Tarkastuspöytäkirja Sorselessa 27. tammikuuta 1844 / L. L. Læstadius
<sivu1> [<Ohessa Pehr Königssonin kirjoitus lukijoitten puolueesta>
Jälkikäteen lyijykynällä tehty merkintä] Muistiinpanoja Pöytäkirjaan
Sorselessa 27. Tammikuuta 1844 toimitetun tarkastuksen yhteydessä. Läsnä
olivat Herra Pastori And. Fjellner, sekä huomattavan suuri yleisö.
§.1. Lyhyen alttarilta pidetyn puheen jälkeen esitettiin Seurakunnalle
muutamia kysymyksiä, jotka koskivat ulkonaista Jumalanpalvelusta,
Kinkereitä ym. joihin nähden Seurakunnalla ei liene ollut mitään moitetta
siitä, että Pastori olisi toiminut lainvastaisesti. Kuitenkin muuan uudisasukas,
nimeltä From, lausui, että Pastori ei kinkereillä tehnyt selvää eroa lain ja
evankeliumin välillä, eikä myöskään teroittanut oppia isäntien ja palvelijoitten
välisistä suhteista. — Toisen puolueen päämies, lautamies ja uudisasukas
Pehr Königsson esitti sen jälkeen muutamia muistutuksia, jotka koskivat
uutta käsikirjaa, mikä hänen mielestään sisälsi opinkappaleita, jotka olivat
ristiriidassa luterilaisen tunnustuksen kanssa, minkä hän paikan päällä
luovuttamassaan kirjallisessa esityksessä, jonka jäljennös on tähän liitetty,
tahtoi näyttää toteen. Koska hän piti tätä asiaa melko valtavana[?], siitä
syystä, että se olisi omantunnon asia; ja hän pyysi niin ollen omasta ja
muitten samanmielisten puolesta korkeasti kunnioitetun tuomiokapitulin
suosiollisen avuliaisuuden kautta saada kunnioituksella mainittujen
viranomaisten suosituksella, nöyrän esityksensä toimitetuksi kuninkaalliselle
majesteetille, jotta tämä sallisi vanhan käsikirjan käytön julkisessa ja
yksityisessä jumalanpalveluksessa: Ja koska tätä pyyntöä vastaan ei kuulunut
yhtään vastalausetta, tarkastaja ei voinut vaiti ollen hylätä tätä pyyntöä, eli
jättää pois pöytäkirjasta, sikäli kuin korkeasti kunnioitettu tuomiokapituli
näkisi hyväksi kiinnittää siihen jotakin huomiota. — Pastori vastasi, mitä
Fromin huomautukseen tulee, ettei hän hyväksynyt sitä. Muuten Fromkin
arvosti pastorin toimekkuutta ja avuliaisuutta köyhiä kohtaan.
§.2. Kysymykseen, oliko pastorilla muuten mitään huomauttamista
seurakunnan tilasta yleensä, vastattiin, että se puolue, jota nimitettiin
lukijoiksi vietti yleensä hurskasta ja hiljaista elämää; mutta että se sopimaton
käytös, mihin muu osa seurakunnasta syyllistyi, olisi sellaista, että siihen
tulisi paras apu rankaisemalla sellaisesta menettelystä laillisella ja
asiaankuuluvalla foorumilla. Tätä asiaa silmälläpitäen oli vain toivomus, jota
myös osa seurakunnasta kannatti, että nimismiehen pitäisi olla useammin
käytettävissä pitäjän rajojen sisäpuolella, kuin tilanne tätänykyä on, kun
kruununnimismies asui Lyckselessä.
§.3. Iltapäivällä kuulusteltiin viimeksi ehtoolliselle hyväksytyitä
rippikoululaisia, joista kuitenkin vain osa oli läsnä. Tästä kuulustelusta kävi
ilmi, että useimmilla näistä lapsista oli hyväksyttävä sisälukutaito, ja he
selittivät myös jokseenkin hyvin luetun kappaleen sisällön, vaikkakin
toivomisen varaa oli paljon Sanan oikean ymmärtämisen suhteen. Useimmat
vastasivat tyydyttävästi kysymyksiin autuuden järjestyksestä hyväksyttyjen
oppikirjojen mukaan.
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§.5. Tammikuun 28. päivänä kokoontuivat monet niin sanotuista lukijoista
pappilaan, joiden keskuudessa oli kaksi puoluetta. From oli toisen puolueen
päämies ja Pehr Königsson toisen. Molemmat päämiehet olivat yksimielisiä
tietyissä kohdin varsinaisessa uskontunnustuksessa, mihin viitattiin Pehr
Königssonin kirjallisessa esityksessä mikä annettiin jo kirkossa; mutta
muutamissa ehdonvallan alaisissa asioissa, kuten nuuskan, kahvin, tupakan
sekä muotivaatteiden käytössä jne ei millään tavoin päästy yksimielisyyteen.
From väitti, että kristityn ei pitäisi panna mitään painoa näihin ulkonaisiin
asioihin, vaan käyttää niitä ruumiin tarpeeksi ja mukavuudeksi; mitä vastaan
Pehr Königsson huomautti, että sellaisten tavaroitten käyttö olisi vain
synnillinen tapa, josta totisen kristityn olisi luovuttava, sikäli kuin hän tahtoisi
välttää maailmankaltaisen ulkonäön, mikä yhdenkaltaisuus ei voi sopia yhteen
todellisen kristillisyyden kanssa. Keskustelu, jota kesti useita tunteja, koski
pääasiassa muuan vaimoa, Gretaa, joka korkean mielenliikutuksen
puhjetessa, mihin näyt ja ilmestykset johtivat, oli itse yhdessä toisten
samanmielisten naisten kanssa heittänyt muutamia, yleisten maailman
muotien mukaan valmistettuja vaatekappaleita tuleen. Nämä vaatekappaleet
paikalla ollut From oli ottanut pois tulesta näyttäen Raamatun sanoja
lainaten: repikää teidän sydämenne, mutta älkää vaatteitanne, että olisi ollut
parempi myydä nämä vaatekappaleet ja antaa niistä saatu raha johonkin
hyödylliseen tarkoitukseen. — Kumpikaan näistä puolueista ei voinut tulla
vakuuttuneeksi toisen osapuolen perusteluista.
§.5. Pastori Fjellner ilmoitti katekeetta Sjuhl Nilssonin tarvitsevan
palkankorotuksen, sillä hänen palkkansa oli vain 16 taalaria. Mainittu
katekeetta oli aktiivinen virantoimituksessaan noin 10 viikkoa kesäisin, ja
yhtä pitkän ajan talvisin, ja hän oli nyt ollut palveluksessa 5 vuotta. Sen
laskelman mukaan, mitä pohjoisessa Lapissa seurataan katekeettojen
virantoimituksen aikaan nähden, pitäisi tämän katekeetan saada 4 kuukauden
palveluksesta 33 taalaria ja 16 killinkiä sillä ehdolla, että hän itse hankkii
ruokansa.
§.6. Kirkon kassassa oli viimeisen tilinpäätöksen mukaan: 204 taalaria, 44
killinkiä, 5 äyriä.
Köyhien kassassa oli 18 taalaria, 6 killinkiä, 9 äyriä.
Sorsele päivämäärä sama kuin yllä
L. L. Læstadius
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