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creffinnan
och

general inνan,
Högvälborna Frun,

FRU HEDVIG
Μ A R I AL
PIPER,
Min Nådiga FRU.

Hogvålborna Fru Grepvinnan täckes ei onä-digtanfe, atjag, faflån okjånd, fordrirtarmig,
at låna Eder Nädes héga namn It deifo

Minnes-werken.
Min ofkyldiga afiigt år, at vid detta tilfåilet fä

betyga en diup odi helig vördnad, hvar af mitt finne
ftåndigt under en blygfam tyftnad varit betaget och
upfyldfi.

Men



Men hur« otjänlig år icke min £enna til et Q émt
och derjemte angenämt vårf, och huru otilråckelig
min fnillcg&va, at rora vid et få högt åmne! ty foru-
tan det, at Hogvålborna Fru Grefvinnans ooh Ge-
keralinnans nåd och dyra egenfkaper åro ötvet
min tanka, åro de ock for mänga, atpå detta papper*
blad med få ord utforas.

Får mit rena nit ock enfaldiga välmening gålla
mer ån ord, fom åndå åro mindre prydelige, tror jag,
at forrådet af det torra ikal kunna årfåtta fäknaden at
det fenare.

Får derfore mit rena upfåt fortiena en nådig up*
mårkfamhet, år min lycka ötver al min fortienft, och
nåftan énikan, blid.

Min forbon ikal dcremot altid vara ilåld til den
Höga Almackten for Nådiga Fru Grefvinnans be-
ftåndiga våltrefnad, utbedjandes mig den nåden, at
med diupafte vdrdnad få framhärda

Högvälborna FruGREFVINNANS
och GENERALINNANS

(illra&dmjukafle tjenare
ERIK L. HESSLING.



κ θ ν g Maj:«
TRO TJENARE och MAJOR.

Eben Wålborne HERREN?

Herr PAUL
RÜDEBECK.

Frie konfler hafva alcid varit lycklige, då de haftthe beikyddare, forn åtagit fig deras vård, och
varit ei mindre mone om deras upkomft och tilvåxt,
ån heder.

Wålborne Herr MAJOREN, fom jag vet år
en ållkarc utaf vettenikaper, och tagit dem i fin
hågn, fom af bokvet fig bekjånt,; har jag derforc
vägat upoffra, och med et få lyiande namn pryda den-
ha Samling af Minnes-marken, fom jag nu under cei
lårdares ftyrfel i dagsliiifet framgifvit.

WålborneHeruMAJORENS medföddaädelmod
och ogemena ynnelt lemna mig det hopp, at denna
min dierfhetj blandad med vördnad, blir, om eå
med välbehag, dock icke med ogunit anfedd.

Jag år n-ogd med den minfta del af gunft, fpm
WårborneHerr MAJOREN täckes fålla på defla pap^
pers blad, hvilka jag nu for Eder nedlägger fåiom
tekn af det vornadsfnlla finne, hvarmed jag fkattar
fér en lycka at vara

Wålborne Herr MAJORENS
ådmjuka/le tjrnare

ERIK L. HESSLING.



. Admoium Reverenäo ätque Praclariffimo VIR®\
D no Mag. ΕRICO B ERG»

Ccetus facri NorenfisANTISTITI Vigifantlffimö, nec non
jacentis Diftrictus PRi^POSiTO meritiffimo, PATRONQ

certiilimo ac NUTRITIO propcnfifHm®, quovi»
anirni cultu profequendo.

Ρlur im. Reverendo atque Prxclaviffimo V[RO,
D:no Mag. MAGNO LEVERIN,

PASTOKl in Theda longe digntiiimo,
FAUTORI optimo»

Plurimwn Reverendo atque Clari/Jimo VlRO
D:no OLAVO TÖRNBOUM,

Amoiarum > qua; Deo in Sparfettra & Bred colliguntur r
PASTORI fidelifiimo, EVERGET/1 ;

multis nominibus åevenerando.
d _ίΛΓ?

Sic fandéra becafio, Veftra, PATRON! k PROMOTORES prVpeafis*iimi, inmemerita, quasplurima, immo maxima funt, publice prtßdi«
candi, fponte jam fefe offert exoptatifiimai Mihi fåne illum gratulofit
diem, quo inträ Tuos, Admodum Reverende atque praclariilime DcisU
nePKÄPOSlTE, lates, felicibus aufpiciis exceptus fui. Plura enimfub eo
tempore mihi tribuifti bona , quam a parente profieifei potuerint. Neq«"
snultorum, quibus Vos, PATRONI optimi , nullo non tempore me cü*
cnulare non gravad efeis, immemor fum beneficiorura > fed ea omnia nuil-
quamnongrato pioque peftore condicafervo. Sufcipite» obnixe rogo} hae
pagellas, ceu venerabundi animi pignus, meque uthueusque, itapoft hac*
patrociniis Veftris femper frui ilnatis. De cetero, ut Vos, BENEFACIO·»
RES optimi, velit Propitium Numen omnigena felicitate beare, & Vi»
sres ad Ecdefite commoda quam diuti/fime corroborare, femper vovebit.
Adm.Fkrimwnaue Rewr.Preclariß.farit

