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H. G.

Om de Ord,
riftemaal/ at (Trifte/ gaae til
Skrifte.
Wècn Moye, som endeel Studerende anvende paa at efterforffe
wKj Ords Herkomst og Oprindelse, i deres eget eller i andre TunQØ gemaal/ er vel ikke ret stort omladt af de fleeste; Ey saa me
get for fine Feyl og Mangelers ffyld, nemlig fordi at een og anden
tøri) Mand har iblant strudlet/ og yttret stg med urigtige Gicrtninger; Men meget mere/ fordi der ey begribes/ hvad Gavn man haver
deraf, at vide/ enten et Ord / font nu af hver Mand tales oa forftaaes/ striver sig fra Oster eller Vester, enten det er kommen af
Tydst eller af Latin/ enten det er gammel Scythist, Celtiff/ Norst,
eller og nyt hiemme-giort Danff/ Svenst/ eller af andet Sprog.
Mon man deraf kand vorde for et miste Haar klogere; ikke at tale om
anden magtpaalkggende Nytte? Saaledes fporge ey allene årdom
mens Fiender/ men endogfaa undertiden mange afdens beste Venner
Andre derimod mene, maaffee med ulige bedre Skicrl, at man ingen
Grcendser eller Gicerder bor siette for Lcrrdommen, og ikke ved nogen
flags Forhaanelse eller Rrngeagtning legge Hinder i Veyen for de
Studerende/ naar de end ogfaa bemoye sig med tt flags Studio/ hvoraf
Nytten ikke just er faa ffinnende, at den hastigen kand begribes/ eller
strap falde enhver i Ovnene. Thi med faadanne forud-ftrldede Dom
me har man undertiden qvalt de cedelste Paafindinger, i Fodselen/ oa
forend de kunde geraade til deres Modenhed. Hvilket vel kunde for
klares med Exempler afallehaande Ting/ hvis det ikke ffulde trcekke
mig for langt ud fra mit Forsirt/ der nu allene er at tale om Nytten
af studio Etymologico. Langtfra, at jeg vil prise dette Studium
som noget i alle Maader sikkert/ eller sigtende til en sier Fuldkommen
hed; Ja langt fra, at jeg tcrnker, det mdoasira de allerbeste, som
derudl forsoge sig, vcere sig i Latin/ Franff, Tydff, eller andre Tun-
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aemaal, io h el efte maaetage feil. Jeg kiender, ligesaavelsom anore, hvad der paa mange ftcrder falder at dadle hos Geo. jo. Voffium, Matth. Martinium, Gilles Menage, Jo. Georg Wächter, og
deflige fiere. Men ere deres Boger, maatte jeg vel sporge, ikke der»
for ypperlige? Og saa meget man har Aarsag at lee af endeel iblant
Ménagés Derivationer, saa bliver alligevel hans Verk Diiïionaire Ety
mologique de la Langue Françoife, Ñfom en riig Lårdoms Skat, elstetôg
i Agt og ZEre holdet af enhver retffaffen Krckndere. Ja, hvor ere
de mange Videnstaber og Studeringer, og hvem kand ncrvne mig
dem, der ikke ere samme Svagheder underkastede? Er der maastee
vore Tiders juriller, Politici, Medici, Phyfici, Aftronomi, Metaphyfici, eller andre, der ere komne saavidt, ar de nu kunde trodse
paa deres kostelige Syftemata, og at de have overvundet alt hvad man
i forrige Tider havde at scrtte ud derpaa? Jeg mener ney; og at fligt
faaer de ingen til at troe, forend de holde op med at strive den ene
imod den anden, og forekaste hverandre indbyrdes deres Feyltagclser
og Ufuldkommenheder; paa samme Maade som det gaaer med de
stakkels Grammaticis og Etymologifter. Derncest kand det ikke vccre
nogen af disse hoye Videnskabers Lcrrde ubekiendt, (jeg mener juritterne, Medicos, ja IheoloZos selv,) hvad Nytte dette Grammatical»
ste og Ords Oprindelses Studium har endogsaa bragt tll deres nu om
talte Professioner, oz hvor meget det haver tilhiulpet, at de udaf et
grcrseligt Barbarie ere komne til den Glands, 2Ece oa Hceder, de nu
besidder. De have kun at sammenligne de Etymologier, som i Le
gendis Sanétorum, og Vocabulario Breviloquo, saavelsom i dt gamle
Juristers, og i Medicorum medii sevi Skrifter overfiodigen forekom
me, med den Opliusning, som nu om Dage haves : Og derncest
maae de sige os, out de iblant deres Stands - og Ordens - Brodre,
vcere sig Theologi, Jurister eller Medici, der, paa 20O. Aar ar regne
indtil nu, allermecst have excelleret, ikke have just vcrret dem, der have
selv lagt besynderlig Vmd paa Philologien, ja lagt Grunden til de
res herligste Forklaringer med sunde og rigtigen udsogte Etymologier? Saadanr kalder man da, at legge Grundvolden til Sandhed; ef
tersom det Ord Etymologia demarker egentlig en Sandheds Tale
eller Forklaring, nemlig afdet Grcekiste Ord
verus ; Hvorfore og Cicero kalder saadan Ordenes Forklaring Veriloquium. Thi
den
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den aabner os den forste Dor til en sand Videnstab om Tingen, som
ved Ordet eller Navnet betegnes, efter det som vi lcere i vor Skole
gang: Sure, efirempercaufam cognofcere. Vil MÑN NU tilMUtk déNNt
Dor, eller ved Ringe-agtning afstrcrkke andre derfra, ligesom det cy
stulde vcere Ulnagen vcerdt at indfore bemeldte Studium i et hvert le
vende Svrog, lige saavel som i Latin og Grcrkist, davil gandffevist
mangen Sandhed blive fordult, mangen PaiTage i vore Aandelige og
Verdfl'ge Love blive frerndeles stiult og formorkct, endogsaa for de
allerstarpsitrdigste: Og vores Ostersons GioiTarium paa nogle visse
siceder ingen b dre Troftere blive for vores Danste Juris Studiofis,
end Accurfius for de Latinste. I saadan henseende er det, at jeg ha
ver foretaget mig eet og andet Danst Ord, fornemmelig til vores
endnu brugelige Lov og Ret henhorende, af sin Oprindelse at udsoge
og forklare; og v-l for denne gang giere en Begyndelse med det Ord
Skrifte og Skriftemaal, four hos os brugestil at betyde ^yndsBckiendelse for Prceften, saavelsom Aflusningen. Hvilket naar
jeg baver giort, vil jeg indstille til enhver Lårdoms Elskere og rttstaffens Kiendere, om det Lt^molvZiste Studium er saa magert og
ldet bevendt, som det af nogle holdes for, og om det ikke er vcerdt
at legge nogen Fliid paa i vores Danst, lige faave! fom i andre Tungemaale.
i.

