

kirkkowäärtin, 353.
tuomiokapitulin wirkamiehen, 427.



Reqisteri. s. 5

Wiralta-pano, Wiran menettäminen: papin, katso Papin-
wirka.

Wiran ottaminen wastaan (wirkaan käynti): awonaiscn
papinwiran eli tilan, 256 260.se, joka laillisella wirkawahwistuZkirjalla on awonaiseen papin-
wirkllll» tullut, pitää siihen wihittämän, 245.

kunnes nimitetty saattaa uuden Virkansa wastaan-ottaa, pysyy
hän entisessä Mirassansa, 260.

Inkkarin» ja urkunistinwirkoihin saadaan käydä kohta Palkan jouti-
laaksi tultua, 281.

kirkkoherran, hänellä on samat welwolli-
suudet kuin kirkkoherralla, 148.

miten ja kenen hän on määrättäviä, 252.
Inkkarin- ja urkuuistin, 284.

Wirkaan-nimitys: katso Nimitys.
Wirkaan-wihkiminen: katso Wihkiminen.
Wirkaa toimittama kirkkoherra: katso Kirkkoherra,

Wirka-ero: määrä-aikainen, papin wiran toimittamisesta,
mistä wirhcistä se tulee kysymykseen. 124; 125; 126; 130; 135.

miten uudistettua määrä-aikaista wirka-eroa woi seurata wirau
nicnettäminen, 128.

määrä-aikaiseen wirka-eroon tuomittu Pappi älkööu puuttuko papil-
lisen wiran toimittamiseen tahi ansiowuosia lukeko, älköönkä
niin kauwau toiselle palwelustilalle pääskö, kuin wirka-eroa
kestää, 129; 160.

jos hän papilliseen toimitukseen on puuttunut, määrätään hänelle
wieläkin wirka-ero, 130.

irstaisesta käytöksestä määrä-aikaiseen wirka-eroon tuomittu pappi
älköön tuomiokapitulin määräämättä jälleen wirka-tointansa alkako,
130.

Wirkakoroitns: määrä-aikaiseen wirka-eroon tuomittu pappi ei
wirka-eron aikana Pääse toiselle palwelustilalle, 129.

Wirkaluettelo: joka hakemukseen liitetään, miten se pitää olla
tehtynä, 167.

Wirkamies: tuomiokapitulin, katso Tuomiokapituli, Sih-
teeri, Notario.

Wirkatalo: siinä saa määrä-ajaksi wirasta eroitettu pappi asun-
toa pitää, 129.

sakoksi menemään Palkkaan ei wirkataloa lueta, 131.
wertaa Pappila.
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Wirkatoimi: saarnawirknan wihityn papin on kohta wirkatoi-
meensa käyminen, 118.

kun Mirkansa menettänyt pappi on armosta saanut Mirkansa takai-
sin, määrää tuomiokapituli hänelle palweluspaikan, 137,

Wirkawahwistuskirja: papinwirkaan, miten ja kenen se on
cmnettawa, 242—244.

pruukinsaarnaajalle, 248.
uikunistille ja lukkarille, 281.
katso Waltuuskirja.

Wirkawala: katso Wala.
Wirkawapaus: papille, miten, kenen ja kuinka pitkäksi ajaksise on annettawll, 157.

kirkkoherran wirkawapaudesta on seurakunnalle annettawci tieto,
158.

wankihuoneen, sairashuoneen y. m. laitosten saarnaajalle älköön
sitä suotako, jollei toinen pappi ota wirkaa haltuunsa ja tietoa
siitä tuomiokapitulille anneta, 159.

sitä aikaa, jona joku kiwuloisundesta, taikka edistyäkscnsä opin-
tiedoissa ja suorittaaksensa opinnäytteitä, taikka erityisten asiainsa
tähden on maan kuukauden taikka sitä wähcmmän wirkawapautta
nauttinut, ei lueta wirkawuosista pois, 177.

Wirlawika: katso Wika.
Wirkawuosi: määrä-aikaiseen wirka-eroon tuomittu pappi älköön

siltä ajalta lukeko wirka- eli ansiowuosia, 129.
kun hakiain taidollisuus ja ansiollisuus owat yhdenwertaiset,

määrätkööt wirkawuodet etewyyden, 175.
miten wirka- eli ansiowuodet luetaan ja arwostellaan, 177.
ylimääräinen wirnntoimitus, määräyskirjan johdolla, luetaan myös-
kin cmsiowuosiin, 178.