DOMINUM VESTRORUM

Cultor obfervantiifrmua

glUCVS U HSSSLJWS*



Pr^antijfifflo Domino Rcfpondehti^ Amico at-
qptc Populärt bonoraüsßmo♦

Quse,multi(t ab hine annis, mihi Tecum interceflit amicitia, fvadeijubetqvej ut gaudium, qvod ex felici rerura Tuarum fucceffu per-
cepi5 publice jam tefcer. Scilicet ea amicorum eft conditio , ut, ex al-
Cerius felicitate, voluptatem non poflit non alter concipere, conceptamque,
data qualibet occafione , prodere. In lucem edis, Amice fvavifiime, Mo*
ttumenta Candida antiquitatis, eoqve ipfo , non pauca Gloriofifitmoruro
Svecite Regum facinora pofceritati contemplanda atque praedicanda fifcii.
Inftitutum, qvod debitis boniomnes profecuturi funt laudibus. Ego men»,
ie potius, qvam fermone illos imitor: nec enim ea mihi contigit fvada ,
ut virtutes Tuas, numero plurimas» pro ut meruere, collaudemi nec fl
contigiflet, Tua id permitteret modeftia, aräiorque nofcra confvetudo.
Opto tantummodo, idque , ut nofti, ex animo, velit femmus rerum Mo¬
derator prtemia honeftis largiri conacibus» fic nihil felicitati Tuaedcfutu»
rum certa licebiC augurari conjeftura.

fmcertfs Applaufit
ANDREAS HILLERSTR0M.

Ν'it'i min redlige Vän^Tig bogen fSrer S dags?Gifva the nyttiga'Taker fram, fom legat i gömo»
När tillika Tu profvet ger utaf arbet åfnille;
Skulle tå jag min flcäliga plikt i glomficpne lemna?
Nei,faftän mig brifta kan alt uti dikter å talfättjr
Jag dock yttrar fägnaden hög i radrena thefTa,
Att uppå Vädjobanen rätt i dygder å bokvett ,
Bland thet värdiga Phoebi folk Tu manliga täfiar.
Far få vidare fort tilPindi prifade kullar J
Ther blir lönene vifs för flit och finrika flögder,
Haf uti längden ikörd, och nyttia'n länge med åren i
Til Tina närmftat tröft och gagn i thet almända bäfta(

foßiar
ANDERS GRÖNBERG.'



Min HERRE l

De Minnesmärken, hvilka J, min Herre, jutkfkdert förfta inilleprof, for den lårda våriden fram-
vifor, åro i# vål klara ljus i våra forna håfdatekningar,
fom åfven f0r mig kraftiga påminnelfer, at härvid yt¬
tra min fågnad, Eder wakfamhet ocbfiit uti de'tings
utrönande, fom ifrån vår tid måff fjärran åro, fynas
fom forebåd , at den tid år få mycketnärmare, fom
fkal tilbringa Eder ymnigΙόη. Ja, dygden, fom al-
tid igenom ivårigheter leder, och omfider kröner fina
ålfkare, lärer fnart vifa, at J henne icke fåfängt ef-
teriokt.

Daniel Thelaus.

Til Herr RESFONDENIEN,

När både dygder å vett af lagren prydliga krones,
Jag med glådie tå ler Eder id och arbete loncs.'

Petrus E. Berg,

Til åen Samma.

Er före Himlen fnart til Pindi lärda hogd,
Thcr dygden får fin lon, hvartil Er hog k bogdl

JoHAK KöRsTRoM i



:· THES ι. ·

ödini art proxime ad annos nati Salvatoris
ι. v T ^ «, J · .. ..... Γ·Λ1· . #^1?|I;,j

II.

Gylfiatla familia, quantum fcinius 5 prima fuit,
muz in Svecia regni clavum tenuit.

III.

Ulphilam Gothorum Epifcopum Ariamc hasrefi
fuifle addiäum cjarius ex vecerum monumentis pro-

. batur, quam ut negari pofilt.
11'V''· '. .

Diplomatum fides interdum vacillat; ;
• vi y.

Neque tuto Saxis vcl nummis fides femper ad-
hibeturt

VI.

GUSTÄVUS Magnus fiori patrue tantum,
led baud exiguas Europas partis communis pater
fuit. - ·- ' *' ;?f in ; · ι · -Sr

Ut propofitum eo melius eceleda obtineat* fi-
ncm,auxilium brachii fecularis interdum ed imploratv
dum, quod in eo cafu eidem deefle non debet.

VIII.
In crimina Jsefas Majedatis ipfe ut i«quirat di-

judicctque imperans, natura rei convenit.
IX.

Connubia principum , ut majori, quam priva«
tofum apparétu lautiu^jue delehrentur, ipfa coi-
trabcntiunv Majedas anSoritasque iVadet.



POLITICO ECCLESIASTICA

flicht iåija 9 effter fielffua närvarande Erfarenheten
betyghar ftraxt tvert emoot. Ty efter vij uthan
vijn ingalund, rett och Chrifteligha kunne holla her¬
rans natuardh , mofthe vji thet hinder Jidha fom nu
år för ögonen, aideles fåfom och tå fkedde, att
them vordho förhindrat döpelfens facrament» fora
Icke kunde nåkas värnet, efter ingen nå uthi no-
goth annat Element ån vatn döpt vardha, fåfom
CHRISTUS fegher, uthan en varder föddher affvatnet
och andanom, kan han icke ingå iGudz rijke Joh. j,