Skrift og Skriftemaal, at ffrifte, ffriftes, gaae ti! Skrif
te, staae Skrift, aabenbare Skrift, Skriftefader, Skriftestoel, og des tilhorige, ere faa brugelige og bekrendre Ord hos alle
og enhver iblant os, at snart ikke andre haves ril Brug i vores Danst,
til at betegne disse samme Ting med. Imidlertid er det dog lcrt at
kiende, at de ikke ere af Danst Oprindelse, men lige saavel som det
Ord, at Skrifte, komne af det Latinste Scribo. "Hcr sperges nu:
Hvor have vi bekommet disse Ord fra/ just ti! denne Ting, hvorved
intet forrettes striftliqt? Og hvorledes er siigftet Ord om bemeldte
Ting kommen ind i disse Nordiste Riger da det baade i Tydstland,
Frankrige og Italien heder gandste anderledes? Christen Osterson
stal ikke sige os noget til denne Sags Opliusning ; Og hans Autor
er
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er her alleniste Kong Chriftîani IV. Receif; ligesom samme Ord stede
ikke ogsaa, et hundrede Aar og mere tilforne, i Kong Chnftianî in.
Ordinantz, samt ligeledes i den Norske Kirke-Ordinantz af 1607. I
Ordinantzrrne haver man beholdet dennem uforandrede fra Pavedommet af; da man og ingen tid har havt synderlig andre Ord dertil,
saavit fom Danff Tungemaal gaacr, og saa langt i Tiden som vi have
nogen Efterretning/fraChristendonnnens Begyndelse af heri Nor
den. Sligt maae da komme dennem fcert for/ fom betcrnke at vore
forste Apostler, og Omvendere fra Hedenffabet til Christendommen/ vare dog Tydffe/ og man finder flet ingenstå/ det Ordene
ere i saadan Bemerkelfe bleven brugte hos dennem ; men i den stcrd
allene disse, Bigehen, BLgicht, Bichp, Beicht/ ligesom endnu i
denne Dag. Og disse sidste tresser nrand ey ringeste Spor til hos,os
Danske/ at samme her have verret antagne. End ogsaa i den gamle
LhristenRet, som Erke Biffop Wild i Lund har fammenffrevet
midt i det Tolvte 8ecnio, lerser man: TlM ffnln oc witialliMen/
at um man gøt* lønlika Synd, oc tackerr thcrrforeScrift/ før
cm han wardcer sirgtcedcrr, oc hauir han therr til prest Vient/
tha vare Orsakee. Gaaledes lasses langt rettere i den Edit, som Hadorphius har ladet trykke, end i den Danske/ fom findes bag ved Sier
lands Lov, hvor der staaer: for hver lønlige Synd, fom mand
gør og ffryther sig fore. I den Jydffe Lovs g. Bog §. 37. om
den der fanger Saar i Hore-Seng ere Ordene: Vorder hand ffriftet og fanger sit Formaal, da haver hand Airkegaarden, om
hand døer. . I den Norffe Hirdffraa, cap. 27. formanes til ad bøta
vid GUd / nred fyrrum Gkriptagange. Men, at jeg stal giere
kort/ giver jeg rnig den Frihed at fige/ det bemcrldte Qrd/ ja uden al
Tvivl Tingen selv heel og gandffe/ er kommen her ind fra Enge Iland,
og det med de Engelffe Brffoper og Prcester, i det Ellevte 8eculo, un
der Kong Knud den Stores og Kong Svend Estridsons Regeringer.
Thi hos de Engelffe vare de selvsamme Ord og Talemaader saaledes
udi Brug/ i en meget lang Tud f forend Christendommen blev ved
tagen af os Danffe. Man haver kun at flaae efter i Somneri og
Benions GloiTariis, hvor strap forekommer : Serifan, deliétorum confefliones exigere vel audire, item, pænas imponere, pænitentiam
exigere. Serift, confeflio, cenfura, pæna; Scrift-ff'xce, confeffio;
Scrifte
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Serifte, pœnitentiariusjconfeiïarius; Serif-bec, con feffionale/eu pœnitentiale ; ôtrz/rjfyr^parœcia,pœnitentiarii munus. Beda siger t sin Hiß. Eccl.
l.t.p.m. 341. ’’Quife ipfum pro peccatis fuisaccufatad poenitentiarium.
"fuum, haud poterit illum diabolus in diejudicii a ecu fare.” Dette oversetter Kong Ælfred: The the hineJyIfue wregeth to his Serifte for his Sytina»
ne mot bine eft Deofol wregen on Domes dage. I Kong A^thklred dtN Andens Kirke Love, ffrevne i Aaret 994. staaer: Ælte Synnemon Jcealhis
Serifteandettan. Og sidkN/ Udi sñMMt t Se Serift him feeal #t gehwyleu nt
thingum da Bote fieegan, h. e. Quodlibet peccatum quivis pœnitentiario
fuo confiteri debet. Et pœnitentiarius pro quibuslibet rebus ei poe
nitentiam, vel cenfuram imponat. Ligeledes i Kong Knud de«
Stores Love §. 10. og hunbrede andre Stcrder i bemeldte Sprog
gamle Boger. Soger man nu hos de Engelske Gioifatorcs, Lexicographos, og Etymologisier ; item hos deres Antiquarios, deres
tarbe Theologos, end ogsaa hos deres Jurifterz om Oprindelse og
Rede dertil/ da finder man sig sier hiulpen. Af Theologis have end
de beste / der have skrevet de Ritihus Ecclef# Anglican#, kller de Politia Ec~
clefiafiica, flaget mig feih og navne ikke engang disse Ord. jofinjohnfon i hñNs Colletlion ofall the Ecclefiaflicall Laws, Canons efe. NtkVMr dtM Vkl,
i den Oversattelse Hand har giert ñf the Penitential-Canons under an. Ohr.
96z. ja og fiere stader; Men aldrig satter Hand i sine Notis nogen
mindste forklaring derover. Giles Jacobs i fit Juridiske Lexica skiller
sig kun flet af dermed. Hand siger/ at "den Bodfardlges Antagelse
"til Confesfion blev i gammel Engelff kaldet Shreve eller Shrive (med
”Sh) hvoraf siden ffal vare kommen det endnu brugelige Ord befbrieved,
"derbetyder bandsatt; fordi saadan een seer ud/ som den derer
"skriftet/ og som man har lagt en uraalelig Poenitentz paa." Zeg
maatte sporge/ om vel noget kunde siges flettere? Confesfio, med
alle sine tilhorende Ord/ blev so aldrig i de Engel - Saxiffe Boger
ffrevet med sh; men beständigen/ som det endnu findes i dem alle med
Se; Serift 0g Serifan: Shrive 0g Shrift erm heel Nye Skrive-Maadt/ ikkt
mange 100. Aar gammel. Og at parre Shreve, maledicere, malum im
precari, med Akriftemaal' er ligesaa klogt/ som at derivere Cœium,
HlMMel/ af Celo, celare, (it ffiulk/ quia coelum omnia infra fe celat.
Skinner \ hans Etymologico L. AngHc<e har og feet denne Urimelighed,
og derfore erklarer fig/ endffiont ikke med fuld Vished, saaledes:
M
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’’Credo eíTe á Latino Scribere, quoniam feil, eorum, qui confite’’bantur, nomina olim in Catalogo feribebanturHñNs GitktNMg 0M
Oprindelsen af Scribere er aldeles ret; Men Aarsagen, hand anforer,
gier Tingen ikke af, som herefter stal vises. Minshæi Duflor in Linguas
er vel af alle Fortolkere her den flettefte; i det hand mener, at det
kommer à Scrinio, quail revelare peccata ex intimo pefloris[crinio. Sligt
er ikke vcrrdt at igiendrive, ja end ikke vcrrdt at lee ñf. Hand har og
ikke engang vidst/ at Serifan betyder ingensteds Confiteri i gammel En
gelst , men confesfionem excipere vel audire, item poenitentiam im
ponere. Confiteri heder gecythan> MM oftest 0g ñlmtndelt'gen andettani
hvoraf Andetnefie er Confeffio.
§. 2.

