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then uthlåfwade ärlige Tribut.

Ithefsedagaråre bijt kompne fiender, attBifpen af
Lübeck ÄNDERS deBarby åraflijden, och att crönings
dagen blef upikuten till fondagen nåft efter Bartolome!,

Hår mumhias, jag wethickehwadcm någon tret-
£a emellan Adelen och Konungen om hans kroninghphan
Ikali hafwa låtit Lig forbinde, att han icke will hålla och
confirmera the privilegier hans Herr Fader them gaff
ϊ fin kroningh, .uthan betinger ther någre ut uthaf,ther
cjppå fkall Adeien igen fwara : the wille icke alle-
öaft hafva famme privilegier affhonom confirmerade och
holdne, uthan och få frampt han will ha'fwa Cronen
aff them, fi^all han theris privilegier förbättra och icke
feörwårra; men hwad fanningen herr om år, weth jag
Icke: någet måfte ther wara på ferde, att krönigen bleff
cjpfkuten/ferdelis medan'alle fom budnewore fomthe
tvijile att komma fkulle, woro tilffådes vndantagan-
ffes hertug AUGUSTI. Jag fender edher nu then
Danfke Rimboken, pa thet edher Hogmechtigheet må
domme, om thet år få mycket werdt, att wij för
hennes fkuld, ikole tage ofs någon ny owenfkap eller
kif före med the Danfke, ock befynnerligen efter hon
år icke ny, fåfom then fom famme Rym dichtede meener;
¥than af then gamble bok vrtdragen, icke heller något
ord tillagt. Och hafwer jag confererat bådhe exempia-
ria tillfamman. Intet mer på thenna hår tid, uthan be¬
faller mig ödmiukel. eder höghet och beder attlthenne
min oformelige fkrifwelfe wele aname til thet båfta »

jag hafwer icke fedt till orden, uthan fielfwe laken
Com jagh eder Högheet berätta wille.
Omnibus dile&is in Chrifto fratribus venera-

bilibus, viris ac Dominis Ecclefiarum Arofien-
fium JOHANNES OFEEGH Ordinarius gratiam
Se pacent in domino.

L Kong-
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KÖngiige Matt. V. A. N. Herre hafver i thenne nar«varandes tjdh, ärlige mån och i Chno brö-
dher, alt for myckith forftåt then ftora! nödh och
klagan fom nu år på vjn bår i Rikeih; få att någre
äff Pra'fterna hafve forurfakat fig för fina fochna-
bonder,. icke kunna meiia eller uthfkifta Chrifti
nattvard ner the icke vin haffva, sff hvilkit bon-
derne begynte hårdeliga klagha och förargas,- il
att ropet vart iu ftörre och fiörre, aff mångom
in for Kongl. Ma:tt, giffuendes få före, att thet var
vell' mögeligit och well lidende , att wji for vore
fynder fkuld vorom ftraffadhe i verdzlige motto til
likamens veghna, fom nu år medh hunger,- dyr
tidh, fiukdom, oeh uthlånik örlig till vattn och Jandh,,
fom nu ( G'udh båttre ). nogh för oghon är i viliom»
wji doch f fadhe the) gerna then nådeligha fålafpij-
fen obehindrat btholla, med alles fielennes falighetz".
tilhörelfe, fom ar Chrifti höguerdige Sacramente bå-
dhe döpelfens och altarens, huilkit wji troom warap
then fanna infiglen til evangelii; löfte y om fynder«*
nas förlåtilfe y om gudz wånfkap, och itt evinnerli-
git ljifj, uthan hudko wji måfta parten o/iadighe å**
rom uti war troo, når snfechtningen och bedrof-
velfen kommer, hvilken klaga och jemrnerliga qvi-
dha Hans Kongl. Nådh lått fig hårth gåå til hiertat£
och lått kalla Archiepifcopum, Strengnenfem och
fnigh til Stockholm , then π Martii: och lått fråga
ofs till, hvad ofs fyntes· rädeligit vara, emot en få-
dana klagan , nembliga om then vinbrifien.· om icke
mojeligit vore, att man nogbon annan drick utbi
den ftaden bruka mättet till hvilkit fpörsmåll mongh
fvar gaffz, fom nu år longt uptåija, doch på fiftone
vart det få beflutett och befalleth, att vji, (hvilkom
thetta andeliga embetet betrott år) ikolom ingalun«