Åndoch at the nye frijheetz lårare inrymma
figh och thetta, och iaja, att ther icke vore för-
handene vatn, motte man vel döpa i annat, fåÄet the iu ingen Guddomlig ordningh fkulle låta
bliffua vidh fina retta lkick , oförkrenckt, och efter
thet the platt intet haffua antingen fchrifft eller fkåll
ther*uppå, the fådanna fina fremrnande meningh om
förbenemdhä dopfens facramentz grundh, kunna the
båra hår fram itt ufalt exempel, Ja, itt fkendeHgit
iapperij ex Eccleiiaftica hiftoria cm en Judeik man
fom var Catechumenus och icke Innu döpt. Then
famme fkulle hafL-a hafte! igha kommit uthl dödz
fcrankheet, ther han var på våghenom ftadd, uti en
ödheraark, och förthenikull begårar aff fine föliefla-
gare varda döpt 5 menefter ther var intet vatn, Ikulle the
fltt förrådh att döpa famma judha i fandh &e. Niceph.
LÜ3.3.C. 37 och åndoch fådana exempel icke kan för annat
räknat varda» ån itt blott fåfengia, efter Gudz orA
få elarligha hetygha att til döpelfen hörer vatn , och
huarken fandh elier annath, tycker them likuel vara
en kofteligh ting. Ja, huar the åntå citerade fådana
exempel, bona fide, thet the icke heller göra, utan
båra allenaft thet fram fördålth år, nembligha, att
famma Jude bleff dépti fandh Mentheromtiijathe,fom

Ν fe-
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fedhan fkedde octvtheras mening omkulilår nembliga att
thetta fanddopet , bieff aß dyionyho Epifcopo Ale-
xandrino ther thenna Judfien bodde fedhan han var
vorden til pafs , och kommin heem igen, ogillat och
befallet, att han fkulle döpas på nytt i vattn.

Wij mofthe likuel (vil han haffua fagthj thet
medgiff:a, att huar vij til Herrans Nattuardh , ville
bruka vatn * oöll, miodh &c. få kunne iu våra fien-
dher off få fierran icke förhindra ?

Suar: thet år fant, hvar vij få giorde, tycktes.
Vij vell uthi få mottho haffa upfunnith emooth them
en behåndighet, men ther vij medh rett oghonfeepå
fakenne, varda vij fanningenne befinnandes, att om
vij thetta rådhet togho, och off fådana vatufacrament
beftålla låtha, hadhe vij myckith meer tappat ån vun-
nith, heller hvad ikulle vji kunna göra medh fådana
facrament fom huarken CHRISTI ordh eller exempel
haffra för figh, Ja, bådhe tvert emoot figh, vara til
vårs fith falighet beholpne: Ty thet kan aldrigh fela
att ehuadh vij ilikt kalla vilja, meraj facrament eller
annat, efter ther medh år ingen Gudz befalningh, få
vore thet heller icke honom behageligit, Ja, thet vo¬
re viffeligha intet rett facrament utan itt vill-facra-
ment, och vårt eglth handverk. Thet år itt förfårli-
gith affgudherij , aldeles fåfom thet tilgick med the
Ifraéliter, och theras gyllenne kalff:r uti flik famma
legenhet och moftom få för thenna vår öffuerdådig-
het , aft Gudhi förbijdha, icke then faligha tröft, fom
lian genom fitt retta facrament uti fina förfambling
verka plåghär, utan tvert om, then forfårligha plå-
gha och ftraff medh htiilko han the ftygga affgudha-
knechter omfidher plåghär hemföka, thermed vordo
off och tå få i hinder gångandes, fom then helga Job
fegher; Then fom rådhes för riinfrofteth öffir honoin
fkall falla fnöö.'JOB: (5. Så
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Så måghe och vel vij hår iaija; Then fom icke
vil til noghon lithen tijdh toligha lidha, en liten vi*
dhermödho och befvåringh, fådana fom år thetta hin-
dher til Sacramentet för vijnlöfa fkul, uthan går til i
fina otolighet, oföruågit och gör figh fielff lacrament,
ifådanna Tom honom teckes giffuandes lifteligha före
ath ilikt ikal vara frijt, han ikal tiena then tack, ock
bekomma omfidher then lön , fom rcttha affgudha-
dyrkarem tilhörer, huilkas deel åhr , ( fåfom uti up-
penbarelfen fchriffues) i then fiön, fom brinner medh
eldh och fvaffuel &c. för huilkit Gudh verdhes off
inådheligha beuara amen.

Ham ikrifter thetta talet ånnu ytterligare ieijan·
desj Om vij görom then lagh, atth ingen må
uthfkifta Herrans lagh uthan med vijn, tå gö¬
re vij inedh them iamma off til theras underdå-
nar fom vijnet haffua iTyfland&c.

Svar, thetta thalet haff;r icke heller medh figh no¬ghon beftåndhig grundb. Ty förft år ther op-
penbara orett, Ja thet|åren grefleligh driftighet kalla
thet mennifkio lagh, fom doch i fanningene icke få år,
utan år vifleligha Gudz eghen lagh och oförvandligha
ordningh. Sedhan år ochfå hans beilutningh vitterli-
gha falfk, nemligha, att vij» forthenfkull görom off
vorom fiendom til underdåner, att vij hatt holla off
vidh vårs Herres ordning och bodh,ty Gudh plåghar
Icke giffua thet folk i fiendha hendher, fom honom
Jr lydigt, åndoch, the aff famma theras fiendher,
undertijden någhot kunna lijdha, fåfom thet tilgick
medh then fromme enkicnes Juditz medhborgare aff
Betulia, når the vore belagde aff Holoferne och the
Affyriers macht och på noghon tijdh, trengdes och
tvingades medh törfth för vattulöfa fkul Judit