Gaae vi nn fra de Engelste, og tit vore Nordiste Lexicographos, da sinde vi hos een af dennem, som er den fordums lcrrde
Svenste Mand Olaus Verelius, en Forklaring i hans Léxico Lingua
Veteris, forfattet med disse Ord: ’’Skript (i Kyrkio-Laghen) eft Difcip"Una ecclefiafiicapeccatoribuspræfcripta&fubeundaf Hvilket er aldeles jVel
treffet, og har sin fuldkommen Rigtighed. Saa at her nu ikkun staaer
tilbage, og vil komme an paa, at udfinde, om det og stråledes er
gaaen til, at man egentligen, og proprie at tale, foreskrev Disciple
nen; eller tydeliger, om man paalagde Poenitentz eller den saa kalde
de Pligt og Bod med nogen Skrift, i de Dage, da saa faae Menni
ster, Gejstligheden fast allene undtagen, kunde engang lcrse Skrift,
eller kiende noget Bogstav. Jeg siger ja, at Oprindelsen haver vel
stråledes dertil vcrret; Og omendstiont de som Boden blev paalagt,
ikke vidste at lcese hvad der blev strevet, blev den dog givet striftligen,
deels til Ovrighedens, deels til vedkomrnende Prcesters og Sicrlesorgeres Efterretning. Herom vil jeg da nu fortcrlleden gandste Sags
Sammenhcrng fra Begyndelsen, saa at noklom stal kiendes, med
hvad Foye Scrifan og Senft have bekommet stig Betydning. Det er
bekiedt, at Christendommen blev ikke almindeligen vedtagen afEngelSapene, forend imod Enden af det Srette og Begyndelsen af det
Syvende Seculo, den Did Pave Gregorius M. stikkede den Munk
Augustinum derhen, hvilken siden blev den forste Erke-Bistop til Canterburg.
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terburg. Hand, med sine 40. Staldbrodre, ligeledes Munke, blev
faa lykkelig at faae overtalt Kong Ethelbert af Kent , som havde en
Christen Dronning, fod i Frankerige, til LEgte, ved Navn Bertha,
og siden at bringe en ftor Deel af Folket ri! at antage den saüge Lardom. Derpaa blev Chriftendomneens Fremgang Aar efter Aar ftorre, Biffoper tiladffillige Stifter ordinerede, Kirker ogKlofterebygde, og Kirke-Skikke indrettede. Hvorledes det i de Tider M m med
Synders Bekiendelse og Aflosning, kunde jeg vel her vtdtlosttgen
omtale, hvis jeg ikke holdte det for en bekiendt Sag, at man derudr
var meget streng og intet mindre end eftergiven. Thi efter at de gam
le Biffoper baade i den Grakiffeog den Latinffe Kirke, udi deres Kir
ke-Moder, og Paverne i deres Breve havde forordnet, hvad forPoenikentze, Bod og Fyldestgørelse der skulde giores for Synder, blev
der ffarpt holdet over, af de Geiftlige, og sielden givet nogen Aflos
ning, eller nogen Synder og Confitent tilstadet til HErrens Nadvere, forend den hannem paalagde Poenitents og Bod var fuldgwrt.
Hvilken Strenghed varede ved i den Vestlige eller Latinffe Kirke nce
ste n indtil det ottende hundrede Aar efter CHristi Fodsel; Men tog
siden mere og mere af, og stk en gandffe anden Skik. Britannien
giorde en Deel af samme Vestlige Kirke, saasom Christendommen alt
lcrnge tilforne var indfort hos de gamle Britter, ncrften fra midt i
Seculo 2. af, eller, som man regner, fra an.chr.176. da Kong Lu,
eius ffal vare bleven Christen. Den bemeldte gamle Skik har altsaa
havt sin Gange hos den: ; indtil deres Regimente gik til Grunde, da
Engel-Saxerne bleve Herrer af Landet, og de Christne Biffoper og
Prafter romde ind i det Land Wales: hvor der endnu var fuldt af
Christne Prafter og Biffoper, den Tiid Munken Augustinus kom
over til Britannien. Ved hannem blev nu, som jeg sagde, alt i Be
gyndelsen afdet syvendeHundret Aar Chriftendonnnen plantet hos En
gel-Saxerne. Dette haarde Folk, som fra Hedenffabet faa nys var
overganget, kunde ey finde sig i denne ffarpe Tugt, og for de Synder,
som de tilforne havde holdet saa ringe, underkaste sig filadanPlage, som
V ffoper og Prafter paalagde dem. Tvangen faldt mange af dennem
alt for haard. De ffulde vare Christne, og naar de vare faldne i nogen
Misgicrning, vare udelukke fra de andre i saare lang Tiid, indtil de hav
de udstaaet visse Straffer og Byrder. Satte de sig imod, og negtede
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flig Lydighed, bleve de med alle udelukke/ fom man kaldte at exrommu«
niceres eller bandstettes. Ingen Tvivl om, at de Geistligheds Strang«
hed jo hay som oftest/ varet for stor/ og at de ey have vidst at giere For«
fficel paa Synd og Synd/ og deres sterre eller mindre Afsonelser. En«
deligen skeede det siden i selvsamme syvende Hundret Aar/ omtrent ved
an. chr. 664. at en Erke Brsp ñfCanterburg dede / een af forbemeldte
Augustini Eftermand ; og derefter bleve de tvende Konger/ den af
Kent og den afNorthumber Land enige om en vis Engelsk Prast ar kal
de i hans stad. Hamrem sendte de an. 668. til Rom/ med Recommmdation til Paven, «amme Prast blev syg i Rom/ og dode: Og Pa
ven paatog sig den Omsorg/ at faae en anden Mand opsogt/ soin hand
strap kunde ordinere/ paa det ar Embedet ey skulde staae for lange le
digt. Hand tilbod denne Erke-Biskop Stoel til tvende, fom begge undskyldte sig. Endelig foreflog een afdisse tvende for Paven (som var den
Tiid Vitalianus og dode kort efter/) en gammel Grakisk Munk/ fom op
holdte sig samme Tid i Rom ved Navn Theodorus/ fod til Tarsus i Cilicien/ S. Povels Fode-Stad. Paven vilde ey gierne samtykke dette
Forstag/ i Henseende til den Forstier! og de Stridigheder/ som da alt
lange havde varet imellem denRomerffe og denGrcekisteKirke/i hvilken
sidste Theodorus var opdragen. Abbed Adrianus (faa hedde hand/ der
giorde Forflaget/) bod sig til at cavere for Mandens Orthodoxie : men
dette var ikke nok. Hand maatte love/ at vilde folge med Theodoro til
Engelland/ allene for at blive hos og tage vare paa denne Graker/ at
hand ingen Grakiff Surdey skulde blande i Lårdommen / eller indfore
nye Skikke i Kirken. Saaledes kom da denne Theodorus til Engeland/
og havde da nasten sine 66. Aar paa Bagen; men var derhos begavet
med et hyrtigt Hoved/ en kostelig Lcerdom/ og en ugemeen Klogskab
og Fermeté. Hand blev der i Landet meget velkommen / og levede i
stor Anseelse i 22. Aar/ og dode an. chr. 690. da 88. Aar gammel. Hand
udrettede der Donne Ting/ anlagde et Academie/ forskrev lcrrde Mcend,
lod indkomme mange Grcrkiske og Latinffe Boger/ foruden dem hand
havde bragt med sig/ og in Summa var en Stiftere afhvad som herligt
og nyttigt var. Ister lod hand sig vcere anliggende/ at oprette den for
faldne Kirke-Disciplin, og at stette Poenitents-Veesenet, med Aflosm'ng
og Communion paa en bedre Fod. Og herudi viiste hand sig at vcere
Mand. Thi uagtet, hand vel vidste, at Paven havde sat hannem en
Spion
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Spion ved Siden, lod hand dog som intet var, gik sin Vey fort, og
tog til Hielp af sin Grcrkiffe Kirkes Skikke, saa meget ham siuntes
Behov at Mre, til at forbedre paa de Latinffe med. Og dermed ey
allene opreyste hand Disciplinen, som tilforne laae herunder, men
end ogsaa bragte PoenitentzVerket t en rigtiger Orden, end det hid
indtil havde vceret ey allene i Engelland, men endogsaa i den hele
ovrige Deel af den Latinffe eller Vefter-Deel af Christendommen.
Hand fik sine Medbrodre Biffoperne ril, at giore neyagtiger Forfficrl paa storre og rniudre Synder , paa hrnrmelige Synder og aabenbare.
For de aabenbare og store, lod hand det blive ved det
forrige, med strceng Poenitentz og offentlig paalagt Bod: Dog
med saadan Forfficel, at i ftcrden for Let ar en bodfcerdig Syndere
kunde i forrige Tid ingen Deel nyde i Kirkens Gode, forend hand havde
fuldbyrdet sin Bod og Poenitentz til Punct og Prikke, som undertiden
kunde vare i mange Aar tillige: (Ja man veed jo, at i de ætofle Seculis
blev saadanne Syndere, u-agtet deres Synds - Bekicendelse og Bod,
ikke forundet Sacramentet forend paa deres Dod-Seng;) da forandre
de nu Theodorus dette saaledes, at saadanne kunde dog, efter et Aars
Forlob, andre efter sex Maaneder, stås til Guds Bord, omendffiont de ikke bekomme deres fulde Aflosning fra Boden, forend den var
fuldgiort. Herhos giorde hand og denne Anstalt, at naar nogen mcrrkelig Bod for store Synder, eller mange Synder tillige, blev paalagt,
ffulde Prcesten, eller og Biffopen i sine Tilfcrlde, give den beskreven,
hvorefter der siden kunde paaagtes, hvorledes den blev efterkommet.
Men til dette var nu her fornoden,at Biffoper og Prcester motte have en
rigtig infini ¿tion, og et flags Direétorium, at examinere Confitenterne efter, og til at paff? den rette flags Poenitents, Pligt og Bod til
enhver Synd. Theodorus forsiunede dem og herudi, og selv foretog
sig at skrive dennem et saadant Direétorium eller Poenitentz Jnstrux,
som blev siden kaldek Theodori Pænitentiale, og paa Landets Sprog,
Biscop Theodor's Scrift -Boc. Og var denne den allerforste as
det flags Boger, som man nogensinde har havti den hele Vestlige Kirke
af Europa. Derudi var foreffrevet Maaden, hvorledes nran ffulde til
noye udfporgcCsnfitenterne om bverSynd,med sine Omstcrndigheder,
oa prov:' deres Hrerters og Sin- s Bcff ffmheder, og deres Anger og
Ruelse, med videre ; Saa og hvorledes Boden ffulde efter alle Ting lemM3
pes
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pes og de Bodfcerdige paalcegges; tillige med Formularer af Trost,
Fornraning, Aflosning, og deslige mere : det meeste paa samme Viis,
som det studes i de Grcekiste Canonariis. Man motte nu sporge, hvor
ledes Paven fandt sig i dette / og hvorledes man tog saadanne NovitLteroptilRom? Zeg mener, ikke anderledes end vel. PaveVitaiianus
var alt dod an. 669. Hans Efterkommere lod sig vel og noye med, at
intet nyt udi Lcerdommen foretoges nf Theodoro, men allene i dm
omtalte Disciplin. Den kloge Pave Gregorius M. havde end og saa i sin
Did forklaret sin Mening om deslige Ting, i eet af sine Svar til Bistop
Augustin, der linder saalcdes: ”Mihi placet, ut five in faneta Roma
gna, five in Galliarum, five in qualibet Ecclefia aliquid inveniíti,
“quod plus omnipotenti Deo posfit placere, id licite eligas, & in An
ulorum Ecclefia infundas. Ex lingulis ergo quibusque Ecclefiis,
”quæ pia, quæ religiofa, quæ reéta funt, elige, & hæc quafi in fafei’’culum colleéta, apud Anglorum mentes in confuetudinem depone.”
Saa havde og Theodorus lkke nogen ringeste Correspondentz med Pa
triarchen i Constantinopcl eller sine forrige Medbrodre i Grcrkeland;
men var tvert imod lige saa ivrig i at handthceve den Romerste Kirkes
Myndighed og Hovedérdomme, som nogen anden Bistop af Roms
Tilhcrngere.

