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Da jeg 1810 udgav min dimisprædiken, kaldtes alt, hvad der prædikedes,

Guds ord. Ordet havde tabt sin levende fylde. Det må stå ved sit værd, om

det lader sig forsvare at kalde To ogst avskrift en et levende Gudsord. Penne-

fejden skal imidlertid dreje sig om det evige livs ord (l). Er det et pen-

nestrøg, er der i denne verden intet evigt liv, kun et ord derom. Men den

store vending ved opdagelsen af de kristelige livstegn er den, at nu kan vi

gå ud fra det ny kristelige og evige liv som en urokkelig kendsgerning li-

gesom det gamle timelige menneskeliv, uanset oprindelsen, er det. Livets

vej findes ikke i bibelen (2). Vi holder os ikke til noget eventyr, men

til den sikre historie og den utvivlsomrne erfaring, dåben og nadveren (3).

- Begrundelsen for at regne dette udkast for det f.jerde i den ny ræk-

^ (ae oversigtsblad til faso. 135-141), der fører frem til afhandlingen

^>et evige Livs-Ord af Vorherres egen Mund til Menigheden" (se rubr. 9), er

wen, at der nu kcmmer en bindestreg til i titlen - i modsætning til de tre



fase. 138,It II.

foregående udkast. Den bevares i de følgende udkast' og i den trykte

afhandling.

• -Affattelsestid; sent på året 1860. Den trykte afhandlings før-

ste stykke udkom omkring nytår 1861.