Ν ι 7
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7. uthan medh them fom olydighe åro och han* bödh
föracftta« plåghar han omfidher lä bandia. Efter Tom
rillgick medh Judha och Jerufalems inbyggiarey huil-
ka Gudh för olydno och theres fynd fkull, gaft bådhe
i the Chaldeers och Romares fiender , ty fä talar och
DAUID i Pfalmen ?iif Theras ogudachtigäs fpr-
ra fchal icke bliffua offuer the rettferdighas arffuelåtf,
men tvert emoot, fegher han annorftldes om the G»
gudachtigha. The villa icke ackta pä Herrans ger-
ningar heilefr på hans fianduerck, therföre:fkal han ni-
dherilå them och icke upbyggia them pf. 1%. Ex¬
empel hår uppå hörde vij, och år fcfiriften medh få-
dhana ellies full. Man kan ingalunda thet unfalla»
att våra fiender åro ofT iu til hinder och förfongfc fä
vell i thetta flycket med iacrarnentet, fom och medh
mång annor uti timmefigha faker, hvilken then meni·
ghe hopen år endelz mehr anfechta, men huadfr
fkulle Vij göt^a , thet år lickuel ingom lofiigit för hans
fienders förföljelfe och öffuerualdh ikul, tråda ifrå
Guddommelig ordninghoch bodh } ty man må ju ic¬
ke göra Onth , på thet gott ikal theraff komma. El¬
ler hafiua och förthenikul icke the helga Gudz Mar¬
tyrer, få mångahandha innerligha plåghor, velet lij-
dha aff theres förföljare, heller ån the råghot emoot
hans gudommeligha befallningh handla ikola, ty
the tänckte thet framlöråth, fom retta fanningen ar
©ch läfom man Iåflf,En from man-och Chrifteligh lära¬
re oÖtha plåghar feija. PETRUS ALEXANDRINUS
Epiicopus.Nuilum majus tormentum proditione pietatis.

Thet han och fampt dichtade klaghare, then me-»
ningen haffuir, han oeh förflå låtit, attGudh the gåffuer
fom han öfs till fielenes tröflft gifiaith haffu/r iåföm Sacra-
menten&crlcke fkal kunna heller plöegha för fynden ikul,
•ir banviljochgenoi» fevad ifiedhel hanvil åther bortlagha

igen



POUTICQfCCLESIASYICA. 8f

Igen, få vell fom han thet borttagher och återkallar,
huilket han til kropfens velfercih giff:t och förlånt
haff;rnemligh?a fådhenpå på jordenne, falt, humbla, klå-
dhe &c: flikt år altfammans falft, och bådhe emoot
(crift och fkåii, efterfom man hårom, och tiiförendhe
hördt haff;r Eller hvad mon man vilja feija om Gudz
ord , mon och thet icke vara en Guddomeligh gåffuo,
Ju fåftooroch för vårafielarfå tröfteligh, iom Sakra¬
menten. Lickuel heter Gudh genom Arnos propheten,
at han (amma fitt ord vil för folkens fynder och otack«
famhett ikull tagha af våghen. Prophetens Arnos tal
lydher få.· Seer tidhen kommer (fegher Herren) att
iagh fchal fendha en hungher i landet, och icke en
hunger efter brödh, heller törfth efter vatn, uthan att
efter höra Herrans ordh. Arnos g. Sammalundha
och proppheten ASARIA, fom var I Konung ASSA
tid , medh thenna ordhen. Thet fkal vara monga
daghar i Ifrael, att ther fkal ingen rett Gudh vara,
ingen Preft fom lårer ingen lagh. &c. Par. 5:0.
Skulle tå Gudh fom flikt hota och medh efterföljan¬
de vårket, nogfambliga beviith haffinr icke och fåvel
kunna för våra fvåra fyndh fkul, en tolkenfamma hun¬
ger, (fom Arnos talar)på Sacramente, Ja, bådhe, på
ordh och Sacrament offuer oft homma låtha? heller
år thet få och icke tilgångit under Påven fynnerligha
i then nåtha, at Herrens blodzkalk haffurr få långh
tidh varit tnenigha man undragit.Tymofteman ochthét-
tamedgiffua^ochlåthaGudh haffua rett, ther han genom
famma prophet AMOS och fegher. Att intet ont år i ila
den, thet han icke gör, och thermedh vendaigenmedh
flik förflugen och oförnuftig ord, Så år icke heller thet få
Hett til förachtandes, fom the gambla lårare föregiffua
i thenna fakenne, ner the tala om thenna tvenne
kmentens brödz och vijns, åahla natur och fynnerU-



MONUMENTΑ

gha dygd iåjiandes att CHRISTUS och förthenfkul
ikal hafféa, heller velat, til fin· natvard them bruka ,
ån noghorannor ringare, Ty lika fomhuete år iblani
allehanda fådh och vinbom iblandh allehanda trå,
alla åuiaith, bådhe till natur 'och verkan , Så är och
hans helga lekaméh och blodh fom han ois uthi thes-
fa element iåther uthikifta, aldradyreft, och til vår
andeligha födho krafftigafth, och att CHRISTUS för-
thenfkull ikail uti fynderhet likna iigh vidh huetekorn
och vijntrå , Såiom EvangeJiften JOH. ikriffrr 11
& 16. att vij och hår aff, måghe låra, Icke allenafth
thes fafthare bliffia vidh Herrans tröfteligha ordningh,
titan iemvel, att holla thetta högverdigha Sacramentet
uti en få mycket ftorre vördningh. Therföre att hoo
fom hålft thenna ådhla elementen förvandlar, i thet
fom naturen år fembre och jförachteligare, han pro-
phanerar (1 fierran, förachtar, och overdeligha trach-
terar -Herrans lekamen och blodh, och fåledz för¬
vandlar , (efter Efaie ord) thetta dyrabara fylffueret i
flagg, och mengher thetta ådhla vjinet medh vatn,lika
fom Sacramentet icke lkulle varaverdh, att man vijn
therpå kofladhe, huilkit man doch ii offthafå fpiller,
på förachteligha mennilkior. Ty åndoch nu få var¬
der föregiffuit, att man thenna förvandlingh gor för
närvarande nödh och trong ikul, likuel år thet vifth,
huar thenne Sacramentzens förachtare få en gång hår
medh fin vilja, fi att them flikt, lika fom fridt och
ioffligith varder inrymth, bliffver thet vifth fedan altidh
ther vidh, ehvadh vijn flär til kommande eller ei; ty fådan
na fom mennifkiors girighet och ogudachtighet år, vor¬
det thetta ordfpråket ochiå hår tillfachtalårdt och brukat.

