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1 Grandtvig-arkivet fase.s

Titel el. kort indholdsangivelse:

Christen-Menighedens Livs-Tegn. (N.
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Papirsort (farve og svt. vandmærke): h v i d .

Afmærkning (I. J. N. osv.): u a f m æ r k e t .

Ortografi:

>

Andre ydre kriterier:

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

149

F.S.
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10.
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. 18 .

Grundtvig)

Ms.' første linie:
"levende .

Registreret afiSJ d. / 5 1956 .

Evt. enhedens nr..- 1 8 .

Antal sider: 4 .

Antal blada: 2 .

Format: smal k v a r t .

ITaar v i t a l e r om det

Ma.' sidste linie: som er "Tro OK Haab og
Kiærlighed".

Tryk el. benyttelse: U t r y k t .

Tidl. forskeres skønsmæssige datering (er):

Nr. i bibliografien:

lMJpdhoidsregest:

Ms. udgør et kvartlæg, som er gjort smallere end normalt ved fraklip-

ning.
Regest (kortfattet).

Først indledende ord om "det levende ord" og ironisk om dem, der "be-

klager Gr. (og hans tilhængere), som tror på dette. Derefter om løgn og

sandhed, liv og død, forskellen derimellem, - om det afguderi, der ifølge

Gr. drives med bogstavskriften. Herimod er der ifølge Gr. intet andet mid-

del end at stå fast. Engang vil sandheden soleklart åbenbare sig. Indtil da

virker ånden, livstegnene, i menigheden gennem forkyndelsen, bekendelsen,

lovsangen. Disse 3 udvortes ytringsformer åbenbarer os menighedslivet, og

"saaledes kan vi ogsaa let opdage og godt forstaae, at det er kun paa si-

A levende Virkninger Aanden, som er Livs-Kraft, kan kiendes, og at Bekien-

delsen, Forkyndelsen og Lovsangen svarer til Sandheds-Aandens trefoldige

Virkning, som er "Tro og Haab og Kiærlighed"" (p. 4).



fase. 149.18. II,

Har en del grundtanker tilfælles med den store afhandling De

christelige Livstegn, 1857 (biTol. nr. 1184), som senere indgik i

"Den krist« Børnelærdom", og er måske da en forstudie, et forar-

bejde, til denne.


