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A n d le -n iitg .
^ e t er üÜrrede oste og med Rette -emarkett at Berttnin-gen om et Mennestes Overgang fra den Tro, hvori Han
er fodt og opdragen, til en anden, og Fremstillingen af
de Grunde, der have tndvirket bestemmende paa et saadant
Mevnrstes Apostasie, Hörer til de mteressante og meget
larerkge Paktier i Historien. Interessen forogcs naturligviis, naar Apostaten selv har givet vs Grundene til sin
Fremgangsmaade, naar vi af Hans Skildring fee» at
nadle Bevaggrunde itigenlunde have bestemt Ham; men at
»n noie Sammmenltgnen mekem de forstjellige Religionen
og lang Undersogelsk er gaaet i Forveien, naar vi blive
vaer, at Han har kampet en lang Kamp, for at finde
Sandheden, og at Hans endelige Odergang er bevirket ved
religieus Ovcrbeviisning.
Og dette er netop Tilfaldet med den Mand, med
hvilken de folgende Blade skulle sySselsatte sig, vi ere saa
heldige at besidde en fuldstandig og sammenhangcnde Forklaring af vor bervmte Landsmand selv over de Grunde,
der bevagede Ham til at forandre sin Troesbekjendclse;
det var ei Catholicismens pragtfulke Kultus, ei Ataliens
dlandende Kunst, ei Haabek om jvrdist Fordecl» der de--
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steinte vor Wi uSl ov til at forlade sin F«drenetrv og
söge sin Siels Frelse i den catholste Kirkes Skjod, et
Skridt vi naturligviis maae beklage; men i vor Smerte
over bette den banste Kirkes Tab er der dog den Trost,
at blev Han cnd vundet for en fremmed Tro, da staaer
bau dog reen for lave og ucrdle Bevcrggrunde til bette
Skridt, og maatte Han end bukke under i Kämpen — en
Kamp Han vistnok ei var voren — da see vi Ham beseiret af en Stridshelt, der var Ham fuldkommen vcerdig, see
kam overvunden — maastee ved blandende Sophismer —
men ikke ved Vaaben, vi ellers kun altfor godt kjende fra
det Slags religieuse -Kampe.
Vor Winslov har iovrigt, som bckjendt» allerede fun
ket sin Biograph. Vor lcerde Prof. N y r u p har allerede
for mange Aar siden givet os meget interessante Oplysninger om Hans Levnet og Hans Overgang til den cathol
ske Tro i). Han har foruden trykte Vcerkcr benyttet
Winslovs eget i Aaret 1739 strevne Forsvar for sin
Ovcrgang, hvilket haves i Manuskript, og har deraf meddeelt et Par Steder, ligeledes har Han havt for sig Prof.
Wöl di ke s Giendrivelse af bette Forsvar, men har ber
at kun mcddeelt nogle faa Linier. Meddeleren af bisse
Biade har troet, at det maaskee ei vilde vcrre uden I n 
teresse at lare bisse tvende Aktstykker at kjende i dereS
Heclhed og har derfor benyttet den Ham her' givne Leiligked til at bringe dem til Fleres Kundskab, hvortil de forekomme Ham at vcere fuldkommen berettigede. De ere
»teddeclte efier en god Copi, men med en nyere Orthograpkk; et Par Breve, strevne paa Franst af vor beromte
Lanöämand, hvori blandt mere Hans Overgang til Catho-
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iictsmen koetelig er berort, seer Mcddeleren sig i Stau!
til at tilfoie cster de Ham tilhorende Originaler, hvilke Nn
rup ei har kjendt. De ere ordret aftrpkte.
Forend vi imidlertid gaae vver til disseAkrsiykker selv
turde det maaflee ei vcere npassende i al Korthed at^give ei
Oversigt vver» de vigtjgste Mpmenter af Winslovs Liv tildeels hentet fra ovenri-evnte Afhandling
der mag an«
tages at ycere en Deel af Lcrserne ubekjendt.

J a c o b (Beni gnuS) W t n s l o v er fodt 17d«
A p ril') 1669 i Odense, Hans Fader var lsinß. Pcd e r J a c o b s e n W i n s l o v ^ ) , Prcrst til Fruc Kirke
sammesieds, Hans Moder Heed M a r t h e Brun. Fade
ren, en for sin Tid megct sprogkyndig Mand» som har
udgivetflere lingvistisk gntigoariske Skrifter, indriede tidiig
sine 9 Sonncr, hvoraf de 8 dcponerede ved Kjobenhaono
Ünivcrsitct, til Videnskaberncs Tvrlclse. Jacob, sem var
den crldsic, og som blev den lcrngstlcvende, dcponerede fta
Gymnasiet i Odense 16 r7 , blcv Alumnus paa^Bo^chü
Kollegium og stuLcrete i Forstningen Theologie.« Som
Student prcedikedc Han nog!e Wange og skal ligrsokn hanS
Fader have hcsiddet störe Talegaver, ja en gammc! Prcrst
i F-yen tilbod Ham at blivc Hans Adjunctuö og Successor (l,<tra V 3).
Forudcn Theologie havde imidlertid
W. ogsaa lagt sig efter Medici», og snart seircdc hgnS
Tilbsielighed til kenne Bidcnstab; cftcr Wchcimeraad
Mo t h s og Prof. O le Römer s Raad befluttcde Han
sig tilsidst til at forlade den theologiftc Bairc og nu stu
berede Han sor Alvvr Ar.alomi. cg Medicin, saa a: Han
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i Aaren« 1694—1696 hvldt 3 medicinfle DisPutasfer. Ved
sin fer neevnte Patron Geh. Mvths Hjeelp fik Han kgl. Reisesti
pendium og tiltraadte d. 7de Febr. 1697 en Udenlandsreise i Selflab med Io h . äe Buchwal d
(Illtr. 3).
Reisen gik forst til Holland, men allerede her forlod B,
Ham, et Tab, som dog snart blev Ham erstattet, da Han
under sit Ophvld her indgik Venstab med en anden Landsmand, J e n s F o s f " ) , i hviö Selstab Han i ZuniMaa>>ed 1698 ester Moths Ordre reiste til Paris. Ester et
AarS Samliv i Paris stiltes diese 2 Venner ad, Foös,
som havde vceret udenlandS i 12 Aar, forlod Frankrig for
at gi'ensee sit Fcrdreland. Dog snart see vi alter vor
Winslov indgaae Venffab med en Landhmand, nemlig den
n»ge O l u f Wor m ?), som samme Aar kvm fra Eng
land til Paris. Med denne L«rde kom Han öftere sammen vg ester Worms Forslag samtalede de om Religionssager (liitr. X 3), men til Worms störe Sorg gik
Hans Ven W. den bde Oktober 1699 offentlig over til
den catholste Religion vg antog NavnetBenignus ester
sin beromte Velynder B o s s u c t *), Sporge vi om Griftidene ttt Hans Overgang til Eathvliciömen, da har W. j
sit Brev til sin Broderson (I.itr. ^ 3) selv anfort bcesningen af Bvssuets Skrifter og i et Brev til O. Worin
(liitr, X 1) tillige Lcesningcn af A r n a u l d s
Vcrrker,
ineget omgikkes Han den forste af diese beromte Kirkelcrrcre, der iscer hvldt sig til de udvortes Tvistighcder i den
procestantiste Kirke ester Luthers Dod og til den Vaklen
i Mcningcrne, som hine Partiers Mangfoldighcd stulde
bcvise. Nogc» Tlndeel i Hans Rcligioneforandring tillsg«
ges en Dominikanermunk i Paris Pe r e Krachinann
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WinSlov bivaauede ogsaa de'Disputatfer, som om Sonog Helligdagene holdteS i et Kapel i Kirken S t. Sulpice, hvor en Prcrst paa kgl. Bekostning offentlig forsvarede
de Catholstes Loerdomme mod Enhver, som vilde opponere. Enig maa man vistnok vcere med Holberg, naar
Han siger om W .: „Det er ei rimeligt, at Han for Gevinst eller Fordeel er affalden fra sin Fcrdrenetro, thi Han
havde staaet sig bedre i sit Fadreland, hvor Praxis er
storre" ) . Dm ncermeste Folge afWinslovsReligionsforandring var, at Hans Understottelse fta Kjobenhavn ophorte, mcerkeligt nokerholdt Han senere Pengehjcrlp fra Storhertug Cos mo af Tostana, da denne Fyrste havde erfaret
hanS Overgang til Cathölicismen og Hans Slcrgtstab med
den beromte danffe Lcrrhe S t e n o , der i Italien havde
afsvoret sin Feedrenetro 1669. (Th. Btbl. 20 B. 274.)
Ester Bossuets Rqad lvd W. sig derpaa prove baade i
Theologie og Medicin, stemstillede sig 1702 for Facultetct
med Anbefaling fra denne sin Patron og var 1703 De
fensor ved en Disputats Da Hans nysn«vnte Belynder
dode (1704), siod vor W. meer end for alene i det fremmede Land, der nu blev HanS Hjem for Fremtiden, HanS
Familie vilde ikke hi'celpe Ham, iscrr siden HanS Broder
N i e l s B r u n n W. ^ ) , fom i Aarene 1702—4 i Paris
studerede Anatomie under du Verney» forgjceves havde
bestrcebt sig for at faae Ham til at forlade den catholste
Leere. W. henvendte sig derfor i en Tale nl det medicinfle Facultet, hvori Han anholdt om Eramcn for Praxis,
idet Han androg for bemeldte Facultet, at de Omkostninger, Han vilde have at udrede, forend hau künde naae
Doctor-Vcrrdigheden, langt oversieeg hans Formue; denne
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Tale virkede, Han blev eramineret og uden Omkostninger
vptaget som Licentiat den 4de Oktober 1705. Ligesom
Broderen studerede Jacob W. under den beromte Anatom
du V e r n e y, blev allerede 1707 vptaget som Medlem af
VtdenstaberneS Akademie» for hvtlket Han Tid ester ande»
oplceste en Rcrkke af fortreeffslige Afhavdlinger» hvoraf
en Deel senere blev trykt i tAcademiets Samlinger.
' Hans Berommelse flaffede Ham snart en udbredt PrariS
og 1711 saae Han sig i Stand til at indgaae ZEgtestab
med en ubemidlet Pige M a r i e C a t h a r i n a Gilles»
t hvilket Mgteskab» der iovrigt stal have vcrret mindre
lykkeligt, Han havde 1 Son og 1 Datter. Skjonvt tabt
for Fcrdrrlandet glemte Han det aldrig» Han vcdblev at
staae i Correspondence med sine kerbe Venner i Danmark
iscer med Oluf Worm og Hans Breve angik oste Hans Religionssorandring (lätr. ^ 1 og 2). Oste modtog Han Besog af
danste Reisende» blandt hvilke vi iscer maae ncrvne vor
beromte Hol ber g (1714—15 i Paris), der, som bekjendt, oste paa en stjemtende Maade bestreed Catholicismen. Han omtaler W. som besteben og oprigtig, aabcnhjrrtig og tjenstagtig, samvittighedsfuld og strcrng i at efterkomm« den romerste Kirkeö Skikke, men rillige som
overmaade troflyldig, disputeersyg og sparsommelig i hoi
Grad» hvilken sidste Egcnstab ogsaa omtaleS af Andre.
Uagtet sin ftore Praxis udgav W. bog en Deel Skrifter,
som roses af Kjcndrre» meest Lvkke gjorde Hans i Aaret
1732 ubgivne exposition anntomignv rlo Is 8lruotur6 clu
cnrp8 kumqin, som er ovcrsat baabe paa Tpdst og La
tin. 1739 strev Han sit under 1,ilr. -V 3 aftrykte Brev
til sin Brobcrson J a c o b W. " ) , hvori Han paa given

s
Anledning sogte at forsvare stn Apostasie, bette Brev vit
ste Jacob W. til Prof. Theolog. Mar cuS Wol dike " )
og bad Ham om at gjendrive bet, en Bon, Woldike ogsaa vpfyldte, men Hans i Sandhed velflrevne Forsvar
for den lutherfle Lcere (seelätr. ö.) formaaede ei at bringe
vor W. paa bedre Tanker. 1743 blev Winslov Prof, i
Anatomie og Chirurgie, 1744 Demonstrator i Anatomie
ved det da nylig opbyggehe tliestrum anstomioum i Paris,
som blev indviet 18de Febr. 1745, ved hvilken Leilighcd
W. holdt Talen, Han var endvtdere vr. mos., Tolk i det
tydste Sprog ved det kgl. Bibliothek, Medlem af det kgl.
Akademie i Berlin o. s. v. I sine sidste Aar leed Han
meget af Dovhed. Agtet af Alle for sin Retskaffenhed og
savnet som en af Frankrigs dueligfte Anatomer dode I ,
B. Wi n s l o v den 3die April 1760, 91 Aar gl.

Dreve tra I Denignus Winslsv.
^Vo. 1 .
(Til O l u f W orm.)
Mnsieur!
^ u ' estes vous äone äevenu, mon eker ^mi? Lst-il
possible, que notro aneienne smitie suroil ksit nsukrü^
xe? I^on, je ne le saurois oroire! Asis »ussi est il
possible äe lsisser mon ame silon§ temps en suspens?
Lnkn, manäer moi, je vous prie, tres-eber, äe vos nou-,
velles, et soulkreL, que jevous kssse des reproebes äe
votre silenee. ^e ne saurois eroire, qu' il ^ aeu quelque ekose parmi mes äernieres äemanäes, qui vous a
fsebe. Ln un,mot, je suis kort en peine äe savoir,
ä'ou vient, que vous ne vouler pas me äai^ner ä'unv
petito reponse. Il n'^ s pourtsnt personne äans ma
patrie, qui sauroit mieux justiüer mon eban^ement que
vous, avee qui j'ai eu l'bonneur äe eonkerer si souvent sur cette matiere-Iä, äont je vous si äe xranäes
odlixations. ^e prie, que le Lekixn^ir vous küsse la
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meine xrsee, qu'il m'a kaite; en verite myy elier smi,
e'est une xranäe §race. Lt je n'en äesespererai pss, si
vou8 UseL aveo attention, et sans prevention les äeux
livres, qui m'ont edrsnle au eommeneement, ssvoir:
t'L x p o s it io n äe Ar. äe kle aux ^^) et s o nU is to ir e
äes variations etc. et ä'autre8, que vou8 aver emportesavee
vou8. 6'est äomms§e, que vou8 n'aveL pss aii58i: la
perpetuitö äe la ko^ de 1'e^li86 catkolique touckant l'euckaristie par LIr. X r ns ul ä, 3 volume8 in quarto
k'e8t un ouvra^e incomparadle, et le äernier coup äe
ma convietion, ear it est tout ä kait Lnvicible. II me
semble, que vou8 en aveL la Premiere eäition in äuoäecimo. Uai8 sans cela LI e8t impossible, qu'un e8prit
raisoirnable et äoeile ne sauroit 68tre toucliv äe ces premier8 1ivre8, äont je parle, et odlixe par la ä kaire un
exsmen etc. Xvee tout cela il kaut prier Oieu jour et
nuit, ear: Msi Dominus seäiüeaverit äomum, kru8tra la
dorant etc. äe me 80uvien5, que vous avierr quelque
äittieulte toueksnt une Premiere eäition äe l'Lxposi^
ti 0n etp., la quelle vous e8toit venue ä'un certain trsito
äe ^1r. Las nsKe
kour vou8 en tirer je m'en
vsis vous communiquer le llemarque äe LI§r. l'Lvequv
äe Meaux möme la-äessu8-------- Voilä, Aonsieur,
ces äikioultes lä dien levees. Uanäer moi, je vou8 en
conjure par notre aneienne amitiö, mon Lres elier smi,
si est permis ou non äe vous ecrire äavsntaKe et
vous verrer, que je suis continuellement Monsieur
Votre tres obeisLant et
üäel serviteur
äacq. Lenitzne » j n s l o i v .
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/>. F. Ues tres bumdles
daisemens. I'attend svee impalienee
de vos nouvelles. ^dieu! de demeure
eben Nonsieur Nontdsrd kue 8t. daeques
1a ville d'^nvers.

(Brevet er riden Datum.)

^
T.
(Til O l u f Worm.)
?» pari«, «1c»di 8aii»t 1702.
Aonsieur!
Voila une lettre de Uonsieur l'^dbe 8 omb re
qui est bien snoienne, pareeciue je 1'avois si bien xsrdee, qu' eile s ete tombee tout-a-fait en oublie jusqu'
ä ee que je viens de 1a trouver, c'est pourquoi je I'envo^e eneore, demandant tres bumblement pardon de ma
nexli^enoe. Hais, Aonsieur, mandeL moi, je vous en
prie un peu de vos nouvelles, si vous n'ave^ pas oul)Iiv
l'aneienne amitie.
/e vous sssure; ^ue votre obere
eonversation s Paris ne se ssuroit jämais effaeer de ma
memoire, klüt a vieu, que NDus puissions eneore nous
entrevoir avant tjue de mourir. 1.es oeuvres de k.
pommier n'ont pas eneore paru.
Vous saver bien
peut-etre, qu'on a donne depuis un traile: ///zr/tt////-///ee Ä s e f a - r ^
/sr/eZ/K--/ /«
e
//<-

tti/ /rv/'e «kz» 71/- . 71/a.v/z^
e,r
^
/e/r^e ^ /« /?e////zo/z Lr/Z/ze-'/e/z/ze co/rZ/'L'

/^-o//<^
/7o<-

I»
e/e
Ao7»i/r-r^
/-eo-rs^ ^n/o/ne Ler-/Aer/-r

§ - ^ 7/-o e /e ^ e/e L'o-'-ü-r-r^

I/^uteur von.«? connoit fort bien, et memo e'est vous
äont il parle au eommeneement äe sa prelaee n'a^snt
Pu §6 souvenir äe votre nom, qu' apres que j'ai eü
l'konneur äe le eonnoitre. 6'est un exeellent livre et
la metdoäe en est sur tous les artieles comme eelle äe
l« ?erpetuite äe 1a ko^ sÄr l'Luedaristie. Aonsieur Ue
sen en a empörte un Oxemplaire avec lui et le Ainistre
äe U. I'Lnvo^o äe vanemare en a envo^v un pour Ur.
Ussius sveo mon eousin, qui est parti ä'iei äepuis peu.
äe voutlrois dien, que vous le vissie^ et que vous me
äissiex votre sentiment, mais sans prevention. ^ous
n'avons rien en äepuis äe U. äe Aeaux, que ses äeux -

r??^^r/e/r'o/rL'

Fr/?'

^ ,/eL-^.v-

ä Lo?r eßlise et eneore ses
/e
On sttenä un reeueil äe tous ses ouvres ensemdle. Vous m'svie? promis la resolution äe quelques
äiklieulter äe ede^ vous, mais ^e n'en vois pas I'exeeution, ee qui me kaj^Aoire, que l'on voit bien 1» verite, mais que l'on kose pas ^ toueder. äe vous conju^
re, mon tres oder Uonsieur, pour l^smour äe vieu, pour
l'amour äe la verite, pour l'amour äe votre salut, ou,
si vous vous ero^eL bien etre pour l'amour äu mien,
ü qui la edarite edretienne vous odli§e, äe eonferer
tems en tems les quatro Premiers et le quinLiemo livre
äv l'llistoire äes Väristions avee vos livres 8vmdo1iqu<v>.
.l'si ete dien etonnv quelquefois, que l'on n'a pas sein
äe reeommanäer ees livres 8zmdoliques, (qui äoiveut
etre la moäele originale äe vos sistemes) aux etuäiaus

de voti^e vdiVersite au dFssüs äs tour autres. Asis
mon etonneMtznt est passe apres svoir bien ku ees livres-lä: b-iser
je vous prie Osteekisinurn Asjorem
I^utkeri, que l'on appelle Kidlis I^sieorum dans les 6erNiers livres L^mboliques, et prineipalement l'explieation
des dix eomtnendemens de vieu, et juxeL, si les ex
pressions, qm s'y trouvent, sont ediüantes äux laiques.
Dans I» presaes se trouve un endroit tres partieulier,
dont je voudrois bien savoir votre sentimient:
cko-reo
eo-nxe/'o-'r'-r^ «o
^oe^ Lolo-rom ack »ror^em jve-'LkrÄro^rr-r^ ckoo-

/r'oro§^-/e /oo^r ^r-r^ Deo

om-rrör-L K-r^e/r§ e/r/^.

Uonsieur, si vous vorder dien que nous reeomweneion^
notre aneitznne conkerenee, Vous me kerer un §rsnck
plaisir, et pour eela nous eonviendrons de la msniero
la plus coürte et la plus juske, e'est ä äire cko ne pss
prendre pour la doetrine de ?une et de l'autre reli^ion
que es, qui est universellemeNt re^u de I'un et de I'sutre, par^ exemple, pour ju^er de notre doetrine, il kaut
se tenir s notrs prokession de toi et au 6oneile de
l'rente, eomme riussi pour ju§er de vos ereanees, it
kaut se tenir ä Is eonkession d'^üsbour^ et vos sutres
livres S^mboliques, compris dans votre livre de 6onvorde (.jevous dirai en passant, que l'edition* que j'si
vst eelle de b.ipsie 1677). kar ee mo^en lä on evito
deaueoup de ebieane. 6'est ä vous de eboisir, quet
point eontroverse, que Vous voudrer. t'aurer l'konneur
de vous repondre le pllis simplement, que je pourrsi et
saus detours. de ne ssurois m'empeöber de vous dirv
un petit mot de votre priere publique intitutee: Bov
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Cvangeliske Zubelbo», som aarligen paa all«
Helgen D ag lceseS. Her takker I forst Gud, at Han
har gtfvet sinSon, som stödse (Ln perpetuam äurationem et non interruptam suceessionem a (üiristi temporibus) har samlet stg ved den He ilig A av d (Ln
perpetuam Spiritus, Sancti prsesentiam, est autem Spiri
tus ille veritatis, non erroris) en heilig Kirke og
Mentghed (Ln perpetuam. Sanetitateip LoclesiD, qualis autem Loeiesiss, non invisibiiis, ut 6istin§vere quidusäsm plaoet, seä) i hvilkrn dit allerh elligs te
Rafn r e tte lig e n künde kjendes (Ln eeolssiam
perpetuo visidiiem et perpetuo tsiem, quse iallere non
xotest) og dyrkes t den fände Tro t il S a li g h ed
(La perpetuo tsiem, qure nee kalli potest, sive errsre,
doo est uao verbo: iaksliidilem). Eiden kommer der saasom en anden Tunge i dm samme Mund vc siger: Hvilket du vc synderlig har ladet paakiende, der
dn for 100 vc atskillige Aar siden udfriede
din Christen Kirke (quo nomine non partioulsris,
seä uaiversaiis inäi§itatur) af det papistiske F « n g sel oc Marke (Loooine prorsus eontrarhim e superiori
eikato, quoä kiiius vei perpetuo sidi Lcciesiam Ssnotam
eolligit?) oc lodst saa mildelige» igi en.opten des dit fände C vangelii LiuS (quomoäo Koo stars
potest eum xerxetuo colleot» Loclesia Ssnot», in qua
nomea vei reots rrosor et eo/r poterat?) Monsieur
oomment lai»se-t-oa uns oontraäietion si paipadie äans
uns priere pMiqne, que vous kaites si soiennement
tous les »ns en memoire cle votre preteuäue kekormstion?
Il n'^ a point <ie äistinvtion, qui puisse aocommotier

L«
eeln.
e/
n'ont pss lieu iei,
comme vous vo^eL. Vous Neurer pss moins d'embsr-rss surl^artiele VII de votre 6oukession d^Usbour§ de
ecelesis, sur quoi vous n^sver qu' ä voir les quatre ou
cinq premieres keuilles du quinrieme ou dernier ILvre
de I'Histoire des Vsristions. Lt comme vous aver?excellent livre, qui s'sppelle?rejuxes lexitimes eontre les
^slvinistes- je vous prie de kaire rellexion entre autres
cdoses sur le clispitre XVII touckaut le ösptome. Zlonsieur l'Xlrbe Oordemo^
^ u s kalt ses complimens, comme aussi Llr. kosna^, qui demande souvent
vos n^elles.
kecriveL dientet Llonsieur^ et so^eL
persuade, que je suis de tout mon eoeur
votre tres dumble serviteur

d. 8. IVinslovr.
Aes tres kumbles baisemsins
a Ars. vos ksrens et ^mis,

^ Nonsieur^
Monsieur VIe >Vorm Rattdison^
vkeL Nr. dens Ledelderup 6ure de 8oröe.