Wirsikirja: pitää oleman tehtynä seurakunnan tunnustuksen
mukaisesti, 2.

saarnaajan määräämät wirret owat jumalanpalweluksessa weisat-
tawat, 24.

missä järjestyksessä wirsikirjan muutos woidaan saada toimeen, 455.
Wo«raaja: katso Arentimies.
Wuorokirja: jota seuraten saarnat owat pidettäwät, sen tekee

kirkkoherra kunakin wuonna, 152.
Wäite: tuomiokapitulin laillisuudesta tuomio-istuimena, 403.
Wssrinkäytös: wiran, mikä edeswastaus papilla siitä on, 126.

pispalla, 384.
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A<
Ahdistaminen: seurakuntain; Mteenrakentaminen: kirk-

koin, 15.
W)teyteen ottaminen: katso Nttaminen.
Meinen seurakunta-kokous: pidetään jokakymmenenä wuonna,

450.
taikka useamminki, jos sitä tarwitaan, tuomiokapitulin esityksestä

ja esiwallan määräystä myöten, 450.
arkkipispa tekee wakinaisen kokouksen pitämisestä ilmoituksen, 450.
puheenjohtajana on arkkipispa taikka, jos hänellä on este, se pispa,

jonka Keisari siihen määrää, 454.
kaikki pispat owat siinä itsestänsä määrätyt jäsenet, 451.
kutka jakuinka monta muut seurakunnan edusmiehet owat, 451.
miten edusmiehet ja »varamiehensä Valitaan, 452.
niiden waaleista »valitetaan tuomiokapituliin, 452.
edusmiesten waalikelpoisuus-ehdot, 453.
mitkä edusmiehet saawat palkkiota ja mistä se maksetaan, 460.
puheenjohtaja kutsuu sen kokoon esiwallan määräamaksi päiwäksi,

454.
saa nostaa kysymyksen hiippakunnan muuttamisesta, 17.

ehdotella uutta kirkkolakia sekä wcmhan muuttamista ja selit'
tämistä, 455.

—, kuulusteltuansa seurakuntia ja papistoa, ottaa seurattawaksi
uuden wirsi» ja ewankelinmikirjan, käsikirjan, katkismuksen ja
raamatun-käännöksen, 455.

antaa lauseensa ja tehdä esityksiä niissä kysymyksissä, jotka
koskewat seurakunnan ja waltion taikka seurakunnan ja muuka-
laisten uskontunnustajain keskinäisiä kohtia, sekä niin kutsutuista
sekalllis-asioista, 455.

wlllita ne miehet, joiden tulee ehdotella kirkkolaki ja seura»
kunnalliset kirjat, 455.

järjestyksestä keskustelemuksissa, 456.
miten äänestetään ja äänten enemmyys luetaan, 456.
kokous määrää itse työjärjestyksensä, 457.
aljetaan ja päätetään julkisella jumalanpalweluksellll, 458.
ei saa kestää yli yhden kuukauden, 459.
kustannukset taksierataan kirkonkassoista seurakuntain wäkiluwun

mukaan, 460.
Mioppilainen: Ma saarnawirkaan itseänsä Valmistelee, saattaa

seurakunnan kirkkoherralta saada luwan saarnata ja käydä kristin-
opin opettamiseen osalliseksi, 106.
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Möskanto: kirkon rahain, kuulnu kirkkowäärtille, 329; 350.
muut seurakunnanrahat ylö»mntaa siihen walitut kantomiehet, 329.
ylöskanto-ja tilintckokirjll on tuomiokapitulissa pidettäwä, 422; 423.

Ynseys: wanhempia kohtaan, tulee kirkkokurin alle, 103.

Ä
Äkkipikaisuus: ne, jotka äkkipikaisuudessa owat toinen toisensa

tappaneet, haudataan hiljaisesti, 88.
Äänestys: kirkonkokouksessa, katso Ääntö-oikeus, Ääntö-

lista.
kirkkoraadin kokouksessa, katso Kirkkoraati,
tuomiokapitulissa, 410.
Pappein-kokouksessa, 445.
yleisessä seurakunta-kokouksessa, 456.

Äänestyskysymys: katso Ehdotus.
Äänestyspöytäkirja: tuomiokapitulin, on senaatiin lähetettäwn,

sinne menewäin lauseiden ja esitysten kanssa, 419.
Äänien keräileminen: papin edeswastaus siitä, 126.

ilmoitus siitä kysymyspäiwänä, 203.
syytös muita kuin waalisaarnaajlla wastaan äänien keräilemisestä

saadaan waalitoiinituksen edeltä tahi jälkeen tuomiokapitulille
ilmoittaa, mutta kysymyspäiwän toimitusta ei se estä, 2N4.

walitukset siitä osotetaan inaallisecn oikeuteen, 238.
jos wirkann asettaminen on keräämällä saatujen äänien nojassa,
niin lykätään wiran pois-antaminen toistaiseksi, 240.

jos syytetty ääntöwaltainen siihen näytetään syypääksi, niin hyl-
jätään semmoinen ääntö, 240.

Ääntölista: kirkonkokouksen, miten se tehdään ja tarkastetaan,
312; 314.

siihen saatetaan, tarkastuksenki jälkeen, ääntöwaltainen ottaa, 312.
sen mukaan tapahtuu esiin-huuto äänestyksissä, 322.

Ääntö-oikeus. Ääntöwaltaisuus: kirkonkokouksessa, kutka
sitä saawat käyttää, 309.

miten sitä erinäisissä tapauksissa käytetään, 310.
mikä sen on perustuksena, 311.
poissa olewa ääntöwaltainen saa »valtakirjalla äänestää, 313,
ääntöwaltainen seurakunnan jäsen saa pyytää kirkonkokousta

ja, jos sitä kielletään, walittaa siitä, 315.
miten äänet luetaan äänestyksessä, 322.

papin »vaalissa, katso sitä nimitystä.