Ther man kan få för ingen pénningh, thet be-M&r man icke dyrt köpa. Men huru och fådanna
guddoriimelig iacramentz förachtelfe, ville iidant be¬

kom-
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komina1, vorde man vel förnimmandes i lengden.
Ty få iågher Gudh, then migh åhrar honom vill
iagh och åhra, men then mig förachtar hen fkal
komma på fkam 1 Reg. t. Man plåghar och få t hetta i fa-
kenne föregiffua, uti thet landh fom vijrj icke ve'»
xer, brukar man til kropzens nödtorft annat hvad
for handenne år, vatn» öll, miölk &c. Hvi fkuile
man och tå icke må göra thet famma med Herrans
natuardh? Svar: Til kropzens nödhtorft, brukar
man frit huadh honom lyfther, eller huadh på fer-
de år, therföre att gud haff/r flicht efterlåtit nådhe»·
ligha, få att når thet ena fattas, må vij bruka thet
andra i ftadhen.

Men til Sacramentzens bruk, haffrr han fynder-
liga ordinerat och helgat thefie tvenne elementen
brödh och vljn , jherföre mofthe vij vid hans 0-
gunflh famma hans prdningh aldeles oföruandlat och
oiörkrånckt behälla , haffra vj icke helffue vijn,
β måfthe wj låtha thet behålla, ehuadh thet år ner-
mare eller hermer och theiT förinnan att vj kunna
thet bekomma , uthi tolamodh ther efter bidha, ty
thet kunne vij och vel medh itt gott famvith göra,
efter thetta facramentet icke år, ffåfom tilförenne
omtalat år) til noghon viff tijdh bebundit. Ther
medh likafom then figh vil låta döpa, han måfthe
thertil haffua vatn, få att, huar thet icke vore på
tiugu eller tretijo milar når, få finge han thet lika-
uel inthet achta , uthan måfte medh fin döpelfe tofT-
va få lenge han antingen fielff tijtt kunne komma u-
than vare (fåfom fåjes om Johanne Baptillha) Job. 3. att
han döpte er om vid Salim, efter ther [var mycket vatn,
huarföre och han kunde komrms vidh låta hemp·
tat; fammalund haffr thet och figh medh Herrene
natuardh man måfthe för hans ordningh iku(, ther
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til haffua vijrt, elj thefs fedher, att thet icke ve-
xer haller faller inlendz* kunne vij thet icke få
häftigt bekomma, för lidana hinder fchul, fom nu
är på ferde, få år icke annat uppå, an att vij mo-
fthe töffua thefsförinnan flitheligh bediandes Gudh, att
han nådciigha verdhas både thenna och alle andra bri-
ther båthra, och tröftha ofs vidh Gudz ordh, och
then heiige andes nåruarelfe, huilken thera? gefth va¬
ra plåghar, fom haffua ett förkroffat hierta. Men in¬
galund fkuiie vji låta beftella ofs Saarament heller Guds
tlenft then han icke budhit heller ordinerat haff:r få-
fomjthenna farlighe rådgiffuaren ofs fordriftar, Ja,och
fåfom och Ifraels almogha giorde når the fade til AA-
RON gör ofs Gudhar Ex ) ι &c. Efter vij utaff
famma hiftoriafå fkinbarligha merkia kunne, huadh
thet år för en farligh tingh uti Gud« faak noghet före-
tagha, thet han icke fielffuer befallet haffuer. Men
ibland få myckit annat, thermedh thenne fchribenthen,
fin vilfarandhe anda, låter bemårkia, att han icke fruchtar
CHRISTI eghenGuddomeligh ordning: fom år, att man
til hans helga natvardz Sacrament fnofthe bruka vijn,
kallar icke ailenaft få ilåt menniikiolagh, fom vij hörde
tilförende uthan och fåfom vij hårförnimme lofachti-
ga mennilkiors dichter och ftadgar, och tvert om,
thet han antingen aff andra löfachtige och ketterfka
tnennifkior tagitt haifuer > eller och fugit undan fina
egna naglar, nemligha att man flall ochfå hålla vat-
tumeiTor, öllmeilor, miödhmeffor&c. thet kallar han
mer ån en gång Chriiteligh frijhet, och Guddommeligh
lius, och tycker åntå, fom han intet giordet groff nogh*
medh mindre han ochfå thertil få Ikendeligha miffbru-
kadhe S Pauli ordh: huarföre fkulle jagh låtha döma mina
frihett utaff en annors famuet? i.Cor. ι o. Iikafom'Apofte-
len then her talar om the ting fom retzligha åro frij

och
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©chvelkolrligh, fkuile och medh t het famma göra ofs
frij, til att krenkia och foruandla guddomehgh ord-
ningh, huilka Gudh undhcr menniikiors vakih heller
fria vilkor, aldrigh noghon tijdh gifiuit haffver,
huru fkuile och tå en arm mennifkia, groffuare go*
rat, och yterligare uthuågha fin fmeligha tungho e-
moot fin Herra och Gudh, fynnerligha, inedhan och
hår bredhovidh, (1 packas och fnorkas, att man må
figh theröffuer ftorligha förundra: Men huadh fkall
man och hår till iåija ? huadh annat rettare och kor¬
tare, ån thet fom propiieten Efaias fadhe til fina
vrångvijfa och halfiftyffua Judhar, vee them fom kal¬
la thet onda godt, och thet godha ondt. Then fom
aff mörker gör lius, och aff liuie mörker, Ja vee
och them, fom för figh fielffue årevijie, och hålla fighiielffue for kloka, för huilkit åffvågha och vrånguifa
fine, Gudh fina rettfinnigha Chriibia verdhes altid
nådheliga bevara Amen.