.

S.
(Til J a c o b Wi nsl ov. )
Hjert-Elffeltge Broderson!
Dit Brev til dm Broder P e d e r Ch r i s t i a n W.
af Dato den 23 Nov. tilligemed et indlagt fra bin Soster
af Dato den 27 Sept. er meget seent ankömmet med Po
sten fra England og det under et blot Couvert med Op-
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flrtft, udt hvilket tndentil fler Zntet var flrevet, hverken
Navn, Sted »ller Datum» saaat vi ei have kunnet tcrnke,
hvorledes det har vceret bragt til England, og hvorfor det
har vcrret saa lang Tid og ved saadan en Afvel omdraget. Di» Broker var just hos mig den samme Dag,'som
Brevet blev mig indhcrndiget fra Posthuset» og saasnart
Han selv havde lcrst baade det ene og det andet Brev»
lrverede Han mig dem ogsaa for at lcese. Dine vidtloftige, meget ivrige og udaf Skriften fremlagte Formanin^
ger angaaende Hans Religionsforandring gave mig heel
gode Tanker om en velmenende Brokers oprigtige og
grundelflende Hjerte; men at Du derhos har saameget
ilde beflrevet» og snart at sige, beflreget den gode catholfle T ro, det maa jeg ikkun tilregne din egen Uafvidenhed
og dine Anforcreö Urigtighed eller Uretstndighed, hvorom
videre siden. Men at Du i dit allerforste Brev til din
Broder» har ikke undseet Dig for at afmale mig, din egen
kjodelige Farbroder, og mange andre crrlige catholfle Christne med disse latterllge Titlcr: vnde Menneflcr, Forferere, Bedragere, Herere, Sladdere, ja saasvm Fjender, der
udvortes synes sode, crrlige og retsindige, men indvortes
ere glühendeUlve, etc. sandelig det sankt jeg udi Forstningen
heel besvcerlig at kunne undflvldes, saasvm jeg -vreente,
at Du flulde have arvet en gvd Optugtelse ester din gode
Fader, som havde langt bedre Tanker vm mig» eftersom
di« egen gode og fromme Soster El se for nogle Aar
siden har flrevet mig til, at hun maatte love Ham at
flrive mig til og lade mig vide, naar Han dode, og hvor
mange Born Han lod ester sig, hvilket hun og har i alle
ipunkter rigtig og godhjertigcn esterkommet udi den samme
L
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Sknvelse, med hvrrt Dams Navn dg Tikstand etc. Dia
Farbroder H a a s " ) W. har og betegnet langt bedre Tan
ker om mig, eftersom Han har recommanderet adflillige af
Fcedrenelandet til mig, og i Synderlighed eftersom Han
ovcrsendte til hin Broder P e d e r CHr., der Han endn«
var i England et Brev til mig, som bin Broder selv derfta bragte mig, udi hvilket Han iblandt andet' flriver saaledes: „men for al Ting vil jeg recommandere bemeldte
Peder Winslov til kjcrre Broders gode Opagt og trolige
Formaninger, at Han fornemmelig holder sig tll den allerheieste Gud" etc. Din kjcere Faster Sester M a l e n e ^ ^ )
kan fige Dkg» hvad den gode Geheimeraad Herr C. S ehe.sted 2°) og Hans Frue har Hort om mig «di Paris,
medens Han der var Xmbssssäoür, og de hoigunstige Forstag, som Han havve gjort mig paa KongenS Vegne med
min Religionsfrihed. Overalt din gode Farfaver, min
hoitelflelige Fader har vel oste skrevet mig til om Religionssager, saavelsom og din Farbroder og min vprigtige gode Broder Herr Ludvi g ^ ) i Waale og adflil
lige gamle Bekjendtere og Nenner i Tydflland etc., men
aldrig har jeg sidrn min eonvetsion indtil don Dag Hort
tale eller seet flrevet det allerringeste om mig paa saadan
bitter Maade , hvorfor og jeg ikke Heller herudi vil fortcrnke Dig selv eller nogen af vor Slcrgt, men Heller nogle
Fremmede, ubetomksomme og uforfarne Tilflyndere, som
vog maatte vel tcenke, at jeg endelig fik at see og kjende saadanne Trcrers Frugter. ' Saaat, min elflelige Broderson!
jeg herudi ikke aleneste undflylder Dig selv af mit ganffe Hjerte, men og -il tage det an for et vist Tegn til
din egen Oprigtighed og ydermere for et vist Tegn, at Du