§. z.
Jadet er bekicmdt, at efterat man fornam, hvormegen Frugt og
Nytte denne Erke Bistop udrettede i Engelland med sin Scrift-Boc eller
Pænitentiaii, saa blkve andre uden for begierlige derefter, anstaffede
sig det, og indforde det i deres Stifter, saa at det ikke lcrnge derefter
varede, forend man, uden Tvivl efter Pavens egen Ordre eller Sam
tykke, saae at udkomme et ligedan Skrift fra Rom selv, som endnu er
til, og kaldes Pænitentiale Romanum. Beda giorde ligeledes eet i En
gelland, som har den Titel , de Remediis Peccatorum, strevet circa an,
730. Endeligkn haver Ecbert, Erke-Bistop til Jork, som levede midt
i det Ottende Hundret-Aar, i Henseende at Theodori Bog var for kort,
og ey just indbefattede alle forekommende Cafus, forfattet et vidtlofti«
ger Pænitentiale, hvilket man haver endnu i Engel Saxist Sprog, og
er at stude i den forste Tomo Conciliorum M. Britannia. Alle disse og flere
Direélo-
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Direéloria eller Libri Pœnitenûales vare imidlertid ikke grundede paa de
res Autorers / eller nogle faae Lcereres og Biffopers Gotfindende/ men
forft paa de gamle Kirke Fées Skrifter r meeft de Grcokiffe, hvoraf
end og nogle ere addere end det store Kirke-Mode til Nicæa, foin Anto
nius Auguitinus viser udi Fortalen til den af hannem udgivne Samling
af deslige Beger; Derncrst vare de grundede paa Pavernes Refponfa
og Resolutioner , og endelig paa Canones Conciliorum og Kirke - Mo
ders Beflutninger, fornemmelig af den Grcekiffe Kirke; foruden hvad
som Skribenterne selv/ Theodorus, Ecbricht, og saadannk/ havk/
af egen Erfarenhed og Eftertanke/ farne ve! overlagt Raad, her og der
tillagt. Og blev derfore den Bod/ som paalagdes, undertiden kaldet
med det Grcekiffe Ord Canon, undertiden med det Latinffe Regula,
undertiden Poenitentia canonice menfurata ; men oftest , og saa got
som almindeligen , med det bare Ord Poenitentia. At paågge Bod/
heder NU Poenitentiam imponere, indicere, injungere, diet præferibere , nit Canonem dare, vel facere, og PM Grcvkiff xavo^í¿6iv, Andenftceds kaldes det / dare alicui regulam. Ligesom og de andre phrafis
pajfiv£, Canonem, regulam, vel poenitentiam accipere, horde til
Confitenterne.
§. 4.
Efter denne Forklaring om Tingen selv/ og dens Latinffe og Grcrkffe Navne/ begiver jeg mig nu til Ordet at underlege, som den har be
kommet i det Engelffe Sprog, nemlig Scrift. Jeg har alt sagt / at
Bl'ffop Theodori Pænitentiale blev kaldet Scrift-Boc. MtN hvoraf
dette? Haver hand selv, motte man sperge, kalder den stråledes nraaffee, fordi den var samlet af de gamle Kirke-Fcedres/ Gråkernes, Pa
vernes og deslige andre Skrifter ? Eller er Ordet giort efter hans Tiid/
og hans Bog har stden bekommet flig Titel ? Og af hvad Oprindelse er
det da ? Jeg mener, at Bogen er kaldet stråledes i hans Tiid r og at Tin
gen / hvorom den handlede / hedde den Tiid Skrift / og saaledes Ordet
at have vceret til i detEngelffe Sprog, lcrnge ferend hans Ankomst der
til Landet. Ja, saasnart Synds Bekicendelse, Poenitents og Absolu
tion ere ved Christendommen der i Landet bleven indforte / mener jeg at
Scrifan er kommen til at betyde det/ som det alt siden er kaldet i alle En-
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gel-Saxiffe Beger og Kirke Love / nemlig, at foreffrive Bod og Poe»
Nitents f pænitenriam præfcribere, vel imponere, ogScrifc()ftrbeü)<
det Bods Paalcrggelse , som jeg vilde sige m strevm Bod, præfcripta
pænitentia. Visseligen ttt de af det Latinske, Scribere og Scriptum.
Jeg er og forsikret om, at disse Ord ere i sig selv crldere i Landets Sprog
end nogen Christendom i Engelland, og folgelig meget crldere end Engel-Saxernes Tider. Det er af deOrd r soin Romerne / i de Tider da
de vare Mester af Britannien /have indfort. Vore Jyder og Saxer
ne have derefter indfort deres endnu i Engelffm ved Magt blevne Ord
Writan, som er det gamle Tydffe Rizan og reizan, vores af Brug kom
ne Rite, og det endnu i denne Dag hos Jslcrnderne overblevne Ritan,
som heder ar strive. Men hvad kaldtes da at strive hos de gamle
Britter? Udentvivl hedde det saaledes, ligesom der endnu findes i det
Walliffe eller Cambriffe Sprog, som det heder tBas-breton, ja som det
endnu kaldes i det Jrlcrndffe Tungemaal. Thi hvorledes ffulde Ordet
vcere indkommen og forblevet t saa rigtigen overensstemmende i alle
disse tre Grene og Forvandte af det gamle Bnttiffe Sprog, med
mindre det ogsaa havde vceret i Stammen? I det Aremoriffe, som
nu kaldes Bas-Breton, i det Stift Treguier, heder at Skrive, just med
alle de samme Bogstaver / som det EugebSariffe, Serifan. I Diétionnaire Breton-François du Diocefe de Vannes, Scrlbvein, écrire. I
det Cambriffe eller Walliffe, er Scribere, YfgrifemyScriptum,
Yfgrifen-, feriptor , Yfgrifennydd. I det Jrla'ndffe Sprog / heder
Scribere, Scrjn, og Scriptum kaldes Scrjbjn. Hvad det Tydske an be
langer/ da tam ker jeg ikke at regne samme saancrr i Slegtffab med
det Bnttiffe/ foret par Hundrede Ords Skyld mcer eller mindre,
som de kunde have havt tilfælles. Men Scriba» og Scrifan, Scribare eg
Strife have de Tydske lige saavkl havt i Brug/ for scribere og scripto
re ; som er klart af Otfrido, og Tatiano, ja flere. Det staaer og der
hen , enten de Tydffe have faaet dem umiddelbar af Romerne, lige
som Britterne; eller og de have bekommet disse Ord siden efter/ med
en Deel af den evrige Lcrrdom og Boglige Kunster / fra Britannien.
Imidlertid siunes det, at udi den Egn af Tydffland, hvor Codex
Evangeliorum argenteus, der forvares endnu til Upsal / er ffreven,
har frifan og gefebriban ey vceret saa brugelige; eftersom Scribere he
der der stcedse mxljan og gemæljan, som tr, pingere, at male.
§. 5.
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§- 5.
Herncest haver jeg denne Tanke, som jeg hermed vil have ind
stillet til lcerdere Folkes Paadsmme, at bemceldte Ord/ Scrifan og
Scrift, eller hvorledes de ere end dleven udtalte af de gamle Brikker/
have hos dennem havt i Hedenffabets Tider en Religions Bemærk
ning/ henhorende til Afguderiet, Orakler, Tegns Udlcegning, Prcesternes Giensvar, og flig deres Overtroe. Thi udi saadan Bemærkning
vare endogsaa Romernes Scribere og Scriptura; og bleve i Besynderlig
hed brugte om de Hedenske Præsters Svar, og deres Udtydninger paa
de Tegn som gaves af Guderne. Man studer dette stråledes hos de Latinsse Auétores, uran finder det og hos Grcekerne om deres
Sophoclis Scholiaftes giver Forklaring herom/ i sine Anmcerkninger til
den Tragedie Trachinie. Hand siger'/ atdktvarstrdvaniigt/ at de som
spurdte Oraklerne til Raads, de pleyede at tegne og opssrive hvad Svar
de fik, i famme Mblik/ paa det jo ikke noget Ord eller Bogstav deraf
ffulde gaae dem af Glemme. "ES’S? m T8Ç
7/s¿(p£ív, ‘ha p.-)\ xådwrcu, heder det bos bemeldte Skribent, ad verf. n%3«
Cicero betjener sig af Scribere nasten i lige Bemærkelse/ iden bration
de Harufpicuni Refponfis, cap. $. ’’Refponfum harufpicum hoc recens
”in concione recitauit; in quo cum aliis multis jcriptum etiam illud
”eft,loca facra & religiofa profana haberi.” Og i det lO.Cñpitel i samme
Oration : ”De ea re firiptum efl, poñulationes eíTe Jovi, Saturno,
•’Telluri, Diis cœle’ftibus.” Diste bencevnte Scceder haver og den
leerde Jacobus Gothofredus anfort / til at opliuse den Lov af Kceyser
Conftantino M. som er udgiven Anno Chr. Z2l. og linder saaledes:
’’Si quid de Palatio noftro aut ceteris operibus publicis, deguftatum
’’fulgore eíTe confhterir, retento more veteris obfervantiæ, quic”quid portendat, ab Harufpicibus requiratur , & diligentiflime
”fcriptura colleéla ad noftram fcientiam referatur : ceteris etiam u’’iurpandæ hujus confuetudinis licentia tribuenda; dummodo facri’’ficiis domefticis abftineant, quæ fpecialiter prohibita funt.” Mage
man ikke undre paa , at denne flags Overtroe og pur Hedenffe Skik
var i saadan Estime i det sterde Hundret Aar afChristendommen og at
Kayser Conftantinus M. motte endnu taale/ ja holde den selv ved lige/
N
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gandffe 9. Äar, efterat Hand var bleven Christen, og arbeidede ivrigen
paa Cyristendommens Fortplantning ? som sees af den nu oplceste For
ordning i der staaer i Codice Tbeodofiano, lib. XVI. Tit. X. de Paganis, Sacrifiáis & Templis §. 1. Mege t mindre er det da Under/ om den blev no
get lcrngere ved hos Almuen i Britannien r og andenstceds. Vil man
blade de gamle Kirke-Love, Concilia, og Capitularia, igiennêM/ stal
man finde hvorofte Biffoperne / jade hoyeste Regentere have advaret
om og forboder samme og dcflige flags Superftmoner og Hedenskabs
Levninger. Min Mening er derfore / og min Hensigt med denne Anmcerkning, saaledes, at i Britannien Har/ efter Romernes og Grcekernes Viis/ Scribere og Scriptura, (eller efter Brittiff Mund-Art
Scrifan og Scrift,) vceret til den Hedenffe Overtroe egnede og approprierede; DeHedenffe Prcesters og Spaamcrnds Giensvar er bleven
kaldede Scripta og Scripturæ. Sidm har man transfereret dem fra
Hedenffabet til Christendommen; ja end ogsaa med denChristne Gei'stligheds gode Villie og Connivence ; saa at de her ere komne til / at be
tyde de Christne Prcrsters og Biffopers Raad og Giensvar, til dem som
bekrcrndte deres Synder imod Gud, føgte at faae Naade r samt at vor
de underrettet om hvorledes det ffulde ffee. Det er da flet ikke gaaet an
derledes til med Scribere og Scriptum, end med en heel Deel andre
Ord/ for Exempel: Holtia, Libamina, Vigiliæ, Aqua luitralis,
Confecratio, Inauguratio, Lituus, Infula, Sacerdos, Pontifex,
og flere, alle samtlige ikke udi Christendommen opfundne/ men fra He
denffabet til Christendommen hvert og eet overbragte. Ja er det ey li
geledes ffeet med de Ord Templum, Fanum, profanus ? Saa vidt
endogsaa / at de selvsamme Templer undertiden, der havde vcrrer byg
te til H denffe Afguder, og i lang Tiid giort Ofringer derhos til Afguderne, bleve siden tit Kirker/ og indviede ril den sande Guds Tieneste.
Herved kand jeg ikke undlade ilf anføre et aandffe mcrrkkligt Brev / som
Pave Gregorius Magnus har ffrevet / til at raadføre B?ffop Auguftinum, (bi tt samme som jeg tilforne har mceldet om der omvendte EngelSaxerne til Christendommen;) baade fordi samme Brev just betreffer
En zelland/ saa og handler om hvorledes det er gaaen til > at eet og an
det er af Hedenffabet bleven beboldet/ og er indkommet i Christendom
men. I Brevet, føm man tresser i bemeldte Paves Registrants 9.
Bog/ num. 71. og er ikke íú Biskop Auguftmum stiv/ mm til den
Frantzo-
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Frantzsste Abbed Mellitum, (som da reyste over til Engelland, hvor
hand og siden blev Biskop,) haves diste Ord: ”Cum vero vos Deus
’’omnipotens ad reuerendisfimum Virum fratrem noitrum Augufti”num Epifcopum perduxerit, dicite, quod diu mecum de caufa
’’Anglorum cogitans rraétaui, uidelicet quia fana idolorum deftrui
”in eadem gente minime debeant ; fed ipfa, quæ in eis funt, idola
’’deftruantur. Aqua benedidta fiat, in eisdem fanis afpergatur , al
oraría conftruantur, reliquiæ ponantur: quia fi fana eadem bene
’’conftrudla funt, neceiTe eft a cultu dæmonum in obfequium veri
"Dei debeant commutari: ut dum gens ipfa eadem fana fua non
’’videt deftrui, de corde errorem deponat, & Deum verum cogno’’fcens & adorans, ad loca quæ confueuit, familiarius concurrat,
’'Et, qui boues folent in facrificio dæmonum multos occidere, de’’bet his etiam hac de re aliqua folennitas immutari : ut die dedica’’tionis vel nata litio fandiorum Martyrum, quorum illic reliquiæ
’’ponuntur, tabernacula fibi, circa easdem Ecclefias, quæ ex fanis
’’commutatae funt,de ramis arborum faciant, & religiofis conviviis
’’folennitatem celebrent. Nec diabolo jam animalia immolent, fed
”ad laudem Dei in efu fuo animalia occidant, & donatori omnium
”dc fatictate fua gratias referant : ut dum eis aliqua exterius gaudia
’’referuantur, ad interiora gaudia confentire facilius valeant. Nam
’’duris mentibus fimul omnia abfcindere, imposfibile eífe non du”bium ett &c.” Og paa saadan Viis er det at jeg tanker (dog udcn at
paanode andre min Mening, eller stride stark derfor,) at endogsaa
fra de forste Tider af, da Christendommen i Seculo 2. blev vedtagen af
Britterne, ere diste Ord, Scribere og Scriptum, bleven beholdne, og
tilegnede den Deel af Kirke-Disciplinen, hvorudi Synds Bekicendelse for sin Sialesorger, med tilhorende Bods Paalcegning var befat
tet. Og hvorfore skulle ikke Scrifan og Scrifr vare af Latinen?
naar der haves i samme Engelske Kirke saamange andre Kirke-Ord,
ligeledes af Latinsken, fra de celdste Tider, saasom Abfolution, Sacerd, Preft, Diacon, Mu nnu c, Bifcop, Reps eller Refponforium
og stere? I det Cambriske eller Walliske Sprog heder en Prcrst,
Ofteiriad ; Oster, eller facrificium, Offrwm, og Sacrificare,
OSrymmu, nemlig af offerre. I det samme Cñtnbciffe finder jeg
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onfiia Peccatum kaîdet Pechod, som det dog ingentid kaldes hos EngelSaxerne/ men ftcedft H/å, ligesom i Tydst og Danst.
§.6.

