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L^jLndholdsregest:

Clausens forord om den teologiske polemik afvises. Han erklærer hele

dem kristne kirke undergangskrig. Men han burde lære at "ære. Tanke-Lovene".

Grunden til at beskæftige sig med ham er den, at han har en "øiebliklig og

local Vigtighed"' bl. a. de teologiske studenter, for hvem hans ord er "Ora-

kelsprog". (.1). Troen og lærdommen er hovedsagen, mens Cl. anpriser "kirke-

lig Ubestemthed". Kirken er et virkeligt enigt trossamfund, ikke et luftka-

stel, der skyr al berøring med "Jord og Legem". Den kristne kirkes trosbe-

kenfiølsø er en bekendt sag over hele verden og har 18 årh.s historie bag

sig, og O.en er kendelig fra andre trosbekendelser, (2) mens "Luft-Kirken"

gør troen til en ligegyldig ting (3). Luther forbigik ikke hele kirkehi-

storien (trosbekendelsen). Vi har i Danmark fastholdt den gamle kirkes

brug af nådemidlerne og gjort den ap. trosbekendelse til alm. børnelærdom.

Arken tror på en hemmelighedsfuld og guddommelig, ja netop "physisk og

mystisk" forbindelse med Kristus/begge sakramenterne (4, - udgået i K G)



faac. 100.II. II.

læren om skriften - jf. K G 41 Off., om trosenhed ag nåde og fri-

hed - jf. 412 (5). Det arp. symbol og nådemidlernes kraft (7). Det

chr, navn tilhører kun dem, der tilegner sig de første martyrers

tro. Bibelens stilling (8 - jf. fase. 97 udkast et og c) - den hø-

rer hjemme i "Skolen". Tro ôg teologi (9). Med luther har vi fej-

let i ikke at skelne mellem den ap. trosbekendelse og conciliebe-

slutninger og Augustana som "Skole-Indlæg".

Sådan vinder lægmand sikkerhed på sin kristendom. Og det men-

neskelige hjertes trang er afhjulpet - den alle mennesker har til-

fælles- som syndere, trangen til lys og kraft fra oven (jf. fase.

97»d, der fører frem til denne anmeldelse, og som derfor må være

det sidste af de udkast, der indeslutter den mageløse opdagelse).

Bibelens oplysning, der svarer til "Hovedets" trang (jf. 97.d) er

et videnskabeligt spørgsmål, der må undersøges nærmere

Affattelsestid; umiddelbart før Kirkens G-ienmæle, august

182.5" ludelbach anmeldte bogen i stedet for i Th M.