stulde pcerc i deü dränge Mening> som en Deel af
^^testanterne ere udi, tiemlig» at Enhvrr kan blive salig
ytd
Religions Tro, thi de, soin ere udi den Mening,
^,-ae enten tilstaae, at man kan ligesaavet blive sülig
ytd
kroe Logn yg forncegte Sandhed, som ved at troe
^-rldhed (hvilket er uchristeligt), eller ttlftaae, at det,
stB de selv efter deres Religionsbekjendelse holde og anoffentlig for en sccrdeles guddvmmelig Sandhed vg
uforligneligen nodvendig Videnflüb til at erlange den
Salighed, er üdi sig selv og üdi Gründen ikke saa§,eget angelegen (hvilket et uvprigtigt). Retsindige, vel^pende, fasttroende og samvittige Christne begynde aktzfig «red saadan Bittcrhed, naar de agte at omvende No
vell, som de mene at vcere udi Bildfarelse; men noest inherlige Bonner til Gud, söge adflikige Kjsrrlighedsmaader,
at overbevise Ham Hans Vildfarelje, og for at bringe
HgM paa den saliggjorende Bei. De lalgge sig efter med
Forsigtighcd at handle udi disft Säger Mied Snl^vrr
jscer efter den Uilstand, soni de finde Ham udi, nemlig at
handle anderledes med dem, som af Frygt, Undseelse,
^ensigt til ZEre, til Venstab, til Lykke, til Fotfremmelse, til
Hevinst etc. holdes fra den rette Bei, anderledes med dem,
fare vild af Eenfoldighed, Vanvittighed eller Uafvi^,/nhed, og anderledes med dem , som de fee at fare fort
j deres Bildfarelse med ftit Fortsset og bedragelig Ban^tighed. Men paa det Du kan ret Komme om der,
^pnt mig selv angaaer, og saassin det er billigt at gjore
Akegnstab for sin Tro udi flige Tilfeelde, vil jeg med den
Meilighed ganffe kortelig fort-ellü Dig, Hvorledeö jeg ,r
^mtven til deit cätholste Rcligiotl.
Du har maastee vet
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dort af din gode Farmoder, saavelsom af dine Farbrodr^
og Andre, at forend jeg gav mig ttl det medicinsse Stu
dium üdi Fadrenelandet, havde jeg udi nogle Aar lagt mig
efter dct thevlogifle og proediket adffillkge Steder, at jeg
har vcrret ganfle fardig ttl at gaae til Attestats og det,
som mere er, ladet mig dertil indffrive under de wende
da besvoerligste Professorer vr. W a n d a l ^ ' ) og vr.
Mas i us " ) , men kom ikke dertil efter den beromte Ar. R o
m ers
Raad forGehcimeraadMothS *") Skyld, so«
elstede mcget det medicknste Studium, og som formedelst
det, som Han havde at tale om min Disposition dertil,
blev mig meget günstig, saaat efter nogle Aars Anloeggelse udi storodii Oollogio, Han gav mig Befaling at reise
udcnlands under Hans Protection. Min Fader havde no
gen Tid tilforn jkrevet mig til fra Odense t Fyen om et
Prcrstekald der i Landet, hvor jeg havde tilforn prcrdiket
og ladet mig vide med samme Skrivclse, at Prcesten, som
laae Haardt syg, begjoerte mig selv som sin Vfterkommrr,
at Sognefolket var vel tklfreds med mig, og at Patronen
sclv det meget gjerne bevilgede. Men vr. J e n s Bi rcherod^'^), da Professor Theologkce udi KjobenhavnS
Universitet og siden Superintendent i Jylland, raadede
mig derfra, Hans Fader vr. J a c o b Bircherod
Professor udi Kymnasio, under hvilken jeg havde ftuderet
lcrnge tilforn, og min Fader vare srr gode Venner. Endelig der jeg nu var ft-erdig at tage den sidste Afffed med
mine kjcere Foreeldre og Ssskende, gav den gode Fader
udi dereS Ncrrvcerelse mig det Vidneöbyrd, at jeg aldrig
havde vrret nlydig uden en eneste'Gang udi min Barn-
dom, som jeg huffer endnu ret vel, at jeg blev meget
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straffet derför, og efterat Han havde givet mig adflillige
gode Underviisninger om udenlandffe Reisex, lagde Han
dctte hertil, at hvad fremmede Religioner angik,,vidstc jeg
vel at begaae mig. Derpaa reiste jeg den 7deFebr. 1697
udi Folge med ilr. Buchwal d^^), sidcn Kglig Medicus og Professor udi Kjobenhavns Universitct, lige til
Holland, hvor jeg ester min Patron Geheimeraad MothS
Anstalt opholdt mig udi 14 eller IS Maancder, og fandt
der, udi Leyden, den gode »rlige vr. J e nS Fos s ' ^ ) , som
Du maaskee vel kjender, hviS Venskab og trotzjertige Omgoengelse kom mig meget vel tilpas, besvudcrlig estersom
lllr. Buchwald ikke blev der saa lange. Imidlertid saasom diese gode Mcrnd, om de leve endnu, kan vidnc, gik
jeg til Kirke og Alters udi den lutherffe Kirke bcsynderlig udi Amsterdam. Anno 1696 udi Zuni Maar.ed reise
jeg ester Geheimeraad Moths Befaling og, det udi den
gode Pr. Jens Foss Hans Sclstab til Paris, hvor jeg
observerede den samme Neligionsovclsc hoS den danske
Lnvo^ö, da Nr. Mei er cr one^^) , som havde en hoisteenst Pradikant^ vcd Navn Llr. Kr ä h e eller Krag.
Den gode gamle Be» vr. Foss kan maaflee endnu eriudre sig den forste Reise, vi gjorde tilsammen til Versailles
med 2 andre gode Äcnncr nemlig vr. C h r i s t i a n i af
Berlin og vr. F r i k e af Hamborg, for at fee Hoffet, at
saasom vi den Dag ikke künde komme trl at sec Köngen,
uden udi Hoimeosen, maatte vi gaae udi Capcllet, at der
Bagte« advaredc de Omkruigstaacnde at falbe paa K»a
for den H: Hostie, gik jeg strar af Capellet, imedenS de
Andre bleve der og faldt paa Kna, og stben lastete deres Skrsbelighed og Utroskab derudi, at for en iirt 2iyS-
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gjen-lghcd havde givetet saadantoffentligl Mverkettgn M en
fremmsd Religion imod deres Samvittighrd (den samme gods
«rligc Pr. Foss kan ogsaa maastee vel erindre sig der
forste Brcv, Han flrev mig til Mer min Forandring, nemlig: at dersom jeg ikke selv^Kavde flrevet det til Ham,
havde Han ikke kunnet troe det, saa forvisset Var Han paa
min forrige Religion). Men for at gjentage min Histo
rie» da gik det siden saaledes til: Bi havde neppe vcrret
et Aa>rs Tid tilsammen her i Paris, da min gpde Ben M ,
Foss maatte reise hjem. Jmidlertid var nylig ankommen
fra England Ar. W o r i n " ) , Prcrstdentens Son af Ribe
udi Zylland, som var en Theologus og agtede at blive
Lector eller Professor Thcologi« udi Fsdrenclandet, saavidt jeg kan erindre mig; Han logerede her udi Nabostahet
pg saaspm Han fornam, at jeg ikke, som en Deel af vore
tzandsmffnd da gjorde, drev min Tid Hort med Compag
nie, Spil, Spektakel etc., foreflog Han mig at have sommetid vm Aftenen en ConferentS med mig udi Neligionssager, for at ove öS i vort Fcedrenelands Religion og at
styrke os mod denö Vederparter, og saasom Han meente,
at jeg ikke havhe endnu forglcmt, hvad jeg tilforn havde
studerct udi Controverser, dad Han at crerrere som en Bederpart med Objectioner, imidlertid at Han vilde lcrgge sig
efter at refutcre dem, og dermed anvevde Alt, hvad Han
künde, jo mere og mere at gjore os faste udi vor Religion,
Dette syntes mig meget billigt og at komme vvereens med
min gode Faders Formaning, at gjore det, som tilborligt
er for den timelige Forfremmelse, »den at forsomme det,
som angaaer den evige Bclfcrrd. Men saasom jeg var
da meget occuperct med at eftertsenke og tegnc, hvad jeg
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observerede via Vagen» gik vel 3 Uger dort inden jeg
künde have Tid til Andet. Zmidlertid som jeg sogt« hoS
en Boghandler udi Naboflabet ved NavnAr. De s p r e ;
om en ny udgangen kb^sics, som var megtt «stimcrct,
blev mig givet tilligemed den Bog en Catalogus paa de
Boger,svm i samme Boglade'vare tilkjobs, iblandt hvilke jeg
fandt en liden Traktat in 6us6ocimo, intitulerct: Lxpositivn 6e Is äootrine äo I'e^Iiso catbolique sur los mstisres äs oontrvverss (ksris 1671) psr Ar. 6. ö. övLsuet, Lvegue 6s Aesux etc., det var mig strar meget
kjart, for vor Cvnferentseö Skyld, at antrceffe saadant et
kort Begreb for at komme ihn de findige Artiklcr, som de
Lutherste udi deres theologiste Skrifter tillcrgge de Catholskx vg kalde papistifle Bildfarelser. Mm jsg blev sidm
et faa vel tilfreds, der jeg mod min Forhaabning nepvclig fandt fjerde Parten deraf udi en Bog, som dog var
avproberet af rqange catholste Bisper, af kardinaler vg
af Paven selv, og som Autor havde udgivet for at vise Calvinisterne, at den rette catholske Kirketro og Lcrrdvm ikke
bestaaer, som CalvinisterneS Anforere sige, udi nvgle s«rdeles og ei overalt approberedcOpinioner, langt mindre ndiSuperftilioner og Vantroer, som de samme Catholste idelig
fordomme, og omendstjondt jeg fandt selv gcmene ret ca>tholfle Folk at v«re langt bedre oplcrrte, cnd som de lu
therste Sknbeuter det fvrtcelle, dog alligevel holdt jeg bemeldte Bogs Autor mere for en klog Bilcegger udi NeligionSsager, og at vcere af det SlagS, som jeg tilforn i
Fcedrenelandct havde Hort at kaldeö 8)noretister, end for
en stet Papist. Omtrent 2 Uger derefter kom mig for en
anden Traktat af den samme Autor, hviS Titel var: Ui-
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»toire cien vsristions 6os 6§Ii8e8 prete8tsntcs <2 VvN.
?sris 1688,4to), udi hvilken den forste Part handlede om
L u t h e r s Opkomst, om den lutherffe Religions Begyndclse etc., og Alt er uddraget af Luthers egne og af Ham
sclv publicerede Skrifter, saavelsomafdcn augöborgsteBekjendelse og de andre symbolste Beger, som dertil höre, med alle
Stedernes rigtige Citation efter de Visse og af de lcrrde Protestanter overalt beksendte originale Cditivner. Herpaa leverede
jeg mig omstder til min Conferents med LIr. W o rm, vi kom
endeltg overeens om at handle paa degge Eider gansto eenfoldeligen og retsindig og aleneste om de Punkter eller Artikler, som
hver Bcderpart egentlig og offentlig holder for nodvendige
TroeSartikler at lade passere dem, som ikke vare meget
controverserede tilligemeb de Punkter, som kaldes ^6ispliors, saa og en Deel Ccremonier, som künde maastee
tolereres »den Fare, at tage den Hel. Skrist tikigemed
dens rette Fortolkning efter Grundsprogene for HovedTommer udi Difficulteterne, som künde forekvmme, og en
de! ig at siet intet ansee for nodvendig Trocsartikel det,
som ikke klarligen og uimodstrideligcn künde bevises af
Ekriftens egne Ord. Cfrcr den Aftale og Besiuttelse begvndte vi vor Conferents med dette almindclige Mundhcld:
exlr» eccleiükim nuüs 8nlu5, uden Kirken ingen Salighed;
og med den augsdorgste Definition " ) : ocLle8is «8t vaetu8 tisolium, in nuo vcrdum sei pure socetur vt 8scramcnta rite ssminislrsntur. Derxaa tcg vi cs strar for
at eraminere upartist efter Skriften, besynderlig efter det
Nye Test, paa Grast, hvilken af de I fernemste og meist
beksendte^ Reljgioner og Hovcdkirker udi Christenhedcn kom
dedst overeens med disse 3 Ajendemcrrkcr. Bi fornam
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megtt snart, at det ferste af dein, uemlig: pure verdi vei
prseäiestio var alt for vtdtloftigt og os udi saa kort Tid
umuligt at efterforfle, eftersom man udi det Fald maatte
eraminere 3 Religioners Bersioner ganste igjenncm af
Bibelen efter det hebraifle og graste Grundsprog, hvilker
baade Han og jeg dog nogenledes forstode. Hvorudover
vi.begave os fra dette forste Kjcndemarke til det andet,
som Var: rects ssorsmentorum administrativ og det med
den Bctcenkning: 1) at udi hvilken af disse Religioner
Sacramenternes Bctjenelse befandtes at komme narmest
overeens med den rene Skrist, den künde allerdilligst siges,
athave den rene og rette Sacramenternes Bctjenelse, 2) at udi
hvilken saaledes befandtes Sacramenternes rette Admini
stration, om den künde i lige Maade allerbilligst sigcs, at
Guds Ord der reenligen leeres og pradikes udi ringeste i
Hevseende til Sacramenterne. Men saasom efter hanS
Forflag og vor foelles Aftale jeg havdc taget det catholske
Parti an, maatte her tales ikke alencste om Daaben og
Altcrens Sacramente, som Prvtestanterne have alene beholdt, men ogsaa om de andre 5 Sacramcnter, som foruden disse tvL»de adminiftrercS i den catholske Kirke, neinllg: Bekraftelsen, Poenitentsen, Prcrstevielsen, Akgtestab
og den ydcrste Salvclse; og saasom det Ord Sacramente,
«aeramontum (paa Grast
er for de Catholste
udi den heilige Skrift, nemlig Ephes. 5, 32 og ikke for
Prvtestanterne, lode vi dette Ord og lode os vare uvk, at
herved forstaaes i Almindelighed baade af de Catholste
og af Prvtestanterne en hellig Kirke-Forretning, der
med synlige Tcgn udvirker en usynlig Naade. Om Daa
den syntes unyttigt, at diSputere, eftersom de Catholste
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tkke omdobe Protestanterne vg bisse ei Heller omdobe de
Catholfle» hvilket var os et vist Tegn, at Grund sagen
herudk var retmcrssig paa alle Sider, og at det Vvrige
ikkun destod udi adflillige Ceremonier, som ikke künde ffyldes for at vcere mod Skristen, omendfljondt de ikke künde
deraf egentlig devises, sagvel hos de Lutherfle som hos de
Catholfle. Dette lode vi saa og overgave vs til Bekrceftelsen eller Confirmationen, som i den catholfle Kirke er
et Sacramente, hvilket siden efter Daaden og efter Begyndelsen paa Skjelsalder administreres eller forrettes af «n
Biflop og aldrig af en flet Prcest. Jeg fremforte paa de
Catholfles Begne, for at bevise den Kirke-Forretning,
tvende Steder af Apost. Gjern. det ene Cap. VIllv. 14,
15, 16, 17, det andet Cap. XIX v. 6. Derpaa svarede
Ur. Worm, at man maatte gjore Forfljel mellem Kirken udi
hendes Fodsel og forfte Barndom og Kirken udi hendes
fulde Bcrrt, intorooclesism nasoentsm et ecolesism aäul-!'
tam, hvilket Han meente at devtse af de selvsamme Steder
saaledes: ndi ApostlenesTid faldt strar efter flig Hcrnders
Paalcrggelsepaa dem, som tilfornvare dobte,Tung«maalsog
Prophetiers Gavcr; men siden den Tid indtil denne Dag
have saadanneGaver ikke fulgt efter Confirmationen, eller
den Bekrceftelse, som forrettes ved de catholfle Bisper.
Dette Svar syntes os paa daade Sider meget grundfast
og uryggelig, og derfor toge vi da Affled til anden Tid.
Men den samme Dag om Aftenen, som jeg lerste efter .
Scedvane udi det N. Testamente og kom imod Enden af
det sidste Capitel udi 8cti Usrci Lvangelio, hvor der ta- ,
les, strar efter Daadens Jndstiftelse, om adflillige Tegn,
som flulde'folge deTroende, tcrnkte jeg ved mig selv saa-
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kedrS: hkt Evgr, som Nr. Worm gav om Eonftrmattonea
og som jeg havde vceret saameget tikfteds med, künde
man dog alligevel ogsaa applicere til Daaden, og sige paa
samme Maade, at eftersom de Tegn, spm S t. Marcus
talcr om. have i saa langsommelig Tid indtil nu ikke faldet efter Daaden, künde man enten stutte, at Daaden
har aleneste vceret indstiftet fyx Begyndelsen af den christne
Kirke, men er ikke siden nodig; eller stutte, at dersom
Daaden endnu maa holdes, omendstjondt at ingen af de
Tegn folge efter, saa maatte man og bcholde Confirmationen saavelsom Daaden. Dette forestillede jeg siden derester
Ar. Worm, som tilstod med en oprkgtig Eenfoldighed, at
Han vidste ikke, hvorledes man derpaa künde give et. ret
fornoieligt Svar og sagde derhos, at man stulde ikke tale
derom til de Catholffe» men at ha» selv vildL strive om det
samme til Professorerne udi Kjobenhavn. Zeg havde siden den
samme Betcrnkning om den yderste Salvelse, som vifes
saa klarligen udi Jacob V, 14. Dette dlev saa derved,
og vi gtk til vor anden Conferents, som var Alterens Sa»
cramente angaaende og i Scrrdeleshed den vcesentlige N«rvcrrelse (prtesentia rvsii) og de Catholstes Lcerdomme om
Kvrvandlingen (<!o trsnssubslsntistivns), om Messeoffret
(äe sscriücio Alissse) og om at cymmunicere »den Kal»
ken (<le cymmunian« sub uns speoie). Den forste af
disse Punktee lode vi passere, saasom baade de Ca
tholste og Lutherste komme derudi nogenledes overeens, ef
ter de klare og udtrykkelige Indsttftelscö Ord imod Calvinisterne, hvilke herudi kan lignes ved de Discipl«, som
sagde, at den Tale var haard og ginge dort. Zoh. VI. Hvad de
andre Punkter angaaer, vidste jeg vel, at de Lutherfle sige
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imod deres vederparter, at Zndstiftelseöordene maae fov«
siaacs ecnfoldig efter Bogstavens Lydelse (simpliciter et
secunäum sonsum liltersiom) men deres om Brodels og
Binens Ä«rclse in, cum et sub etc. syntes mig mere en
privat Udtolkning (propris iaterpretstio 2 Petr. 1, 20)
end som en eenfoldigTro ester SkriftenS udtrykkelige Ord,
i det Sted at de Catholste syntes mig Heller at lcere og
troe ganste eenfoldigen de samme Jndstiftelsesord efter deres naturlige Lydelse og med en grundfast Tro at «re udi
Zndstifteren selv baade hanS guddommelige Almagt at
kunne virkeligen gjore det, som Han saa udtrykkelig sagde,
saa og Hans guddommelige Sandfcerdighed at have virke
ligen gjort det. som Han saa udtrykkeligen med klare og
uforkr«nkelige Ord haver sagt udi sit yderste Testamente
kort for hanö Ded. De forste Lutheraner efter den augsborgste Confession forklarede aleneste ved det äictum 1
Cor. X, 16 en Meddelelse til den, som annammer, vg ikke
saasom deres Efrerkommcre, en Sammendelelse imellem
Legem og Brod etc. Hvad Kalken angaaer, fandt jeg
alle de lutherste Prover ganfle intet gyldige og derforundrede jeg desmindre over deres Mening om »bstemiis og
dem, som have en naturlig og uovervindelig Affly for
Biin. Mm, min elflelige Broderson! saasom jeg fornemmer, at dette Brev ikke tlllader at fortcrlle saa udforligen,
som jeg gjerne onflede af mit ganste Hjerte, baade disse
og andre Omst«ndigheder af den ovcnbemeldte ConferentS
med !ilr. Worm, maa jeg NU lade mig nvie at bekjcnde,
at alt dette gav mig Anledning at läse adstikige beromte
catholste Tractater om ReligionSsager, brsyuderUg den
sorbemeldte Bistvp Nr. Bossuct Hans Eknfter, eg at over-
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Veit al Ttng vprigteligen med scer Agtsomhed baade 1
Henseende til 6onciIiumirisentimim og til den augsborgste Confessions symbolste Tractater. Zblandt andre Hovedpunkter overveiede jeg paa den samme Maade med stör
Flid det, som angaaer den romerste Kirke og besynderlig
Paven, som alle andre Religioner udt Christendommen saa
gruelig Hader og derudi komme allesammen saa eendrcegtelig overeens, i hvor splidagtige og modstridige de ere
indbyrdes udi andre Hovedpunkter. Zmidlertid gjorde jeg
idelig denne Ben: äomine illum^s oculos meos ne unqusm obäormigm in morte. ksr>1. XIH. Endelig udi alt
dette befandt jeg klarligen i Almindelighed, at ikke en eneste af alle de Religioner, som udi Christcndommen strider
mod den catholfle Religion, kan med Retstaffenhed ufeilbarligen forsikkre et oprigtigt, retsindet og forstandigt Men
neste om den rette Bei til at erlange den evige Salighed
og til at undgaae den evige Fordommelse. De raabe
alle paa-Skristen, omendstjoudt de lcese og see udtrykkeligen udi samme Skrift, at alle Skrifterne kan forveudcö (vrcrnges) afUlcrrde og Ustadige til deres egen Fordcrrvelse 2 Petr.
3,16, omendstjoudt de fleste af deres Tilhoengere og Tilhorere
i Almindelighed'ikke engang kan lcese deres eget Modersmaal,
omendfljondt den storste Part af dem, som kan lcese, kan
stet tngen Bished have paa deres BibelS rigtige og retmcrsstge Ovcrscrttclse efter Grundtertens hebraiste og grcrste Originaler, og endelig omendstjoudt at de allerlcerdeste
udi enhver af alle disse modstridige Religioner ikke kan
efter deres egen Lcrrtom sinke nogen Maade at vcrre fel»
viose og at forviSse Andre om den rette, fände og ufeilbarlige Forstand paa Skristen, og paa de Steder udi Lkrif-
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ten, som de bruge, ikke aleneste mod de Catholske, men
imoö dem selv indbyrdes, den ene Religion imod den an
den, de laste alle den catholske Kirkes Auctoritet eller
Myndighed og holde hendes Ufeilbarhcd udi Troens Lcerdom og Skristens Udlaggelse fok et bar Menncskeligt Zrrevcekk, omendskjonbt at Skriften saa klarligen og udtrykkeligtn taler om eü altid synlig og altid ufeilbarlig Kirke,
som Christus selb havde lobet at bygge paa en Klippe,
og sagt ak Helvedes Porte ei ffulde ftrmaae Mod hende,
en Kirke, som Han selb har befület at Hots og derhvs befalet at holde for ett Hedning de«, som ikke Hörer hende,
en Kirke, hvis forste Apostle og Forstandere Han selv har
forklaret stn guddommekige Akmagt i Himmele« og paa
Zorden og derpaa udsendt dem, for at gaae t den ga nske hele Verden at leere alle Folk, at pradike for Alle
og E n h v e r , at leere dem at holde a l l e og hvilkes omhel ft de Ti ng, som Han havde befalet dem, hvilke
Han opmuntrede mcd det seerdeles Ord: Se e , og sagde,
a t vceee selv med dettnem, og vcere med dem ikke ale
neste paä Visse Tiber, til og fra, eller en Tid Meer end
en anden, men immerfort, uophorligen, alle D a ge, at
vcrre ikke aleneste med dem, som da vare narvcerende, men
endog med dereS i tige Maade vdsendte Eftcrkommere, eftersom Han saa udtrykkelig lovede at v«re med dem indtil
Verdens Ende og hvilke Han strar derpaa forkyndke den
udtrykkelige Beslutning: Hvo, som t r o e r og bl i v e r
dob t , skal vorde s a l i g , men h v o , som ikke
troer, skal fordo mmeS. Matth. XXVIII, 18, 19, 20,
Marc. XVI, 16 in summ». Jcg befandt, at det er alene
ste denn« sigtbare og af Alle.og Enhver klar kjendelige
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Kirke , o« hvilken S t. Povel striver saaledes til Timotheum: a t du kan vide, hvorledeS det bor dig a t
v mg a a e s i G u d s H u u s , som er den levende
G u d s Kirke, S a n d h e v e n s S t o t t e og Befcestning. 1 Lim. 3- 15. Zeg befandt ydcrmere, at flet
ingen af alle de Religloner, som ere imod den catholffe
Kirke, kan eller tor applicere alt det til deres egne MeUigheder, deres Tilhoengcre og Tilhorere at fornemme og
at see alle disse Tings virkelige og oienklarlige Fuldkommelse udi den romerste Kirke eller Monighed, saa at alle
samme Vederpartcr syntes mig at ikke kere sig efter den
Hlmcegtige Guds Sons egen Zndstiftelse og Befaling, egen
Forsikkring og egen Beflutning. Jeg befandt endelig, at
omendfljondt de alle raabe imod den synlige catholste Kir
kes ufeilbarlige Auctoritet eller Myndighed udi Relkgioassager, dog alligevel over enhver af de andre modstridende
ReligionerS Anforere en uimodsigelig Myndighed over de
res Tilhcengcre og Tilhorere, hver befaler at adlyde deres
Forstandere, saasom dem, der skulle gjore Regnstab for de
res Sjele, hver forbyder alle andre ReligionerS modstri
dende Lcrrdomme, ligesom de alene vare ufeilbarlige eller
alene havde Guds Zndstydekse, og i saa Maade dog maa
vare nodt til at taale den samme metfcerdige Myndighed
og den samme uforstandige Lydkghed udi alle de andre ucatholfle Religioner. Hvad Tillid kan et retsindigt og velforstandigt Christen Menneste have til saadanne Leerere?
Og hvad kan saadanne Leereres Tilheengeres og Tilhoreres
Tro verre andet end bar mennestelig Indbildning, som paa
det Aderste udi Dodens Skrerkkelse og Angest kan intet
andet virke, end urolige Tanker, ubvdelig Uvished om
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den rette Vei til Salighed og fordommeltg Fortvivlelsef
Derimod bcfandt jeg alt det, som den H. Ekrift siger saa
udtrykkcligen om den Christi Kirke her paa Jorden at vcrre
ganfle og aldcles fuldkommet i den almindelige romerfle
Kirke, som iblandt alle de andre Kirker eller Religioner
udi Christenhedcn G<den eneste, udi hvilken aabenbarligen
besindes en ülmindelig Udbredelse udi al Verden, er uasiadclig Synlighed, en ftedsevarende og uvphorlkg Succession ligefra Apostlcnes Tid indtil deune Dag, en uforandret Lcerdom udi Troessäger, en standhaftig Advarsel
om Ufeilbarlighed i at domme vm den fände' SkristeS
rette Udloeggelse og i at fordomme alle modstridige Lcrrdomme, en uryggelig Myndighed at maakte »den al Modsigelse adlydcs udi Trocnö Lcrrdo«, og det saavel af dm
allerleerdeste Cardinal, som af de ulcrrdeste gemene Folk,
saaat hvert enfoldigt Menncfle, som ellers iblandt er underviist om Kirkenö hoie Myndighed, efter vor almcrgtige
Frelsers egen Zndstiftelse og om hendes uforgcrngelige
Cigtbarhcd og uförkrcrnkelige Sandferrdighcd ester samme
vor Frelsers guddommclige Forsikkring, katt vcere saa forvisset at have den fände og.vclgjorende Tro, som dm allerforstandigste Skrlftklog eller Hsilcrrd, og saaledes kan
udi Todens Angest dcrved have en rolig Samvlttighed
om sin Religion og visselig haabe en salig Dod, om ha»
ellers Häver levet derester indtil sit Iderste. Alt dette er,
min elflelige Broderson, ganfle sandt üd det, som fornemnielig har bevcrget mig at forlade den nye, ugrundede
og uvissc Religion, som feg haver vcrret opdraget udi, og
at folge den gamle alene risse og alene velgrundede Tro,
udi hvilken vore Forfcedre i saamange IM Aar for Lu-
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th 4r s Tid ere falige Hendode, formedclst hvilken Et.
Knud» vort Fcrdrenelands Kongo, har vceret martyriseret,
saavelsoM S t.O luf, KongeudiNorge, udi hvilken de an«
dre Helgene, hvis Navn adflillige Kirker baade i TanMark ogNorge endnu i denneDag offcntlig keholde, have
»Ndtil deres Aderste standhaftig bekjendt og forfoegtct. Dktte
kr og det samme» som enbelig har bcvcegct mig at forlabe
Fader og Moder» Brodre vg Sostre, Slckgt ög Beiincr»
yster Christi Raad, forat Ündvige FvrdoMmelsens Bei, og
nt folge den Bei» som alene forer til Sallghed. Heg be
hender, at bet Var mig »lieget Haardt at forlade saa goö
en Fader og saa gvd e» Moder, som hävde saä vel optugtet Mig vg havt saa stör Moie Med mig udi Mine
Wange Svagheder vg SygdoMme, hvilke jeg var snart altid utidergivcn fra Barndom af indtil 14 eller 15 Aar re.;
men det var mig endnu en meget storre Hi'ertesorg at
lade dem og mine Soskende mcd alle andre Slctgt og Benner af Fabrenelandet udi den ynkelige Vildfarelse. Den
godevr. Föös kan, om Han ellers erindrer stg» sige, hvadjeg
svürede haa det, som Han stden sin Reise herfra til Am
sterdam strev mig til om Lydagtighed tMod Fader og Mo
der, nemlig det, som Apvstlen lcrgger dertil: u di H e r 
r en, thi bet t e er retmcessigt^ Eph. ^1, 1. Brodcr H a n s W. kan sige Dig, hvad Broder N i e l s
B r u u n selv har befundet hos mig selv i Paris, saalcenge
Han var her paa min Favers Begne. Han forte hjem
med stg til Feedrenelani^et en god Deel af de catholftc
Boger, som havdc underviist mig og deöfvrüden mit eget
lange latinstc Brev og Svar til min gode og sandelig
Meget agtvcrrdige Fader paa Haus latinfle Recapitnlation
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over alle de Neligionspunkter, om hvtlke jeg Tid efter an
den har flrevet Ham til med allerstorste sonligr ZErbodigbed. Jeg tcrnker og visselig, at bemeldte min Broder
NielS Brunn vel har sagt til Broder Hans W. og An
dre, at paa den selvsamme Stund, som Han overleverrde
mig bemeldte Skrivelse fra min Fader, bad jeg Ham at
blive immer hos mig, for at vcere selv Vidne til, at dett«
Mit Gjensvar var ganfle mit eget og af mig selv, hvilket
Han ogsaa gjorde og blev saa stedse ho- mig, ved det
samme Bord, imedenS jeg flrev, indtil langt ud paa Rat
ten, saaat jeg aldeleS begyndte, continuerede og fuldforte
mit Brev udi Hans Nccrvarelse og Paasyu og strar dorpaa leverede Ham det i Handerne. Dette var minFaderallersidste Brev til mig og mit allersidste til Ham, Det
harveeret mig bercttet, at Bi fl opBornemanns Son^"),
som da ogsaa var heri Paris, havde nogen Tid derefter
faaet en Copie af dette mit Gjensvar. Eiden al den
Tid harjeg ikke kunnet faae at vide afjNogen, vm min F a
der haver bekommet det, og hvorledrS Han om det havde domt,
thi det var tkke lange for hanS Endeligt. Jeg harendnu atter
skrevet adskillige Gangederom/men siet intet Svar faaet, hvilket jeg et kan begrtbe. Nvgle Aar derefter nemlkg 1712 har
jeg paa np meldt derom i et vidtloftigt Brev til min kjcrre
Eoster Ane Mal ene, som jeg bad hende atviseBroder
Herr C h r i s t i a n d i n «genFader, hun har vel flrevet
mig til siden den Tid; men ikke svaret det ringest« paa
mit Brev, hverken for at lade mig vide Broder Hr. Chri
stians Betankende derom, ei Heller angaaende bemeldte mit
sidste Brev til min Fader. Jeg onfler a f mit ganfle
Hjerte, at Du endnu maa opfinde og see diöfe wende
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Breve. Jeg havde sendt udi samme Brev til min Fader,
saavelsom nogle Aar derester udt et Brev til min Broker
Hr. L u d v i g i Norge en rigtig Copie af den rette cathvlfle Troesbekjendelse efter den latinske Original, og be
bet derhoS at ikke tilloegge den catholske Religion andre
Troesartikler, end de aleneste, som herüdi fvrefandtrö, saasvm det er dg » lige Maade billigt at ikke tillcegge dereS
Religion andet end det,. som forefandtes Udi den augsborgste Confesston og udi Ebers almindtlige Bornelirrdom.
Og saasvm min tlflelige Droderson da haver maaskee ikke
seet beMeldte rette catholske Troesbekjendelse, sender jeg
Dig hermed den samme, baüde paa Latin og paa Danff.
underskreven med mik egen Haand, paa det at ikke alene
ste Du, men endogsaa Mine Sostre og dine andre Soskende etc. katt selv liefe og vide, hvorudi vor Religion
cgentlig bestaaer, og ei maae brskylde hende for de vrange
Meninger og falske Overtroer, som en Deel fremmede
Skribenter hende uretteligen tillcegger, og svm alle rette og
retstndige Catholske aldeles fvrdomme, ei Heller maae an
see eürr tage for vore ülmindelige Troesartikler en Deel
l«rde Mcenvs soerdeles Opinioner eller Meninger, svm ikke
overalt ere antagne, men ikkun tillades, saavidt svm de
ikke stride imod den catholske Kirkes almtndelige, vffentltge
og uimodsigeligey paabudne Troesartikler.
Jeg er ganske forvisset, at ikke en eneste af de Artikler, som udi den rette catholske Troes krokersion eller
Bekjendelse ere imod Ebers og alle andre mvdstridende Religioners Artikler, kan udtrykkeligen med klare og bare Orv
af den Heilige Skrift imodstges. Jeg er i lige Maade
heel forsikkret, at ikke en eneste af Eder- og alle andre
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modstridcnde Rcligiotters Artikler, som her imod ere, kan
udtrykkcligcn med kläre og bare Ord af den H. Skrist beviseS., J a det sym mere er: omendsijondt ester Ebers
Hoilcerdes Forsikkring, det er overalt hos Eder en fast
Mcning, at Ebers Religion er saa ufeilbarligen gründet
paa den H. Skrist alene, at den lcrrer alene af den H.
Skrist Alt, hvad enhver Christen bor fornodcntlig vide,
troe og giere, for at blive salig og for at undvige den
evige Fordommelse, uden det aleneste, som af den H.
Skrist med klare og bare Ord, uden nogen mennestelig
egen privat Fortolkning, Tillceggelse, Fradragelse, Forandring, Forvending rc. kan udtvykkeligen bevises at vcere
GudS egen Befaling, vor Frelsers egen Jndstiftelse og
Apostlenes egen Lcrrdom ester de» H. Aands Zndstydelse.
Dog alligevel findes udi Ebers ReligionS offmtlig
paabudn« Lcerdomog dens offcntlig paabudne Dvelse adstilligt,
som aldeleS kuldkaster denne Ebers Hoilcrrdes og For
standeres Forsikkring og tilintetgjor denne Ebers overalt
antagne faste Lcerdom. Thi ikkr aleneste maae I ester
EderS ForstandereS blotte og bare Forsikkring holde for
nodvendige Troesartikler og for ret guddommelig Zndstiftelse en Deel, som siet intet finde- udi den H. Skrist, for
Erempel: Smaa Borns Daab og Sondagens Helligholdelse i Stedet for den 7 Dag, men bessernden maae Z
ogsaa ester de samme Ebers Forstanderes blotte Forsikkring
esterlade, forsomme og holde for afstaffct med al chnstelig
Tilborlighed en Deel af det, som udi den H. Skrist med
Kare og bare Ord findes udtrykkeligen at vcrre befalet af
Gud selv, af Jesu Christo og af Apostlene ester den H.
Aands Jndstydelse, for Erempelr den 7de Dags og rette
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Sabbath-Dags af Gud selv saa udtrykkcligeu indstisted«
og udi det 3die Guds Bud selv paamindede Hellighvldclse,
I . Christi udtrykkelige Befaling om Fodbadet efter den
H. Nadvere, den H. Aands og Apostlenes vffmtllge og
udtrykkelige Fvrordning,at holde sig fra Blöd og qvaltKjod,
den scerdeles og udi Apostl. Giern, saa udtrykkeligen og
vmsteendtligen -erettede Hcenders Paaloeggelse af Apostlene selv paa dem, som tilfom havde vceret dobte af Di"
sciplene etc.
Ieg bedkr Dig» min elskelige Broderson! for den
cvtge Saii'ghcds Skyld, at Du ncest inderlig Hjertesuk til
Himlen, overvcicr alt dette med den samme medfvdte Oprigtighed og Arve - Rctsindighed, som Du har ladet anse«
i din Skrivelse til din Broder. Ieg tor vare forsikkret,
at Du siden efter vil langt anderledrS tale vm Ham og
mig, saavclsom om alle andre gode og fromme catholflc
Mennester, og at Du deraf stal langt bcdrc forstaae det,
som jeg har sagt i Begyndelsen af dette Brev, om den
urimeligc og fordoervelige Mening, at bnhver kan blive
salig ved sin Religions Tro, om Han ikkun derefter forer
et godt og stikkeligt Levnet, efter hvilken Mening de Larve
selv omsider maae blive indvorteS i deres Hjerte og Sind
enten ganstk uvisse om deres Religion eller ganstc og aldeles uden nogen Religion og saaledcs indvortes befinde
i deres Samvittighed, at deres udvortes Kirkelcrrdom og
Religionsovclse ganste intet tjener til andet, end til at
indbilde de Ularde eg Uerfarne om en ret Christen Tro,
uden at give eller at kunnc give dem ncget andet Middel til at vare Visse derpaa, end enten at ransage Skristeu, hvilket for de Flcste er umuligt etc., som jeg tlisorn
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har sagt, eller og at adlydx dneö Forstandere, saasom
useilbarlige Gkriftloerde, hvilket de selv laste udi den cattzolste Religion.
Jeg tor og t lige Maade forsikkre mig, at Du efter
sammeledes retsindige og oprigtige Overveielse vil faae
langt anderledeü Tanker om de Catholstes almindelige og
velgrundede Bekjendelse» at stet Ingen kan blive salig »den
den catholste Kirke, og »den den rette og fände cathol
ste Tro, i hvor vel Han lever udi ey anden Religion og
derhos» at det er ikke npk, at veere ndi den catholste Kirke
og at bekjende den catholste Kirkes Tro,-sör at bliye sa
lig og for at undvigc den -vige Fordommelse, »den at leve
PS gjore efter samme» som en ret Christen, og saalcdes
blive beständig indtil Enden. Thi der er ikke aleneste
sagt, at hvo» som troer, stak vorde salig og hvo, som ikke
troer, stal fordommes; men det er og udtrykkelig sagt, at
de, som have gjort gode Ting, skulle fremgaae ttt Livets
Opstandelse, men de, som have gjort onde Ting, til DommenS Vpstandclse, der er ikke alene sagt, at «den Tro er
pet umuligt at behage Gud; der er og sagt, at Trocn
»de n G j e r n i n g e r er en dod Tro. Hvad gavner det,
stger S t. Zaeob, om Rogen siger sig at have Troen, men
Häver ikke G j e r n i n g ? Wonne Troen knnhe frekse Ham?
Troen »den Gjerning er dod.
Endelig, min elstelige Brvderson! dersom Du med
dit grnndvprigtige Hjerte overveier alt dette udi GudS
Aasyn» stal Du og vel befinde at veere ugrundet alle an
dre Religiouers almindelige og gemene Klagemaal, at de
Catholste fordomm« dem, og det imod Sknsten, som stger,
at man maa Ingen sordomme, og i lige Maade stal Du
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befinde, at b«re ganste og aldeleS »den nogen Grund d»
res algemene Forevendtng.: at de kunne ikke troe estcr de
Catholstes Mening, at alle de Lutherste, Reformeerte etc.
saamange 100,000 Sjcele stulle vcerc fordomte; thi da
maatte Gud, sige de, v«re meget ubarmhjcrtig, og da
maatte man, for at blive Catholfle, fordomme Fader og
Moder, omendstjondt deres gudftygtige Levnet var Alle
velbekjendt. Du stal befinde, at vi af 06 selv for.
domme stet Ingen iscer» nien at vi fordomme og
maae fordomme alle de Lcerdomme, som ere imod den
almindelige catholfle Kirkes Tro og offentlige Lcrrdom, at
pi holde og maae holde dem for Hedninger, som ikke höre
til Kirken, at vi behende offentlig efter vor FrelserS egen
udtrykkelige Dom, at hvo, som ikke troer. stal fvrdsmmcs,
og at de, som have gjort ondt, stulle fremgaac til Dommens Ovstandelse. Det er vist, at Gnd vil, at alle Men
nester stulle blive salige, men det er og vist, at de maae
troe, for at blive salige, at »den Troen er det umuligt at
behage Gud, og at den rette Tro er ikkun een. Det er
vist, at vor Frelser er dod for alle Mennester i Almindelighed« men det er og vist, at hanS Dod gavner alc>ncste dem, som virkclig leve og doe udi de« rene og ene
saliggjorcnde Tro. Det er vist nvk, at den bannbjertige
Guds Kjkrrlighed er for alle Mennester, af hvad Religion
de og ere, thi Gnd har saaledes eistet Äerden, at Han gav
sin eenbaarne. Son, som Skriften udtrvkkcligen siger, nien
det er og vist, som strar folger efter udi samme Skrift, at
Han gav Ham, paq det at Alle og Cnhvcr, som trv.r paa
Ham, ikke stal fortabcö, mcn have det cvige Liv, saasvm det er og ufcilbarligen vist, at hvo, som ikke troer
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Alt, hvad de H. Apostle, efter vor Frelsers sidste Male»
Befaling og Forsikkring: at veere stedse med dem, have
iidi dcres Tid offentligen og overalt leert at holde, og
som dcres immerfort udscndte Efterkommere siden ckltid, ef
ter samme af Jesu Christo anbcfalede öcrrvom og samme
guddommelige Forsikkring vm Hans stedscvarende Bistanh
iudtil Verdens Ende offentligen og overalt leere at holde,
stal fordommes, Med alt dette vel og rctsindeligen overveiet svarcs ogsaa ganste udforligen pg fuldkommeligen
paa det, som jeg erindrer mig at forevcndes blandt Eders
Religions Tilhcrngerc, ncmlig, at vor Herre paa den yderfte Dag vis ikke sige i Syndcrlighed: Kommer hid Z (5atholste etc, etc., men vil glene erkjcndc for sin FaderS
Velsignede dem, som i dcres enfoldige Tro Ham have spiist,
kleedt etc., og fordomme de Andre nagtet nogcn Religion^
Anseelsc, i hvad Navn de og have. Thi det er klart og
bart, efter Alt det, som jeg har oventil anfort, 1) at den
fände og cue saliggjorcndeTro uden dcrmed overeensstemmende gode Gjerningcrs Vvelse, gjelder stet, for at be
komme det evige Liv og at undgaae den evige Fordommelse, omcndstjondt vor Frelser taker alencste om Troen
paa adstillige Stcder i Skriften, 2) at alle gode Gjerningcrö Vvelse udcn den fände og ene saliggjorende Tro
gjelder i lige Maade siet Intet, omcndstjondt Han taler
aleneste om gode Gjcrninger paa andre Sieder ndi Lkristen, som pvenbemeldt er, 3) at hcrpaa feiger nedvcndig,
at de maae begge to vcrre tilsammen, for at gjore salig,
efter det, som Frelscrcn selv har saa udtrpkkelig sagt: b ir
rer al l e F o l k ------ leerende dem at holde alle
d e T i n g , som jeg har bcfal ct Eder ; hvo, som
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t r oer , skal vorde s a l i g , men hvo, som ikk«
t r oer , skal f or dommes .
Herimod, elstelige BrodersonI slet Ingen udi din og
andre mvdstridende Religioner, i hvor hoilcrrd og flriftforfaren Han kan vcrre ägtet, og t hvor stör Kirke-Dignitet eller
Myndighed Han kan have, tor aabenbarligen og fritud
paastaae, at hvo, som ikke troer det, som den Religion
holder t Ecrrdeleshed for en nodvendig» saliggjorende og
guddornmesig Sandhed, men troer adstilligt, som den samme Religion holder for Overtrve, Kjetterie og DjcevelS
Lcerdom, skal fordommes; thi paa den Maade burde, for
Er. alle retstndige Lutherfle aabenbarligen pg fritud fcelde
den samme Dom ikke aleneste over saamange 100,000
Calvinister, Socciniancr, Anabaptister etc. etc., som siden
Lut her s Opkomst ere hendode »den at troe den luther
ste Lcerdom; men endogsaa over alle deres egne cqtholste
Forfcrdre, og over saamange andre tusind Gange tustnde
catholske Menneffer, som siden de forste Tiber udi Chri
stendommen ere hendode »den at vide eller troe det, som
de Lutherste holde for nodvendig, saliggjorende og guddommelig Sandhed, og som indtil deres sidste Livs Suk
have stadeligen troet det, som de Lutherffe holde for Overtro, Kjetterie og Djeevels Lcerdom udi den catholffe Reli
gion. Dette have Prytestanterne aldrig turdet vove at
bcstaae aabenbarligen og udi offentlig Almiudelighed, og
aldrig have de turdet sige reentud, at deres Religion er
den alene saliggjorende, eller at der ingen Ealighed er at
fvrventc vcd' nogcu auden Religion. Hvilket sandelig er
aabcnbare Tegn, at de have stet ingen almindelig klar og
uscilbar- Äisbcd, for at forsikkre dercö egne Tilhcrngere udl
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drres Samvittigheder imod DodenS Anfcegtninger, ei Hel
ler for at overvinde dem, som de holde for vrangtroende.
Tel er vg et aabenbare Tcgn, at Anforerne udt enhver
af bisse Religioner vmvegde den H. Skrift ikkun aleneste
med idel blot menneffelig videnflab for de Lserde og ik
kun aleneste med idel blot menneffelig Myndighed for de
Ulcrrde. Derfor, min elffelige Broderson! eftersom vor
Frelser har grundlagt og opbygget en uovervindelig Kirke,
eftersom Han har sagt, at hvo» som ikke Hörer Kirken, maa
holdes for en Hedning, eftersom Han med Advarsel om
sin guddommelige Almagt i Himmele» og paa Jorden har
udsendt sine Apostle udi a l Verden, at de ffulle lcere al l e
Folk at holde A l t, hvad Han havde befalet dem, efter
som Han har forsikkret at vcrre med dem al l e Dage indtil Verdens Ende, eftersom Han har tillige befluttet, at hv-,
som troer etc.; og eftersom blandt alle de Menigheder,
som kalbe sig Christne, den romerfle Kirke er den allereneste, som immerfort offentlig fvrkynder og beksender, at
hun aldrig kan feile eller vildfare udi Troens Lcerdom,
at hun har altid v«ret synlig og kündbar siden Apostlenes Tid, at hvo, som ikke Hörer hende og ikke troer hendes offentlige Lserdom og ikke esterkommer hendes offentlige Forordninger» kan ikke blive salig, vg i saa Maade,
eftersom den romerffe Kirke er stedse den allereneste, som
aabenbarligen vidner vg udviser vor Frelsers uryggelige
Sandfcerdighed, at have fuldkommet sit koste om en siedsevarende Ufeilbarlighed udi en altid synlig Kirkes offentlige kcerdom, og Hans guddommelige Almagt tkl at vedligehelde den KirkeS Ufeilbarlighed udi den offentlige og almiudelige Lerrdom saa bestqndeligen og uafladeligen, imod
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saamange mcrgtige TyrannerS Grumhed, imod saamange
Aranglcereres Antastelse og Underfnndighed og endelig
imod en Deel af fine egne Lemmcrs og Leereres utilborlige Levnet (hvilke fidste Man maa höre og lyde udi den
offentlige Lcrrdom, men ikke folge udi deres urigtige Han
del og Bändel), da troer jeg, min elstelige Broderson!
at hver oprigtig og forftandig Christen Menneste» som
n«st inderlig von tll Gud overveier alt dette, ffal find«
og fornemme udi fit Hjerte, at den catholste romerffc Kirke
ingenlunde /an fare vild udi Troens offentlige Lcerdom,
at iblandt alle andre Kirker og Samqvcm «di Christenhe
den, hun er den eneste, som man fornodentlig.maa holde
fig til for at bekomme evig Salighed, og at hun er de»
eneste, ved hvilken udi det Zderste og udi Dodens flrcekkelige Antradelse baade Hoilcerde, saaog eenfoldige CatcchiSmus-L«rde kan udi Sind og Samvittighed vcrre ganskr fuldkommeligen rolige og guddommeligen forvissede on,
den eneste 'rette Bei til Salighed. Zeg troer i lige
Maade, at hvert oprigtigt og forstandigt Menneste, som
saaledeS betragter alt dette, stal finde og fornemme udi fit
Hjerte» at stet ingen af alle de andre modsiridende Neli
gioner ogSamqvem kan entenhaveeller givc nogen ret viohed
udi TroenS Leerdom, at ingen af dem kan have eller give
den ringeste Forsikkrmg om vor KrelserS guddommelige
Almagt til at fuldkomme aldeleS fit fidste og udtrykkellgc
Loste om fin Ncervcrrelse alle Dage kndtil Verdens Cnde
med de udsendte Larere» udi a l Verden etc., at ingen af
dem kan enten have eller give ndi Dodenö Angrit Ander, cnd
blot og bar mcnnestclig Fortrosinmg; me» stet ingen guddommclig viShcd og Forstkkriug at vcrre i den rette vci
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til evig Salighed, og at man derfor maa forlade det
Ilvisse og söge det Visse, forlade alle disse modstridend«
og baade for Larde og Lceg ganste uvisse Religioner og
alcne söge sin evkge Velfcrrd udi den eneste Visse, stcdsevarcnde og efter vor Frelsers almcegtige Forsikkring altid
fvnlige, altid Visse og altid ufeilbarlige Kirke, hvilken som
ikk« Hörer, maa holdes for en Hedning, og hvilken som
ikke troer, stal fordommeS efter den samme vor almcegtige
Frelsers udtrykkelige Advarsel.
Endnu noget lidet, min elflelige Broderson! thi sandelig Pennen folger Hjcrtets Udosning, jeg beder Dig,
om Du lceser noget udi din Religions Skribenter, an?
gaaende den catholste Religion, at tage «tre T i n g vel i
Agt: 1) at Du erindrer Dig, at ikke holde for almindelig og tro-nodig Lcrrdom udi den catholste Kirke det, som
kan vcrre en eller anden catholff lcerd Mands egen scerdeles Mening, som dpg ikke sinder imvd den almindelige
Kirketro, og dcrfor tillades saasom en Mening og ikke
saasom en Troesartikel, L) at Du tager vare at gjore vel
Forstjel imellcm saadanne gode catholste Mcrnds tilladte
Meninger og Andres Loerdomme, som erc ganfle fordomte
af den catholste Kirke, omendfljondt flige Lcerdommes For«
fcrgtere vil immerfort passere for at vcere Catholste, for
Erempcl nuomstunder Iansenisiernes og deres Tilhcengeres scrrdeles og fordomte Lcrrdomü Artikler. Denne Zld«
varsel er heel fornoden, for at forckomme og kortekig besvare en Forevending, som for nogen Tid siden har dedraget et ungt Mennefle, fodt og opfodt udi Kjobctchavn
af en catholst Fader, men affaldt udi London tik en an
den Religion, hvilken udi et Brev til din Broker, Hans
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bekjendte og gamle Ben baade udi Danmark og^udi Eng
land, har ibländt Andet strevet saalcdes af luttrr Bauvittighed: De Catholste ere ikke overeensstemmende, som
me ere Johnsenister (Han vil sige Jansenister) etc. hvilke
ererbe rette? tht det arme bedragne MennesteS Forforere
kunne vel vide og sige Ham, at den romerst-catholste Kirke
har aldeles fordomt den jansenististe Lardom, forklaret
Bandsattelse over alle dens Fürfagtere og Ttthangere og
saaledeS ganfle udelukket Jansenistrrne af de Cacholstes
Menighed, 3) at hvad Du findet eiteret saasom catholst
Skrift og Lardom Udi din Religions eller andre modstridende Religivncrs Skribenter, maa Du endelig selv conferere med Originalerne og ikke vare fornoiet Med blotte
og bare Citattoner, for at domme billigen derom, thi det
er ganste uretfardig og imod al christen Samvittighcd at
domme imellem tvcnde hoivigtige Säger, aleneste efter det,
som den ene af disse Säger forebringer imod den andcn,
eller om den anden, »den at eraminere i lige Maade det,
som den anden Sag selv forebringer. Las den cakholste
Lardom udi de Catholstes egnc og approberede Skrifter,
las Ooncilium l'ricientinum udi de Catholstes egne ap
proberede Editioner, og dom ikke derom efter de modstridende Editioner og Skrifter, las t lige Maade ^ateeki«mum Ooncilii Iriclentini, las
men las
Ham selv, las
oxporilioncm (lactrinss iiliei or>tboliose, ojusciem: Iii«tori»m vsriotionnm ecclerisrum krotestsntium etc., men las Hans egne Editioner, som Han
selv har ladet trykke og de Editioner, som und disse rigtig overeenskomme, thi hvad som er trvlt efter Hans Dod
1701 er stet intet at lide paa, og en Deel uopngrciigen try.t.
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Irg anmoder Dig scerdeleS om disse 3 Ting, estersom
»di den lutherfle Religion, saasom og udi de andre tnodstridige Religioner, maa Samvittighedens Forsikkring vcrre
gründet, ikke paa nogen mcnneflelig Auctoritet eller Myndighed, men paa egen Ransagning og Provelse. Men
hvad elendig Forsikkring for en eenfoldig og dog forstandig
Protestant, som imvd sit Zderste udi et fremmed Land
flulde finde for sig L kirkelige Sjcelesorgere, den rne Catholik, den anden Protestant, og flulde höre den ene at flge
recnt ud, at man kan tkkun aleneste blive salig ved den
catholfle Tro, om man ellerS lever tilborlig derester, og
at Ingen kan blive salig ved den protestantifle Religion,
i hvorvel Han lever, og siden flulde höre den anden sige,
at den protestantifle Religion er vel den fände og saliggjorende Religion, men at man kund« derfor ikke nagte,
at jo de» som leve eenfoldigen og vel udi den catholfle,
künde og derved blive salige. Hvad kan saadant et eensoldigt armt Menncfle, som endnu har sin fulde og sunde
Forstand, andet Svar hertil give end dette: Sstersom I
komm« begge to overeens, at man kan endelig blive salig
ved den catholfle Tro og een af Eder siger reentud, at
Ingen kan blive salig ved den protestantifle Tro, men
alene ved den catholfle, da syneS mig, at det forstandigste
og sikkreste maatte vcere at holde sig til den catholfle Re
ligion, og ydermere synes mig, at det flulde vcere en meget stör Daarlighed at folge den Religion, som ikke tor
nagte» at de kunne blive salige, som eenfoldigen troe alt
det, som den samme Religion offentlig tvertimod lcerer og
angiver for en guddommelig og ene saliggjorende Sandhed? Hiig mig, min elflelige Broderson! hvad retsin-
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digt, hjertervrende og hjertetrostende Svar en prvtestantifl
Sjcrlesorger herpaa kan give, for at holde dette Menncfl«
fra den catholfle Tro» ander end det gemeve og udi den
protestantifle Religion meget urimelige Svar, som jeg selv
har Hort: Raadforer Ebers Samvittighed! at jeg intet
flal tale om det andet 'gemene og udi den protestantifle
Religion ligesaa urimelige S var: Lyder Edcrs Forstan
dere! og langt mindre om det, som Tide» ikke tilsteder t
det Iderste, nrmlig at ransage og folge dm H. Skristr
Enhver udi alle modstridende og vildfarende Religioner
kan sige, at Han raadforer sin Samvittighed, at Han adlyder sine Forstandere, og at Han folger den H. Ekrift.
Overvei alt dette for den almcegtige DommerS Anflgt, min elflelige Broderson! og om Du ret bekymrer
Dig om vor Salighed, beder jeg Dig at forflaffe mig herpaa et kort, klart og gyldigt Svar, som kan give baade
Lcrrde og Ulcerde, baade Hoivise og Eenfoldige en uryggelig Forstkkring om den alene rette Bei til den evige S a 
lighed og o« en uforstyrrelig Rolighed derom udi DodenS
forffrcekkelige Angest. Men jeg beder Dig over Alt at
forflaffe mig det Svar af grundloerde, fromme, oprigtige,
sagtmvdige, alvorlige og medlidmde Mcrnd, thi at fljcrnde
og give haarde Ord,forend at bevise, er gemeenligen Mcerke
,til Banvittighed eller til Uretsindighed» at fljemte eller
handle »den Alvorlighed udi ReligionSstrid giver Mistanke
om Letsindighcd udi Salighedssager, eller om Ugudfrygtighed og Utro udi Hjertet; og ingen Medynk at have
over den, som man mener at vcere vildfarende, betcgner i
lige Maade enten Banvittighed eller Uretsindighed eller
Ureligion. Zmidlertid haver Du ogsaa hervcd at be-
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tcrnke, at faasdm Protestanterne hav» tagen anden Sikkerhed om deres Religion end egen menneflclig RansagNing ester Skrifterne, omendstjondt ganste usikker for de
Lcerde vg Hoivise og slet umuligt for d< Ulstrde og Eenfoldige, saa müa det vctre aldeles «billigt af dereS Hoilcerde og Sjcrlesorgere at forhindre, og langt mere »billigt
ak forbyde Nogen af deres Religion at liefe de rette ca
tholste og af den catholste Kirke apptbberede Skrifter.
Dette kan ikke paa samme Maade sigeS om de Catholste,
der ere forvissede om en guddommelig, stedsevarende og
ültid sigtbar AüctoritttS og MyndighedS Ufeilbarlighed,
hvtlken med at Billighkb fvrbyder sine Tromde at lcrse,
höre, have, eie og behvlde alle de modstridende Religio»ers Skrifter, saa at de retsindige Catholste ingenlunde
have fornoden at kere sig det mindste om saadan egen
Ransagning. Og paa det at Nysgjerrighed, Ubetcenksomhed, Omgorngelse med andre Religioners Selstab etc. ikke
stal give ANledning at lcrse, höre, have etc. saadanne
Skkister og derved omsider at blive forfort og forvendt,
er ält dette forbudt af den catholste Kirke under BandscrttelseS Straf, og desforuden er det heilig befalet at levere dem paa de Steder, soll» hvert Stifts Bistop dertil
har anordnet, hvor de sidek blive domt til J l d , saasom
det stcede »di Apostlenes Tid, da de nyomvendte Ehristne
bragte frcm og brcrndte for sactmange tusinde PengeS
Bcrrdi. Act. Ap. IS, 19. Dog alligevel kunne Bisperne
tillade det til nogle scerdeles velgrundede og velbekjendte
Personer, og det ikke for blot Curiositet, men «n Deel for
at eraminere saadanne Skrifter, en Deel for at betjene
sig.deraf, for at overbevise de Bildfarende, Hvilken Til-
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ladelse fvr desto stor-re Sikkerhed gtves flriftlig under Biskoppens egen Hciand og Segl. Hvo soui uden den Tikladelse lcrser eller haver fligt, endog Hemmeligen, falber
derover i Bandscettelse, hvoraf Han ei kan asloseS udc»
ved Skristemaal, og af de Skriftestrdre, som dertil Fuldmagt have, nanseet Alt, hvad som derimod forevendes af
nogle selvkloge Frisprekkere iblandt de Catholste selv, hvilke
omstder findes gemeenligen at svcekkeS Tid ester anden jo
mere og mere, og endeligen at enten falde til en Sect, el
ler al have indvortes ganfle ingen Religion. Dette stdste findeS meget hoS de Hoilcrrde udi alle andre Religioner, og det kan sandelig ei anderledeS tilgaae, eftersom
ganste aldeles Ingen af dem kan enten selv have eller
give Andre en beständig Bished vm den H. SkristS rette
Udlcrggelse ester Grundsprogene, ja det som endnu mere
er, ganske aldeleS Ingen af dem kan enten selv have
eller give den allermindste udiöputeerlige Bished om de
rette fuldkommen hebraiske og grceske Originaler, hvvrfor
og ganste Ingen udi alle de ucatholfte Religioner kan undvige den stadelige Ubestandighed, ved hvilken deres beerbe
saavelsom de Ulcrrde ved Banvittighed forvende og vrcenge
ikke aleneste nogle besvcerlige Steder udi Skristen til deres egen Fortabelse» saasom Apostlea S t. Peder stger 2
Petri 3, 16; i det Sted, at udi den fände catholske Re
ligion, ester vor Frelsers egen Forsikkring om en altid
svnlig, uopherlig, uvildfarende, uovervindelig Kirke, som
Hans udvalgte Redskab, St. Povel, kaldcr den levende
Guds Kirke, Sandhedens Erotte og Firmament, eller Etadsttstning 1 Tim. 3, 15, rre Alle og Enhver, baade bcrrde
og Ulcrrde, ved denne Kirkes useillarlige Auctorite« gan4
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flc bestandeligen og »den al Tvivlsmaal Visse og forstkkrede om den ganffe H. Skrifts fuldkomne og rigtige
Ovcrcensstemmelse med de rette Originaler, saavelsom ogsaa om den samme H. Skrifts rette Forstand og alene
rigtige Udlceggelse.
Mas n« endelig afbryde hermed, uden at tale dennc Gang om andre Artikler. Og sandelkg den er den
fornemste og almindelig Hovedartikcl, med hvilken alene
alle andre scrrdeles Difffculteter kunne udisputeerligen af
alle Oprigtige og Forstandige oploses, ved hvilken alene,
udi Dodens forflrcekkelige Angest, baade Loerde og Ulcrrde
kunne med et rdligtSiodvcrre Visse paa at have den ale.ncste sande, aleneste saliggjorende og aleneste gudelige
Tro, og M hvilken udi Dodens forflrcekkelige Angest
dverken Lcrrde eller Ulcrrde kunne stet og aldeles intet an
der forvente end Uvished, Urolighxd. Tvivlsmaal, Fortvivlelse og Fordommelsr.
Jeg beder Dig atter for vor evige Saligheds Skyld
at bctcenke alt dette og meddele mig din medfodte Oprigtigheds retsindige Tanker derom. Du est ung og jeg
er gaMmel, men vi erc begge lige uvisse om vor sidste Ti
me. DeteralleMenneflerbeflutteteengangatdoe, men derefter Dommcn. Hcbr. 9, 27; men hvo som ikke for har
so: faacr) troet, flal fordommes. Marc. 16, 18. Vrede
og Dom for dem, som ere kivagtige og som ikke beroe sig
med Sandhed, men troer Ulovlighed. Rom. 2, 8.
Til al Slutntng onfler jeg af mit ganfle Hjerte
den almcrgtige og barmhjertige Guds naadige Forsyn over
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Dig, saavelsom alle vors Softende, Sl«gtninge, Venncr
og Velyndcre.
Min elflelige Brodekson
din hulde og hjertelftende Farbroder
J a c . Benig. Wi nsl ov.
P aris d. S Aug. 1739
nemlig denne Eide og Enden af den forlgaatndr Side,
H i alr det Ander er strevet for lang Tid siden.