Jeg kand ikke negte, at det er jo kommet mig fært;for/ at de
Engelstes saavel Gejstlige som Verdslige Skribentere, Theologi,
Jurister og Antiquarii, saa og deres forhen opregnede Lexicographi,
Gloifarores jog ideres lige, ikke have bemærket noget om denne TlNg.
Ingen har vildet tænke paa, at Scrifen og Scrifte havde nogen Forvandstab lned det Latinste Scribere, undtagen den eniste Skinner,
Ler har giættet til, at Scrifan var confiteri, maastee fordi Confitenternes Navne bleve strevne i et Register.
Men hvorfore have de
brave Mænd ey paaagtet/ at de havde desforuden i deres Sprog,
Scrivener, som er en Notarius , og the holy Scripture ? Dette sid
ste veed jeg ey om Engel-Saxerne have nævnt saaledes; thi mig er
ikke andet forekommet end the halige Gewrite. Endeligen, efter
at jeg havde udfort og sluttet min Afhandling / ja oplæst den samme
i vores Forsamling/ er mig faldet i Hinder Franciici Junii Etymoiogicum AngUcanum, som nyligen, efter mange Aars Forventning, er
udkommet, og trykt til Oxford an. 1743. Og i denne Bog, kand
jeg da sige, at have fundet noget restassent paaagtet og sammen«
sogt/ baade om bemældte Ords Brug ide gamle Engel-Saxiste
Skrifter/ saa og om deres Herkomst af det Latinste Scribere: Hvil
ken Herkomst Junius ey allene troer, men beviser, med en Deel af
Exemplerne, hand af gamle haandstrevne Gioílarüs anforer. Jeg
mener derfor ey at kunde giore bedre/ end at indfore her hans hele
Lidhen horende Artikel; Samme er forfattet, fom folger: „SHRI„VE Chaucero eil Fateri, confiteri. Al my fecrete to you J plaine
„and fihrive. (Ch. Dr. 2206.) Shrift, Confefiarius. Shrift-Silver,
„Argentum ConfeiTario datum. Ceremonias, Geficrifu. Ceniuram,
„the Gefcrif. Edictis, Gebennum oththe gefirifum. Abdiétis, Forficrife„niim. Jurisconfultus, Jurisperitus, Rihtftrifend and Doni fettend. (ilia
„pleraque ex Gloffis ineditis defumpra.) Sodome forletón thone Bridéis
„thæs eges, tha h> ne fierifon hvæther hit være the dæg the niht tbonne hi fiyngodon,

„h. e. Viri Sodomita? excuíferunt frænum timoris, quum non con„fite-
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“fiterentur crimina diurnis noéiurnisque horis perpetrata, (ex Gre“gor.Paftoral. LV,I.) Sva Bifceop him tœceand his Scrift him vißge. h. e.
“Sicut Epifcopus docebit & Pœnitentiarins confuler. (ex Edmundi
“Regis Legib. Ecclef.) Scryft-Scire, parochia, (ex Canuti Regis Legi
bus Eccles.) Scrift-fprace, Confesfio. (ex Canuti R. Legib. Polit.)
“Neque eft quod ullam nobis moveat admirationem, patres noftros
“oli m Scribendi verbo e ffe ufos, in rebus fcriptam plerumque eccle“fiafticorum aut jurisperitorum decifionem poftulanribus. De Ale“mannico interim Scriben multa diximus in annotat, ad comma 3.
“prooemii Tatiano præmisfi.“ Og sññvidt har Junius OUI dette Ord'
Hans Raisonnement i Slutningen er og rigtigt; Men Skade/ at
hans Arbeide oz Anmærkninger over Tatianum ikke ere, saavidt mig
er bekiendt/ nogen Tiid kornne for Dagens Lins.

§. 7Hvad nu samme larde Mand Franciscas Junius vilde, saafremk
hand havde levet, have domt om mit Indfald, forstaae om Anled
ningen til disse Ords Scrifan og Scrift deres Brug udi Bigte-oq Poenitents-Vaienet, lader jeg staae derhen. Hand kunde maaffee have
samtykc deri og givet mig Ret. Za maaskee ikke: Thi hvorefte
steer det ey i deflige Underlogninger, at endogsaa de alfírrimeliañe
Paafund finde Modsigeller, og ikke fornoye enhver? Mm ikke kunde
hand have sagt rued foye, at vemeldte mit Indfald var hans Forkla
ring imod. Vi komme begge overeens udi (1. At Ordene ere af det
Latinste Scribere; (2. At de henfte med deres Benuerktting til m
stciftlig Decision, eller, lom min Forklaring liuder, til Svar ogErklcering paa det omspurte. Hand har observeret, (hvorpaa hand og
grunder fit Raisonnement,) at udi de gamle haandffrevne Gioflisßf
Cottons Bibliothek bruges samme flags Ord om Ceremoniis, Ech
áis, ogjurisconfultis; Altsaa flutter hand, at det steer i lige saadan
Henseende med Confesfione og Confefíáriis. Zeg har intet endeligen at sige paa denne Slutning. Zeg legger dog Dette dertil, at naa'r
vi tage for os ar exammere de Latinste Ord, Scribere, Scriptum,
og Scriptura, da maae jo tllstaaes, at disse orugas ligeledes on! mangchaande Ting, nu om Love og Forordninger, nu om Borgen og
N 3
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Caution, NU om Vexler 0g PengeForffrivelstr/ nu om Testamenter/
nu om Spaadommes og Tegns Udtydning/ nu om Krigs folks Vcerving/ nu om Told og Accise: Og altsaa haver hver assisse faa adskilte Bemærkninger sin scrrdeles Henseende/ som dog allesammen
convenere til Eet/ nemlig de endes og lebe ud paa Skriverie/ just
fordi der i Begyndelsen blev ffrevet i enhver af disse opregnede For
retninger. Ligesaa i det gamle Engelffe: Ceremonia blev kaldet
Gefcrifen, fordi man derudi rettede "sig efter Forffrift. Ligeledes
havde det sig med Love/ Domme/ og med Raadforing i ProcelFer.
Men hvad Synds Bekiendelse og hvad Bod for Synd angaaer/ da
mener jeg/ at dertil ere de samme Ord tagne t Brug / just fordi de
havde vcrret brugte i nogenledes lige Forretninger hos Hedningme
forend Chriftendommen.

§. 8.
Imidlertid vil jeg nu anstille mig/ som den / der allene vedbliver og gandffe antager Junii Forklaring / uden at tcenke i mmdste
Maade paa min egen. Jeg kand og giore dette saa meget des oprig
tiger / som det samme har eengang varet min egen og forste Tanke/
forend jeg nogentiid faae hans Bog. Derpaa har jeg og Folk til Vid
ne. Hans Ord linde/ fom vi have hort/ saaledes: ’’Non eft quod
’’ullam nobis moveat admirationem, patres noftros olim Scribendi
’’verbo eile ufos, in rebus (criptam plerumque ecclefiafticorum aut
’’jurisperitorum decifionem poftulantibus.” MkN hvi hñk hand ikke Ud
fort os dette videre og forklaret det med flere Ord/ ja og med Bevi
ser og Exempler? Dette om Jurisperitorum deciiione vil jeg gierne
skienke ham/ og gaacr vel an som oftest. Men hvorledes kand hand
sigt/ at Ecciefiafticorum decifio ffeede ssristlig / naarsomhclst Scrifan bemcrrker ikkuns Confiteri, og Scrift en Bigt Fadcr eller BodsPaaleggere? Var det en Provste Modes / en Confiftorii, en Tam
per Rets/ eller anden Gejstlig Dom her betydedes/ davar Sagen
klar/ og behovede intet Beviis eller Exempel. Men hvad ffriftligt
passerer der imellem en Confltent og hans Bigt-Fader? Detffuldede
gode Mcend/ (ja ey allene Junius/ men ogsaa de mange andre/ jeg
har navnet/) opliust/ egsagt os hvorudi fligSkrivenbestod; paadet
ingen
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ingen skulde tcrnke/ med Skinnero, at det var forti Klokkeren ffrev de
res Navne op der gik til Skrifte. Jeg vi! da forlege/ hvorvidt jeg
kand komme i Tinge»/ eller og jeg vil strå derhen/ at faae andre
opvakt/ ti! at sige os noget rigtiger og bevisliger. Det er allerede
sagt og bemcerket i det foregaaende/ hvem der var, der latte Poenitentz-og Aftosnings-Vcesenet i sin rette og bedre Skik i Engelland/og
som ffrev det forste Direétorium for Bigt - Hovere / eller forste Li
brum pænitentialem, man har nogen sid havt i den hele Vestlige Christenhed; Nemlig det var Theodorus Erke-Biffop tilCanterborg/som
dode i det Aar Christi 690. Jeg har og tilforne W om ham iblant
andet, at hand forordnede / ar naar nogen mcrrkelig B-d forster
Synd/ eller for mange Synder tillige/ blev paalagc z skulde man
give den beskreven/ paa dec der siden kunde paa-agtes, om og hvorle
des den blev efterkommet. D'r have vi nu Skriveriet. Saadant
havde Theodorus, der var en Gmker/ lcrrdt af sine Landsnrcrnd/ eg
at hand ffrev en Poenitents-eller Scrift-Boc, var ikke hansPaafund,
men efter deres Exempel. Hos Grcekerne vare fligevireLoria ConfeiTariorum, og Libri Canonarii eller Pænitentiales i Brug / langt
for end Theodorus blev fod. Der stod ogsaa i de samme befalet, at
Prcesten ffulde give den Bod ffriftlig til Confiten ten/ som hand lagde
ham paa for de Synder hand havde digtet. Der er endnu tilafsamme flags Grcekiffe Boger; og den Frantzoffe Presbyter Oratorii Jo
annes Morinus hav/ udi Anhanget til sit lcrrde Verk de Adm'mifiratione
Sacramenti Pœnitentiœ, udgivet nogle deraf. Deriblant er een/ med den
ne Titel / Td£iç tot E¿c/zoÁorya/x.£voüv (det er / en Skrifremaalñ Edrd>lnantz/) hvis Forfattere/ ved Navn Joannes Jejunator, levede midt i
SeculoVi. og blev lcyage efter, under Kcyyser Manririo, giort til Pa
triarch i Conftantinopel. Udi denne Bog befales udtrykkelig , at/
"naar Prcesten har hort den Bodfcerdiges Bekiendelse/ og har paa"lagt hannem Straf og Bod for hver Synd/ ffal hand og give ham
"samme Paalceg og Bod beffceven: " Hvilket heder i OriginaltN/
Btojc-i dvrw èyyçàcpwçTyv ¿vrofaw åvT§, yysv tt¡v eiuripvriv. Iigeleå's ktandet
Pænitentiale, af yngere Alder / kaldet Joannis Monachi Canonariui >
fom befaler det selvsamme/ med disse Ord/ i Dansk oversatte : "Naar
"nu Sicylesorgeren haver udsvurt alt dette af den Bedfcrrdige , da, i
"henseende til, og efter noye Betragtning af hans Kecyster, "men end-
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/nurnereihemeendc til hans Anger og Ruelse r og hans ydmyge og
'vcemodige Hiertes Graad, samt ti! de Almisser, som hand erklcrrrr
/sig til at give, eller har Evne at give, og endelige« eftersom hand
/besinder hans Troe åndende og hans Forstet ivrigt, skal hand paa'lcegge ham Pomitentzen/ og meddele ham den ffriftlig." Og dette
sidste heder og der i Texten: iïiiïovai áuT'Jú ’¿yypaißoy ri}v '¿tutí/xvjw* Her ha
ver man jo klare og rene Ord. Og lad nu vare, at min forst-anforte
Tanke om Tingens Mide og Brug fra de gamle Brikker/ ey var rig
tig; Saa behoves dog nu ikke lcengere at sperge/ hvoraf Poemtents
og Bod er bleven kaldet Scrift i Engelland; naar man veed at Theo
dorus ffrev der i Landet sin Poenitentz-Bog efter de Grcekiffe ; og man
derncest fastsirtter, at hand forordnede/ efter Grcrkemes Viis, at give
B)dm beskreven.