dha
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dha vidh hö'gfta Iydhno och hörfamhett låt ha no-
gohn brifth finnes iblandh folketh, på Sacrament-
zens delachtighet., hvarken iiukom eller helbregdom:
Thefslikes intit meflefail göra på föndaghen och an¬
dra högtidhes daghar i få motto, att the fom ånnu
noghoth Vijn haffua, fkola förmengia det med vattn
heller med goodh klaar miödh, huilkit them fynes,
Ja och huarefth ån nu intitt vjin vore , ikulle man
heller meffa medh vatn och utfpifa Sacramentit ther-
med heller ån låtha flå tilbaka, for then vjinbrifth
fkuldh. Therföre gifvandes edher hårmedh alffvarli-
ga tilkånna, ath J efter thenne dagh ,ingen brifth i
edhert embete låthen finnas, hvarken till mefTo hel¬
ler fochnébudh, få frampt J icke fkole ftraffadhe
vardha till embete heller geller, befynnerliga om e-
dhra fochnamen ther öfver klaga. Thy få år thet
beflutit af Kongl. Μ. V« A. Nådig/le Herre, fampt
med them, fom ther offver Rikfens rådh vore; thetta
att beuifa vara icke emott Gudh heller Chrifti in¬
te ttilfe heller ftichtilfe, uthan thet må bådhe med
vjin och vattn fkee, är thetta. Förfth kan ingen
bevifa, att Chriftus-, fom var ofs och hela verlden^
ne till exempel, till allan tuchtan, dygdh och nöch-
•terhet, att han fkulle bruka reenth vjin uthan vattn,
thy thet var alt for flarckt vjin i Judea, thet vji
ock andra icke heller kunde dricka oblandat. Om
noghor ville iåja, Chriftus fadhe ? In till then daghen
iagh vardher thet driekandes på nytt i min fadhers ri¬
ke : hår efter ikal jagh icke dricka af thenne vintråds
frucht; fvar: ath thee ord voro taldh för ån
han ftichtade Sacramentit och åndoch Matth, och
Marc: fchriffua efter: ligger ej macht uppå, thy in¬
titt talar Chriftus om Sacramentzens vjin , få lydha
orden, defiderio deiideraui &c. ex animo fltio falu-
tem generis humani, hoc pafca icil: vltimum illud ter-

L ι renum
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renum comedere vobiscum antequarn patiar. Dicon.'vobfs
poilhacnon eclam feil, corporali hoc modo, nec|bibara
feil, in mortaii corpore, ante meam refurre&ionem f

donec compieatur in regno Dei feil· fpirituali hoc eit
vita acterna.aftque hie qoafi Hauilus vltiiriac valediélionis,
quemadmodum morifuri folent facere, Nondorn entm de
poculo ccciiie dominicse, qtiod poftea inftituif, hic lo-
quitur« fic LOSSIUS: DAUID CHYTREUS fegher
them tala om all verldzlig fpjis och Stande , fampi
med all umgengelfe. Auguii. fegher, at i hans tijdhbru-
kades reent vatn, thet han ogillar, ty ther var ingen nödh
på yijn.MART, LUTH. kallar thet ftiperftiti.ofam le¬
gem, Rultam pugnam, then tidh nogor ville håromfftrehta
lagh heller bodh, fejandes, Thet Gud haffuer friji
giffuit, thet viliom vji uti frijheet uthan lagh behob»
la; men görom vji dhen lagh, att ingen må fkifta
uth Chrifti Nattvardh, utan med vjin, then famma
gör oflf Suerige theras underdåner, fom vjinet haffua
i Tyflandh: Ja och om tyfkar thet ville, fom the
val vetta aff vår faltnödh, fnarliga och Iertcliga i fåds*
na offridz tidh kunde de off thet förtagha, thet Gudfs
förbiudhe. Then alfmåchtige Gudh unne off få leffua
med kerlek, ath uti ingha mottho giftuom vorom fi-
endom höghre tilfelle genom mennifkiors löfachtige
dykter och lladgar off till att tvinga, når Gudh oH
fri giordth haffuer, thi hvarföre fegher S. PauL
ikulle iagh låtha döma min frifhet afi en annars fuag~
heet. Thy varer i och frji kåre brödher och loffuer
Herren fom off frijat haffr , hans hogvårdiga Sacra-
mente, år intittftichtadhe fa affChrillo,att thet ena landz-
ikapett fkall kunna förhindra thet i annars landzfkapj
Thyfadhe S. AUGUST: Sacramenta numerofunt pau~
ca ngnificatione augufliflima, faffu facillimn. Ergo nulia
difficultas propter defeötum vini,modo alium iiquorem

babemus
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bemus. Deum ergo oro ut Itieem accenfam in Suetlco?
regno noftro , vna cum clementiffima regia maiefta-
te~ nollra qvse & doårina fanéla & gloria nobiscon«·
åilit confervare incoiumem digne tur. Amen,
Äroft te ij Martij. Tub meo· figilio Anno (Jf.-