.
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Prok. Woldikes Drev til I . D. Winstov.
Vel»dle og Velbprdige, Hoistarede
Hr. voctor!
Deres Velbyrdigheds gode Brvderson Ur. Wi n s lov paa Borches Cvllegio har havt den Fortrolighed til
rnig at begj«re mit Svar paa Deres «rede Skrtvelse af
3die Aug.
6 ., hvvrtil DereS Velb. i bemeldte SkriVelse selv giver Anledning, har jeg hvldt det for min Pligt
og Skyldighed at rstrrkomme den Hans saa billige og
magtpaaliggende Begjeering, i hvorvel jeg gjerne ttlftaaer,
at i hvem Han end af vort Universitets THeo/o-/»
havde begj«rt det af» havde Han kunnet sende udforligere
vg loerdere Svar. Imidlertid ftal jeg ikke forglemme den
Respekt, som Enhver, der elfter gode Videnftabers Opkomst, er pliglig til at betee imod en Mand, hviS Mer,'ter udi den l«rde Verden ere saa anscclige, ei Heller den
4«
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Sagtmvdighed, soin man bor bevise tmod dem, som hverkm af Uftadighed og Letstndighed, ti Heller af Attraa til
verdslig A§re eller Rigdvm, men ikkun af en vildfarende
Samvittighed ere forlekede til a» forncrgte den maastee vel
nok kjendte, men ikke noksom overveiede Sandhed.
Nt Herr WinSlov havde ffrevet sin Broker et ivrigt
Brev til angaaende Hans Forandring t Religionen tilstriver DereS Velb. med Rette Hans retsindlge Kjcrrlighed
imod sin Broker og Hans alvorlige Nidkjcrrhed udi sin Re
ligion, hvortil ogsaa Deres Velb. med al Foie kan regne
Ke ubeqvemme og haarke Talemaader, som Han har brugt
om Deres Velb. og saaledes talt til den og dem, der
havde givet Anledning til, at Hans kjcrre Broder havde
tabt det allerhoiefte og ypperligste Gode, som et Menneste
i dette Liv kan tabe, at Han ikke tillige ihukom, eller t
sine Talemaader lod see, at Han takte om sin egen Farbroder. Det Hovedargument, som DereS Velb. bruger
udi sin Skrivelse baade sorst og sidst, og som derudi mange
Gange anforeö, er det, at den romerffe Religion er den
nieste, som kan give et Menneste endogsaa i Dodens Angest og Forstrcrkkelse et roligt Sind og gjore ham vis'
xaa, at Han haver den aleneste fände, den alencste saliggjorende, den aleneste gudelige Tro. Det er viSseligen et
vigtigt Argument, thi Intet i kenne Verden er at ligne
med den Lyksalighed, at man er vis paa Guds Naade,
ingen udvortes Omstcrndighed kan vcere saa tung, at et
Menneste, som har GudS Naade, künde siges at vcere
ulvksaligt. I hvor smertelig Fattigdom, Sygdom, Forfolgelse, Vancrre, Äongers og FyrsteS Unaade kan vcere,
saa veier kog den Vished op imod dem alle, ja de ere

