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. Indholdsregeat:

t Bibelen et "Haandskrift for Venner". Kristenfolkets historie (^ fæd-

ajidahiatorien): et værk i folkets ånd og efter dets smag. Det er det

ægte menneskefolk i Guds billede. I Kristus er en ny skabning - den gen-

fødte og fornyede menneskeslægt. Den optager alle menneskelige folk i sig.

1 den anden Adam tilbagevindes enheden i den første Adam.

Kristeligheden er den rene og rette menneskelighed. Forholdet til ver-

iensborgerligheden (humaniteten)s denne har i modsætning til kristelighe-

cten fjendskab mod folkelivet (5).

Spådomme udtrykker den guddommelige og vidskaben den menneskelige op-

lysning. Nu er den menneskelige oplysningstid i det store kommet (6). Fra

klippen ser vi tilbage til det gamle Jerusalem og ser jødefolket som for-

billedet. Johs. åbenbaring. De syv menigheder; med stedse klarere bevidst-

hed optager den menneskelige oplysning den guddommelige i sig. Ru kan en

s^aldt kirkehistorie påbegyndes (7). Luther forstod ikke det kristelige

menighedsliv som et fremadskridende åndeligt folkeliv. Kærligheden kan kun
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fuldkommes i et sådant, ikke I enkeltmandens liv. Statskirken bragte

troen i vanry (udrettede intet) (8). Kærlighed er ikke troens, men

åndens og livets frugt, Gudsordets og faderkærlighedens frugt. For-

holdet mellem lov og evangelium hos Paulus, Luther og os, efter den

pietistiske og den deraf udspringende moralistiske tid.

Antagelig et forarbejde til "Menneske-Historien og Bibel-Histo-

rien hos Jøderne og de Christne" (se rubr. 9). Pagineringen volder

vanskelighed. Det vilde være mærkeligt, om Gr. i selve trykmanuskrip-

tet skulde paginere med blyant - det forekommer ellers ikke. Der er

berøringspunkter med afhandlingen US IX s. 518 efter 2. afsnit. End-

videre er der slægtskab med fase. 14-l.LXXIII, hvor pagineringen iøv-

rigt også volder vanskelighed.

Affattelsestid; 1859? Den nævnte afhandling udkom sikkert i ef-

teråret.