LAURENTIUS Epifcöpirs Upialrenffs cfileCHs
in Chriilo fratribus bonorabilibus viris ae Domi-
nis ecciefiarum per Fiedrundiam p.-pofitis ac Re-
éloribus setermm in domino falutem.

Jag haffuer honorabiles Viri, nu for naghon fögo tidhfedhan bekommit en Copia utaf itf breff, huiikit Dl
Ordinarius Arofienfis, fkal'l i fit Clerkerjij haffua utgl
låtit 5 til att giffua them underviining och rådh, huru
the figh uthi thenna almenneliga vjinbriffhen , rnedh
tidhe gårdhen och elfes holia ihola^ få kan man til thet
förffha om thens godha maniens upfåth, icke· annat
fejia, ån att thet ju få fierran år, rett och got:h, ty
rådh år altidh godh, men uti fådana lägenheter, fom
fig her hos off nu begiffua, åre the och nefthan gan-
fka dyr, doch talar iagh om the rådh , fom rett fin¬
nig åro och håifoiam. Sådana fom och DAUiD omta¬
lar i Pfalmen, fåjiandes: Jagh forluffar migh medh:
fina vittnesbyrder, och haffuer them til rådgiffuarf.
Men efter thetta breffuet år, (fåfom noghtill merckian-
des år) faft fierran iffrå fådana rådh, moilhe iagh åter
hår bekänna, att thet hadhe varitt mycket båtber, att
man flikt rådh hadhe behcllrt inne medh figh, ån
them iålunda utileriffuit ty inthet rådit år iu båthre
an illa rådith , fåfom uti thetta breffuet viffeligha
fkedt år.

Och åndoch iagh allaredho tdforenne uti farnma
laak ochfå. mitt rådh till idher i then landzåndan * fä

