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Älndholdsregest:

Uden for den katolske kirke erklærer man ikke engang fornægtere og
spottere for ukristne.

Ikke-kristne kunde ad to veje bestride en tro; ved ærlig påstand el-

ler under kristent navn. I sidste tilfælde kan de modbevises, hvis troen

er en bekendt sag (lignelse fra Tyrkiet). Men den lutherske krigskunst

duer ikke (jf. fase. 113.XIII) Cl). Den førte til selvmodsigelse. Ganske

vist hævder rationalisterne, at menneskets naturlige fornuft var kristen-

dommens kundskabskilde og do beråbte sig på skriften, men selv nåx de her

modbevistos, var sejren ikke vundet, hvis vi havde Luthers syn på skrif-

ten (2).

Mfattelsessttd; XIV + XXI + XXVIII + XXIX + XIII udgør det 3. ud-

kast til 2. stk. af afhandlingen i Ih M VI. Det er upagincret og er ble-



fase. 113.XIV. II.

vet kasseret af trykmanuskriptet, se U S IV s. 542 linie 20, der

svarer til dette udkasts begyndelse. Det benævnes ber D. (1-5).

Da 2. stk. udkommer ea. 1. september 1826, er udkastet sik-

kert skrevet i august ligesom de. to andre, udkast B og C, da der

i G er foretaget en ompaginering, efter at 1, stk. er afgået til

trykkeriet. Det udkom 29/7.