5S
«Ae siet intet at regne, naar man eier den Rigdom, Hel
dred, Kjcerlighrd, 8Gre vg Naade. Äed Doden er Nogct,
som er forfserdeligere end Doden selv, smerteligerc end
Helsoteos eller Saarenes Piue, haardere end de saa na'r
sammenfoiede Deles, SjerlS og Legems, SkilSmisse, uemlig
ikke alene for et vantro og ugudeligt Menneskc, svm seer
Evigheden saa ncrr for sig og stal trcrde frei» og giere
Regnffab, eller at lide evig og uendelig Ltraf sor den fvrs»mte Naadenö Tid eg for hver syndig Tanke, Ord vg
Gjerning, som cre saa utallige; men endogsaa fvr er
Menncste, som tvivler, som veed, at efker Doden er Tom
men og enten Himlen eller Helvede, men veed ikke om
hanS Tro kan fore Ham til evig Salighed eller evig Fordommelse. Men saa ulyksalig som' den UgudeligrS Fvrtvivlelse og den Tvivlendeö Äugest og Forstrerkkelie er,
saa sod vg salig er en fand ChristenS Tro, som er viö
paa, at Doden ikke stiller Ham fra Christo, men sra al
Synd og alt Ondt» vg veed at fore Ham ncermere til
Christum, ladcr Ham komme til den Tilstand, svm Han
med ?oengsel hidmdlll har stundet efter.
Zeg tilstaaer
meget gjcrne, at den Ting kan vare et godt og tilforladeligt Teg» paa en fand Neligion, at den Religion, som
givcr en paa visse vg urnggelige Grundvolde bvgget »LiShcd vm Gudd Naade og det evige Liv, imod Dvdeiio vg
den yderste Dvmö Forstrcekkelsc vg Äugest, cr den eueste
fände, saliggiorende og gutelige Religion. Den Omhu,
svm Enhver bvr have for sin Lalighed, samtnlker derndi,
og Skriften oveideolser os derom, al det er Frugren af
ar have lart og annammet det, som er sandt vg rtte cr
heg», eg as a> bl>ve i Christo, ai »aar Han l>Uve, aui.u-
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baret, vi kunne da have Frimodighed og ikke skulle blive beffjcemmedt for Ham i hanS Tilkommclsc. 1 Zoh. L, 28.
Men derimod formoder jeg ganske ufeilbar, at Deres Velb.
ogsaa tilstaaer mig, at den Slutning er fand, at den Re
ligion, som hverken tor love eller kan give noget Men«
ncske tilforladelig Vished eller Frimodighed i Livet
eller i Doden om Guds Naade, Syndernes Forladelse og
dct evige Liv, kan ingenlunde vcrre den rette, fände og
saliggjorende Religion. Det er altfor vigtige Ting til at
et Mennefke fkulde undvcrre dem og dog vcere vel tilfreds,
eller at Han fkulde tanke, at Gud, naar Han vilde aabenbare Leien til Salighed, fkulde have ladet dem savneS.
Det er altfor stör Mangel i en Religion, hvis Bekjendelse
lvder: I e g t r o e r , naar den ikke kan give nogen Vished til at troe.
Men saadan er jo den romcrske Religions Befkaffenhed, det er mgen falft og urigtig Imputation; thi det
staaer jo dog udi Oonoilio l'rillentino selv 8ess. VI, 6sp.
9: cum nullus soiro vslost certitucline ticloi, cui non po
tost sudesse lslsum, so §rstirun Vvi esse oonseoutum.
Det er Deres Velb. laugt bedre bekjendt, end jeg kan
fkrive det, hvormegen Fortred A m b r o s i u s Ca t ha r i «
nuS^^), som dog i bemeldte Oonoilio har gjort den romerfte Kirke saa meget anseelig stör Tjenestc, maattc lide
baade t 6onoilio selv og efter Ooncilium, fordi Han meen
te, at en Christen künde vcere vis paa» at Han var i
Naade hos Gud. Saa den romerfke Religion ikke engang
lover, end sige giver eller kan give nogen Liöhcd om GudS
Naade, Syndernes Forladelse og den evige Salighed. Det
er en mcgct stet Trost imod Dodens Angest og Forflrak«
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kelse, at have Evighedenfor sig og ikke vcrre viS paa, om
man stal lide den evige Fordommelse for sine Synders
Skyld eller ikke; men i den Tilstand lever og doer hvert
Menneste i den romerste Ktrke» som gjor sig efter
disse krineipia nogen alvorlig Tanke om Evighedcn:
B e l l a r m i n u s , paa hvilken Deres Belb. selv beraaber sig, har udfort denne Sag ganfle vidtlofttg
<ie justik. lib. 3, cap. 3 segq. imvd öS og imod de Ne»
formeerte, at Ingen kan »den srrrdeles guddommclig Aabenbarelse vcere vis paa» at Han er i Naade hoS Gud.
Hvilken Lrrrdom, omendstjontt den ikke siydrr af de Skriftens Sprog, som Han anforer, dog viöseligen flyder af
andre den romerste Kirkes egne og scerdeles bserdomme,
som det pleier at stee» at naar man sorst tager imod een
Nildfarelse, saa feder den andre af sig. Og hvvr stuide
vel den Vished komme fra ? Af Sakramentern es Beug
og TroenS Lcrrdomme kau den ikke komme i den romerste
Kirke; det er saa langt fra, at man l den romerste K irke
er vis paa at have og nyde de rette Sacramenter, at jeg
forundrer mig meget paa, at Deres Velb. nogen Tid har
kunnet ansee den Forffjel, som er imellem vor og den ro
merste Kirke angaaende Sacramenterne» for at vcere til
den romerste Kirkes Fordert, da bemeldte BellarminuS selv
idicl. csp. 8 § «iicent kortnsse, paasiaaer, at Ingen kan
v»re vis paa, at Han har faaet noget sandt Sakramente,
hvilket Han beviser udaf en anden romerff Vildfarelse,
nemlig: cum sscramentum «ine intentione mini«tri nnn
conlivintur et intonlionem «Iterin« nemo visere possit.
Med den Tvivl baade »ddelc Prcrsier og Bistoppcr hos
de Romerste Saeramenterne; thi de vide ikke, om,de have
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faaet en fand Ordination, vg med den Tvivl annamme
Andre Sacramenterne; tbi de hverken vide om Prcrften
bav Myndighed eller har Billie til at meddele dem sande
Sacramenter. Og hvad Lcerdommen om Trom angaaer,
da mene jo de Romerske, at liso« specialis hverken kan haveS eller er fornoden at have, som Bellarminnü lid. l.
äv justik. cap. 10 et 11 leerer. Ligesaadan er det med
det evige iftvsHaab, at den, som holder sigtilden romerste
Kirkes Lcrrdom, ikke kan have noget fast Haab derom.
Becanus
iilanusl: lid. I. oap. 16 § 7 beviser, atZngen kan eller bor voere viS paa» at Han skal faae den
evige Salighed. Jeg kan derfor ingcnlunde begribe, hvad
Feie DereS Velb. har at tilstrive den romerste Religion
den Herlighed, at den kan give et Menneste endogsaa Udi
DodenS Angest og Forstrcekkelse et roligt Sind. Hvor
kan der voere et roligt Sind, naar man hverken er ViS
paa sine SynderS Forladelse eller paa Guds Naade, el
ler det evige Av? al andcn Angest og Forstrcekkelse, som
Deden ferer med sig, er ikke saa forfeerdelig som den UviSded, hvilken en Romerstsindet formedelst sin Religions
principis maa doe ndi. Jeg holder det for et langt vigtigere VeviiS paa vor Religions Sandhed, at den alen«
giver i Vivet og Dvden sine sande Tilheengere en fast og
urvggelig Trost, bygget paa saa usvigelige Piller, som
ere: GudS almindelige Naade, Christi almindelige Fortjcneste, OrdetS og SacramenterneS guddvmmeligc Kraft og
virkning, end det Argument, som Dcres velb. bruger vg
saa stcerkt paastaaer, kan ansees at vcrre imvd os, »emsig
at vi ikke tor fordomme alle dem, som holde sig til en
anden fy-»lig Kirkes Samfund, end vor. Thi naar vi
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sige, at vi haabe, at den nsynlige Kirke har sine Lemmer
endogsaa i den romerste Kirkes udvortes Samfund, at
mange endogsaa af dem, som ikke med deres Legemer ere
udgangne derfra, doe salige og komme til der evige Liv,
saa er dct ingenlunde vor Mening, at de blive salige ved
at troe om Visse Troes Artikler anderledes, end vor Kirke
troer, eller at det ikke er Svnd, men Ret at troe anderledeS derom» men fordi vi blive ved Port sxmbolum: orori»
reinissionvm peocutorum. Det sige og paastaae vi med
al Frimodighed og uden al Tvivlsmaal, at hvo, som ikke
troer og holder det fornodent at troe med en gnddvmmelig Troe, at Han for Christi Skyld har Syudsforladelse,
GudS Naade og det evige tziv, den har ogsaa ikke og faaer
ikke GudS Naade, Syndernes Forladelse og det evige Liv.
v i tor ikke subsumere om alle Romerstsindede, endffjondt
den kcrrdom findes i Oonoilio 7riclvntino og de fleste af
deres bedste Skribenter, saa er det ikke Unter, at den
Kjsrlighed, vi bor have til alle Meuneskcr, forbyder os
at gjore flig Conclusion, som deraf künde finde. Men
den alvidende Gud, som seer Cnhvcrs Tro eller Vautrv,
Poenitentse eller Nbodfcerdighed, kan subsumere og co»rindere deri som de LevendeS og Dvdeö Dommer. Da
vi see og lccse, at ikke alene Nmbrosiuö Catharinuö, men
endogsaa mange andre Skrlbentcr iblandt de Nomerskr ere
af andre Tanker i de» Artikel, saa befalcr jo Kjeerlighed
oS,at formode ogsaa det samme om mange, som ikke ere Liribenter, ja endogsaa, at de, som fiigt have strevet, kunne
blive anderledes ovcrbevistc, ligesom ogsaa Deres 'Selb,
selv tilstaaer i Almindelighcd, at det vcl kan rare, at en
og guten Irrrd ratholst Mand lan have sin egen sirrdeles
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Mening, som dog ikke kan holdes for den catholffe Kirkes
almindelige Loerdom. Saa at bemeldte vor Vmhcd i at
fordomme Personcr, som höre tll den eller det udvortes
Sainfund, hvis Bekjendelse vi med al Frimvdighed forkomme, frcmkommer ingenlunde af nogen Tvivl om vor
BekjrndelseS Rigtighed, ei Heller af den ugudelige og letsindigc Mening, at Enhver kan blive salig ved sin Neligionö Tro, om Han ellerS kun lever artigen, hvilkm Me
ning DcreS Velb. siger, at en Deel Protrstanter ere udi:
Der künde vel svares, at vel saamange af den Tanke
künde navngives, som have villet ansees for Romerstsin-drde, som de, der have villet holdes for Protestanter; men
feg formoder, at Dereö Belb. tager herudi for Fulde Apostlen Johannis Svar i lige Tilfoelde: de ere udgangn«
f r a os» men de ere ikke a f vs. 1 Joh. 2, 19. Den
Veneration, som Deres Velb. bruger ikke alcne mod Bi
stop B o s s u e t s Skrifter, men endogsaa imod hanS Navn,
forsikkrer mig, at De endogsaa i den Materie om smar«
vei puro er af Hans Mening, og at jeg tor satte det som
noget» der tilstaaeö, at Gud har det Diemeed med at aabenbare en Religion, at vi kunne blive salige. Dette
Oieineed at opnaae har man i den romerfle Kirke efter
sammes foranforte almindelige Loerdom ikke nogen fast
Tillid (og kan ei Heller have, saalcenge man seer mere
hen til Mennefletü Disposition og Gjerning, end til Christi
Fortjeneste), men ikkun et med megen Tvivl og Usikkcrhed beblandet Haab. Dette Haab er gründet paa det
prineipium, a t udenfvr Kirken er i ngen S a l i g h e d. Nu alle Argumente»', som kunne flvde af det prinoipio og conrludere rigtig, de stullc gaae terpaa ud, .at
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den og den skal fordommes, fordi Han er udenfor Kirke»,
men naar jeg end ponerer Deres Belb.'s Definition om
Kieken, saa kan jeg ikke tvertimod cvncludere: Den og
den skal blive salig, fordi Han er i Küken. Thi det er
ufeilbart, at mange af dem, som ere Lemmcr af Kirken,
saaledeS defincret, som Deres Belb. eller Bellarminus definerer den, ikke blive salige, og det er dog det eneste Ar
gument, hvorpaa Deres Belb. grunder sin u f e i l b a r lige F or s i kkr i ng om a t vcere p a a Vei en t i l
den evige S a l i g h e d .
Jeg kan ei Heller kjende, at
Devs Vclb. selv bliver beständig ved at tage det Ord
Kirke i den Proposition: „uden Kirken er i ngs n
S a l i g h e d " , stedse for den synlige Kirke, saasom disse
Ord gaae langt fra den Mening: a t slet I n g e n kan
bkipe s a l i g uden den catholske Kirke og uden
den r e t t e og fände catholske T r o , h v o »
vel Han l ever i en anden Rel i gi on. Thi disse
Ord kunne ikke andet sige, end at den, som har den rette og
sande catholske Tro, Han er et Lein afden catholske Kirke,
vmendskjondt Han lever i en anden Religion. Thi saadan
En er jo visselig ikke et Lem af den synlige romerske
Kirke, og saaledes bliver den rette Bemcerkelse paa drt
Ord: eatholsk Kirke, den, som staaer i «vmdolo nemlig
Sanotoriim cmnmunio, og den er den usynlige Kirke, som
jus esiwuioiim, eonoili«, pstros, Paven selv, debedsteLcrrere for^uKustsnss Oonlossioni« Tider have forstaaet det,
ja endogsaa efter den Tid, Melchior Ka n u s
og
andre larde Mernd, som og i 6tileokismo lrnmsno ?. I.
c. 10 gv. 2 aufores A u g u s t i n i Definition: occlesin
ost populus s><1oli5, por universmn oilicm c>i.->pcrsu8; cg
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denne er den sande catholske Kirke, som er usynlig, og hvilken tilherer Christi F-orjerttelser, at HelvedeS Porte ikke
skulle faae Magt vver den, Matth. 16, 16» nemlig den,
som er bygget paa den Bekjendelse, at Jesus er Christus
den levende Gudö Cvn, saasom og i
lil.
eeV. ?>/</. den Klivpe. paa hvilken Frelseren vilde bygge
sin Menighed, ikke forklares at v«re S t. Peder eller Paven, men FMi-o/rem /rÄ,/ ro,tt«r»rn,«, hvorom der siges»
at det er unicum luuclsmentuiu. Der stal aldrig sattes
Mcnnester, som af giertet troe og forlade sig derpaa, at
Jesus er Christus, den levendc Guds Son, deres Legeiner
kau man see, men deres Tro kau mau ikke see, dog er
dette ganske vist, at de, som ere Hyklere, kunne ikke siges at
vcere byggedc paa den Bekjendelse; thi en Steen i rn Bvgning liggcr med al sin Tyngdc paa Grundvolden, og dersom den ikke hviler paa Grundvolden, saa er den ogsaa
tkke i Bvgningen, men de, som ere i den Bvgning, have
en sand Tro, thi denne Bvgning bestaaer, som Petrus
sigrr, af levende St ene, 1 Pet. 2; men hvem der har
Troen, kan menneskekige Dine ikke kjende.
Her r en
kjender Sine, 2 Tim. 2, og det er vist, a t hvv, som
ikke har Chr i s t i Aa n d , Han er ikke Hans» Rom.
8, og at de, som höre Chr i s t o til, have korSf«stct Kjo det, Kal. 5.
, som
ere synlige, have ikke den Forj«ttelse, men de kunne opkomme og forgaae igjen, ihvor de endogsaa ere eller findes, ikke engang den romcrske Kirke undtagen, hvorsor det
ogsaa er megct vrangt at ville sorklare 8vmboli -Vpoxl«livi Drd om den romcrske Kirke: ere«l« unsm Lancliim
ecclltijsm e»lliolic-m> k>rmcl«)i um ccinmuniuin in: al den

«1
romerffe Kirke er til «cio non creäo; thi endogsaa de nd»
vortes Sandser overbevise mig derom, der kan jeg see og
höre, men den Kirke, svm jeg troer, overbevise ikke niine
Sandser, men Guds Ord mig om. Den romerffe Kirke
er vel uns scclesisrum, men ikke uns ecclesi», jeg vil
ikke ralc vm de usigelige störe Stridigheder, der havs vee«
ret og endnu ere imellem de Romerststndede, saa at end
bare de Controversier, som ere äe suxilils §rsti»e, kunne udgjore i det Ringeste to Kirker, om ikke flere, men ikkun
anfore eet Beviis af samme L^mbvlv, som Deres Belb.
»illigemed Brevet har sende (ihvorvel samme ikke er rart
hoS os, men pluer at stndes i alle Editioner af csnenibus og äecretis Ooncilii Vri6entini udi Lull» /^rr IV ^^)
af I6ib. -lov. 1564), der staaer ssnctsm cstkolicsm ot
sportoliesm romsnsm ecclesism omninm ecclesisrun»
mstrem et m»§istrsm »§vc»sco. Er der nu den Forffjcl
imellem den romerffe Kirke og andre, som disse Ord lyde,
saa er Kirken ikke een, men mange, thi Moder og Dottre
ere ikke een Person, men mange, saa ere og blive jo baade
Moder og Dottre ecclesi»« psrticulsres og visibiles, og
saaledes er da den romerffe Kirke ikke Heller cstkolics;
men i det samme, naar dm kaldeS romsns, saa ncegtes,
ät den ikke er nniversaiis og stgeS, at den er particulnri«;
hvor s»nct» den romerffe synlige Kirke af og til har va>
ret, stndes noksom hos B a r o n i u m " ) . — Det er meget
urigtigt, naar man ikke vil troe, hvad Gud har forjcrttet,
men det er ligesaa kormaftcligt at antage det som cn guddommelig Sandhed og som en Grundvvld til alle Troens
dlrtikler, som Gud aldrig har sagt og aldrig forjcettet.
Dersom det rar sandt, som det ikke er, at Inge» kan v«re
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et Lem paa Guds Kirke, eller faae den evige Salighed,
med mindre Han med en fuldkommen Lydighed og Tro antager alt det, som Paven lover og anordner, saa var jo
den Artikel visfelig den allernodvendigste og fornemste, og
saa maatte den findes i GudS Ord, naar Gud vilde, at
Hans ffrevne Ord ffulde kunne gjore et Menneffe viis til
Salighed og gjore Ham fuldkommen beredt til al god
Gjerning, 2 Tim. 3; men om den saa vigtige Artikel findeS ikke een Toddel t Skristen; men tvertimod vifes vt
derudi fra at troe mettneffelige Ord og til at troe Guds
Ord. Kirke« til Rom tales vel mange Gange om, og
der er en heel Epistel til samme, men privilvAium inkallibilitslis ncrvnes ikke engang derudi. At S t. Peder har
vcrret Apostel dreven af Guds Aand til at ffrive, derom
tvivle vi ikke, men til den Titul: ?rinoeps Xpostolorum
findes intet Beviis, pnd stge, at Han flulde have vcrret
csput ecclesiso, viesrius Ldristi etc. Men ihvor stör en
Helgen end S t. Peder har vcrret, hvad Adkomst har P a
ven at forevise, at nvget SlagS Fortrin, som kan have
tilkommet St. Peder frem for andre Bisper og Prcester,
tilkommer Paven? I Skristen staaer Intet derom. Tra
dition kan det ei Heller vcere, at Paven er episoopus vevomonicu» og eaput ecclesise; thi ellers maatte den Tra
dition vcrret pstribus Isiosenis bekjendt, som 6sn. Vl kjender, Bisperne udi Alerandria og Antivchia at have samme
Magt hver udi fit District, som Paven i Rom havde udi
fit District. Za Pave G r e g o r i u s M ." ) maatte ikke
vcrret saa fremmed for den Charakteer, som Han beteer stg
lid. 5 epist. 18. Conseqventsen i stg selv er ogsaa meget stet, og det gaaer ikke an at flutte saaledes: den eller den
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Herlighed hm Formand havt, er^o har Eftermand den
ligesaa. Nestoriancrnes C a t h o l t c u s ^ ) künde jo med
samme Feie argumentere, at Guds Kirke var dm fände,
fordi Han var Petri Efterfolger, saasvm det ikke flaaer feil,
at Petrus jo tilvisse har vceret.-saa lcengc i Antiochia
som til Rom, og for er kommen til Antiochia end ttl Rom»
Dette Argument for PavenS Znfallibilitet synes mig ligesaa kräftigt at vcere, som vm man vilde sige: HerodeS
maa have vceret en hellig Mand og af Guds Aand umiddelbar dreven, tht saa var David, som og loenge ttlforn
har voertt Konge til Jerusalem. Dcres Velb. vilde vel
holde det for et »billigt Argument og ikke at concludcre,
om jeg vilde sige: Cl e me n s XII
er m Montanist,
Arianer, Mvnothelet etc., fordi nogle af Hans Formcrnd
have vceret saadanne, men jeg maatte gjerne vtde, hvvrmeget bcdre det Argument er: Man flal antage med en
guddommelig Tro, hvad Paven de rebus llciei leerer, fordt
der engang tilforn har vceret en Apostel til Rom» hvis
Lcerdom om Troens Säger og Levnets Pligter var visselig af Gud indblcrst. Guds Lester flaae aldrig feil og
yavde Gud lovet Paven t Rom en stör Herlighed, som
det künde vcere: at ikke fare vild i Troens Lcerdomme, saa
var det og viöselig bleven holdt, men hvor heiligen have
Paverne ikke feilet derudi, f. Er., eftersom dog-Dereö Velb.
melder vm Sacramenterne: Nico l a u s I h o l d t for,
at den Formel: in nomine pstrir, klii et sp. sti t«di
Daabens Sacramente ikke var fornoden, saa og de künde
vcere retteligen dobte, som vare dobte af en nomvendt
Jode. Gr e g o r VII
trocde ikke, at Christi Legeme og
Blöd er tilstede i Alterms Sacramente. Innoce»--
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tiuS I '* ) troede, at det var fornvdent, at smaa Born
stulde bruge Alterens Sacramente. ZnnocentinsVIII^^)
har tilladt, at udi Norge Alterens Sacramente maatte
holdes foruden Viin, vissere staaer da ei Heller Oonoilii
constsntiensis imod Guds Ord og Pave G e l a s i i " )
Constitution stridige oanon: cie ssministrstione «ub uns
specio. Hvor kan det vcere en ufeilbar Vished om Vcien
til Salighcd, at troe, hvad den romerfle Kirke i Troessager lcrrer, naar deres egne stcerkeste Controversister maae
tilstaae, at Ze p h e r i n u s ^ ^ ) var en Montanist, Libe
r i n s " ) en Arianer, V i g i l i u s " ) en Eutychianer
(hvis Brev til Keiserinde Theodoram Bellarminus kalder:
dpistolam netsrism et eliristisno bomine insignam), H onori us^o) en Monothelet <og derfor fvrdomt af Leo
l l " ) og andre, saa at enten Han eller bisse maae have
feilet.) J o h a n n e s XXII "^) har lcert og tvunget Universitctet til Paris til at troe, at de Gudfrygtiges Sjelrikkekomme til Guds Anstgts Bestückst, forend den yderste Dommedag. J o h a n n e s XXIII" ') har lcert og paastaaet, at
Cjclen doer tilligemed Legemet, og at efter Doden er der
hverken evigt Liv eller evig Fordommelse til. Enten
maae nn de Romerfisindede tilstaae, at Paven kan feile
rndogsaa udi de vigtigste Troes Artikler, eller de maae
antage alle diese falstc Lcrrdvmme for at vcere sande, fordi
Paven har lcert dem (hvilket Gud forbyde!). Om den
forargelige Avind der var imellem S t e p Han umVI "^)
og F o i m o s i " ) Legcme, saa og J oha nne n, I X " )
og S e r g i u m III^^), hvilke ved at fordomme hver sin
Kormands Gjerninger obligerer Enhver til at troe, at Pa-