vei
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-vel Tom annorflådz i fliehtet fchriffteliga "haffuer uth-
gå låtidt-, och ther med vell formodhar, art likaviflfi
fom jagh therpå thetäldratroligarthe giordt haffr, få fkal
det och äff idher alla» uti lika måtto anammat varda; Iick-
vål medhan fliehten fä grenfa ther tilhopa, och kan for-
fherifkull icke annars vara, ån att I, fom genom min
fkrifvelfe nogot annorledz underviflhe åren aff thetta
forberorde breffuet, ochfå -nogoth antingen nu alla-
yedho hordt haffuen, heller och viffeligha hörandes
värden; Tycker mighfå, atiagh fkal vardha förorfa-
Jtath om fakenne, ånnu nogoth vidhare thala och få-
ledes giffua idher och om (amma breff, mitt heren-
kiande tilkånna, på thet, bådhe I och andre fom thet¬
ta begåra, magen haffua en liten rettelfe, och thermed
fdrnimma, huad och huru floor macht,flickth breff år
tilgiffuandes. Ty thet kan icke fela , att ibland them,
fom thet låfit haffua , heller och en låfandes vardher,
ikola och the vel finnas, (om florliga fkola tviffla, om
thet fig och alth ifanningene få haffua fkal ., fom thet
faft rundeiigha, och med flor alffvarfarnhett vardher
foregiffvifh. Theflikes medhan och mitt nampn år
ther migh fåghatiil motto infchriffuit, Ja, mitt fore-
gånge breff, fom trychth var och till idher och an¬
dra i fliehtet uthfkickat» vardher ther merkeliga anta-
ilat, haffuer iagh her fillen få myckit flörre orfak. En-
doch vell fant år, att ther iagh flikt med lika kundhe
haffua fordragh, gorefhe iagh thet mycket heller, på
thet iag ingen ikuile i noghon måtto fortorna, fyn-
neligha äff them hviTkom alla bordhe göra ifh, til att
thet forfechta, fom rett, och guds ordh eenligit år.
Men efter thet nu icke annars vill vara, mofthe man
thet gora fom faken kråffuer. Ty then fom fadher
och modher, fyflher och brodher mheerålfkar :ån migh?
han år migh, (fågher Chriftus) icke vårdh.
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Så talas tå til thet förffa i thetta breffuef om let al«
menneligit beiluty fom for någhon ticlh iedhan flcall!
vara fkeet i Stockholm, och therpå} gullit» att Clerker«·
jit vel motihe, ja, fbb pcena priuationis officji & be»
neficji, mofthe uthi: thenna allmenneligha vijnbriftftei*
holla meffoi kiyrkione, eller ellies utftifta facramen*
tet uti blott vattn> öl!, miödh, heller annat iliikt^
huadh helfth förhandene vara kundhe. Hårpå moftho
jagh fanningene bekänna, att migh utaff lådana beflut
platt altzintif år vordit vitferligit, kan förthenfkull ic«%
ke vell troo att med fådana thal ikal vara noghon flor
fann ing» Ellies motte iagh> fom på famma tijd och iå
var tiliiedhes och nogbre förfiagne meningar i fake-
ne vell förnam , iu nogbot rååtth hår af vethay an¬
tingen aff honom fom thetta fchrifver och dagligha tå
var medh migh fil talz, eller och aff någhra andra.·-
Ja, huilken råttfmnigh Chriiienoch then fom Gud It«
och hans bodh vill baffva för öghon fkulle driüha fig
til att ilikt beiluta, och få ikenbarligha emoot gud-
domligh ordningh handla. Eller huadh kan och no¬
ghon tijd' vara klarare och viffare aff lkriftenne ån
att Herrans natruardh iu i brödh och vijn aff honom
fielffuom ftichtat och infatt år, och platt uthi ingen
annor element» antingen vattn,öö!y miodh ellerhuad
thet ellies nempnas kan; Ty få lydha CHRISTI ordhr
them han (efterfom* Matth, och Marc, klarligha bety-
gha,) ftrax at kalken utikift var, til låriungarna ta¬
ladhe -y hår effter fkall iagh icke dricka aff thetta vi jn-
ttå ζ frucht &c. Therfore mefthe thet viffeligha hrff-
oa varit vijn , fom uti famma Herrans kalk uthlkifc
vart» och thenna orden icke heller om någhot annath
vjin varit talat, ån åfven om thetiamma. Såforr och
alla rettfinniga lårare thetta haffuaaitjidh féiftåndit. El¬
lies må han^ heller ho fom vil» hår om granneliga ran-

faka
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Caka, -och lidhan nempna migh en ibiai-idh alla,1 hådhe
nya och gamfela kyrkiones iårefådher, (thern menar
iagh fom kallade åro, och retteliga kunna kallas ortho-
doxijhuilken famma Chriffiordh, annorlunda förnum¬
mit eller förftådt' haffua ån fa fom nu fagt år; ja,
på huadh annath fkulle alla chrifteligha förfamblingar,
ehuar the och åro eller i verldcnne varit haffua , figh
grundha och förlåtha, når the lå endråchteliga till
Herrans nattvard bruka vijo, och platt inga andra dryc¬
ker, hållandes the-t viffeligha therföre, att ther icke
ar vjin uthi meffekalken, ther kan icke heller va¬
ta Chriiti blodh , huiikit och CYPRIANUS medh.
thenna orden klarliga betyghan Non poteR videri
faηgvis ejus, quo redempti fumus effe in calice , cum
vinum clefit calici. Medh theffo kommer och thet öf-
verens, fomS. AUG. iå talar, in dominicamenfa non de¬
bet pura aqua offerri, ut quidam fobrietatis falluntur
knagine, Så haffuer och CHRISTUS thenna fin gud-
domligha ordning icke allenaff medh iitt exempel, u-
than och få medh bodh och befalningh ftadgat och be-
kråltigat, ther han fade: Thetta görer till min åmin-
laelfe. Ty thenna orden måffe man förftå få vell
om facramentzens retta och egenteliga elementet,
nemligha, brödh och vjin fom man förftår, them om
alt annat hvad fom hår till retteligha hörerc Therfö-
re haffua och alle the fom figh thenne Herrans Jhefu
Chrifti ordning företogho till att föruandla, och till thetta
Sacramentet annor element, ån brodhjoch vjin bruka¬
de, aitidh och alftådz vordet ab orthodoxis dömde
och håldne för kåtthare.

