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Thesis 20.
✂ Examinavimus omnium Jdola Pontificum, seu Episcoporum 249 thi således som Herren, således hans tjener,
Matthæus VIII, vers 9; thi de higer efter bytte og rov ligesom kragen, der skriger i lund og skov, de blærer
sig, ligesom ræven sætter snarer for gæssene, af overmods, ærgerrigheds og hovmods opblæsthed og
stolthed og puster sig op næppe anderledes end bagerens dej, Hoseas VII, vers 4, de omstøbes fremdeles til
verdslige, profane og politiske typer; de regner hyrderne over Herrens hjord og andre medhjælpere ved
kirkerne for intet, næppe anderledes end skarn, og vurderer dem til en døjt, og de drager aldeles ikke
omsorg for præsterne eller hans kirkes tarv, som har ret over for alle. Men ligesom landmændene rejser og
opstiller masker og skræmsler i kornet og markerne for at forjage fuglene, således tilbyder disse præsternes
strigler og kirkernes tjeneres piske sig ligesom fremmede biskopper som kirken og de helliges medhjælperes
skræmsler og forkynder det svulstigt. Men drag nu skindet af løven, at den ræv, der skjuler sig derunder,
bliver afdækket og kommer frem i lyset. Hvad gør de, beder jeg, hvad tænker de på, hvad pønser de på til
kirkens fordel og Guds ære, disse pavelige visitatorer og feltherrer? Mon de holder hyppige prædikener? Jeg
svarer: ikke undtagen ligprædikener, købte med store gaver. Mon de frembringer lærde bøger? Jeg svarer:
ikke bøger, men børn, forældrenes aber, at et æg ikke er mere lig et æg. Mon de fremlægger de hellige
bibelske sager med lærde kommentarer? Jeg svarer: ingenlunde, thi de er optaget af iver efter guldmageri,
de overvejer vedvarende politisk og kemisk virksomhed, desuden er de Jeroboam til tjeneste som opkrævere
af de gejstlige skatter, yderligere hengivne til mad og søvn, de ophober fremtrædende maver (gid de var
vattersottige!), dovne maver, slette vilddyr. De er dog fri for gigt i hænderne, ræk dem blot 1000 dukater, og
du vil føle stærkt, at de har tilstrækkeligt begærlige hænder, men det er tid, at de siger sig løs fra disse
afgudsbilleder, vender sig til den sande Gud og udøver deres embede som ulastelige biskopper.
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