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I Indholdsregest:

Det overstregede afsnit i XXVIII, der fortsættes af XXIX, viser, at
også XXIX er blevet kasseret, ligesom de linier, der indleder XIII, og
som udgør fortsættelsen af XXIX, også er blevet overstreget. Det vil altså sige, at det følgende af XIII fortsætter XXVIII, det uoverstregede.
Indholdsmæssigt er der god sammenhæng:
Vi kan altså bevise falskheden af deres kristendom, når vi holder
OSJ til troens levende bekendelse - i modsætning til de lutherske teologer. Sålænge man holdt Luthers lille katekismus i ære (jf. s. 549), formildedes de praktiske følger af vildfarelsen. Men tvivlrådigheden og forvekslingen af kristendommen og skriftklogskab er børn' af den gamle teologiske vildfarelse. Den lutherske lejr blev fjendens rov. Troen kan ikke
hentes i de dødes rig;e (l) (jf. s, 545). Den lutherske krigskunst duede
' således ikke til at bekæmpe falske kristne, men heller ikke kristendommens åbenbare fjender.
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II*

Det var naturligt, at kirken fra Konstantins dage opfyldt earned falske kristne, jf. de verdslige våben til kristendommens
forsvar (2). (Kirkehistorisk oversigt 3-4)»
Äffattelsestid: se XIV.