Sådana fom the uthi förtidhen voro, hvilka man
kalladhe på grekiikohydroparastatas,latine Aquarioj,
ther aff, att the til Herrans nattvardh brukadhe klart
vattn för vjin. Item andre fom voro nempde Arthoty«

rit»,
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Htoe, therföre att the Chriiti natvardh hullo medfi
brödh ochofth, och iidhari hvad meer var aff theiTa
partji, fom uthi lika måtto ginghoifrå CHRISTI ordning.
Ther tå nu faken få alztinges klar ock uppenbar år,nem-
ligba, att CHRISTUS till im natvardh, vjin bådhe fieff
brukat, och bruka befälethaffuer, hvilken rettfinnigh
Chriflen (fegher jagh ånnuj fkulle thora fördrifta fig
til annat göra ån iidher andra till annath emoot fiel
och famvith iorplichta och tvinga, ja, (fegher han
i breffuet) Evangeliften Luc. fchriffver iu, att then¬
na ordhen, härefter fkal iagh icke dricka &c, voro taledhe
for ån ChriftusftichtadheSacramentet. Tertöremofthe
the om thet vjin, fom tilforenne druckit var, nembligha,
tå man ånnu åfh påfkalambet, törflåndit vardha, ty ligger
och icke macht uppåhuadh Matt. och Marc, fchriffua.
Svar, hvadh S. Luc:fchrifTuer ifakena haffver intet varith
migh okunnigt, men att han förthenfkul få fkulle tala, forn
han hår gör, nembligha,att inghenlagh fkalliggia up-
på hvadh the and bra Evangelifterna fkriffua, fom
dofchfåklarligha, betygha, att the ordhen haffua varit talat,
iådhan kalken haffuer varit uthdeiat, ther till tycker
migh, att han haffuer en fafth ringa fkåll, ja, thet
år viifeligha förachteliga > förnår och kåttherfk talat,
om theffa fåå högbetroddha och aldrafannafta Gudz
ordh Herrens JESU CR1STI vithne, få haffver ju platt
ingen noghon tidh, utaff the Chriftelighe lärare, an¬
tingen gamble eller nye, driitat figh till att hår om ta¬
la» ut kan haffua alle, få flor macht giffuit thenna E-
vangelifters Matth, och Marci vitneibyrdh, att the
forthenfkull, platt ingen annan drick til facramentet,
haffua velat bruka, heller bruka låtha ån vjinp Ty al-
lefammans haffua förilåt them vara talat, (iafom fagdt
år; om Sacramentzens vjin , tvert emooth thenna
Scribentens fåfänga meningh , och forflughna ordh #

Μ ån«
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cndoch the om theffe två Evangeliflers och S. Lu~
ce föreningh haffua varit noghott fkiliachtige, ty no-
ghrc aff them mena, att Chriftus fkali haffua tji fvar
talat famma ordh , förflh till påfcha lamhet, om huil-
kit the mena att Lucas fcriffuer, och fådhan til
Sacramentet, ther Matth, och Marc, fkola om tala,
men andra, ibland hvilka och är S. AUGUST, giffua fö¬
re, att åndoch Evangeliilen S. Luc. prceoccuperar
thenna ordhen, och fåtther them fåledz tilförcnne
(efter fom han och vell ellies thett fåttet haffuer)
få fkola the lickvel icke haffua varith, afCHRISTO
tilforene talath , om Sacramentzens vjin, (om uthl
kalkenom luthikiftes. AUGUSTINI ordh åro thenne:
Quod Lucas de calice bis commemoravit prius an-
tequarn panem daret, deinde poflquam panen? dedif,
illud quod fuperius dixit, prawccupauit vt fölet, illud
veroquod ordine fuo pofuit, non commemorauerat fu¬
perius , vtrumque autem coniunélum, hane fenten-
tiam facit qui illorum eil. (feil. Matthei & Marci^).
Hår aff år tå klart, till att merckia, huruledes bådhe
thefla parterna, ju förffå thenna tvenna Evangeliflers
fchriffuelfe om Sacramentzens vjin, åndoch the gif-
va åthfkilielig uthtydningh, på thetS. Lucas fcriffuer,
likuel ingen parthen fådana, fom thenr a framtalugha
fchriberiten, huilken få alztinges oförfkemt med the
-tvenne helga Evangeliflers förachtelfe thet nekar,fom alle rettffnnighe lårare få endråchteliga, och li¬
ka fom med en mun bekånne. Ther medh gor han
och the fromme två men o.h rettfnnigha Theo-
logis|Do(ffori CTYTREO och LOSSIOuppenbara oretf,
i thett han alligerar, Ja, torquerar theras uthtyd¬
ningh , på forbemålta Chrifti ordh , för figh och ff-
na grundlofa menineh , Ty ingenthera haffuer thet
nekat, fom han doch iå blygdalöith tor neka, hvil¬

