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Jesus som lå og sov i båden, spørgsmålet hvad man skal betale i skat til kejseren. Disse historier bliver
afklædt deres deres anekdotiske og billedlige ydre med dets begrænsede rækkevidde, og de fremstår som

evige sandheder om vort indre liv, hvor de modstridende kræfter i ånden og materien bliver stillet op overfor
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