
läsa: 141.

1. Titel el. kort indholdsangivehe:

1) Det overstregede afsnit fortsætter fase. 140 IX

2) Derefter : 2, fortsættelse af fase. 141 XL.

Registreret af: XT d. 23 / 1 1957

Evt. enhedens nr.: XL I .

Antal sider: 1 2 ? ? PS-
X-LTJ

Antal blads: 6,

Format: k v a r t t 18 x 2 3 .

2. Papirsort {farve og evt. vandmærke): Maskin/pa-
pir.

3. Afmærkning (I, J. N. osv.): ingen.

Ortografi;

5. Andre ydre kriterier:

6. Indre kriterier (allusioner, citater m. m.):

7. Ms.' første linie: ( o v e r s t r e g e t ; skiænker
os Synds-Forladelse og evigt L iv . )

Denne Oplysning kan nu maaskee

8. Ms.' sidste linie-, ( i marginen;)
s*om Fienden kan af be vise dens Sand«
hed.

9, Tryk el. benyttelse:

Benyttet US IX s. 545ff. og 579ff.

10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er);

11. Nr. i bibliografien:

( 1 2 6 9 , 1 2 8 1 , 1292)

"Indholdsregest:

Fortsættelse af polemik mod rationalisterne og de såkaldte evangeli-

ske lutheraneres (RUDELBACHs) benyttelse af skriften (jfr. fase. 140 IX).

Troen må ikke befæstes med blot "Forstand" eller bøger.

I det 18. årh. bestred man kirken ikke kættersk, men tyrkisk. H. F.

CLAUSENs "raske Ungdom". I det 19. årh. hæver man sig - med HEG-EL - over

alle modsætninger eller selvmodsigelser (11). Men den guddommelige sand-

bed er "sin egen Skabning". Modsigelsens grundsætning. Fristelsen til at

opstille menigheden som Balder. Det er farligt for dens liv.

Den hellige almindelige kirke har nemlig nu og herefter en ny stil-

ling til sig selv, til folkelivet alle vegne, til menneskelivet i det he-

le og til al menneskelig kundskab og indsigt. Don kristne menighed må der-

A f or vise sin levende deltagelse i det store oplysningsværk, der skal for-

klare hele menneskelivet og dets forhold til jorden og hele skabningen,

en deltagelse, der dog kun har et timeligt øjemed, som ikke må forveksles

med vort evige øjemed (12). Dor må derfor nu skelnes skarpt mollem tro cg



fase. 141.XLI. II.

viclskaTo. Troen kan Ikke grundes på forstandens udviklinger (.13).

Del af udkast til "Det evige Livs-Orcl af Vorherres egen Mund

til Menigheden", se Kirkelig Samler VI s. 193ff. og oversigtst>lad

til fase. 135-141. Fase. 141 XLI er (sammen med fase. 138 III?) det

sidste af den første række udkast, der handler om det "lille Guds-

Orå". Herefter begynder en ny række om "dot evige Livs-Ord...".

Affattelsestid; sent på året 1860.