ka
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ka the och, aff the fårberörde två uthlegningar
gilla kunnen. Sedhan giffver han och före i breffuer,
att t het icke fkal kunna beuifas med fcrifftenne, att
Chriitus fkal i natuardhen häffua brukat omerigt
vjin. Hår till fuarar man få, att thet år vell fant ,
medh uttryckelig fchrifft kan flikt (fom han fegher)
Icke få egenteligha beuitas. Ty om vijntrås frueht,
thet år om vijn tala Evangeliilerna, och röra inthet
ytterlighare therom, huar heller thet vijnet var mengt
eller eij , ellies må och han göra fitt beftha
til fakenne, och incdh fchrifftenne beuifa, at facra-
mentzens vijn, haffuer (fåfom han obetånckt fram-
talar) varit menght. Ja, (fegher han åther) thet kan
icke vell flååtill troende, att CHRISTUS, fom var off
hella verldenne exempel til tucht ock nyckterhet
fchulle bruka i natuardhen klart vjin uthan vattnj
Ty uthi Judifka landet, var alt for ifarckt vjin, och
kunde förthenfkull icke omengt brukat varda. Man
begårar att han fkal beuifa fitt ithall med ichriflfthen-
ne , men thet låther han beftåå , och kommer theio
förinnan fram inedh få fkemtheligh eventyr, att
man icke kan egenteligha vetha , om thet åndelighafkal vara hans alffuar eller eij, ty fkempt och gan-
therij år thet faft likare,* heller monne vij och tå
fkole holla CHRISTUM och hans Apoitlar få öffuer»
måttans vjingirigha, att the icke ikulle kunnat
finna för figh och the tilkommande forfamblingar
ett paflfeligitt mått, til att nychteligha holla figh
uthinatvardhen, medh mindre, the tilforenne mengthadhe vjinct med vatn. O huru illa Rår thet en
flik man, att han få låttfårdig flethia fkal föregifua
uti ena få höguiehtigha faak, och år under efter
han få ånteligha vill haffuat, hui han icke myckitheller brukadhe the fkåll, fom CYPRIANUS hår till,

fdoch -
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(doch förgåfues) brukat haffuer, hmlkens ord fa lydfta;Si
vinum tin. offeratur, fanguis Chrifti incipiet effe fl-
ne nobis, cum aqua vero admixta iignificat Eccle-
fiam CHRISTO copulatam & adunitam. Doch låthnu
ii varat, at CHRISTUS uti natuardhen brukat haffuer
mengt vijn, fåfom han om ens vill haffuet, och dochlik-
vål thes lå fkröpligha beuifar, huadh kan han theilha
mehr thermedh for fina meningh upiagha: Eller
huad kommer thet fakene vidh, thec vjinet haffuer
varit mengt eller omengt? Ty her trettes ju nu icke
om man fchal må til Chrifti natuardh bruka mengt
vijn, uthan likafom thet nu få longh tijdh, tilfören-
ne haffuer i Chriffenhetene efter then fuagha grundh
(till euentyrs fom forbemelte CYPRIANUS foregifuer)
uarit feduenio, få må thec och veli ånnu efter höf-
feligit mått, vara lidheligit, iafom mitt trychta breff
innhåller och i Stockholm off emillan talath var.

Ty år och honom alth flickth hår forgifues ta¬
lat , men hår hånger tå fporfmåleth retzliga uppå>
om man och fchal til Herrans natvardhmå bruka klarth
vatn &c. (1 vel fom vjin, åndoch,CHRISTUS få huar-
ken giorth eller ordinerat haffuer. Thetta fkulle then-
na fkarpiinnighe difputeraren , medh fchrifft eller
grundelig Mil, få rundelig beuijffh haffua, fom han
I fitt breff haffuer rundher varith til att ilikt rådha och
biudha, ia hadhe han noghot uthrettat i fakenneoch
retteliga ffyrkt them, fom hårutinnan åro få faft tviffel-
achtige, och figh, icke uthan faak, ffoorliga fruchta,
Mhen hårmedh håller han ftilla baakbufkan , efter han
vel ffrax merchte llikt varafigh omogheligit, och kom¬
iner theff förinnan hårfore medh thet, fom icke annat
år i ianningene ån barnathal och dåchoverck, och
kommer åntå fakene platt inthet vidh, och vill iåledz
tynas haffvafigh »anligha nogh beviffh, ther han doch

in*
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inthet annat gor, ån fåtther briller på the enfalliga: Men
honom vore lickvell rådheligir, att han komme f. Pauli
ordhihogh, fom han fegher; Gudh låther inthit.
gecka figh.

