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Jfe Indholdsrsgest:

Den velsignede lystanke at udlede den kristne menighed af det lille

Guds ord, som Vorherre Jesus Kristus ved sine egne indstiftelser fra be-

gyndelsen har talt, er nu fuldvoksen i menigheden til at stride den gode

strid, og ingen er nærmere til at beskrive den end den gamle præst, som nu

snart giver den alene Gud og menigheden i vold.

Beskrivelsen er det mindste, når livet er hjertesagen og ordet hoved-

sagen. Men den hellige skrift er dog uundværlig som en fortløbende histo-

risk og profetisk skrift. Derfor vil jeg stræbe at oplyse hele det store

omsving i en snæver vending, skønt det må få udseende af et strids- eller

forsvarsskrift. Modstandernes mund kan ikke stoppes. Jeg skriver for den

troende menighed.

Vi som udleder alt kristeligt liv af Herrens levende ord må også

wienføre alt menneskeligt til det levende ord på menneskets tunge. Derved

får vor tankegang en retning stik imod den herskende, men den sætter os
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i lavende vekselvirkning med menneskelivet, så vi langt bedro ond

før kan forstå livet og lade det ske ret.

Portsættes fase. 141 XLIX + XLVI + XLVIII.

Placering og affattelsestid; se fase. 141 XLVIII.


