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1. side gentages; omtrentlig U S IV s. 416 linie 8 f.n. til s. 417 li-

nie 3. Derefter; omtale af reformatorerne, - som Clausen jo "burde forbi-

gaa - som "al mellemliggende Historie"! Augustana, jf. s. 420. Skriften

kuro for de troende (12). Forskel på kirke og skole, bekendelse og er-

kendelse, hoved og hjerte. Kirken råder "bod på hjertets trang. Den har

vandret vidt, mens skrifterne blev de samme (15), og de kom da i de "bog-

lærdes vold. Der blev et svælg mellem kirke og skole i den latinske kir-

ke. Intet under, at reformatorerne stundom forså sig. I hovedsagen er

dog Luther angerløs (fase. 100.VI). Men de lutherske teologer gjorde de-

res teologi til trosregel. Det 18. årh. forkastede Augustana og den apo-

stolske trosbekendelse (14). - Exegetemea pavedømme. Clausen kan ikke

Ero vor medkristen (15). Tilbagekalder selv al uberettiget fordømmelse.

Har indset sin fejltagelse. Mdemidlerne og trosbekendelsen er grund-

volden (Reinhard, Balle, Justinus Martyr og Irenæus - jf. fase. 100.V).



fase. 100.VII. II.

Grundvolden er dunkel - for i. sin dybde at kunne omfatte alt - og

"fatteligt sammentrængt" for alle troende. Kirken på denne grund er

dem sande., ægte. Spørgsmålet kan kun være, om den kristne, kirke fa-

rer med sandhed! (16).

Claus ens syn på forholdet mellem "Kirke.—Legemet" og stråten er

konsekvent. Modstilles Luthers syn. Clausen og præsteeden. Den dan-

ske kirke har dog ikke gjort for meget til rettesnor (18). Trykke-

friheden gav en meget udstrakt lærefrihed o Men der øves samvittigheds-

tvang, når der læres mod de symbolske bøger, og menighederne er

bundne til præsterne.. Staten burde derfor give frihed (udenfor læ-

reembederne) til at have særlig tro og lærdom, der ikke strider mod

borgerlig orden (19). Nødvendigt at "forbindes til en bestemt Lær-

dom". Clausens ed.1 (20).

Affattelsestid; problemet er forholdet til fase. 100.V. Er

antagelig ældre end dette (se V ) , som først begynder med læg 13.

Begge er kasserede dele af is, til Kirkens G-ienmæle. VI er en fort-

sættelse af VII læg 13, men kasserot til fordel for fortsættelsen

1 VII.

August 1825.