Thet och i tbetta breffvet varder faligh Do&ori
MART1NO LUTH: tillagt, att han theiTlikes med
thenna Jöfa meningen hålla fkall och låra thet vara huar-
iom och enom frjitt bruka V2ttn och vjin, huilkit thera
han vil. Item att han fchai thet kalla fuperihtiofam le¬
gem & ftultam pugnarn , ther man få hårdt ftåår uppå
att man iu viin til Herrans natuard bruka motthe. (Slikt
fågher iagh), år then uthvalda Gudzmannen och Chri-
itcliga låraren , med platt ingen fanning offuerfagdt.
LUTHERI mening och låra hårom, år viffeligha ingen
annor, ån att v ji til facramentet, then drickjallena, fom
utaff vintrå kommen år, iu brukamoilhe, fifom CHRI-
ST1 egith, både exempel och befallning utbuifar. Men
thet the Papiftici ther om ii faft tråta, och bodhuth-
giffua, att man efter (gammal pleghfidh och the^ fögha
orfaker, fom CYPRIANUS och noghra andra afl
the gambla föregiffua, endeliga moiihe menghiameffc-
vineth medh vatn, thet kallar han ftultam pugnam &
fuperilitiofam legem , och vil att man fchal Iåtha thet
frjitt bliffua, efter thet i ikriitenne om flikt mengiande,
platt inteth funnirz uarder , men ingalunda gör han
tnet frjitt, at manfkal bruka hår)blått vatn för vjin,
fom thenne fegher, Ty år och thet en ochrifteiig och
oerligh tingh, få fkendeligha föruenda och mifsbruka
ens fidanna mans ordh, til att ther medh bedragha
enfolligt folk, och ftadiåfta then mening och låro,iom
falfk är, och LUTHERO tvert emoot

Han giftuer och före om the förbemelthe kätta¬
re Äquariis, att the fér ingen annor faak fkull

fkola
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fkola haffua varit i then tjidhen ftraffadhe och
dömde för kättare, ån att the i otrångda måle ,
brukade vatn för vjin.

Föril fchal man hår til thet merkia, huru ftadighthenna Schribenfen år uthi hn ordh, och huru
vell taleth folies åth för honom. Tilförenne iårerhan
utj fit breff, att man indeferent, nå iu la vell bruka til
meflan vatn fom vjin, fååro och iidhan hans ordh thenna:
nulla difficultas propter dcfe&um vini, modo alium liquo-
renf habemus. Item varer frji k: brodher och loffuer Her¬
ren fom ofs frijat haffuer. Men huru kommer fådana
tliall öffuereris medh theffo, de aquariis, fom han be¬
känner haffua varit retiheliga ftraffadhe,att the bi ukadhe
blott vatn för vjin. Ty år thetfåaltztingesfrijt, iomhanhår rundtaffiager^iemligha få fnart bruka vatn fom vin,til Sacramentet, vji {bekänner heller icke unfalier han tå,ath aquarii haffua vant rett ftraffadhe och lör kettare dom-
dhe: man kan iu icke medhretto för thengemingh var-dha ftraffat, fom honom år aldelesjfrji til atgöraoch låta.Hår vil han til eventyrs iåja, nrj nödh och

trångmåll, fådanna fom nu år på farde år thet
frjitt, men elies icke?

Svar, få år thet äntå icke rått fri jff, ja thet år en u-fell ffijheet, fom iåledz til nödh bundin år, doch
thenna hans ordh nemligha, NulFa difficultas
p:prdefeffum vini &c: Efter the årelabfolute framtha-
lat, lidha ingalund exceptionem, fådanna, fom hanhår vil föregiffua om nödhen &c: Men låth och thet-
ta få vara, huru vil han likuel med fchriftenne thet be-
vifa, att ilikt ikall uthi fådanna nödh mera vara frijthån ellies : Ja, thet hår låtthare till att medh fchriften¬
ne bevifa, att ingen noghon tijdh år friit eller lcfligit,ehvadh nödh på ferde vara kan, förvandla guddom-

