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l^ndholdsregeat:

Definition af "christelige Læsere". Henvisning til begyndelsen af

Johs. evangeliet som en forklaring af skabelseshistorien OQ oplysning om

sandhedsåndens liv, virksomhed og kendetegn på jordens ordet i sin guddom-

melige, og menneskelige skikkelse er nøglen til slægtens liv og levnedsløb

og vekselvirkningen mellem Gud og menneske. Ordet og troen (jfr. s. 438)

(2'). Genløsningen gælder alle sande mennesker? ikke umenneskeligheden.

(Et blyantsoverstreget afsnit: troen på kødets opstandelse og legemet© for-

klarelse er lig den oprindelige tro på gudsordet). Det er ikke et kende-

tegn på et uægte og usandt menneske, at han endnu ikke har hørt Herrens

røst. Tiden og stunden kendes ikke (3), jfr. Paulus' omvendelse; han var

før denne et ægte og sandt menneske. Det menneske, der er af Gud, skal

trods: syndefaldet helt og holdent geniøses til fuldkomment fællesskab medin skaber, jfr. det Guds spådomsord, der ikke er ejendommeligt for kri-

stendommen, nej fandtes i hele sin styrke hos Adam og Eva som deres lede-

stjerne på vejen mod klarhedsmalet.



fase. Ul.LXXXIIIa. II.

Det guddommelige spådomsord om det kristelige levnedsløb er

langt dunklere, men denne ulempe opvejes af Guds nåde (4) i Jesus

Kristus, hvoraf følger en ny og meget indviklet historie, men også

en ny hjertelig oplysningstid, der især satte ind med reformatio-

nen (5).

Dette udkast kan ikke være skrevet med henblik på den række af

afhandlinger i Kirkelig Samler 1855-61, der i 1868 på opfordring af

Grundtvigs venner blev samlet til en bog, for her sigter Grundtvig

jo: selv på at skrive en bog (jfr. 1ste linie, rubr. 7). Dot har ikke

været mig muligt at finde det første læg med titlen på bogen. Mulig-

vis er det benyttet som 1. læg af den i rubr. 1 nævnte afhandling,

som udkastet er stærkt beslægtet med. Så skulde den nye fortsættel-

se sætte ind US IX s. 438 2det afsnit.

Portsættes; fase. 141 LXXXIV.

Affattelsestid; sidst på året 1857. Den nævnte afhandling ud-

kom i Kirkelig Samler III hefte 4, omkring nytår 1858.


