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"Ädholdsregest:
De lutherske præster talte med rette om djævlens fristelser. Men
tvivlrådighederc overvindes ikke af bibelen (jeg selv er boglærdere end lægfolk og blev dog ikke hjulpet i tvivlrådighedens lange timer og måneder).
Selv Luther, den eneste, der vidste, hvad jog fejlede, kunde ikke helbrede
E^éx» 3eS tvivlede ikke om bibelen, "kun om min egen Tro, ag mit eg ert Forfold til den Saliggiørelsens Orden, jeg, med luther, fandt i Skriften",
Kun et mirakel frelste mig. De lutherske teologer gjorde "den Kiærlig&ed,
der først ved Troen skal avles og voxe i os, til Troens Kienåe-Mærke" (31).
Djævelen havde narret os til at kæmpe med sig om troens indhold og ægtbed efter døde bogstaver-. Men kun troen i dåben er saliggørende. Trosbekendelsen og dåben som den faste grund skal dog ikke friste os til dorskhed og ringeagt for det kristne liv, dets udvikling og næringsmidler: broUrakabet, ordets tjenere, skriften (32). "Den lille, fattige Troes-Bekiendelse" er et mundtligt vidnesbyrd og altså sikrest (33) - fremfor

fase. II5.XVI.

II.

"både "bogen og fornuften (34). Skriften er sakristiet bag alteret altså ikke hovedhjørnestenen, kirken er ikke et gammelt benhus,
men stedet for en jublende lovsang, er herrens hus. Kirken står
også uden sakristi (35). Vi lutherske præster
er selv skyld i fjendens overmagt.
AngreL på trosbekendelsen (36) - jf. bespottelsen af J.esus
langfredag. Men ingen har bevist, at troen ikke kunde være sand.
Skrømteriet skyldes en dunkel frygt for herren.
Her er en præst, der i sin stilling ikke fristes til at hykl.e (XVIII læg 23, tidligere 38% overstreget: som vedkender sig den
"bekiendto apostoliske Troes-Bekiendelse..." Gr. har efter udskydelsen af XVI overstreget li side af XVIII læg 23 (tidligere læg 3 8 ) ,
men godkender den del af ms., der indledes med en gengivelse af
trosbekendelsen. ) •'
Pagineringen i XVI (31-37) skyldes, at Gr. har skrevet 1. og
2. stk. ud i eet. Da 1. stk. så er gået til trykkeriet (27 læg),
har han ompagineret XVIII og udskudt' XVI. Et blad pagineret 22 er
indskudt i stedet.

