
0 Grundtvig-arkivet fase.: 141
1. Titel el. kort indholdsangivelse:

i

Fragment angående det evige livs ord. og folkelig
kristen«öm.

2. Papirsort (farve og evt. vandmærke): Maskinpa-
pap i r ( s n a r e s t l e t b l å l i g t o n e ) .

3. Afmærkning (1 J. N. osv.): ingen .

^Ortografi:

5. Andre ydre kriterier:

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

7.

8.

9.

10.
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Ms.' første linie: Skiøndt der for Luthe-
rane rne "beholdt

Ms.' sidste lirie: og kun hvor
trefoldige
(siden nedskrevet. Fort

Tryk el. benyttelse:

hele dette

sat?)

Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er):

Nr. i bibliografien:

I^Wndholdsregest:

Skønt lutheranerne, beholdt troen og dåben, oplivedes de dog ikke der-

ved på grund af bogstavtroen. Først nu kan kristenlivet vokse og lyset op-

rinde derover ved mundsordet og vi hitte rede i det. Men de skriftkloge har

slet ikke øje for det virkelige menneskelig i ånden og dets uforanderlige

naturlove som PLÅTO kendte s modsætningen mellem ånd og pen.

I det evige livsords ly® ser vi straks grunden til den græske menig-

heds åndelige døds ©n selvgjort trosbekendelse. Reformationen på engelsk,

tysk og højnordisk grund. Tre nye skriftsprog (4). I tidens- løb også en

folkelig oplysning, ved Viklef 9 Lut her og _os_, og fornyelse af den folkelige

kristendoms først vi opdagede, at en lovende kristendom må være folkelig

(ikke verdslig) og fremadskridende. - Udviklingen nedad i den gamle kri-

^enhed og opad i den ny (de seks1 menigheder). - Det kristelige grundord

består som et evigt livsord af tre hoveddele; tros-, håbs- og kærligheds-

ordet .



T fase. 141.LXXI. II.

Affattelsegtid; Både indre og ydre kriterier (skrift og papir)

tyder på samtidighed med udarbejdelser: af den sidste afhandling i

Kirkelig Samler 1860-61 "Det evige Livs-Ord af Vorherres egen Mund

til Menigheden", jfr. omtalen af det evige livsord. Kan ikke nøjere

placeres. (Kasseret af trykmanuskriptet US IX s. 536?)


