
Jumalan Scuracunnalle/
llmalan armo ja MMpsZe-

Dn MlstHen cautta- /

apostolit, eif ole amoastans Seuracundia
Lhristicunnas istuttanet ja asettanet/ multa heowatmös Mikin catzonet ia pitänet
heidänpäalensWalwawaist silmä jatarcka catzo-
must. Sen caldainen villtZtlvfi Ma Bijpan
Kare/ä/ on P> pawalilda pldeltp/joca Klriotte-
Barnabancasa Perbentzn/ ja saarnais sijnäcau-
punhis FvÄNZeiiumi. )a cmn he olit monda
sielä opettanet/palaiset heLystraan ja
jaAntiochiaan; v.22, Wahwistain opetuslasten
Sielll/a/ja neuwoilheitä Vscofa alatt pysymän ja
sanoit: Meidän M moM wmwan lautta Ju-malan waldacundaan tuleman, v. ZF. Haeu-in he ollt waillinet wanhimmatjocatzelle Seura-
kunnalle/ jarmoiliet japaastonnet/annptlhchei.

A dän/



Dan/sen Herran haldun/ jongapääle he Vsioik.
v. 24. Ia he waelstt läpisen pisidia ja tulit
Pamphilian: v. 25. Ia mm he olit saarnanet
Pcrges/ menit he alas Mallata pain, v. 26.
lapuriehditsieldä he olit lu-
malan armon haldun annetut/ sijhenwircan/cu-
mhe toimittanet olit. v. Multa cmn he
sinne tulit ja Seumcunnan cocoisik/ ilmoitit/ he'
ntzllekin/cuinga paliolumalnöli heidän cansans
tehnyt/ja pacanoillengin Vscon owenawainnut.
v. 28. Ia he wiwyit siellä Opetustasten cansa
hetken aisa 15» v. 36.

Mutta muutamainpckwain perästä/ sano
Pauli Barnaballe: Palaitcamme taas tacape-
rin weliejä eatzoman caikein callpungeihin/ joisa

«e Herran sana ilmoittanet olcmma / cuinga he
heitäns käyttäwal. v. 22.

Ia Nlsn hän län matcan Hphesost/ja tull
Leftreaan/ylssmeni jaterwem Seuracunda/ja
menialasAntiochiaan. v.25. lawiettlsielä
hetken aica/jamem sitten matcansjawaelsiGa-
ialian ja Phrygian Macunnan lapitze/ wahwl-
stain mickia Opetuslapsia, v. 27. Mutta
min hän tahdoi mennä
ja Mlwoit Opelustapfia hända wrjaman v. 28.



Ia costa Hall sinne tuli/ autti hän pallon heitä/
armon caulta/j)otca Vscoit.

Kirkon opettaja Kinotta I.ib< z.
cgp. Että P. cosca
han palais Pathmost/cusa han hetken aica/ täytyi
olla Maanculkia/ sen Jumalattoman Keisarin
Peronin lulmudhen tähden/on han Viiltelynne

/a catzonnut ntjta Seuracundia Ephesos/ ja men-
nyt catzomanmuidhenSeuracundain tila. Sem-
moista Kmoitelan P. Petarist/ että han on wa-
eldanut/ja catzonnut ntjtä Seuracundia Pontos
ja Bychnias. Llb.!. Tom. 2.

Mtäsemmoisis Käreijs tehdänja toimite-
ta»/ näky kyliä ntM/ min Pawaii Korioitta.
/. Cor. 4. v. 17. Sentähden lähetin minä Ti-
moteuxen teille/ minunrackan Poicant/ jaVstol-
lisen Herrasa/ muistuttaman teille minun tieni
)oeca otvatAhristMs/ nqncuin minäklncaikisa
Seuracunnis opetan.?. Cor.li. v.z4. Httet te
locontulis cadotuxexi. Ne muut minä tulduani
toimitan- 2. Ia lähetiimme meidän
weliem Nmothelyen/ Jumalan palwelian ja
meidän apulaisen, OhrisiuM Ewangeliumis/
wahwistama teitä teldänVscosatl
v. 5. HtteiMu nälsa waiwoisa heikeimss: Sil-

Aq lg



lä te tiedätte että me olemma sitä watten pan-
nut, v, 4. Ia cuinme olemma teidän tykönän/
nijnme sm teille sanoimma/ että meidän piti wai-
tva kärsimän/ ni/ttcuin te tapattunenin tiedätte,
v, 5- Gentähden en tainnut minä enämbiodotta/
mutta lähetin tutlyeni teidän Vscoan/ ettei klu-
ftja olls teitä kiusanut/ ja ni/n meidän lyömme
olls turhaxi tullut.

Tästä Nächtäuä on/ ettäFhristllltsitcatzo.
MMt ja Bispan käreiät/ ouat lumalalda ase-
tetut/että Jumalan wtme-
lisest ja tailawasi tapaeuis. Sillä Jumala
racasta Lhristelisiä sädhyiäja asetuM/ etj scka-
llost eli paha laitost.