dom-
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dommeligh orningh, fafom han bår gor, ilichtandes
till Sacramentct vatn för vijn. Eller bvad bleffSAUL
fvarat utaff Propheten SAMUEL, tå han hgh och för
fådana nodh urfaka ville, för thet, han emoot Gudz
befallning hade offrat. Tu haffuer (fädhe han) giordt
dårligha, &c. få må man och vell fåjia, att then gör
dårliga,fom drillar hgh til att göra förvandling påthet
Gudh fielffuer ffadgat haffuer, han må och förvandla
hvadh honom teckesj och år theff heller icke til ne-
kändes att man ju noghrahanda frihet haffuer ther legen-hetenna figh få begiffuer: men thet moffhe man hår
bredhoviclh bekånna att hon icke ther uti iiåår, ath
vij emoot CHR.I Guddomligha ordning nya ordninghar
göra mågha, Jnfethiandesi CHRrlnattvardh vatn för vjin,
uthan att vji åro på Gudz vegna frji til att låthaherrant
natuardh beflhå, få långe vji kunne bekomma vjin,
och honom fåledhcs rettheligha och medh itt gott
famuitth hålla, aldeles fåfom Ifraelzalmogha hadhe orn-
fkårelfen fördraghjfå lengethe kommo tii rolighet.Ty
och CHRISTUS fielffuer bjudher off hår medh til ingen
viff tidh, antingen lengre eller ffeckre, utan medh ren¬
ne orden, Så offtha fom i thetta gören &c. giffr. hanfa*
kenne i vårih ågith velkor,ath vi måghe bruka fa-
cramentet, når, och på hvadh tjidh off fielffuom
teckes och efter fom vår leghenhet kan ellies til-
iåja. Fler gör nu thenna nya frjihetz meftaren
tverth emooth, götandes thet frjit, fom doch i fan-
ningene icke år frjit, nembligha föruandla CHR.I e-
ghen oförvandlighaordningh, och thett CHRISTUS i
fanningenne haffr: off låtit fijir, och fielt under vårt
egit vilkor, ther obligerar och tuingar fitt Clerkerjl
til fub peena priuationis officii & beneiicii. Om ocfi
tå flicht handel hörer thtn man til, fom uti tvifft-
iachtigha faker, vil vara the enfoUigfras rettare och

råd-
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rådgifluare, ther om må hvar och en Chriften fom
förilåndet haffuer döma. Ty feer man och hårgörli-
gha huru fkcndeljgha thenne rådgiffuaren trådher up~
på hg fielffuan, efter fom med allom them gå må-
fthe, fom vidh CHRISTI ord och ordningar, uti retta
enfollighet icke. biiffua villa, uthantaga figh <5fr.då-
deligen före guddomligh verk efter theras eghno
fåfengia och vjifa huffud meftra och tilpynthes fet-
thia.

Men få mycket defie kättare aquariis belangar
talar EPlPHANftJS, AUGUSTINUS och andre fom
theras vilfarelfe btikriffua, platt inthetom noghra nödh
eller tvångh , uthan itraffa them aldeles therfore, att
the medh fitt vatu facrament fyndradhe figh ifrå he¬
la Chriftenhetenne, fom efter vårs Herres JliSU CHRI¬
STI ordningh, aftjidh hafkr brukat vjln till hans nat-
vardh och aldrigh blåt vatn, fåfom the utaff en få-
fengh orfaak., Ifigh företogho. Ty Safcöti Auguftini
ordh, fom iagh och uti mitt förra breif indra¬
git haff.r lydha altfar Aquarii ex hoc appellati funt,
quod aquam afferunt in poculo lacramenti, non ii-
lud quod omnis ecclefia.

Ehvadh fom helft famnia ketthare togo figh for
orfaak til fådanna fitt miibruk, få var likvel thet
orett (vill AUGUSTINUS feija) atthet icke brukades
til facramentet fom hela Chriftenheten efter CHRI-
fti ordningh plegadhe bruka.

Vidare fegher han i breffuett, hans högverdiga
Sacrament åro intet lå fiichtat aff Chr:o, att thet ena
landikapet fchal them kunna förhindra i andras land-
Ikap. Svar: Thetta talar han (iåfom och elliesf rundt
nogh, och vijfarlickval tundt, heller h vad fchrifft fe¬
gher thetta ? Ja, ined hvadh fkell fchulle han kunna

ilikt