§ 9*
Denne ommceldte Viis havde vel ikke alle Tider, og hos enhver
Cousirent, men dog mange gange et flags Fornodenhed i sig, naarsomhelst man ffulde folge de omtalte Poenitents-Boger og Canonaria; hvor derved alle Synder stod anskreven, hvad flags og hvor me
gen Bod og Forsoning der horde til hver afdennem/ ligesom nmn kun
de forestille sig en Tarte Bog eller Told-Rulle. Jeg stettcr, enConsitent bigtcde paa eengang en halv Snees Synder r flere eller fcrrre,
ikke seer jeg, hvorledes hand kunde saa just beholde i sin Hukommelse,
hvor mange Dages og undertiden hele Aars Faste paa visse Dage/
hvor mange Reiser eller Spads wgange med bare Fodder/ paa de eller
de Tider/ hvor mange Psalmer at bede/ hvad for flags LEde-Vahre at
holde sig fra , og det mere paa een Tiid om Aaret , eller paa SogneDage/ og mindre paa visse hellige Dage/ med meget andet deslige,
som hannem blev anbefalet for hver Synd i særdeleshed? Og hvor
ledes kunde hans SognePrcest have Oye med ham, og passe paa, at
Poenitentzen (som ofte blev paalagr ikke af ham, men afen saa kaldet
Pænitentiario, eller af Biffopens Vicario,) blev opfyldt, saa at den
V dkommende kunde siden agtes forligt med GUD? Derfore sik mand
vel i saa Maader at have noget ffriftligt. Vel troer jeg, at den mind
ste Deel afConfitentcrne vare saa kyndige, at de kunde lcrse Sedde-
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len, helst i de Seculis, da det var ey sññ gemeent at kunde lcrse og
ve- Men hertil var Prusten, som De boede hos, forpligtet, at læfe
den iblant over rned dem, og erfare, paaminde og raadfore dem, om
hvad der var fuldbyrdet af Boden, og hvad der stod til Rest. Og til
den Ende besogte man ham i det mindste tre gange om Aaret: Saaledes var drt forordnet i den Grcrkiffe Kirke. Jeg bekiender imidler
tid, at der forekommer saare lidet, enten i gamle eller nye Boger,
om delte flags Skriverie : Og man kunde see sig temmelig vel forsy
net med hvad som horer til en god Samling af Theologiffe, KirkeAntiqvitcets og mange tik Poenitents og Difciplinam Ecclefiafticam
horende Skribmtere, og dog ikke have ftrndetdet ringeste derom mel
det. Thi hvad angaaer den saa bekiendte og mangestceds citerede
Pave Leonis M. 8vde Epistel til Biffoperne l Campanien, om Fol
kes Skrtftemaal og Bekiendelser ikke at tage ffriftlig, og lóese dem of
fentlig op i Kirkerne, da kommer den ikke ved vores Materie. Her
tales 'ikke om en ffriftlig Brkiendelse, men en ffriftlig Bods Paaleggning, og det efter en gandffe hemmelig Bekicrndelst. Morino maae
man lade det Lof, at hand ey gandffe har gaaet det forbi, men i sin
fierde Bog de Pænttentis Sacramento cap. 19. §. 2. ffrevet dette: “Cmr
“varia effet poenitentia, & per multos annos varie exercenda, c.s>
“tisque feltis pro magna parte remittenda, illius agenda ratio[criptis tra“Matur, ne lapfu temporis e memoria elaberetur.“ Item tilforn e,
i samme Bogs 17. Cap. §. 3. siger Hand: “Cetera Presbyter, cuicu“ræ erat Pœnitens, ex libro pœnitentiali edocebat,
[criptis plerumque
“tradebat■ " Men denne Skik er temmelig tiligen bleven afffaffet, ja
gandffe geraaden i Forglemmelse, ligesom den aldrig havde verret til.
Den er og ikke eengang bleven ncrvnt i den Dispute, som i de sildigere
Seculis er af de Romerff Catholffe Casuister bltven bragt paa Banen
em denne Qvcestion: Hvad den Poenitent ffal giere, der haver for
glemt noget af Poenitentzkn, som Prcrsten havde paalagt Hani? Hvor
til nogle have svaret, saasomRichardus og Silvester, at hand fik at
gaae til Prcrften iglen, digte paa nye, og hugst sin foresatte Bod
Desbedre siden. Men flere, nemlig Nauarrus, Soto, Rodericus og
fast alle nye, sige ncy, og det med saadan Grund (efter Mariani Cosieni Beretning i hans Tabula Naufragii, pag. z^.), at Aflysningen,
der forkyndes af Prcrften tillige med Bodens Paalegning, tt altid
O ‘
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kraftig i henseende til den aandelège og cevige Straf, omendffiont
man forseer sig uforscrtligen i den timelig paatagne Straf og Pligt:
Mankand (sige de,) paalegge sig selv nogen anden deristcrden, eller
naar man en anden gang digter, bekicende saadan sin Forglemmelses
Synd. De gamle vare mere omhyggelige, og have i deres CanonariistOe efterladt at formane Prcrsterne, at komme de Digtendes Ihu
kommelse til Hielp, paa det de ey ffulde have fornoden at komme oftere
igien, og spsrge sig for om hvad de havde glemt. Biffop Ecbricht
siger i sit Pænitentiali-. "Quotiescunque dederis confilium peccanti,
"toties da illi pænitentiam, & die ei ftatim, quantum debeat jeju"nare & redimere peccata Tua ; ne forte obliuifeatur, quantum eum
"oporteat pro fuis peccatis jejunare, & necefle fit tibi, ut iterum
"exquiras ab eo peccata ejus, ille autem forfan erubefeet peccata
"fua iterum confiteri, ut inveniatur jam amplius judicari a re." Her
kunde sperges, om det ey havde vceret vel saa got, at giere disse Poenitentze-Beger, (eller, rettere at sige, Synde Taxationer) alminde
lige/ og ladet dem komme i hver Mands Hcender? Derved kunde
Prcrftens Arbeide vcrre lettet. Synderne kunde felv vidst deres Dom,
og saa snart nogen Synd var begaaet, kunde den timelige Strafeller
Forsoning vcrret tilrede, og ikke vcrre underkastet Forglemmelse? Ney,
langt fra at dette blev tilladt; som og ikke havde tient, uden til des
mere Forargelse; ey at tale om den Jnconvenientz, det forer med sig,
naar hver Leigmand ffnlde vcrre lige saa klog fom Prcesten. Der
blev end ikke alle Klerker eller studerte Folk tilstcrdet saadan Kundffab.
Derfore ffriver og Biffop Ecbricht, ncrst efter de nyligen anferte Ord :
"Non omnes Clerici, qui inveniunt hanc feripturam, ufiirpare de"bent, aut legere, nifi foli illi, quibus neceíTe eft, Presbyteri. Si
"autem rieceflitas euenerit, & Presbyter non fuerit præfens, Diaco"nus fufeipiat pænitentem." Derimod findes alligevel en gammel
Grcekiff Nomocanon, som er at sige, et Udrog eller Samling ñfmange Kirke Forordninger, udgiven ex MS. ved Cotelerium i hans forste
Tomo Monumentorum Eeclefîœ Gr<ecœ -, udi hvilken haves disse tre mcrrkelige Artikler, som ere §.176. 177. og 178., og linde saaledes:
¿^^circrd^sv áv, wa, toç fepsïç
tol
cÍ/utov ¿r£opoXc”f¿i&cit 7^
acowTCtg
Q/amwç A Tcíg
qtctçà tov røom^v éy^oåCpuag
v Xvod