På thet fi fla dragher han och hår til thenna fen-
Centie. S, AUGUST. Sacramenta iunt nuniero paucifii-
ma» Jigniiicatione prseflantiffima & obferuatione fa¬
cillima &c. eller fom hon annorftådes år författat, funt
fadu facillima, intelledu anguftiffima & obferuatio-
jie caftifiima : Men han far hårmedh , (Ifom och
medh alt annath J fitt hreefi, ganfka ynkéligha, ty
thenna ordhen (funt obf ruatione fcu fadu facilfima)
vil han haffua lå förftåmien, lika fom AUGUSTI¬
NUS fkuile ther medh giffuit.gud«iomeIigh,Saeramenf,
under menniikiors våldh, att the medh them handla
och vandia måghe , alt fom theres eghen ville kan til-
feije. Aldeles fåfom han ffraxt hår tilförenne mif-
brukadhe S. Pauli ordh, til famma fa iß. a grund. Men
ifrå thenna vrångha meninghen haffver thenna heliga
Munnen och Chrifteligha låraren, ju iå ficrraa varit,

O fom
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fom Paulus. Efter fom man tilforenne 'utaff hans
ord noghfam förftåt haffuer, fåfom och thenna hans
Ord icke heller itt flikt oehrifteligit förftåndh lijnha,
och medh bringha, uthan heller itt annat fom faller
theffe tvert emoot. Ty få lydha orden icke, Sacra-
tnenta funt mutatione vel abolitione facillinia fåfom
han vil vrengiat, utan tuert om få lydha the, funt
obferuatione feu fa<ftu facillima, att man hår icke an¬
nat retfligha förftå kan, ån att nya Teftamentzens
Sacrament, om huilket S. AUGUST hår talar, ingalund
(kola förvandlas, uthan ju alztinges obrotzligha vidh
theras råtta fkick och ordning behållas, och thet fer-
deles förthenikull, (vil AUGUST, hår fåija)att flikt
ftår the Chriftna vel til görandes, efter famma Sacra-
tnent icke åro få mångh och befuårligh iom gambla
Teftamentetz Sacrament eller Ceremonier voro, huil-
ka S. Petrus förthenfkul kallar itt odrågeligit ook,
utan the åro fåå och lått, efter fom Chriftus och bå-
dhe om fin iacrament och alt annath, thet han hadhe
medh fara betyghar, fejiandes. Mittokår luftigt och
min byrdha år lått, Matth, rf. Her medh må och
nu få fuarat vara , til the ftycker, fom uthi thetta o-
beftendigha breffuet åro the förnembligafta j Ty
huadh hår uti kan ellies funnith vardha, år ringare
achtandes, ån att ther uppå någhor fynnerligh fuaar
fkulle behöffuas, åndoch thet år ilakt nogh altfammant
huadh famma breff innehåller. Therföre tycker migh
och nu rådheligit vara, att huar och en ibland
edher feer figh thrutinnan vijfliga före, tagandes figh
til vara, bådhe for thenne fkadelighe furdegen, och fe-
dan för all annor dieffuulensliftighaanflagh: Ther och
någhor fins fiels faligheet och evigha velfård uppå fådaa
na breff och theff farligha och grundlöfa innehåldh, vå-
gha Vil 9 han mågörat för figh och ther medh haffa (få
foiu man fåija plåghar^ fin eghen hatt uppå. Migh ~
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Migh, fom thetta til en föruaringh ikriffuie
fiaffver, gör han ther medh ingen fkadha, men
11 myekith thenna almenneligha vijnbriften tilkom-
mer, vet iagh ånnu platt intet annat ikriffua eller rå-
dha, ån huad J tilförenne aff mitt trychta breeff för¬
nummit haffue, och aff thenne min föruaringh, ån
ytterligare förnimma kunnen, och år iagh ther uppå
genom Gudz ordh och nådh fuluiff, att thenna
grunden, fom icke Ir aff migh eller någhra men-
iiikio, utan aff honom allena, fom år then klippa,
therpå alla Herrans forfamhlings rettfinnigha lemmar
figh grunda fkola, och altidh bliffua fkole. Icke al-
lenaft einoot thenna grundlöfa och låtferdigha fcriff-
uelfen, uthan iemuell emooth alt annat huadh utaff
theife menniikior kan yterligare i iakena uptenkt
varda, Idher alla fampt medh idhra wårdnadher uti
thens alzmechtiga Gudz nådeligha hegn och befkeriii
befalandes. Ex Upfalia 8 Julii ij64·*)

Proteftatio.

