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børneskole, hvor læreren spurgte; Hvad er Guds ord? ... Dimisprædikenen.

Ordet af Guds mund. Hans menneskelige mund Jesus Kristus.

Vil nu skifte kreds og kampplads. (Her er vendepunktet i udkastene til

"Let evige Livs-Ord af Vorherres egen Mund til Menigheden"O indtil videre

må det stå ved sit værd, om man kan udlede den kristne tro, som skriften

forudsætter, af skriften eller gøre skriften, som er yngre end menigheden,

til hele menighedens trosregel. Imedens vil vi undersøge, om et evigt livs-

ord som Vorherres Jesu Kristi ord kan indeholdes i og meddeles ved bogstav-

skriften. Skriver for den kristelige læser (l).

Simon Peters bekendelses du har det evige livs ord. Johs. 3,16. Bog-

av skr if t ens ord om et evigt liv må ikke forveksles, med det evige livsord

dåb og nadver (2). Kættere holder sig til bogen. Genfødelsens bad og

^födelsens bord. Protestantens og papistens afveje. Det gamle og det ny

menneskelivs oprindelse. Storkeeventyret I Luthers opdagelse af gudsordet
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(3). "Var skaberordet eller de glødende tunger pennestrøg? Troen

kommer ved hørelsen. Ved dåben gives indfødsret i åndens rige og

børneret i G-uds hus (4). Nadveren. Så jævn er "Livets Vei". Han er

vejen og livet. Vintræet. Man foragter det virkelige liv ved bog-

forgudelsen og derfor også det evige liv, som udelukkende henføres

til en anden verden på hin side døden.

Fornægtelsen af menneskeåndens virkelighed betyder også modsi-

gelse af talen om et åndeligt menneskeliv, der skabes af ånden og

oplyses af Herrens mundtlige ord (5).

Dog ransager man skriften for at finde det evige liv. Men når

først bogstavernes afmagt selv i de timelige forhold er blevet sole-

klar, vil ingen tilskrive dødbiderne magt over de evige livsforhold

Cupg. blad).

Det første udkast i den nye række, der fører frem til oven-

nævnte afhandling, den sidste i "Den christeligo Børnelærdom" 1868,

se Kirkelig Samler VI s. 193ff. og oversigtsblad til fase. 135-141.

Titlen er kortere end i de følgende udkast, hvor den mer og mer nær-

mer sig den endelige.

Aff at t el s ost id °o sent på året 1860. Første del af den trykte af-

handling udkom omkring nytår 1861.


