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IL Nr. i bibliografien:

l^indholdsregest:

Udgør et læg. Sidste side har alene 9 linier øverst. - Er et udkast
til bibl. nr. 1200, først trykt i et tidsskrift 1857, derefter som kap. 12
i "Den krist. Børnelærdom" 1868? US IX 437-448. Nærværende ms. er da også
fra 1857. - Der er - foruden titlen - kun meget få verbale overensstemmelsermellem nærværende korte udkast og den endelige form, mest (og vistnok
kun) i begyndelsen, og her drejer det sig endda kun om ganske få ord. Men
indholdet og grundtanker går ud på det samme.
Regest-antydning.
"Ordet og troen" blev løsenet under reformationen (kampen mod papismen)
og har været det siden. Gr. hævder, at han heri ikke afviger en hårsbred
fra Luthers tanker, eller fra hans tanker om Kristus som vort et og alt osv.
, Dog finder Gr. en skævhed i Luthers opfattelse og anvendelse af grundætningen om ordet og troen, en skævhed, som må rettes.. Ved Luther blev or-

faac. 149.33.

II.

det og kristentroen til et tvistens æble. Skævheden "kan og skal
rettes ved at erkiende Daabs-Pagten fra Arildstid og de øvrige Indstiftelses-Ord baade ved Daaben og Nadveren for det Guds—Ord af
Vorherres Jesu Christi egen Mund, som aldrig taber sin almægtige
Kraft..." osv. (p. 3 ) .