Jag LAURENTIUS Epifcopus Upfalienfis be»
kånner troor viifeligha och för Gudh och alla men·
niikior betyghar, thet rett faligt och Chrifteligit va-

O i ra,

*) uti ihregående document borafbliande ftallen (fr¬
iedes andras: Pag, 77 lin 33.βår: båra allenafljram det
fordoltb år. lås bara allenaft fram them Jom nu
fbrtaldh are, Pag. J8. lin. 29 vid kalfver bbr varapuntt
Itn. 27. Uthifik Jammn lågenhet, lågg der til: måjlbe
tbett och/å medh ojj tilgåå, Pag. η9 lin. 13 flår fkrif-
ter lås fkjrer. Lims Hår Iagh lås nattvardb. Pag.
8%. Un30. flår utan vare: lås .· jom vattn vört, lin $2
flår bvarlore och: lås eller att. Pag. 84. Lin. 19.
vid bemårkiabor låggas tiliår tbttta Jynnerliga grotftf
och alztinges olideltget.
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ra, atfmanvår HerresJESÜ CHRISTI nafuardzSaera«·
tment confecrera , utfkifta och anamma uti thefle
ven ie element allena, nemligha brödh och vijn ,

och platt uti inghen annor, antingen blott vatn,
oll, rr.iödh eller mofth &c.

Och når man famma brödz och vijns element
genom CHRISTI ord confecrerar och til Sacrament vi-
Ja , bekommer allenaff tå the retta fanikylligha Sa~
cramentet, med huiiko år J vår Herres Jefu Chriili
lanna lekamen och blodh. Ty få och icke annor¬
lunda haff:r han fielffr bådhe med exempel och
Guddomelig befalningh thet il ich ta t och infatr.
Therföre haffua och alla Chrifteiigha förfamblingar
få vift fom verden år plat ingen undantagandes , ilrå
Apolifarnes tijdh hår til, och få aldes, och al-
drigh någhor tijdh, annatS ehuadh och farlighet på
fercihe varit haffir, thet hållit och brukat, och ånnu
liå!la och bruka, och haffuer tå bredhovidh alla them
fom thenna , Herrans JESU CHRISTI Guddomeligha
ordmngh oftVerdådheligha förachtadt och brödh eller
vijn uti annor element föruandlat haffua, dömdt och
tiållit lor kectare , fåfom alle gamhla lärare och kyr-
kiones hifforier fkenbarligha uthuifa,

Hvar aff tå folier at man ochfå tuertom froo9
tekanna och betygha moilhe, thet vari orett, oclmi-
'fteligh :t och ketteifkt om någhon iigh ånnu för-
dfiffseihe til att thenna Herrans JESU CHRISTI ord-
ningh krenckia, och föruandla, få att han toghe
Ii g h före att håll meffb , confecrera, utfkifta eller a-
namrna för Sa cramentet, annat ån iom nu bemalt år,
varjiigh vatn, ö!l, miödh eHer huad eilies vara kan, och
attfådana vatu-Sacram&nt,ö Ifik r a in en t, miodbfaerament
Sto. och icke åra the retta falighaCHRjSTI iacramenf,
thcr mcdb hans verdigh* lekamen och blod vara

ta
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mofthe, uthanårotalfk, bedrågeligh och affgudlfk men-
nifkioverk, och vilfacrament. Huarlöre the och med>h
figh icke haffua kunna noghon fanfkyllige troflh for
bedröffuadhe (ielar och förfkrechta antingen krancka
menniikior| heller helbregdha, uiban tuertemoot ve?ka
itt oroligt famuet och en förfårligh doom, Sådana fom
S. Paul* hotar allom them, fom thenna helgha
Datuardhen ohelghaoch miibruka. Ty thet kan dock
aldrigh niedh them helgha fchrift heller CHRISTI
ordh beuifth vardha,att man fkal vara frijffåfcm en part
faifkelighaoch bedrågeligha föregiffva) til att utjnåghon
motto föruandlaGuddomeligh Sacrament, antingea thet·
ta heller dopelien,utan heller hans ordh och ikickel-
fe emoot.

Therföre år och tå min troligha och aluarligh
förmaningh bådhe til Prefter och alla andre Chrift-
ne mennifkior, att the thetta på hiertat leggia och
figh medh theffa nya farlighe och bedregheligha.
vatu-facrameht platt inthet befatta, få frampt the
vilia unuika Gudz fuåre ftraff och then föriårligha
dom, om huilken förberört år. Eiies vil iagh medh
thenna min uppenbarlige proteftation, In för Gudh
och all verldhenna thet tilforenne haffua betygath.,
och thermédh cikyidigh vara, til alles theras blodh,
fom thetta förachta, och annat i fakenna företagna*
Dat. Upfa. die purifi. Anno 1569.

Ego LAURENTIUS, qui
fup: fuhfcripfr.

GUST. ADOLPHU8 R. AX, OXENST1ERNIÖ f. d.

Chare dileffe. Quat aBIRCKHOLDlO noffroaccepl,tibi mitto: videbis hominis induftriam , quam lau-
do· Deplöro autem flatus noftri anguftiss, qui non
antea permiferant illius diligentia^ ampUus ftinmlari &

iie-i
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neceflitati fubvcnire. Cum autem animadverto, tam de
prioribus, quam prasfenti ipiius labore, ilium mihi
iatis utilem efle , nec negligentem, quantum potui a-
pud mercatores egi, ut jam literas chambi, ii ita di-
cere licet , illi mittere poflunt; Ne te lateat: illi re·
fpondendo mandavi, ut fecundum propriam ipiius o-
pinionem, hac hyeme in Germania permaneat. Ut
parcius de connubio agat, amicitiam autem quantum
poflit, promoveat, confilia hoilium exploret, & quam
primum de il lorum aufis nos certiores reddat. De cce-
teris negotii?, in ipiius literis contentls, confultabi-
mus, cum Deovolente, te coram me iiftes. HicSe-
reniftima mäter, optimam mihifecit fpem potiundse
pecuniae» non folum decies millena illa thalerorum,
qusead ufum Livonicum deftinata erant, fed & altera
fumma tooooo R. thal: cum contraftum concluferi-
mus, certiorem te reddam & de conditionibus, &
quid tibi hac in re- fit agendum. interim vale & per-
ge in finceritate folita: Et ego pergam crga te in
omni gratia & benevolentia regia.

