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12. ^pholdsregest:
Clausen og hans lige vil ødelægge den kristne kirke; ingen kan vide,

kvad der er kristendom. - Vore ældre teologers forhold til bibelen. Jeg

indser nu min egen vildfarelse. Luther grundede sin teologi på barnetroen

- som de ældre danske teologer (14). Jeg selv glemte, at jeg skyldte kir-

ken min tro og skriftklogskab. I "Skolen" hævder jeg Luthers skriftfor-

tolkning og Augustana, men indrømmer uforstandigheden af at forkætre på

dette grundlag. Kun bekendelsen er vilkåret, den der deltes af Justinus

Martyr, Irenæna, Reinhard og Balle (* Ansgar og Luther i K G-, Ansgar og

Berhard i fase. 100.V). Dot er på høje tid at få striden afgjort. Vil

fortsætte Luthor og Balle og bliver ikke den sidste.

Clausen må ikke sammenblande sin og den kristne kirkes stilling til

Sjte,t og øvrighed. Præstoeden skulde være intetsigende.' (16) Fej, det er

uluthersk at aftrætte øvrigheden dens rettigheder og at sværge på skrømt.

Clausens forslag. (17) Vi er og vil være "Fyrste-Tjenere". Det er



fase. 100.VI. II,

hierarkisk og paveligt at gøre præsteskabet uafhængigt af den

vexdslige' øvrighed. Noget andet er, at øvrigheden "burde tåle flere

kirkesamfund med "bekendelsestvang (dog ikke ClausensJ), men der må

knæves orden . (18). - Statusopgørelse; den lutherske menighed ag

Clausen. Om den første eller den sidste har kristendommen på sin

side, er et historisk spørgsmål, men da den første "beråber sig på

kirkehistorien, kan der, mellom lærde og ulærde, ikke være mindste

tvivl ("19").

Affattelsestid; august 1825, føir udkast V (se dette). VI er flen

opr. fortsættelse., af læg 13 i udkast VII (se dette).


