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Jons. 3,16. Det evige liv er hovedsagen, når talen er om kristendom-

men (dette var slutningsmotivet i fase. 138 VII, som derfor sikkert er gå-

at direkte forud for II). Glemmer vi det under pennefejden, får vi skin af

at spille komedie, som Søren Kierkegaard beskyldte os for. Jeg angrer mi-

ne forsømmelser her.

Opdagelsen 1825 (jfr. US IX s. 539). Protester fra "Doctoren i Sla-

gelse" (Rudelbach) og "Lectoren i Christiania" (Caspari, lektor i Christi-

ania fra 1847, udnævnt til professor i 1857, hvad Gr. ikke har bemærket!).

Kun som en salighedssag er kristendommen tillige en oplysningssag (l).

Sondringen mellem den sande kristendom og kristendommens sandhed, som jeg

ventede underværker af, har vist sig ubrugelig i tvisten om kristendommen,

Ä i s ægthed og sandhed altid må stå og falde med hinanden, da den kristne

ku

Tro

ndskabs- og livskilde er een og den sammet dåben og nadveren, kristen-

ommens eneste kendemærker og salighedsmidler. Under striden om bibelens
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troværdighed og sammenblandingen af tro og teologi og af det gamle

og det ny testamente var sondringen gavnlig og rigtig som krigskunst.

Men set fra menighedslivets side er der intet vundet ved denne sejr

på papiret, da de skriftkloge ikke er "blovot kristne derved.

Dette udkast er sikkert det tredio af den nye række, der fører

frem til afhandlingen "Dot evige Livs-Ord af Vorherres Jesu Christi

egen Mund til Menigheden", den sidste i Kirkelig Samler (VI s. 193ff.)

og i "Den christeligo Børnelærdom" 1868. Begrundelses som de to fore-

gående mangler den bindestreg mellem "Livs" og "Ord", der kommer til

i de nu følgende udkast, der som dette har tilføjelsen "i Vorherres

Jesu Christi Mund" i modsætning til det foregående ("i Vorherres Je-

su Christi egen Mund vod Daaben og Nadveren"). Indholdsmæssigt er

der ingen holdepunkter, da stoffet i II ikke senere "benyttes, når

undtages begyndelsesmotivet, der bliver indgangsmotivet i don trykte

afhandling. At det var slutningsmotiv i det foregående udkast, er

nævnt som et andet argument for den her valgte rækkefølge.

Åffattelsestid; sent på året 1860. Den trykte afhandlings før-

ste stykke udkom omkring nytår 1861.