Täsä aikomises ja ajatuxes/ tässä Turun
Hljpacunnasa pldetän/ei/ ainoastani joca wuosi
Prowastin kareiäc/ caMs PlowastlcunnlS:
mutta itze Bispa mös / coco Hijpacuunasans/

hänen sopi / kärejätä pitä.
Tämän Khristelisen tawan iälken mös

teidhän Semacunuasan tätiä wuona tnlewan
Pir ychteinne Bispankärejä pidetän/

lOsa ?. wisust cuuldelan ja ymmäretan/
c '.mga te oletta oppenet / teidhän Lhrlstellisen
opm cappalet/ mnrän wahaises isatcchlsmures
käsitetyt/ p. seliletpt.

Mn-



2- Luinga Illmalan palwelus meidänkire-
ko Ordningin iälken toimtlelan.

3. Jos mnutamita/ 11/malan sanan /a P.Sacramenteinylön catzoim lcvtatl.
4. Ich jocuela huorudes ja salawuoteudes.
5. Kuinga Sellracunuan waiwailet catzo-

tal?>
6. Luinga Pariscunnat eläwät ja sopilvat

toinen toisens cansa.
lch heidäll lapscnst ouat heillen cuuli-

aiset.s. Ich totelemattomus Hsiwalda wasian
culllu.

?. lotztaicaus/epäjumalan palweluselikck
noituuh cuulu.

io. Jos jocu on rasmutettu pahalla omall
tunnoll/ jongun wian ja synnin tahdm/ jota eq
han ole Vscaldanut tunnusta hallen omaln Rippi
Isckns edesii/että hän sen tlmustais/jongun wie-
ran papin edesi / joca hänen pita
sala ja peitettynä Mnän/jasenpaalc Synnin
andexl andamus ja lohdutus Jumalan puolesta
sanottaman. Sencaldaisen Ripin/ toisiein eli
mcralstelnpappein edchä/hpwtl>lluke mös mei-
dän F hnsteilinen Kuka Ottnmg. p3Z42s. Na-
Aa janoilla: Vsell, tapattu/ el la nalwamen

A ty Cpndinen



syndlllenonrohktambillmolttamclnhcfttenwlcctttS
jarlcotens/wleran/culnoman pappitls edhessa/jacosca ehdho on / walilaRippl Isiä/ ncjn moni
mene plkemlnsen tygö/iongahan parahin vsw.

i/. jos mullwin jocu on kiuftuxes/Vscon puolesta/ nljn hän humalanftnala wah-mstetanjalohdtltetan.
n. Nljn pldetän mös lucuja MelmusKir-kon ja Pappilan asioist.
15. papeil on wapa meno edhes tuodha/

heidän candens cmllioita wastan//a näille taas
Opettailanswasian.

Tämä sis Christilinen ja clmnialinen Seuracund.,
tahdois Chnsiellisen lawan jalken olla hvwall mielellä
lässnä/ M Bispan karciäs / ilmoitta mitä te tiedätte
tapawlM Christelisiä yrdnmgitja Jumalan sana tvastan/
Mielellän cuulla jalukea teidhän Thristellifen opin cappalel/
alkät peliäckö cowia ja häpiäliM sanoia / waan ne /

cuin etj ole nljn taitauat e.iW/ waicka he
ml suat ollet oppiman/ heidän pita caunist ja hiliaisudella
wasiaudest opeletnxi tuleman / Jumalan nimen Ktjwfe/j
ja hänen waldacunnans Milleljan,

hpsdplyz-efi.

Mcon cuusijapöculMtt michet
olcon wirmsiä läsnä käreM / nijtt
cauwan cum caicki päätttän/ ache-
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rasi eattzobm/ ettei kengän ilman
täpdeliset estetä pois olis/ jajosstn-
caldaisita löptän / että he ennen A
reiän päätösi edhes tttodhan/ wasia-
man itze edestäns/taicka ansaitun
rangaisiuM ala amletan.

Nndaden tämän cansa ftMsii
tiettäwäxi tulla/että te scuratte P.
Pawalitt manausi dolOis. 3. v.
16. i/. Astran Inmalan sana
runsasi teisä/ mckella wijsandclia.
Gpettaeat ja neliwoeat teitätt keste-
nän / Psalmeilla ja kijtos wirsillä/

heugellisiliä laululila / weiftten'armon eauttaOERNMM tei-
dän spdämisänne.

Ia



Ia cack mttä te tette
la eli tpollä/ nijtt tchkät (M

OERMM lesuxen nimeen/
ja WMt Jumalata ja Isä hä-
nen cautans.

! Jumalan isaickiwaldian huo^
MN jahaldun (eits caickig

andaden.
An." o

Tsclullus kelaus
A.