Dabantur Nykonia 11 O&ob. A:o 1616,
GUST. R. AXELIO OXENST.f.d.

X7ir optime & dileéte, Diutius quam fperaiTem, hic
* hereo, Sereniiiin a Mater longa deliberatione me
detinuit, antequam ie declaravit, quid in numerandis
pecuniis ab ipfa petitis prceihre polTetj jam tandem
conclufimus, nempe quod pro zn Schip. cupri pri-
mo vere folvendis, 10000. imperialium thalerorum in
fpecie, Regina ad i. Januarii diem mihi numeret: inte-
rea autem ad perficiendum Negotium SCHRAFFERO
commiiTum , a fumma Elsburgenfis ^ri iolvendi ordi-
nata, prsedi&am fummarn iumere debeo, & SerenilT.
Mater certo policita" eft, ad pracfcriptum tempus ve|
ante i hos rependere velie. HELfRECTUM iamhinc

ex-
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expedire volo, & illi injungo, quod ab ifta pecunia X.
rniliia Sveticos thaleros SCHRAFFERO trädet, &
coetera quinque millia Narvam ad fuftentationem mi-
litum rrdttet. Hic contrarius, quem cum Sereniflima
Matre inivi, mihi non vide tur eile adrnodum inutilis,
cum non folum modo res Livonicas adjuvet, fed &
(qualescunque fuppetias rebusMufcoviticis adferet.

Egi quantum potui, & tibi viium paravi, in o-
Minibus negotii* tibi comrniflis, fed praefertim de ton-
na auri, quam eommode a Regina fummere volui.
Huc usque quidem non omnino recufavit: fed id ne¬
gotium distulit in adventum agentis fui JACOBI AL¬
LEVIN, ex Dania: & reiponfumROTHENBURGl, qui
promiferat fe aliquantum lafturum, in hac re cum in
patriarn rediret. Ideoque poterif (cum Nico-
piam veneris) hane rem amplius urgere, & re-
iolutionem integram adferre. Cum negotia tibi concre-
dita perfeceris, celeriter me fequere, nam tempus la-
bitur, & tuainduftria mihi opus eil in perficiendis ne¬
gotiis meis. Cceterum tibi fcelicia omnia adprecor,
& continuabo gratiam & favorem (olitum.

Scribebantur ad Fretum Ofeie die Odlobris
A:o 1616.

Sereniflimo ac Potentiflimo Regi GUSTAVO
ADOLPHO fubm. fal. d. AX OXENSTIERNA.

QUas Sacra Majeftas V. Nicopiat die jt. O&ob. adme dedit literas, eas domi meae, de f. ejusdem
debita cum veneratione accepi, legi, perijpexi. Qjm
adverfus S. Mjtem V. agitent jr forii coniilia, etfi ex
BIRKHOLT II relatu penitus intelligere non pofium 5
Quin t men aliquid conje&ura adfequi liceat uti lo-
lent illa fecretiora principurn e iignis atque indiciis

potius
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potius quam afiunde intelligi) non negol Unde ex- ,

iilimo BIRKHOLTIUM neque inepiumiiti fervitio, quo
νίχ majus ullum hoc tempore M:d V. preeihri
poteftj neque inutilem amicitige eum Brandenburgenft
confiliandae iore. Ego enim ut vera, quae ab ipfo
referuniur credam , non modo inducor ipbus Ede ,
& fpe adipifcendi beneficii negocio bene peraéto,
fed & exorta inter Regem Polonia; & Brandenbur-
genfem fimultate, prsefetitique Boruflia; ftatu, quem
fatis turbatum eile, animumque ab Rege ΕSedtoris
pauiatim alienatum, evincet refponfum Regis Polo-
nice nunciis Cerreftribus Boruilise datum, refert FOR-
TEL1US, atque monftrant indicia aliay Quse
V. uberius referet ipfe FORTELiUS, his diebus re- λ
verfusj Ego namqus haec atqu; alia differam potius c
in meum adventum, quam ut longiori epiftola cle-
mentia ac benignitate S. M:tis V. abutar. Pneterea
traditse mihi hoc ipfo die funt literse DICHI1 atque
RjUTGERSII S. M:ti V. infcriptse , quibus relignatis
fpern concepi perexiguam aliquid ab ordinibus obti-
nendi. Cum SIMEONE DYBKEN egi de 2500;Thaleris KLERKIO tradendis,' nec Ene fumma diffi- 1.cultate muitisque precibus obtinui ( lachrymis enimprofuEs atque rationibus adjunitis domeiticas angu-ftias querebatur) ut KLERKIO traderentur Stokhol-
mi® die o&avo poft feftum Martini. Conditiones
S. M:ti Veftne ooram exponam. Ego nunc ρoft bi-duum iter verfus Sereniffimain Reginam aggrediar,mandatisque S. M:tis V; iftic quam in aula illu- fvitriilimi Ducis JOHANNIS fumnaa Tide ac qua pof- ' *fum induitria expoEtis perfeétisque, nulla interpofita 3mora S. M;ti V. me fubinifle iiitarn. Uhuwi hocS. Mrtem V. obnixe demiileque rogo, me fidum pä-ratumque ciientem iuum Regia fua gratia ac favore.
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