à^vàici

X'får^v tu)v iÎ/xâ^t^svcov»
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X0TjU,iX8Ç ¿X T8 XOÍT OÁÍ78; &Sgortivsiv. ”Z) T^ÎÇ T8 8VÍ01UT8 T8T8Ç &nWX€'iïTSC&tti ,
yTTO/XV^TSiV ¿¿UTidy TtoV ¿oÔévTûüV O^OÜV, "Z) 'TToS^ÏV f¿^ ÄVTTOÏÇ iiÇZVGl , Z7 TOÏÇ
3<ochovo/ç, iroèVi toïç ¿fjßaSpiotc. Paa Danff heder dette: "Vi forord-

"ne hermed/ at Prcesterne maae have Tilladelse / at digte foruden
"nogen Skrift, saavelsom og alle de der have studeret. Ligeledes at de
"maae af deres aandelige Fcedre tage Befalningerne om Bod og
"Pligt bestrevne, paa det man ey ffal vcrre ukyndig om sine Synder,
"eller og forglemme dem. Leigfolk bor dem ogsaa at drage en aan"delig Olnsorg for, og det for hver i sier, eller faae afgangen; Item
"atbefoge dem tre gange om Aaret/ og da paammde og erindre om
"de Ting, der ere dem foreffrevne at fuldbyrde; formanende dem der"hos til ak elske deres Purster, og Capellaner, og alle som staae ino"get Geistligt Embede, og at de ey sige dennemimod." Afdisse Ord
lan er man/ at de omtalte Poenitentz Boger maatte ikke komme i Leig
folks Hander; Men til de Gejstlige (nemlig, deber ey vare Pænitentiarii eller aandelige Fadre,) maatte marvel give et Udtog deraf;
I faa Maade behov ed e disse ikke, naar deconfiterede, at tage Boden
beskreven. Fremdeles, paa M at Pænitentiarius, eller Prcesten som
horde Bigterr, ikke skulde i noget Stykke tage feil, ja til at forekomme ald ond Tanke og Mistroe til hannem af Confitente«, maatte
hand hver gang tage med sig i Skrifto Stolen sit Direktorium eller
Pænitentiaie. Saaledes naar hand havde det ved haanden / kunde
hand strap see efter, hvad stags Bod der horde til hver Synd. Naar nu
Conficenten var faa vidt, at hand kunde selv lcese, lagde Prcesten hamBo»
gen for Oynene, at hand derubi kunde see sin Dom, og at ham ey steede
nogen Uret- Saaledes staaer der udi eet afde Grcrkiske Canonariisjn
Append. Morini, pßg. 120. Kai p.srà t; èçwrvirai àvrov naret âetttov , rtiáaai
rov itívana, 7.al èç&ùwrov Ôtto’ïov a/za'pjTj/za Èqi, nuraÄaßs àvrov ‘épt/itçocSev tï?ç
ß'ßÄs ravr/i; , t) ôrto'ïov áp.á§TV,p,á Uu S0Nl fl’ Í Dansk oVersgtt t "Nñav

"du saa haver udspurt Ham til dttallernoyeste, (om hvert afforncevn"te Stykker,) da tag dit Register fat, og eftersog, hvad for et flags
' Synd det er, og lad saa ham (Confirenten) gaae selv frem for
"Bogen, at hand fand see hvad for Synd det er, og hvad Bod der he
jrer ttl."
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Saa var endogsaa i flere henseende denne Maade nyttig,
(jeg taler efter de Tiders Vris,) ja det var undertiden fornoden, at
meddele Poenitentzen striftlig. Thi baade kunde Let hende stg, at
den som havde bigret og raget imod Poenitentzen, maatte begive sig
udaf Distriktet, forend den var tilfulde efterkormnet. Saa hendedes
og sommetider, at Ler forekom een eller anden vanskelig Casus, som
den ordentlige Bigtfader ikke maatte, eller troftede sig til at domme
paa, men maatte henvise den til Bistopen eller hans Vicarium. Til det
forste flags Tilfcelde henhorer denne Artikel i Concilio Toletano XI. cap. 7.
“Si exilio vel retrufione dignum eum eíTe, qui deliquit, judicium
“peculiare decreuerit, modus pœnitentiæ, quam coram tribus fra“tribus facerdos transgreifori indixerit, fpeciali debet ejus, quifen“tentiam protulit, manus propriæ fubfcriptione notari. Sic fiet, ut
“nec transgrefíbres fine teftimonio excidia vitas fuae incurrant, nec
“redores accufatos fe de quorumlibet interemptionibus erubefeant.“
Dog hvor øvrighedens Dom ey havde domt til Landflygtighed, der
pleyede man gierne at holde til Raade med flige Poenitenter, og lod
dennem LngenftñLs reyse bort uden hoy Fornodenhed, forend de hav*
de udholdet Poenitentzen i Sognet eller Menigheden, hvor de horde
hjemme. Derom er bekiendt den Artikel af Concilio saiugenßadienß, cap. 19.
som Burchardus, og Ivo Carnotenfis har anfort t deres Decretakr:
’’Decretum eft, ut omnis pœnitens, dum Carinam fuam jejunat, de
’’loco in locum non migrer, fed ibi permaneat, ubi fuam acceperit
’’poenitentiam, ut proprius facerdos fibi præbeat teftimonium : Si
’’autem ibi propter hoftiles infidias jejunare non poterit, fuus facerdos
”eum confratrum fuorum alicui, ubi pacifice poffit jejunare, diligen’’tisfime commendet. "Hertil horer ikke egentligest, at tale om det flags
strevne Beviser eller Paster, four man kaldte Litteras communicatorias, og endnu mindre om de saa kaldede ConfeiToriis litteris. Thi
ingen af dem kommer just ved vores Materie, og kand der om begge
fornemmeligen lcrscs Phil. Priorii Tradat de Literis Canonicis, Ler
haver med god Skrcel rettet og viist een og anden Feyl hos Fer
rarium de antiquo Epißolar, Ecclef. genere, Skk 0g Du Cange Glojpir. in
voc.

