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Indholdsregeat:

Dette skal være mit sidste farvel til de modsigere, der modsiger sig

selv. Jeg vender mig så til de modstandere, der forkaster selvmodsigelser/..

Overfor dem vil jeg forsvare, hvad jeg i det foregående har sagt om den

sande kristendom, med dem vil jeg tale om kristendommens sandhed - dem der

ved, at der er sandhed til, og hvad der er den sande kristendoms medfører

den sandhed? Skænker den sine troende lys og liv?

Folemik mod boggranskning som vejen (1). Kristendommens kendelighed

må stå fast for alle. Kristendom og bibelkundskab må ikke sammenblandes -

som Luther gjorde det. Kun, hvor troen skinnede i hjerterne, vågnede den

ved hans røst og forplantede sig, skønt mat, ved hans lille katekismus

(2).. Men kirken vil nu rejse sig bedre grundfæstet end i 15 åbrhundrede:̂

At udvikle grunden hertil er det rette kristendomsforsvar. Et unægteligt



fa ge. IlL.JXa. II.

fecvis kan ikke gire s, kun ot uigendriveligt.

Affattelsestid; i forbindelse med XXXI + XXVII + XXX, det

første udkast til "Om Chri stendommens Sandhed". Dels har det ikke

"fortsættes" under overskriften, dels tyder indholdet på, at Gr.

er ved at prøve sine våben.
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