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2. Papirsort (farve og evt. vandmærke):
pir

Maskinpa-

3. Afmærkning (I. J. N. osv.): i n g e n ,

7. Ms.' förste linie: ( o v e r s k r i f t e n )
Rom, som endnu er

8. Ms.' sidste linie: t i l grund f o r a l V i r kelighed; (udskr.)

4. Ortografi:

5. Andre ydre kriterier: s k r i f t e n kan være
f r a 1859.

9. Tryk el. benyttelse:
Forarbejde til "Hænderne og Røsten i
Rom og Jerusalem" (af Den kr. Børnelærdom, se U S IX s.. 524ff., Kirk.
Samler V 1859 s!. 2O5ff.).

6. Indre kriterier (allusioner, citater m. m.):
10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er):

11. Nr. i bibliografien:

(1256)
Älndholdsregest:

(1:) Christen-Folket, hvis rige ikke er af denne verden, kan ikke
fristes til, på Jerusalems vegne, at gøre Rom rangen stridig i verdenshistorien, derimod i "den ©g enlige Menneske-Historie", hvor alt sluttes* i forti,
til "Aanden som Livs-Kraften, Hjertet som Livs-Moderen og Samvittigheden som
Livs-Dyb et" .1 Jerusalem fandtes» menneskeligheden i dets gyldenår. (2:) Her
overskues hele menneskets historie, begyndende med lysets skabelse og sluttende med den klarhed, hvori Gud er menneskets lys.
Dette overblik er kun "tilfals" fra synernes bjerg - al historie lader
aig jo både tro og omtviste, ligesom "det Ord, der levende udgaaer af Mennas ket s Mund". (3:) Mennesket er oprindelig skabt i Guds billede med ordet
på tungen, så han kunde kende sin skaber på røsten, men faldt i sin barndmn, hvad der forklarer menneskets gåde. Men Gud fornyede sin pagt med
mranesket (jf. Abraham, Israel, den kristne menighed), hvad der besegies
"med vor egen og hele Christen-Folkets Erfaring". Derfor forkaster vi ro-

fase. 112.f,

II.

memos klassiske tankegang om menneskelivet, dets grund og udsigters som et underligt dyr uden nogen bestemmelse og dog med. bevidsthed og sprog, udviklet ved skrivekunsten og grammatikken,
(4;) men uden guddommelig åbenbaring og uden alle sikre kendemærker på åndelig og evig sandhed. Dette mørke har både "det Lys der
oplyser hvert Menneske, som kommer til Verden" og det, "der i Tidernes Løb er oprundet af Menneske-Livet imod sig".
Ligesom fase. 112.g & h er 112.f et forarbejde til afhandlingen "Om Hænderne og Røsten i Rom og Jerusalem" (se ovenforl).
Anvendelsen af mods.s grundsætn. er parallel (læg 4 v - IT S IX s.
527), betegnelsen "Freds-Fyrster" om Augustus og Christus (læg 1
v2 - s. 529) og angivelsen af forholdet mellem sandhed og virkeligbed Cl seg 4 v2 - s. 528). Men afgørende er følgende parallel:
Læg 2 r; "...hele den skarpe, uforligelige. Modsætning mellem
Tidens Fylde, G-yldenaaret, Freden og Oplysningen i Rom og Jerusalem, som mellem det Uægte og det Ægte, det Falske og det Sande,
Skinnet og Virkeligheden".
Smig.; U S IX s. 530; "Forskjellen mellem Tids-Fylden, ffyldenaaret, Freden og Oplysningen i Jerusalem og Rom, er Forholdet mellem det ægte og det uægte, det sande og det falske, Virkeligheden
og Skinnet." (Den originale afhandling i Kirk. Samler har Gr.s
store bogstaver.').