«L
ven kan feile, vil jeg ikkp tale, men ikkun gaae igjen trl
det foretagne Argument.
Argumentet var dette. at om det end künde beviseS,
at Paverne vare S t. PeVerS Tstermcend i Embedet, saa
folge» det dog tkke deraf, at den romerfle Kirke, det er de,
som troe, hvad Paven vil have troet, ikke kunne tage feil
i Troens Lcrrdom, saasom de ingen Forjcettelse have af
Gud derom. Men nu vil jeg endnu, ihvorvel noksom tilforn derom er skrevet af vyre Ikeolo^is, vife, at Paven
er ikke suooessor kotri, thi det maatte enten vcere sueoersio personnlis, at en Mand i samme Dignitet og med
samme Ret til at lcrre, var fulgt ester den anden, eller
det maatte vcere sueoessio äüotrinnlis, at samme <io§mstn
Läei nu var i Brug til Rom, fom have vcrret brugt af
S t. Peder og de andre Apostle. Saadan sueoessio pvrsonslis, som ikke Mange Gange var blevet interrumporot,
kan man ingenlunde bevise; thi om jeg end vil gaae dnervtieos pnpns forbi, saa ogsaa scdismntn, saa lyder In-lii I I " ) Lull» ^nno 1505, 19 Lnlenä. kedr.: sioontixerit eleotionem romnni pontiliois------per simonisesm
lineresia eelebrsti------ dujusmoäi eleotio so ipso null»
lindest------nee per iatdronisstionom seu temporis cnr»um, gut etinm omnium Lsräinnlium näorationem seu
obeäieutism uUo ungunm tempore oottvnlercnt. Hvor
mangfoldige Gange maae da deres egne distorioi tilstaae,
at der er skeet saadanne electiones, som have vcrret ugvldige, og hvad vil man da sige om de af saadanne Paver
ordinerede Biskopper og Prcrstationer. Sueoessio lloctrinnlis er ingenlunde hos den romcrste Kirke, men snarerr
ganffe ufvrlignelig at finde mellem den Lcrrdom, som Sk.
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Peder og de andre Apostle have fort^ og den, som den
remerste Kirke nu forer, hvilket vel udforlig er viist af
vore Ilicolossis i mangfoldige störe og Icrrde Skrister, men
stden Deres Velb. afler Beviis i Henscende til de Lcerkomme i den kille P i i IV Confessio», som stride imod
vore Lcrrdvmme, at de udtrykkeligen med klare og bare
Ord af den H. Skrift imodsiges, saa vil jeg ikkun anfore
nogle faa. S aa tre f. Er. efterfolgende Stykker udtryk
keligen imod Guds Ord: Paulus siger, at et Menneste
b l i v e r r e t f c r r d i g g j o r t ved Tkoen uden Lovens
Gj e r n i n g e r , Rom. 3; men det tridentinfle Cvncilum,
hvis Lcerdom om Retfcerdiggjorelsen her approbcreS, band
satter hver den, som troer, at de Ugudelige blive retfcrrdiggjerte ved Troen.alene, 8ess. VI, 6ap. IX. Paulus
siger, at et Menneste er af Naturen dod i S y n d e r og
Overtrcrdelser, Eph. 2, Loncilium iiiill. csn. V band
scetter hver den, som troer liberum arbitriumperXllamum
lapsnm esse exstinctum, Paulus siger: omne, quoll non
e«t ex sille, peccatum est, Rem. 14, 24; Loneil. Irillenl.
bandscetter dem, som sige: opars snto zuslilivationem kscla
vere eure peccata, ibill. eanon VII. Paulus siger: sille8
in eum, qui justiücst impium, reputstur all justitiam,
Rom. 4, 5. 6oncil. Irill. bandscetter dem, som sige: per
suLtitiam Olirisi, per quam nodis meruit kormsliter justos
erse, ean. X. Paulus siger: acoepto kert justitiam «ins
«peribus, Rom. IV, 6, saa og v. 8: Leatus vir, oui lleus
no« imputat pecostuin; Ooneilium 'I'rill. bandscetter dem,
som sige: bomines sustillcari vel sola impntatione sustiti«e Okrisli, vel «ola peccatolum remissione exclusa §rstiu, ean. X! og saa fremdelss den hele Lesrion imod Nom.
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3 et 4. Christus stger: sorutnmim sckiplurss, Ich. 5,
3V, Paven stger: plus lietrimenti qusm utilitsti's oriri ex
ieotions kidliorum in vulxsri lin§v«, iiulox lidr. prolnb.
kex. IV og gjor, om end ikke Ret, dog efter Verdens Viio
klogelig deri. Li raade alle Folk tik at lcese Biblen:
serutsmini seripturas. Her er alene t Kjobenhavn i 2L
Aar bortsolgt over 30,000 Cremplarer af den danffe Bi
bel; thi vl vide, at jo nrere Folk l«ser den, jo mere blive vi bestyrkede i vor Religion; men det er kjendeligt baade
af anforte rexula, saa og af 6on«tit. Vn>§euitus Rr. 7S,
at Paven er forsikkret, at om gemeen Mand »den prreju«liviis lcrser Biblen, saa fakder Han fra Hans Religion,
hvoraf tillige kan kjendcS, at de evangelifle Leerere vederfares Uret, naar man klager over, at de tage sig for me«
gen Myndighed til i interpretationo scripturso; thi de
ere forsikkrede, at om end ikke alle dcres Tilhorere ere
lige vel forsynede med mecliis Iiermeneutiois, saa ere dog
de, som ethvert forstandigt Mennefle kan bruge, nemlig
collatio contoxtus et psrsllelismi, nvksom til at give dem
Salighedskundffab: thi det staaer aldrig feil, at naar Gud
vilde lade ffrive en Bog, som skulde kunne sspientem re<l6ere kominem «<l snlutem, saa künde Han lade den saa^
ledes ffrive, at hvad der var fornodent til Salighed, kün
de af hver Mand forstaaeS, i hvor stet det endogsaa maat.e
blive vversat, naar kun ikke Noget i Hovedsage» blev fvrandret. Og samme almindelige mesis liermenvutios kun
ne vgsaa gjore, at den Mening, som den Eenioldigste
faaer af Skriften, bliver ikke propris interpretstio. Pau
lus stger, at den urigtige Begjarlighed, som var hos Ham,
i hvorvel Han var gjenfodt, at den er Synd, Nom. Vll,
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17, 20,25. Loncil iutn Iriävntinum bandscettirr hver dm,
som tröer, at den er SHnd, 8ess. V, v. 6. Johannes siger,
at Alt det, som ikke er efter Loven, det er Synd, 1 Zoh.
3, 5. Paven siger, at det alene er Synd, som skecr fvrscetlig imod Loven. vor Hrrre Jesus beder sin himmelffe
Fader: Forklar mig elaritate, quam Kabul priusquam
muncius keret spüä te, Zoh. 17, 5. Paven dertmod lee
rer, at Han har faaet efter den mmnestelige Natur Luitam
potsntiam, linitam iscientiam, linitam prsesentism eto.,
som G r e g o r de V a l e n t i a ^ ' ) og Andre udforligen
paastaae. Hvtlken Lserdom ikke er gammel hos de Romcrfle, men först bleven ret almindelig efter den AugSborgfle Bekjendelses Tider, og derfor ikke meldet derudi.
Hvor kan nu vq som af Hjertet underskrive anatbvmatlam>8 6oncilii Lpkosini, holde de Lcrrdomme udm Feil,
som ere saa trocdc imod Christi Ord og dette 6oncilii,
med hvilket Di alene iblandt diSse 3Religioner haveSamfund,udtrykkekige anatkema? Gudsiger: äominumseum tuum
mlorabis et ipri soli servies, Matth. IV. Confessionen
siger: ssnctos iavocanäos, reliquia» vvneranäas, og det
er ntmodsigeligt, at i det Ringeste Almuen iblandt de Romerffe begaae grove Afgudsdyrkelser. Paulus siger: unus
est meäistor, 1 Tim. 2; mm efter Confessionen bliver der
saamange Mceglere som salige Helgene. Apostlen siger,
at det cvige Liv er äonum äoi §ratuitum, Rom. 6, vor«,
ult. 6onc>I. Iri^. siger : bona «per» mereri eonsevutionem vitse seternsd, og bandscetter dem, som sige derimvd,
8688. VI, can. XXXll. Christus siger, at dmDyrkelse
er forgjcevcs/som er ikkun befalet af Menneftene, Matth.
XV, 9. De Romerffe sige, at man dermed fortjener

VS
Raade. Christus indstistede Alterens Sacramente «»der
Brod og Min og siger: eäite, dibite, koo kscite. 6oncil. 6oystrmtieuso ncevner udtrykkelig, at nagtet Christi
Zndstiftekse befaler dog Kirken anderledes. Apostlen siger:
oportet episcopum esse uvius uxoris msritum, 1 Tim.
8, det forbyder Oono. Triä. ved Bandscettelse, 8oss. XXIV
es». IX. Paulus siger: omnis snima potsststibus suiilimioribus subjsota sit, Ron». XIII, I. Ooav. Iris, undtager immunitstem porsousrum evvlesiastiourum, 8ess.
XXV, esu. XX. Petrus vil ikke tage imod Adoration,
Xot. X, L5, 2V, men Hans.prcrtenderede Guccessor tager
derimod endogsaa af Kouger og Fyrster. Om jeg ffulde
saaledes opregne Stykke fra Stykke, hvor stridig den romerffe
Religion er imod GudS udtrykkelige Ord, maatte jeg udflrive et
heelt System» snti pontikvium. Det var vgsaa megct let
at bevise, at imcllem alle de Poster, hvorom der er ControverS imellem öS og de Romerffe, er enhver Loerdom,
som vi have, ikke ny, men den samme, som staaer i GudS
Ord, som er lcest i Lonoiliis af pati il>us, af de bcdste
soliolsstivis lige indtil 6ono. 1'ricl. Tiber. Men det er
allerede saa fuldkommelig bcviist af Andre» isoer af Ger 
h a r d s ^ " ) i oonkossioue oatlnsics, at ingcn Nomerffsiii"
det har kunnct eller kan refutere den Vog. Men derimod
er Mldfarelse i hver Artikel Tid efter anden kommet ind
i den romerffe Kirke, nu i cn, nu i «n anden Artikel, som
jeg nylig meldte om Xoritorisnisino, og som Zanscnistcrne
i Frankrig saa uimvdsigelig have beviisi, at
ved Lulluin Dnigonitus er indfort, at mau ikke kan tvrvle
derpaa» naar man holder Augustini Skrifter og (!-«,»»» 5
Ooncilii Xraurionni scouinli imod Itu'liun l'iiiboniiu!,-
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Og saalcdcS blivcr den Kirke jo längere jo mere vildfa»ende, saa den ingenlunde kan kaldes coluinna og krmsnientoin voritutis, hvilke Ord DereS Velb. foruden Aar
sag saavelsom Andre hentyder paa den romerste Kirke, da
de aldeleS ikke ere sagde onr den; Ihi Timotheus var jo
ikke bcsiikket eil Biflop i Rom, men i Ephesus; skulde de
un forstaaes vm en psrticuisri og visibiii eoeiosis, saa
skulde det jo voere den ephesinske og ikke den romerske, som
var columns et Lrmsmontum veritstis; men det tilstaaer
TeresBelb. ikke, at enten P o l y c r a t e S E p h e s i u s " )
havde Ret i sin Controvers imod Pave V i c t o r " ) ,
Heller, at M a r c u s E p h e s i u s " ) havde Ret i 6onviiio klorontino, naar Han noegtede, at Paven var Kirkens
Hoved; vil man cndelig drage disfe Ord fra det Ikde
Vers, hvor de henhore, til det 15de og forklare dem om
ocvlosis, saa maae de forstaaes enten om eoelosis visiliili
og det öliver da den ephesinske; nun» in e» oportet 7iinollreum oonverssri eller vm invisidili, saavidt som noglc
af denS Dele vare i den synlige Kirke til Ephesus. Et
andet Argument, som DereS Veld, mcget paastaaer, er
det, som vor Frelser siger Matth. >8, 17: sic ocolesise,
si autem ecclesiam non »rulierit, rit tidi sunt etliniciis
el publicsnus. Dette Sprog Händler NU viöseligen om
den synlkge Kirke, men ikke om den almindclige, ei Heller
om Paven. Thi det er de Raad, som man skal bruge,
i hvor man er iblandt Christne, isoer naar Ovrighedcn ikke
er christelig. Men her handles jo aldeles ikke om arliculis iisoi, men om saada» Urei, som et Menncske kan gjore
det andet, si pcccavorit i» te Kater luus, det er jo en
ros Kuli og ikke alcnc in rcliur luloi; men at det ikke
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rndnu maa v»re blevek den romerskt Kiltes almindelige
Lcrrdom, kan jeg siutte deraf, at BellarminuS er endnu i
Prüs, hvö hvllken om Pavernes Vildfarelser forekomme
efterfslgende Undffyldninger lib. IV elo rom. kontik. 6ap.
9 etc., at Paven kan feile: circa personam, ex iKnorantia kacto, externe, ob metum mortis, nt deine privates,
nt elector particulsris, exemplo, opinionem suam vditcr
exponenäo, yccnlte proptor cupiäitatem prssielenäi, in
qusöstione ad ecclesia nonäum «ivüaita, iutvrpretativc,
in liDresin consvntienäo, erramli vccasionen» aliis prredonllo, üllem catkolicsm oxtoriere prosesriono ceiuiomnanclo, cum krereticis cominuuscanlle, in ortdollexorum
conllemnationem consentien6e etc.
Paa saadan en Grundvold staaer bvgget den fasle
og visse Tillid, som DereS Velb. har om at voere paa
BeientildenevlgeSalighed, og som Han har udpalgt fremsor
1i>niierom pivpdeticum sermonein, cui denelacitis ait< nllenter quasi lucernao iucenti in cali^invsu loco, LPetr. l.
Tet Ord laaner ikle sit Lys andensteds fra, hverken af
Kirkens Myndighed cller af Lcrrerrtes Erudition, men har
det hos sig selv, hvorved Dodens Skygge kan scrdriveü.
Det er underligt, at Dcres Belb. til at vise Skriftens Ufuldkommenhed anforer, at der ikke siaaer, at Bor»
skulle dobcs» men det staaer der so, at vmues »entos
skulle dobeS. Staaer der nn, at alle Menneffer skulle do»
beö, saa behoves jo intet tydeligere , at Born ogsaa skulle
dobcs. Tet er ligesaa ubilligt at paasiaae det, som 01»
man vilde paastaae, at der ogsaa skulde ffudcs, ai Eo.ji,
Tili etter Sciupronii Bar» ffal dobcs, ellc, ai Qvi»tsolk
maac »ydc -lltcrenü Sac>amcnie.