at ffri'ste, gaae til Skriste._ _ _ _ _ _ 109
voc. Communicatori<e. Pacificae og Commendaticiae vare ligeledes et
ander flags/ og bevidnede om, at den Reysende eller Bortsiyttende
havde ft-ILtstgiort sin Bod/ og kunde frit tages til Communion paa
et andet Stcrd : noget nær som vores Skrifte-Scdler; der ey heller i
nogen MaaLe angaaerzvores Afhandling. Men dette horer virkelig
derhen/ naar en Syndere enten blev landflygtig, eller hannem blev
paalagt af Btffopen at gaae Pilegrims gang, og hans Misgierninger
tertilmed saa grove/ at de ey kunde bodes uden med mange Aars
Plage: Thi da gav Biskopen hannem, tilligetned PoenitentzrnsFor»
skrift, ogsaa udi samme Brev en Recommendation/ til hvem hand
maatte forekolnme/ og indstillede til deres Mildhed og beste Skien,
som fligt formaaedt/ om de kunde finde at noget maatte ham eftergives af Poenitentzen. Et saadant Brev er Jo. Boihndus fordum
kommen over, og yar indfort det i en Anmcerkning, in ahís Sanßorum,
ad d. XIX, April. p.67s, soin jeg for dets Mærkeligheds ffyld har afffrevet; og er saalcdes: “Johannes Dei gratia Magalonenfis Epifcopus,
“omnibus Ecclefiæ Catholicæ rectoribus fubjeétis æternam in Do“no falut em. Notum fit omnibus vobis, quod Bernardo, præfen“tium latori, talem poenitentiam pro peccatis fuis horribilibus in“junximus ; quod usque ad feprem annos nudis pedibus incedat,
“camifiam non ferat omnibus diebus vitae fuae, qvadraginta dies ante
‘‘Natale Domini in cibis quadragefimalibus jejunet, quarta feria a ear
ine & fagimine abftineat, fexta feria praeter panem & vinum nihil co“medat, in omni fexta feria quadragefimæ & quatuor temporum præ
ger aquam nihil bibat; omni fabbato, exceptisfolennibus diebus, 8c
“nifi aegritudo inteceflerit, a carne & a fagimine abftineat. Quapro
pter clementiam veftram in Chrifto fuppliciter exoramus, quatenus
“pro redemtione animarum veftrarum, praefatum pœnitentem, quia
“pauperrimus eft, in viétualibus & veftibus mifericordirer fuftente“tis, orationibus fublevetis, de poenitentia etiam fibi injun&a, fecun“dum quod ratio exigit, benigne relaxetis. Data Magalonæ, anno
“ab incarnatione Domini M.C.LXX, menfe Octobri. Vsque ad
“feptem annos tantum valeat.“
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Det andet Tilftelde, som jeg mcrldede om, betreffer de Synder,
som den ordentlige Sicrlesorger ikke understod sig ar domme paa, og
derfore maatte henvise Confitente» til Brffopen, eller hans Vicarium,
givende ham en Skrivelse med, hvorfor det ffeede. Men som dette
er en noksom bekiendt Sag. vil jeg ikke meget bemoye mig dermed:
Thi om Cafibus Epifcopaiibus og refervatis finder man allevegne.
Alleneste maae jeg erindre, at man i de gamle Tider, (ligesom i
Grcrkeland, efter Socratis Vidnesbyrd in Hißor. Eccieß) ikke gav hver
Prcrst den Magt og Myndighed, eller betroede ham ril at paalegge
Folk Poenirentz, mm havde ikkun til flig Forretning een Mand i et
hvert Stift, eller i en Part af Stiftet. Saadanne Pænitentiarii
bleve udsogte med besynderlig Fliid iblantde lcerdeste Prcrster, og som
havde den behovende Forstand og Difcretion. Og tit bennem sendte
de andre Prcrster deres Confitenter, naardennem forekom i Skriftestolen nogen Synd af stor Betydning. Confirenten maatte bringe
ham et Brev fra sin Prcrst, Archidiácono eller Diacono, og naar
hand havde bigtkt for Pænitentiario, og faaet sin Bod paalagt,
nlñatte Hand bringe et skriftligt Beviis tilbage, hvorefter hans rette
Prcrst siden havde at passe paa,at Boden som i stimme Beviis si od beffreVen, blev opfyldt. Herom er kN klar palTage Udi Gilberti Ceftrienfis
Sy nodalibus (hand. levede under Kong Eduardo i.) forfattet i disse Ord:
’’Nullus ad Pænitentiarios pro aliquo deliéto mittatur, de quo non
’’interim confeiTus fuerit, vel conviétus. .... Litteras autem
’’Archidiaconi, Decani, vel officiariorüm ad Pœnitentiarium gratis
’concedi volumus pœnitenti. Et ut liqueat, qualis fuerit pœniten’’tentia, & pro quo crimine fpeciahter injunéta, pœnitens literas
’’Pænitentiarii referat ad mittentem.” Jeg motte sporge, 0M dette
ikke kunde hede proprie at bekomme sin Serift, det er, fin Bod
og poemtents beskreven. Paa selvsamme Viis ffeede det ubi Ca
fibus Epifcopaiibus ; hvor og vedkonnnende motte have noget skrift
ligt med sig, frem og tilbage: ’’Semper qui mittuntur, deferant li’’teras fecum, continentes genus peccati & circumftantias fuffi"cienter ; vel ipfe facerdos veniat.” staaer der Í Richardi Epifc.
Saru-
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Sarumenfis Conflitutionibus cap. 23. (Hvilke ConititutionCV/ samt 0g
de ncest tiiforne citerede Sy nodalia af Epeker, item den ofte om«
ntcrldte Bistop Ecbrichts Skrifte-Bog, ere at sinde i den Samling af
Conciliis Magnæ Brittanniæ, fom den lñtde 0g VklfortitNte Dr. Da
vid Wlikins har for faae Aar siden udgivet i 4. store Bind in folio.)
Saaledes er det og at forsiaae i de gamle Engelste Kongers Love,
naar der staaer, at den som begaaer Meen-Eed, eller anden stig
Misgicmnng, hand stal straffes med Fcengsel i 40. Dage, og bode
ellers derfor saaledes, som Bistopen eller Pænitentiarius forestriver,
fwa Bifcop him fcrife, eller fwa him his Scrifc fcrife. Derfore kal
der Beda disse tvendes Forretning : defcribere peccatori menfur ampoenitendi,
i hans Histories fierde Bogs 25. Lap. Endeligen steede og det
samme, udi Cafibus foli Papæ refervatis, hvor Pcenitenriarii eller
Bistoperne stlv gave flige Syndere Breve og Recommendation^
med til Paven: hvorom, iblant andre. Markene handler, de antiquis
Ecciefix ictibus Hb. i. c. 6. art. 6. Det hended e sig ogsaa undertiden / at
naar Bistopen eller hans Ofstcial havde voecer for streng, og strevet
Synderne en sierre og ulideliger Poenitents for, end scrdvanlig, lob
denne hen til Rom, beklagede sig for Paven, og bragte med sig til
bage, om ikke just en Relaxation, dog en Forskrift af Paven tilved
kommende Bistop. Herpaa haves et Exempel i efterfelgende PaveBrev (af hvad for en Pave, vides ikke,) som Baiuzius har af en
ganrmel Bog aftopieret, og sat bag udi Tomo 2. Capitularium, col. 1563.
„Epifcopo Ñ. M. latrix præfentium lacrymabili infinuatione mon„ftrauit, quod Officialis verter olim, pro lubrieitatis reatu, quam
,,rnifora fragilitate eommiíit, inter alias difeiplinæ afperitates, man
datait eidem, ut quadraginta diebus per communia fora uertræ
„diœeefîs nudo corpore usque ad umbilicum incedens, eedulam
„fui delitii confcriptam deferret in capite manifefte. Quare fup„plieauit humiliter, tibi per Sedem Apoftolieam lalubriter rigorem
„hujusmodi mitigari. Quia fie debemus decenti animaduerfione
„corrigere delinquentes, ut publice non debeat exponere, fed po„tius occultare ; autioritate See. committimus, quatenus, confide
batis laboribus Sc expenfis, quas ditia mulier fuftulit, vel fuftinuit,
„vel fubiit, propter hoc ad Sedem Apoftolieam veniendo, tempe„retis
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„retis dictam Pænitentiam eirea ipfim, prout fecundum Deum See. „
Virkeligen burde denne Skriftefader at vcrre bleven selv striftet til
gavns/ som havde paalagt denne fattige Synderinde flig Poenitents,
der var intet mindre end Canonist/ og ey efter noget Pænitentiaie,
vcrre sig Grcrkist eller Latinst/ indrettet: Paven har og havt stor
Ret at bekee sin Mishag deri. Imidlertid saae Bistoperne ikke gier
ne denne Reysen og Loben til Rom / naar den steede af Poenitenterne uden deres Forlov , ja de agtede lidet om den Relaxation,
Aflad, eller Forstcift/ som de bragte mch sig tilbage. Hvorfore de
Udi Concilio Saligenftadenfi, an. Chr. 1022. gWkde dtNNe Forordning:
„Nullus Romam eat fine licentia fui Epifcopi, vel ejus Vicarii; &
„ne capitalis criminis rei, propriis; facerdotibus prætermiilis, Ro„mam ad Apollo lie um adeant indulgentia? percipienda? caula, quæ
„iliis non proderit, nifi prius pænitentiam, a fuis facerdotibus im„pofiram adimpleuerint. „ MkN Llflñd kller Aflosnings » Brevk,
son; man lneddeelte undertiden langt'fravcrrende Confitenter/ naar
de havde ftemstikket deres Bekicrndelse og Begiertng striftlig/ horer
ikke til min Materie / og har intet med Ordet Skrifte at bestille.
Et Aflosnings - Brev (Abfolutoria? littera?,) saadant som Alcuinus
begierede af Pave Adriano, („Presbyterum tuum ad me mittens,
„breviculum Confeflionis tuæ mihi remififti, petens ut abfoluto„rias literas tibi transmittam ; „ Adr. PP. I. Epifl. ¿9.) eller saadant/
font Hildeboidus Bistop til Soisions bekom paa sin Dod'Seng af
Hincmaro Remenfi, (Hinemari Opp. Tom. 2. p.
er ikke de Tmg
vedkommende/ som vi nu omhandle, saalcrnge der ingen vis flags
Poenitents/ Pligt og Bod forestreves i deslige Breve.

§. 12.
Mere simes mig ikke at giores Behov / til denne / i mine Tam
ker, allerede klargjorte Sag. Thi hvad heller nu Ordet Serifte er i
Brit-

at skrifte, gaae til Skrifte.

iy

Brittannien crldere end Engel-Saxernes Tider, og haver havt dm
omtalte geistlige Bemcerkning fta Christendommens Begyndelse hoS
de gamle Britter, eller og det er forst opkommet formedelst denGrcr«
kiste ErkeVistops til Canterburg Theodori Foranstaltning ved Vig
te - og Poenitens-Versenet, troer jeg at have giort Rede for begge
Dele. Den liden Forsticrl i Skrifningen, imellem de gamle og nye
Trder, med e og h, (ferift og thrift) gier intet tik Sagen; saavel«
fom ikke heller dm Translation i Betydningen: Nemlig, at Scrifan,
fom demrerkede i gamle Tider, allene pænitentiam imponere, er siden
bleven brugt for confiteri -, Scrifte og Scrift, sim i gamle Tider bemcerkede Peenitentiarium, Prasten eller Bigt Faderen, javel ogsaa
Seddelen, som Boden siod streven , har og siden betydet Bekiendeisen eller Skrifte-maalet, som ellers kaldtes Seriftfpræee eller AndetneíTe. I det Danste Sprog / hvor bemcrldte Ord visseligen ere
indkomne fra det Engelste, er det jo gaaen paa samme MaadeSkrift siges i vores daglig Tale, baade om Confitentens og om
Prcestens Forretning.
Hin strifter for Preestett, og Prcrsten
flrifter Confitenten. At gaae til Skrifte, er egentligsi à den
ginnte Engelste Tale-Maade, adire confelFaiium; Og stråledes be«
gynder Bistop Ecbrichts Scrift-Boc: Thonne man to his Scrifte gan
ge , i. e. Cum quis Confefariumfuam accedat. At siaae Skrift, si
ges hos os om aabenbare Skriftemaal; fordi flige Syndere siode
fordum uden for Kirke-Doren, og komme ey ind forendte vare ast
loste. Jeg har faaet Skrift og Aflusning derfor, svarer um
dertiden den, som af andre bebreydes sit Fald. Za ligesom Shrive
hos de Engelste er siden transfereret til en almindelig og verdslig
Bemcerkning, og er det samme fom at bckicende, saa er det jo og»
faa i Danst. Ieg vil skrifte reem ud for Eder alt hvad jeg vced
om dmm Sag, siger man, ligesom det Junius anforer af ChauP

cer :

114_ _ _ H. G. om de Ord/ Skriftemaal, rc.
eer: Al my fecrete to you J plaine and fhrive. Endeligen sial 0g
fcrifan i dkt Engel - Saxisie, (font Thomas Benson siger i sit Voca,
bularlo,) hede t metaphorifF og almindelig Brug I feveriter cum aliquo
agere. Sñaledes jo ogsaa t vores Tungemaal: Jeg bristede ham
tilgavns, i. Zeg sicrndede vaa ham, toede ham hans Hoved rc.
Tage een i Skrift, i« e- corripere aliquem, ut refipifiat, siriver Daquinus Spegel i sit Svensie Giojjårio. Bemærkningen er vel den sam
me, som i det ^ra^e Chapitrer. Men der erForsircrl paa Ordenes
Herkomst. Thi Chapitreren horde ey til Confitente eller SkrifteStolen, men allene til Munkene, i Capitelet. Capitulum kaldtes
den fornemmeste Stue t Klosteret, hvor Abbeden og Munkene pleyede at forsamles, for at handle om deres Kloster,Sager: Navnet er,
som Papias amncerker, deraf, at man pleyede derinde at oplcrse et
Capitel om Dagen af Munke-Regelen. Den kaldtes ogsaa Stuba
eonventualis, og undertiden Pyrale.
Derinde hang en siion stor
Pidsi, og naar nogen af Munkene havde siMet, blev hand straffet
dermed. Naar Forseelsen var grov, bandt man ham til en Pille
og flog ham erbarmligen. Dette kaldtes, capitulare nocentem, el
ler capitulariter aliquem cædere. Foruden hvad Du Cange ™ Glo},
fario media inf Latinitatis, 0g Menage t Dictionnaire Etymologique de
la Langve Françoife, dtrom have, findes detudforliger forklaret as Alteferra, i hans Afceticis, eller Originibus rei monaflica, lib. 6.
cap. 4« de Correilione fratrum in
.
* Capitulo;