72
S aa og, at der ikke staaer, at den jodifle Sabbath
er afflaffet; forst er det ingen Troens Artikel, mm en
Levnets Pligt» det 3die af de ti Budord, hvorudi Intet
kan afflaffes, uden det, sotn er Ceremoniale. Men at det
at taste de 7 Dage fra Skabelsen er Ceremoniale, det kan
Cnhver forstaae, som veed, at Verden er rund, og at de,
som reise omkring den Oster paa eller Bester paa, beholde
ikke eenS Tal i Ugens Dage, saa vor Lardom mdogsaa 1
den Post er ikke byggct paa MennesteneS Anseelse, men
püa den levende Guds Ord, som ikke kan feile, og paa
BudetS etzen Natur og Bemarkelse, at vt i Stedet for den
syvendel holde den forste Dag - i Ugen heilig, er ikke en
Troeslcerdom, men en apostolifl Skik, som vi tilstaae endnu
at Hape samme Aarsag til, som i Apostlenes Tiber..
De Midler, som vi bruge til at forstaae Guds Ord,
have deres Grund i Skrifren selv, nemlig Tcrtens Sammenhang, ligelydende Steder, Troens Rigtighed, som udsogeS af Skriften, og en andagtig Bon. Disse Midler
kunne saavel Tilhorerne, som Larerne, bruge og finde,
hvad de behove til Salighed. Larde Mcrnd kunne udfinde
stere Ting end ularde derved» at de have Kundflab om
Sprogene, men ikke anden Bei til Salighed. Vor Lardvm
forfremmer vor Herre Jesu ZEre fremfor den romerfle.
Denne tilflriver vor Forligelse med Gud deels til Christi
Fortjeneste, deels til egen Forberedclse, deels til meritum
congrui og ovn6i§ni, deels til satislactionos csnonicnr,
deels til Skjaröild. Mm vi give vor Herre Jesu al SEre
for vor Salighed: Ilon est in sliguo sslus, neo enim
sliuci noinen est sub coelo, (Irilum bominibus, in guo
oportvnt nos sslvos liori. Naar nogen af vore Tilhorere flittig har last Biblen og derudi vel er gründet, saa
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maa Han gjerne for os läse csnones og stecrots 6uncilü
Tristentini, dog raade vi Ham gjerne at läse P a o l i
S a r p i i " ) Historie dertil, for at vide, at de Romerste
derudi selv have vceret baade Anklagere og Dommere, og
med hvor stör Betcrnksomhed alting er sat paa Skrner,
saa atiindtil den Dag t DagtdenControvers om suxiliis
xrstiss begge Parker beraabe stg paa Loncilii Samtvkke.
De maa om Controversierne hellere lcese Bellarminnm, Becanum og Grcgorium de Valentin, som kjendeö ved alle
Stridighederne, end Boösuet, som fordolger en heel Deel
deraf, med mindre De stedse har for Die, baade hvad
Virmeed Bossuet har havt i- at fktive, og paa hvad Fun
dament Hans Bog er approberct af dem, som endogsaa t
een eller anden Ting have vceret af andre Tanker.
Jeg haaber nu i dette Svar ikke at have forbigaaet det Ringeste af Deres Velb.'S Brev, som künde svnes at have noget Skin af Zlrgument vg at have gvdtgjort, at i den romerste Kirke er lidet Haab og stet ingcn
Bished om Salighed. Da nu Deres Vclbyrdighed har
Moses og Propheterne, har Omhu for sin Salighed vg
tcenker paa den forestaaende Evighed, i hvilken saavelsom
i dette Liv en Tvivler maa ikke tcenke at ville annamme
Roget af Herren, Jac. 1, finder jeg Intet vidcre fornodent ved Deres Velbyrdighcds Brev at erindre, end dette
eneste: memor esto, unstv excicleris et s§<: poenilentium,
hvortil jeg onster DereS Velbyrdighcd med kjcrre Broderson Gudö Naade for Christi Skyld.
' Velcrdle og velbvrdige Herr st»<lc>r.';
pligtstyldigste I'jener
M a r r u s Woldike
Kikbenhav« d. rs Dcc. 172S
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Anmcrrkninger.
' ) S . 4. T e e Skandinavist Litteraturselstal'S Sktifter 1v15, Ute Aarg. p. 133-237: „Om de loerde Winslovcr, iscer om Jacob Benignus Winslov eg hanS Apo
stasie."
S . 5. HanS Levnet findcs desuden beffrevet.i:
Uistoire sie I'Xcasenüo des Lcienoes, un 1760. ksris
1766, og derfra overfort i Oomment. so robns in Klos,
xestis Vol. XIV, 583-86» i Däni s ch J o u r n a l 1 B.
2teS Stück 307-334 og i Krit. J o u r n a l 1768 p. 441;
cfr. Grüner: Almanach für Aerzt e 1785, p. 43-44,
Worms, RyerupS Ler.» Prof. O. Wolffs hist. Ordbog 1 l
B. Pag. 248 og fi. S t. Et Brev fra Winslov til I .
de Buchwald (1697) er indfort i Riegels Chirurgiens Hi
storie, Bilag S . XVIII (cfr. Saml. til d. banste Medicinalhist. I B. 2 H. p. 221).
') S . 5. Den 17de April efter Ryernp. Worm
har den 2den April.
4) S . 5. Mag. P. I . W i n S l o v Var f. 1636 d.
20de MartS i Vinslvv i Skacmc. dep. fra Roeskilde 1655,
blev 1663 Conrector i Odense, 1666 Prcrst til F-rue Kirke
sammeftcdS, 1692 ferflyttet til Prcesto, 1 1705. (Blechs
fynste Geistl. 2 Hefte 491-501, Skand. Litteraturs. Sk.
1815. S . 139 og f.)
S . 6. J o h a n n e s de Bnchwald erf.iMelders
1658 d. 7de April, var ferst i Barbeerlcere i Kbhavn,
reiste flere Gange ntcnlands, i'lcv 1689 2ivbarl'eer hes
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KronprindS Frcderik (4de), hvem Han kedsagcde paa dennes Udenlandsreise 1692, i Leiden blev Han 1697l.icoiitintus me6., 1700 d. L9 Marts vr. mest. i Kbh., 1707 Livmedicns
hoS Fred. 4, 1711 overste Feltmedicus, 1717 Jusiitsraad
og Professor mest., 1724 Etatsraad, var Medlem af Bidenskab. Sclskab, hvor Han dog ikke prscstercde Noget, der
er v«rd at täte om (Mnemosyne 4 B. 35). Allercde
1680 giftedc Han sig med en Eloegtning Anna Margretbe
B. Han dode L4 Oct. 1738. „Han var en dvgtig Ope
rateur og god Anatom, en loerd Mcdiriner og Botaniker"
(Samltnger til d. danffe Mcdiclnalhist. I B. L H. 214
222.) Mcerkelig nok er en Attring af den lcerde Grain i
et Brev til Grev Rantzau: „Buchwald kjende Alle" («oil.som
ubetydelig) Mnemos.4 B. 123; men B. var dengangover 76 A.
°) S . 6. J e n S F o s s var fodt 1660 d. 2 Mai i
Lund» hvor Hans Fader vr. Biskop Matthias F. dengang
var Rector. Dcp. 1680 fra Kbhavn. Llev Magister og
1682 Femtclectiehorer ved Kbhavns Skole, reiste ndcnlandö. 1703 blev Han Prcest i Biborg St. (Ryerup l, 174.)
^) S . 6. O l u f Wor m f. 1672 d. 17 Juli i Ribc.
var en Son af Justitsraad, Assessor i Hoieste Rct Mat 
thias Worm, der 1677 d. 6 Aug. bestikkedes til Prcestdent
i Nibe og var den forste, som der beklebte denne Charge.
(Bircherod: hist.-biogr. Dagb. pag. 114.) Olnf W.
reiste ndenlands og traadte i Forbindelse og Bcnskab med
niange bcromte Lcerde i England og Frankrig f. Er. Mabillon, hvilket flere Breve fra diese til W., som erciMed
delerens Eie, bevidne. D. 10 Sept. 1701 blev Han nt
ncrvnt til Lector Theol. i Aarhuns istedetfor Jacob Lvdberg, som blev Cogncprcrst i Chrisiiania, d. 3 Marts 1703
fif Han kgl.'Brcv paa Rang som Assessor i Consistorirt.
(öfter WormS Bcslallinger.) Bar gist med Karen Knob.
Han dode 16 MartS >713; Han var Morfater til Prof.
Rector §> Worin r Horsens.
") S 6. J acq. Be n i g n e B r s s n c t f >627 d.
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27 Scpt. i Dijon, 1652 Vovtor sorb. og Kanonikus i
Metz, 1661 Hofpradikant, 1670 Dauphins Opdrager,
1661 Biffop t Meaur, -f 12 April 1704. (ösusset: Hirtoirs äs Lossuet, eomposöe sur les msnuserit« originuux, IV voll. 8. kuris 1814).
^) S . 6. Ant oi ne A r n a u l d f. 6 Febr. 1612,
blev 1643 vr. sord., var Jansenisternes ivrige Forsvarer,
ved Hoffets vg Jesuiternes Rcenker blev Han 1656 udstodt
af Sorbonnen, og maatte fljule sig. 1668 traadte Han
igien offentlig frem og erholdt flere Beviser paa Velvillie
endogsaa af Hoffet. 1679 maatte Han ffygte til Rederlandene, hvor Han udgav mange Stridsflrifter imod de
Neformeerte og Zesutterne, 1- 8 Aug. 1694. (kistoirv
«dregve äs Is vis et äes ouvrsZss äs Ar. ^rnaulä 1695.
Oüln. Lsyle I, 343 og ff.
" ) S . 6. Nyerup men er, at denne Munk Pere
Krachmann egentlig Heed Bert he! Erichsen, og at han
har vceret fra Odense , Han flal vcere reist fra Danmark
1663, -f 1704. Hvis Nyerup har Ret, da var Han en
Slcegtning af Winslov.
" ) S . 7. See Holb'ergH udvalgte Sktifter 21 B.
272-273.
" ( b ) S . 7. (Lin. 14, ovenfra, hvor dog Tastet er
glemt.) Ni el s S t e n o f. i'Kbhavn Iste Jan. 1638, en
Son af Chr. d. 4des Guldsmed, Student c. 1655, reist*
udenlands til Holland, Tydstland, Frankrig og Italien, og
ffk et stört Navn i Europa ved sine anatomiste Opdagelscr, gik 3 Nov. 1669 i Florenz over til den cath. Reli
gion, modtog kort cfter en Kaldelse soin Anatom ved
KbhavnS Universitet. I Aaret 1670 ankom Han igjen til
Italien, forandrcde Studium, blev Prcrst i Florenz, siden
indtil sin Dod 25 Nov. 1687 Biffop i Ncdersachsen. (Th.
Bibl. 20 B. 219-276.)
'" ) S . 7. R i e l s B . W i n s l o v f. 1670d.2Dec., tog
1694 theol. Eramen, fludercdr siden Medicin, reiste 1701
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til Holland,. 1702 til Paris. Ester sin Hjemkomst b le v
Han vr. mecl. 1709, Han dode i Pestens Tid 17 ll. (Nverup Litteraturler. 2 B. 667-68, Samt. t. danste Medicinalhist. I, 3 H. S . 318.)
*
" ) S . 8. J a c o b W i n - l o v var en Son af
Christian W. Prcest til Baarse og Beldringe i Sjcrlland,
Han laae t Aarene 1738-42 som Alumnus paa Borchs
Collegium, blev siden Degn t Alstcd i Sjcrlland.
^^) S . 9. M a r c u s Woldtke var fvdt 25 Nov.
1699, Son af Prcrsten Peder W. i Sommersted i Haders
lev Amt, blev Student 1716» reiste udenlands i Aarene
1717-20 , ester sin Hjemkomst var Han 1722-28 Amanuensis ved d. st. Kgl. Bibl. (Lcerde Tidender 1750 p. 320.)
1728 Prast t Barde, 1731-50 Prof. Th. i Kbh., blev 17
Dec. 1734 Meddirectcur i Missionscollegiet (Mnemosvne
4 B. 111), horte til det Kgl. danfle Bidenffabern»s Selstabs forste Stamme (fee Selflabets Historie af Molbech
p. 12), h 1750. Han var vverordentlig lcerd i mange
Sprog og Videnflaber, selv i Medicine«, Han var en stör
Otientalist og meget bevandret i Rabbinernes Skrister.
(cfr. SuhmS famlede Skrister 10 Deel p. 24, Tidsftrift
for Kirke og Th. 4 B. 179-182, Mnemosyne 4 B. pag.
7, 15, 21. 29 og m. St.). I Kbh. Vid. Selst. Skrister
II S . 1 og fg. beflrev Han Tausens Overscrttelse af de 5
Mose Boger; Han stak have havt isinde at udgive den
heel (Lcrrde Ttdende 1750 S . 368).
^^) S . 11. B o s s u e t s Bcstrcebelser gik, fom bekjendt, ud paa at fore Protestanterne tilbage til den ca«
tholfle Kirkes' Skjod, og i dette Oiemeed forfattcde Han
siere Skrister, saaledes til Forsvar for de Lcrrescrtninger
i den catholffe Kirke, som Protestanterne forkaste: Expo
sition äs lk> äoetriue äs I'eKliso estkoligue sur los m»tisrss äs eontrovorss. ?aris 1671, og for at godtgjore
den störe Usikkerhcd og Pakten, der ester hanS Mening var
i den Protest. Kirkes Lcrrescrtninger, strcv Han: Uistoirs
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,i»>« vsrintions so« o§Iisos protestantes, 2 voll, karis
1688. 4to. (cfr. Bausset.)
">) S. 11. I Udarbeidelsen (1669-72) af det t
Terten ncevnte Vce>-k af A r n a u l d , i hvilket de Reformeerte iscrr bleve angrebne, havde denneS Ben Nicole
en betvdelig Andeel.
'^ ) S . 11. BaSnage (Jacob B. de Beauval) f.
i Rouen 1651, blrv 1676 Prcrst i Rouen; ester Tilbagekaldelsen af det nantifle Edict maatte Han flygte til Hol
land, hvor Han 1691 blev Priest i Rotterdam, feuere i
Haag, hvor Han dode 1723. Han var en udmoerket Theo
log og forsvarede flarpsindigt Reformationen imod Eath.
iscrr imod Bossuets Angreb.
" ) S . 11. Her er udeladt et Stykke af W.'s Brev,
da det indcholder en ordret Afflrist af et Sted i Bos
suets Skrift: clekonss clor vsriations aontre I» reponse
«Io >lr. kasnsKe.
" ) S . 12. Dette ret mcrrkelige Brev fra Abbed de
S o m b r e S er Meddelercn i Besiddelse af.
" ') S . 12. M a s i u s (Hector Gotfted) var f. 1653,
13de April i Meklenborg, hvor Hans Fader var Prcrst,
studerede 2 Aar i Giesen, drog derpaa til Kbhavn, hvor
Han opholdt sig i sin Morbroder Hofprcrdikant Brcrmers
HuuS. Reiste atter udenlands, blev 1682 Prof. Th. cle«i^nstus og samme Aar Legationsprcrst hos Geheimeraad
Mcicrcrone Gesandt i Paris, 1686 Hofprcrdikant og Prof.
Th. or«I., 1687 vr. tkool., dode 1709. (Zwcrgius sjcellandste Clereste 701-2). Han var en meget lcrrd Theo
log, interesserede sig meget for Bibliotheker; ved Ham fik
Fred. Rvstgaard tidlig Interesse for Bogvcrsenet. (Werlauff: Hist. Eft. om Köngens Bibliothek 2den Udgave 85,
8«, 99, 124.) Som en Curiositet kan anfores om Ham,
at Han var: „af Geistlige den allerforste, som saaes her
til Lands med en Abbo-Paryk." „Hans Medbrodre (siger
Pontoppidan) sukkrde forst ved at fee Ham", — men Han
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fiksnart Efterfolgcre.

(Hist. Tideflrift 6te B. 2 H. p.
521 Anm. 36.)
2') S . 13. Langevi n Or. sorb. i Paris, var fodt
i Charentoy, strev 1701 imod Mastus, Han dode 20 Juli
1707. (Jocher 2, 2262.)
22) S . 16. Cor demoy (Louis Geraud) f. 1651
den 7 Dec., Son af den bekjendte Historieflriver Gerhard
C , hvis Uistoire sie krsnoe Han fortsatte, Han udgav
desuden en Deel theologiffe Skrister meest af polemist Judhold. Han var Abbcd i et Cistercienserklvster i Fenieres
og Ur. rorl)., 1- 1722 7 Febr. (Jocher 1, 2091.)
2») S . 16. P e d e r C h r i s t i a n W i n s l o v , en
Son af Christian W. Prcrst til Baarse vg Beldringe t
Sjrelland, var Medailleur. Han havde leert hos den norsie Medailleur Michel August Rog i Paris, forlod ligesom Farbrodcren den lutherske Leere og blev Catholik. I
Aarene 1741-44 var Han atter i Paris, da Han havde erhvldt en kgl. Understortelse af 300 Ndlr. aarlig til videre
at nddanne sig i sin Knust. Han blev nu kgl. Medail
leur, arbeidede for Videnffaberneö Selflab, for hvilket Han
paatog sig Graveringen og Pr«gningen af en Deel hist.
Mindepeuge (lettons), men Hans Arbeider vandt ikke
Selflabets Vifald. (Molbech: Videnskab. Selffabs Histo
rie 19-22.) Han var gift med en Jomfru Sivers og
var Fader til den beromte danfle Lcege, den i Aaret l s l l
afd. Prof, vg Etatöraad Fred. Chr. Winslov. Henimod
1760 forlod W. Kone og Feedreland, tog sin Son med
sig, men lod Ham blive i Stockholm, Han gik selv feuere
til Ausland, hvor Han dode. (Ayerup.)
S . 18. H a n S W i n s l o v Broder til Jarob
B. W. studerede Mcdicin, reiste et Par Gange udenlands, blev Hospitalsforstander i Slagelse, g. m. den l«rde
Mag. Bniunsmanns Datier, f 1740. Udgav et, Par
Skrifter, som staae hos Ayerup 2, 667. (cfr. Suhms Sanrlinger 1 V. 2 Hefte pag. 12.)
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" ) S . 18. Anna Magda l e ne , Soster til Jacob
B. W. var gist mcd en Apotheker Holm i Fredericia, hun
dode 1752.
^") S . 19. C h r i s t i a n S e h e s t e d til Ravnholt
i Fven, en lcrrd o.q gudstygtig Mand, Geheimeraad, Stiftsbesalingsmand t Fyen, Ridder af Clephanten, blev brugt
som Gesandt i Frankrig og Sverrige, 1728 var Han som
befuldmagtiget Minister tilstede ved Congressen t SoiSsons. Han var gist med Charlotte Amalie GerSdorf (s
1756), en Dame af beundringsveerdig Forstand, som 1734
stk Ordenen 6s I'union psrksite (Hofmann: Esterr. om
danfle Adelsmcrnd 3, 79). Han dode 1740. Forudcn
Ravnholt, som Sehesteds Svigerfader Frederik Gersdorf
havde eiet for Ham, eiede Han ogsaa Nislevgaard i Fyen
(Danfle Atlas 3 7. 450, 474, 581).
25) S . 18. Ludvig W. laae i Aaret 1703 paa
Borchs Collegium, blev 1707 Sogneprcest til Waale t
Aggershuus Stift, -j- 1710. (Nyerup 2, 667.)
^ b) S . 20. W a n d a l (Hans), Son af Biflop Hans
Wandal, var fodt 1656, 14 Jan., dep. 1671, reiste udenlandS 1675-78, 1680 Rector ved Soro Skole, 1682 Mag.,
1683 Prof. Iin§v. Orient., s. A. Prof. Th. i Kbhavn,
1687 den 3 Juli vr. tlieol. (Bircherod hist.-biogr. Dagb.
242.) 1- 1710 den 10 Marts. Han var en stör Fjende
af den spenerfle Theologie (Nyt theol. Bibl. 5 B. 150).
2») S . 20. M a f i o s fee Anm. 20.
2°) S . 20. Röme r (Ole) f. 1644, 25 Sept.,dep.
1662, opholdt sig lcrnge i Frankrig, 1676 Prof, matlies.
sssissnatus, 1681 hjcmkaldt for at tiltrade Professoratet,
reiste 1687 atter udenlands, 1688 Cancellieraad, 1693 Ju stirsraad, 1705 Politimester i Kbh., 170K Etatsraad, -j17 lO, 19 S e p t ; g. 1 Ort. 1681 mcd Anna Maria Bar
tholin. Etatsraad Raömus Bartholins eneste Datter. (Bircherods Dagb. pag. 211.) 2den Gang mcd Conferentsraad Caspar Bartholins Datter. (Worm 2, 276-77.)
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'* ) S . 20. Mot h (Matthias) var en Son af Christ,
d. Stes Livlage I)r. mest. Poul Moth (f. 1601, -s 1670t
«g Jda Buren (1- 26 Sept. (5 Oct.f 1684. Bircherod
S . 231, hvor siges, at hun havde Rang mcd GeheimeraadsFruer), Broder altsaa til Sophie Amalia Moth, siden (1677) Grevinde af Samso. HanS FodselVaar vides ei med Bestemthed, det maa have vceret ester 1642 (Ny
danste Magazin 5 B. S . 245), Han stak vare fodt i
Odense. Uden Tvivl indtraadte Han tidlig paa Embedsbanen og sreeg hurtigt ved sin formaaende SosterS Jndflydelse. Han reiste tidlig udenlands, var 1670 i Paris.
1676 blev Han Assessor i Cancellie-Collegiet, 1679 d. 20
MartS adlet (Ndelsler. 2 B. 1 H. S. 25). 1680 Cancellieraad, 1681-99 var hap Oversecretair i det danste
Cancellie, hvor Hans Jndflydelse stal have vceret störst t
Aarene 1688-d3, om Hans Opforsel imod Dronning Char
lotte Amalia taler Riegels i Chr. 5tes Hist. 618-20;
mange Data til Hans Cmbedövirksvmhed ffndeS i BircherüdS hist.-biogr. Dagboger. Han steeg esterhaanden til
Ridder (1693) og Geheimeraad; men sirar ester Chr. 5teS
Dod (25 Aug. 1699) stk Han sin Slfsted (Baden V, 234).
Hart dode 19 Marts 1719 (cst. Ny d. Magazin 5 B.
246-47). Han gistede sig 23 Jan. (2 Febr.) 1676 med
Kirstine Aagaard, som dode d. 6 (16) Fcbr. 1698 (Bir
cherod S . 171 og 346.) Han var en Mand af larde
Kundstaber, havde stör Interesse for Danmarks Historik,
Oldsager og Sprog, besad et, om et betydeligt, saa dog
udvalgt Bibliothek (Werlauff: Kgl. Bibl. 2 Udg. 123).
Torfcsen, Th. Bartholin og Arn. Magnussen ncrvne Ham
som- deres Velynder og Velgjorer, den sidste havde Ham
iscer megct at takke for og reiste ndenlandS tildeels paa
Moths Bekosining (Nordist Tidsstrift for Oltk. 3 B. 1 H.
S . 6? og ff., Bircherod S . 296). Om Hans störe Fortjenester af et for Sproghistorien ustateerligt Bark» hanS
i. Manuskript esterladte danske Oedbog, der paa den
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Tid udgjorde ovtt 60 Foliobind, men, som bekjendt, aldrig
blcv udgivet, see Mvlbech: Hist. Udsigt oder de danfle
Ordbogs-Arbeider osv., Ry danste Magaz. ä B. 241-88.
S . 20. Bircherod (Jens) Var fodt i Odense
1658, 15 Jan., hanS Fader var den nedenfor anforte
Prof. Jacob B., dep. fta Odense Gymnasium 1674, eramineredes den 8 (18) Juli, tog theol. Attestats med Charactcer lsudsb. d. 13 (23) Sept. 1676, tiltraadte sin UdenlantSreise 1678 (ikke 1677, som siges i Worms Lericon),
var hjemme igjen t Sommeren 1679 (Worm siger 1682,
hvilkct ci kan vcere rigtigt) (Bircherod hift.-biogr. Dagb.
S . 194), blev i Marts 1682 Vice-krseporituL communitstis,
1683 virkclig?rrop., d. 17 (27) Juli 1683 notarius in exsmine ilieol., eraminerede forste Gang d.11(21)Dec.1683in ex.
lchilos., den 25 Nov. (5 Dec.) 1684 ?rok. erd. tscult. pUil«s. (Prof. linxv. kebr), d. 13 (23) Dec. 1687^djunetu» lacult. tliool-, d. 29 Aug. (8 Sept.) 1692 krok. erd.
»>e"I., d. 28 Oct. (7 Nov.) 1693 Bistop over Aalborg
S tift, i hvilket Embede Han havde saa mange Ubehagrligheder i Anledning af den forargelige Thistedfle Bescettcises-Sag, hvori B. ved Hvicsteret domtes til en Mulkt
af .1060 Rdlr. (Ester Bircherods Dagboger), 1 22 Nov.
1708 (Worm 1, 115). Giftede sig 4de Nov. 1690 med
Coster Bartholin, en Datier af Mag. Albert Bartholin,
Nector i Frederiköborg (-j- 17 Mai 1663). Hu« dode i
Ldcnse 1717, 53 Aar gl. (Bircherods hist.-biogr. Dagbogcr s1658-1708I ere t Aarene 1838-46 udg. af Molbech.)
^^) S . 20. Birch erod (Jacob), f. 30 Sept. 1624,
dep. 1642 fra Herlufsholm, reiste udenlands 1648-49, blev
1649 Magister, reiste atter Udenlands 1651-55 som Hvf«cster for Jens Juel. Ester sin Hjemkomst blev Han Prof.
Iltilos. og Ustliessvs ved Gvmnasiet i Odense (ikke ped
llnivcrsitetet, som Nyerup har), 1663 Prof. '11i. et linKvro
I>obr. sammcstcds, dispntncde
2 (12) Juni 1675 for
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Doktorgradentilligemed 9 andre, somblevecreeredetilVr tl>.
d. 10 (20) Juni, -f13 Juni 1688. Gift med Sille Riisbrich,
Datter af Borgemester Riisbrich i Odense (Blochs synfle
Geistligh. IB. 299, Worm 1, 114, Jens Bircherodö Dagbozer.) SeeWerlauff: Kgl.Bibl. 2dcn Udg. 279-80 om Hans
Fortegnelse paa Bogerne i Karen BraheS Bibl. i Odense.
" ) S . 21. Ester W ; n s l o v s egne Attringer reiste
Han i Folge med Buchwald lige til Holland, altsaa kan
det ei vcere rigtigt, naar det i Samlinger til d. danfle
Medicinalhistorie 1 V. 2 H. p. 217 siges om B.: „t Hol
land traf Han sammen med sin Ben I . B. WinSlov."
S . 21. S . Anm. 6.
S . 21. He nni ng Meiercrone, Nidder, Geheimeraad, Stiftsbefalingsmand i Aalborg Stift (Danfle
Ätlas V lom. 190), Heed egentlig Meier, men blev til
ligemed Hustrn Christine Schröder adlet d. 9 Nvv. 1674
(Adelsler. 2 B. 1 Hefte p. 17). Han var i27 Aar dansk
Gesandt ved det franfle Hof (Gebhardi V, 275). I
Meiercrones Fravcerelse som Minister i Paris fungerede
forst vr. Niels Jespersen ( f 1696) som Vice-Stiftamtmand (Bircherods Dagb. p. 287), feuere Juftitsr., Landsdommer Christopher Bartholin (Bircherod 327). I Anledving af Meiercrottes Attring til Ludvig 14, at de danfle
Tropper ei vilde marschere videre, for de bleve betalte, gav
Ludvig Ordre til sine Tropper om at levcre Elag, som
tabtes ved Ramillies (23 Mai 1706). Da Ludvig erfarede, at de danfle Tropper havde deeltaget i Slaget og
bidraget saameget til Hans Armees Nederlag, blev Han saa
forbittret paa Meiercrone, at Han sendte denne, hvem Han
hidtil havde agtet meget hoit, et Pas vg Ordre til at
forfoie sig ud af Niget indcu tvende Dage. (Riegels
i Fred. 4 Historie 1 Deel 466-67 har 8 Dage.) I Aachen
fik M. en Eskorte af Oberst v. Stocken, hvormed Han d.
Iste Oct. sorlod denne Bv, men 1 Miil fra Llacheu blev
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Eskorten og Kcsandtens Bpgn anfalden af Partigsengeren
Mackenay (Gebh. kalder Ham Maquinez), stjondt Passern«
vare i Orden. Af Eskorten» som bestod af 35 Mand,
salbt 9. Den kgl. Secretair Numsen, som var t Vognen,
blev studt, hvorpaa man horte Skriget: I'envo^ö eot mort,
og Skydningen ophorte nu strar; Mackenay forte selv
Gesandten tilbage til Aachen tilligemed Eskorten, her los
lod Han bcggcDele, »den at have berovct dem det Ringest«
afPenge eller Penges Bcerd (Zahn: de danste Auriliairtropper
2det Hefte p. 135 og Bilag 5). Fred. IV beklagede sig
forgjcrves over denne Voldsdaad hos det franste Hof (Geb
hard i). Bed Meiercrone fik Danmark endelig 1707 de
brahiske Haandstrifter, som F. Nostgaard 1697 opdagede paa Observatoriet i Paris» tilbage efter 36 AarS
Fravcerelse (Dänisches Bibliothek 8 Stück pag. 684-85,
Werlauff: Hist. Efterr. om Köngens Bibliothek 2den Udg.
57-58). Meiercrone ffal have faaet Bennergaqrd toet ved
Ningkjobing til Forcrring af Köngen (Danste Atlas V,
d63). Fred. IV yndcde Ham meget og var osten bleve»
bevartet af Ham under stt Ophold i Paris 1693 som Kronprinds (Busscrus: Fred. IV hist. Dag-Register pag. 25).
Meiercrone og Hans Frue bleve bcgravne i Nicolai Kirke
i Kbhavn (Danste Magazin 3 B. 148 og 165). Fami
lien uddode med Stammefaderens Senner, som alle dode
»gifte (Adelsler. 2 B. 1 H. 17).
'^ ) S . 21. Prof. Ma s i u s havde 1682-86 vcrret
?egationöprcrst. S. Anm. 20.
" ) S. 22. S. Anm. 7. Worm havde i Holland
besagt Leiden 1696» i England: London, Orford, Cam
bridge, i Frankrig: Paris, Orleans, Toms, Angers» Char
tres o. fl. S t. (Ester Breve til Worm i WcddelerenS Eie.)
^ ') S . 24. 6onl'. ^uxust. ^rt. VII siger, som bekjendt: ecclosia o>>t con§robglio ssnclorum, in gua evsnpoliuin roolo flocolur el roclo aslminiLlr-inlur sncrsmentn.
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*0) S . 34. B o r n e m a n n (Ole), Sott af Biskop
pen over Sjcellandö Stift I)r. t!r. Henrik Bornemann, var
fodt j Kbhavn 1673, 2 Dec., blev 1695 bestkkket til ViceRector ved Soro Skole, hvilket Embedc Han ncdlagde 1697
og foretog sig en Udenlandsreise. Blev senerc Landsdommer i Sjcelland ogCancellieraad. -j-1717. (Worms Ler.1, 140.7
^^) S . 31. C h r i s t i a n W i n s l o v Prcest til
Daarse og Beidringe i Sjasiland.
" ) S . 45. B e l l arm ln us (^Robert), fodt 1512 i
Monte-Pulciano, var Pave Marcellus den Slndens S e stersoN. Z sit 18 2lar traadte Han ind i Iesuiterordenen,
til hvis meest udmcerkede Medlemmer Han rnaa regnes, 27
A ar gl. blev Han sendt til Löwen som Prof. T h ., og som
saadan begvndte Han her den Kamp imod „Hceretikerne",
der blev Hans Livs Opgave. Z Nederl. var Han L 7 A ar,
vendte derpaa tilbage til Ita lie n , hvor Han efterhaanden
opsvang sig til Cardinal 1599 og 1602 til Crkebisp af
C apua; dette Embede forlod Han dog akerede 1605, for
ganske at opoffre sig til Pavens Tjeneste. Han dode i
Rom d. 17 Sept. 1621 i Jesuiterordenens Kloster. Blandt
hattS mange Bcerker maa her ncrvnee: cli^nUritionL § <1o

eontrove^iis cstr. sichst ustver.^ns lnsins tinnporiL
tieos, 3 voll. Hom 1581. Det gj^lder i den cath. Kirke
for det bedsie Forsvar for dens Lcerescetninger og er vrst^
nok ogsaa det lcerdeste, dog mangler det paa sine Steder
Grundighed og TErlighed (B avle 1, 512 og ss.). Bcltarmin var iovrigt en hoisi beskeden og gaonmd Mand, Hans
Liv omtales af Cath. ncesien som aposiolisk (efr. Raule-,
Die römischen Päpste 1, 507z. I sit B<erk: sto Lmieillorum snetorikate paastaaer B . , at-Ai^d selv bar indr'at
Paven til Kirkens Overhoved, og om Hans verdslige M aat
siger Han i sit S t r ift : clo
snnnstsico V. V?: -p«,mnlnro
(st nnl
nltori uonsoire, >5 ili
n( eo88nrinm 8it «6 aninmi l:rn .<ustnl, nr^ O'anke 2. 1^0--- l st.
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" ) S . 51. KjobenhavnsUniversttetstheologifkeProf.
paa den Tid vare: H a n s S t e t nbuc h (Prof. 1709
1740), en hoist ubetydelig Mand, der 1731 mcrrkeligt nok
var ene theol. Prof., saa at det Aar de theol. Candidater
alcne bleve eraminercde af Ham (Sjcellandske Tegnelser Nr.
1.XVII); nu forogedes Antallet af de theol. Prof, hurtigt;
thi samme Aar fik Universttetcts Patron Jver Rosenkrantz
ved et heldigt Valg iblandt de danfke Gcistlige den lcrrde
Orientalist, den for omtalte, Wol di ke ansat til Prof.
Theol. (1731-50); mcdens Chr. 6 ncesten paa samme Tid
indkaldte J e r e m i a s Fred. Rens ; fra Würtemberg
(1732-19), der tillige b)ev Hofprcrst, Han dode som Cantsler i Tübingen 1777. Endvidcre var det Aar Prof. Th.:
J v h a n Augus t S e y d l i t ; (1738-1751), tillige Hofprcrdikant, alene bekjendt som Homilet; som Prof. ertr.
maa endnu hertil regnes: Er i k P o n t o p p i d a n (1738
1747), om hvem sec: I . Möllers Tidsskrift for Kirke og
og Theol. 4 D. 58-274. (Not theol. Bibliothek 5 B.
151-53, Mnemosnue 4 B. 97-101, For Litter. og Kritik
3 B. 3 H. 221-68.)
^^) S . 54. A m b r o s i u s E a t h a r i n u s , f. 1487 i
Siena, Heed eg. Lancelvtus Poltti, hvilket Navn Han ombvttede mcd det forstna'vnte, da Han traadte ind i Donvnieanerordcucn; i en Alder af 16 Aar blcv Han Or.jnri>,
feuere Prof. Han saae stg efter nogle 'Aars Forlob nvdsaget til at forlade Italien og gaae til Frankrig, da Han
blev mistcrnkt for Vranglaee, og cndog blev angivct for
Inavistlioue»; feuere blev bau Bisiop i Minori i Neapel,
1552 Erkebistop af Conza, -f i Neapel 8 Nov. 1553. Han
efterlod stg en stör Mcrngde Skriftcr, bvoriblandt maae
incerkes liln i V inlvorrnin ftulliorum. (Iocher 1, 1771 73.»
S . ä!>. B e ca n n s ( M a r t in n s ) , en Jesuit
f a Hilvareubec, cu lille B v >Brabandt, efter hvilken Han
ba. e.hoidt üt Tiluavu. ra r Slnrtesadce uoo Kei'erÄ-erd.
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2, Han foredrog Philosophie og Theologie i M ann;, W ürnburg og Wien, f 24 Ja n . 1624. Hans af Woldike omtalte S ki ist Heed: mammleeontrove^inrum. (Iecher 3,237.)
S . 59. C a n u s (Melchior) vapfraFlekken T a racon i det Toletanste, btev Dominicaner munk; Hanlagde
sig iscer efter Philosophie, Historie, Theologie og Sprog,
foredrog Theologie i Salam anca, senere blev Han Bisiov
over de canariste Der, tilstdst Provincial i Castilien; bau
dode 1560 i Toledo. Han udgav en Mcengde Skrister.
(Iocher 1, 1633.)
^ ) S . 61. P i u s lV (Heed egentlig Johan Augelo
Medici) Pave 1559-66 (Ranke Die r. Päpste 1, 3l^-354 .
^^) S . 61. B a r o n i u s (Csesar), f. 153^, FLlivpo
Neris beromteste Discipel, foredrog i 30 Aar Kirkehistone
i denne sin Lcerers Oratorium, Skriftefader hos Pave Cle
mens 8, 1596 Cardinal, senere Bibliothekar ved det Baticanske Bibliothek, -h 30 Ju n i 1607. Hans beromte S k n ft:
-Vunsles ecelosiaslioj u 6brr8to urito nd 1198 (kom 1588
1607, 12 voll.) er stilet inred de Magdeburgs^' Ccntnrirr,
et starpsindigt og lcrrd Vcerk, bvori der dog er mange
F e il; mange Ting bar B . nred Formet fordulgt, meget er
urigtigt fremstillet formedelst bans Mangel paa grundig
Kundstab i Grcest.
Blandt feuere Forfa:tere, som bave
ferbedret bans P a rk , maa isar Pagi orntaies. (Ranke
T ie rom. Päpste 1, 50^.)
4") S . 62. G r e g o r l d. Stere, Pave 590>r.l)l,
skrev.blandt 2lnde<:
oi'c^üontiu
Znna rutorom og lp. do nomine nuiv<U8ii!i8 prg),iv ju
cnt!ii,lii.'n i«ou u>ur«»rm(lo.
Tlsse "^reve baves oversatte
paa Franst af Boiieau.
S . 63. C a t h o l i e u s eller 5acelid) er Rlvnet
paa Res: onan ernes i eil er: chaldanstc Cristries) overne P lstop, sonl dorr l E r lö s t. T e b.bee Kurdrstans ^ ruai-d,
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Mesopotamien, Lilleasien og Forindien, hvor de kalbe sig
Thomas chr i s t ne.
.
«') S. 63. ClemenS XII (Corsini) Pave 1730-40.
" ) S . 63. Ni c o l a u s I, Pave 858-867.
'
^') S . 63. G r e g o r i u s VII (Hildebrand), 1073-85.
*^) S . 64. J n n o c e n t i u s I, 401-417.
° ^) S . 64. J n n o c e n t i u s VIII(Cibo)Pave1484-92.
" S . 64. G e l a s i u s I, 492-96, erkloere dem for
Kirkerovere, som kun vilde nyde Nadveren sub uns specie (cfr. Spittler: Geschichte des Kelchs im Abendm.)
" ) S . 64. J c p h y r i n u s (romerfl Bijkop 197
217) havde en Deel Stridigheder med T h e o d o t i aner ne, Montanisterne eg Prarcas, satte Tertullian i Band. Da Keifer Severus 202 forfulgte de
Ehristne, undgik Han Forfelgclsen ved at stsule sig; men
da Severrrs'^ Svigerfader Plautianus, sem iserr havde
tilskvndet til Forfclgelsen, var ded, tiltraadte Han igjen sit
Embede (Eusebius: eeel. Iii>!. lid. V, Cup. 28, Neander:
Allg. Geschichte der chr. Nel. und Kirche I, 3 Abth. 997-999).
S . 64. Li bcri uö, Bistop i Nom 352 66, bekjendtc sig til Semiarianismen, underftrev den siiuniske
Troesbekjendelse. Bellarmin siger i sit Skrift: cio kam.
Politik. IV, 9: »(.iderium elsi non express«, tnmvn interpretstive in drei «sin cousensisse.* (cfr. Ikeosoret:
Hist, eeeles. >ib. II, cup. 16.)
^^) S- 64. V i g i l i u s , remerfk Biskop 539 55, bekjendt for sin Baklen i Srrideu clo tridus eapitulis. B arenius, som ellers har raget Bigilius's Forheld i denn«
S a g i F o rsv a r, siger dog vm Ham: xSo^isinaOeus,
alienR seclis emtor et invasor, lupus ^re§em iiivaclens,
kur et lutro, pseusoepiscopus, uirtielirislus conlrr» Oliri-

rluin"
"") S 61. H o n o r i u s I, rom. Biskop 625-63--,
b>ev paa den Lie oekumeuiske Kirkes, i Eoustantinope! 680
fortomt sein »lvncthel ctisk Kja'tter og Di«v!cuö )ied-
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stab; »projioi vl «anel» äei eeclesis cstliolivs simulque
«nstliematirari prsroipiimis, qui» - r'm/tra äo§mats eoulirmsvil" sigeS deri Sess. 13, 18. (1>adb.VIIp. 978,1058.)
°») S . «4. Leo ll, Bistop i Rom 682-83.
S . 64. Zohan. XXII (Zacobus Ossa eller de
Eusa), Pave 1316-34. Den i-Texten omtalte Mening
fremsatte Han forste Gang i en Prcrdiken paa alle Hel
gens Dag 1331; Han stal paa sit Aderste have gsenkaldt
den, idet Han erklcrrcde, at Hclgene for Opstandelsen fee
Gud Anstgt til Anstgt (Villani lib. 10, öalurius in vitir
kontik. Xvenion. lom. I S . 175, 177, 182 og fl. S t.)
" ) S . K4. Zohan XXIII (Balthasar Cossa), Pave
1110, afsat 1415, -f 1419; i Ooncil. Lonslsnt. 8ess. 10
rprcgneS alle denne Paves (70) Synder, Han bcstuldes
dlandt andet for Kjctterie, Simonie osv., 20 horte til de
groveste Lasier. (Seniler: 8el. c«>i. III nev. XV, S . 36.)
"^) S . 64. S t e p h a n VI, Pave 896-97.
65) S . 61. F o r m o s u s , Pave 891-896.
S te 
phan den 6te lod, efterBonifacius den 6teü-körte Pontiflcat (896), Formosus's Legcmc opgrave og dringe ind i et
Concilium, man satte Liget paa Pavestolcn ifort alle pavelige Prydclser, og enAdvocat destikkedes til at tale F .'S
Sag.
Stephan 6 tiltalte nu Liget, som om det var lrvrnde; Bestyldningen dreiede stg is«r om, at F . , som
havde v«ret Bistop i Porto, havde af dErgjerrighed opkastet stg til Pave.
Han blev uaturligviiü domfeeltt,
man afforte Liget de heilige Kleeder, huggeke Ire svingre
og stdc» Hovedct af Legcmcr, der blev lastet i Tibe>eu.
Endeel Histvriestriverc berette Sagen saalcdes og tlltergge
Stephan 6 dcune D a a t; men Luirprand > list-t. I ('«>;. 8
fortcrllcr det om en Modpave S e r g i u s , jom her er tiistrcvet Stephan, Han stgcr om Aniedningen til Hadet imod
svormosns: ^<>um in en o.^ol. u>
Vpnstnlnrni»
vio!>i i»> nrstiimri dohui^!»«'!. ou. giiiio
paetihm«
s-nolml
cum non »udiooii Inmullii et iujiiii« 8>>r-
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xinin ad sltari expulit et kormosum kripsm covstiluit.
Dette tilgav den romerste Geistlighed aldrig FormosuS.
Luitprand lader Sergius, ^impius, äoolrinsrumqu« sanel.
iasoins" tiltale Liget saaledes: tzuum?ortlle»sis esse«
Lpiseopus, eur »mditionis spiritu komsnsm seäoin usurpssti. Dog maa nok Stephan 6 tillcegges Daaden. (Lu
den: Geschichte des teutschen Volkes 6 B. 580 og 582,
Mansi Koni. XVIII p. 99 og ff., 221 og ff.) Andre paastaae, atbaadeSt. 6 og Sergius 9 have mishandlet F .'s Lüg.
^^) S . 64. J o h a n IX (898-900) sammenkaldte
898 et Concilium, som gav Formosus Opreisntng igjen.
^^) S . 64. S e r g i u s III, rom. Bistep 904-911.
S . 65. J u l i u s II,Pave 1503-1513(cfr.Ranke
Die rom. Päpste I, 53 og ff.)
" ) S . 68. G r e g o r i u s de A a l e n t i a , f. 1551
i Medina del Campo, traadte 1565 ind i Jesuiterordenen,
blev kun 20 Aar gl. kalbet til Rom, hvor Han foredrog
Philosophie, senere sendt til Tydflland, hvor Han 'i over
20 Aar paa forstjellige Steder holdt philos. Forelcrsninvg havde mange Kampe med Protestanterne. Under
Pave Clemens VIII (1592-1605) blev Han atter kalbet
til Rom, hvor just paa den Tid den beromte Strid imellem Jesuiter ög Dominicaner <le suxjliis ^rstiue (efr.
Ranke 2, 274-99) stulde afgjores. Den 9 Oct. 1596
vare alle Procesakterne sendte til Rom, fra beggc Tiber
indfandt sig de lcrrdeste Thcologer for at ubfcegte Käm
pen under Pavenö Dine. Angaaende Greg, de Valentias Forhold ved denne Leilighed ere Mcninger mrgct
deelte, Hans Modstandere beflylde Ham for at have forfalffet et Sted af Augustinus, hvilket Hans Forsvarere
benagte. Han bebe for Striden var afgjort 30 Sepr.
1602. Blandt Hans Skrifter maa iscer ncrviies en Lam
ling Striböstrifter: «le robur licloi s»o to,ni>oii; ooulioversis. I.vvn 1591. (efr. Joche» 4 V. 1102-3.)
*") S . 69. G e r h a r d (Johan), cn beromt inihr» st
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Theolog, f. 1582 i Quedlinburg, studerede i Brgyndelscn
Medicin i Wittenberg, gik 1603 til Jena, hvor Han om»
byttede Medicinen med Theologien, blev Magister og optraadte allerede 1605 som theol. Docent. 1606 blev Han
Superintendent i Heldburg og vr. tlreol. i Zena, snart
ester Prof. Th. ved Gymnasiet i Coburg, hvor Han 1615
blev General-Superintendent. Hans Lyst stod imidlertid
stadig til Cathedret, og derfor modtog Han og 1616 und
Gloede en Kaldelse til Jena som theol. Professor. Han
var overordentlig agtct af sin Samtid, deeltog i en stör
Moengde Colloquier og blev brugt til forskjcllige Gesandtskaber i religieuse Anliggender, Hans Bestrcrbelser gtk iscer
ud paa at efhervise Spoer til Protestantismen i den
gamle Kirke, for at beseire den catholske Kirke med denS
egne Vidnesbyrd. Han dode 17 Aug. 1637 og efterlod
sig en stör Moengde Skrifter, hvoriblandt iscer maa moerkes Hans i Tertcn omtalte conles5io cstlroliori. Man
fandt ester Hans Dod ncesten 30 voll, i Manuskript. (Ze
cher 2 B. 948-50.)
^ ') S . 70. P o l y c r a t e s E p h e s i u s , Piskop i
Ephesus, levede henimod Slutningen af det ander Aarh.,
Han er bekjendt af sin Strid (190) med
^^) S . 70. Vi ct or (romcrsk Biffop 185-202) om
Paaskefesten, som P. i en Forsamling af asiatiste Viffop
per fik besternt til den 14de April, bvad enten det var
en Sondag eller ikke; Victor derimod holdt fast paa So»
dagen og vilde ei erkjende Asiaterne for Medcmmcr af
et foelledsKirkesamfund. (Euscb. Iili.V Oip. 22, 24, 28.
Neander: Allg. Geschichte der ch. Rel. n. Kirche 1,340, II, 521,
lll, 997, cfr. Neander: Kirchenhist. Archiv 1823. St. 2.)
^^) S . 70. M a r c u s Ephesi us/ el l cr Eugcqicus, Erkebiskop i Ephesus i 15 .100., bar tilsiede paa
Concilrct i Ferrara (hvorhr» ogsaa Kciser Iohaiines 2
Palcroloqus, som havde afseudt Ham, selv begav sig) og
feuere i Floren;, hvorhen, som bctjendl, Airtcforsamliuge»
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blev hcnlagt. Ten her tilveicbragte Forening (1439)
mellem Ilatinerne og Grcekerne» som Keiseren arbeidede
saa meget pa a , var aldeles imod Marcus E.'s Puste,
endnu paa sit Zderste talte Han imod Foreningen, -j- 1447.
Han strev iblandt Andet: epist. enovolios; su« cle concilio b'Iorontino.
" ) S . 73. P a o l o S a r p i (scrdv. Fra Paolo,
ogsaa Paulus Vcnetus eller Paulus Servita), f. 14 Aug.
13 )2 i Venedig» hvor Hans Fader Frank; varKjebmand.
Sin forste Dannelse erholdt Han i sin Morbrvder Ambrostv Morellr's bcrvmte Skole» tidlig lagde Han stg med
Iver cfter mathematiste, chemiste og physiske Srudier, elstede Eensomhed og traadte 14 Aar gammel ind i et
Serviterkloster. Kun 18 Aar gl. blev Han af Hertug
Wilhelm Gonzaga af Mantua udncevnt til Lcrrer i Th. og
i den kanonifte Ret i Mantua; Hans Lcrreembcde forantedigede Ham til et gründigt Studium af Äirkeret og Hi
storie, cfter faa Aars Forlob gik Han tilbage til sit Klo
ster i Venedig og anvendte nu iscer sin Tid paa Naturvidenflaberne, man tilflriver Ham endog forstjellige Oxdagelser heri (Fischer: Geschichte der Phvsik I, 167).
1578 blev Han vr. llieol., 1585 l'lev Han kaldet til Rom
som General-Prokurator. Pavc Paul 5, som sogte at
opretholde den heilige Stols Rettigheder, kom i mange
Stridigheder iscer i Italien, hvor Venedig gjorde Ham kräf
tigst Mvdstand (Ranke 2, 817-44), Senatet udncevnte
Paolo S . til dets Statöconsultor, og tjarve Skrifrer
ndgaves i Mcrngde af P . , der helligede Pavens verdsligc Herrcdvmme et uforsonligt Had. og i mange Henseender ncrrmede sig de protestantiskc Anstuclser (Ranke 2,
380). Under Htriden med Paven blev Han den 5te Oct.
1607 cn Asten anfaltet af 5 Banditer, der gave Ham 15
Dolkestik, Han blev som to t liggente paa Platsen, men
blev dog helbredet og strev Historie» om Venedigs S ind
med Paven, Han dedc 14 Jan. 1628. Han var cn Maut
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af stör Lserdom, af rn beffcdcn og gvdmvdig Charakieer,
frt fvr Lidenskabelighed, naar man undtager hanS Afsty
for Pavens verdolige Magt.
Iblandt Hans Vcerker er Hans ^8toria äel ooncili'o
'sriäentino^, paa hvilket Han stal have arbeidet ncestrn
bcle sit Liv igjennrm, det beromteste. Omendffjondt P.
S . aldrig har navngivet sig som sammes Forfatter, er
der dog ingen Tvivl vm, at Han har skrevct det, af HanS
Breve feer man, at Han beffjceftigede sig med et saadant
-Irbeide, t Venedig findes cn Afstrift med Correcturer af
HanS Haand. (cfr. Ranke: die r. Päpste 3 B. Anhang
31-44. hvor dette vcerk er blevet underkastet rn grundig
Aritik.)

O I L - v s liM Z r 'k

