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liQndholdsregest:
Da 3. stk. af afhandlingen "Om Religjons-Frihed" undertrykkes af politiet i april 1827, har G-r. besluttet som en erstatning at fortsætte den
uden? tvivl afsluttede afhandling "Om Christendommens Sandhed". Da det "beslaglagte, stykke havde fået imprimatur den 6/3, men alligevel ikke var
blevet tilbagesendt til trykkeriet, kan G-r. være blevet klar over, hvad
der forestod, aå begyndelsen af den nye artikel kan være påbegyndt allerede, i marts.
Der foreligger fire udkast, som ikke nøjagtigt kan dateres i rækkefølge. Jeg vælger rækkefølgen; I, III, XLII og XLI, men den kan diskuteres.
De to første, har som underskrift i parentes "Fortsættelse",de to sidste
en tom parentes, hvad der sikkert betyder, at Gr, nu aner, at det kan
ive den sidste, artikel, så der måske skal stå "Slutning" i parentesen.
I slutningen af det andet udkast trækker det op til "det literaire Testament e ".

fase. 113.I.

II.

Af indholdet: mennesket er noget virkeligt, der "ei lader sig
borikraisonere" hvad der er betingelsen for at få visbed om en guddommelig åbenbaring og undgå "Chaos" i tankeverdenen. G-r. har selv
gennemgået sin tids "Ohaotlske Giæring" og kan nu"smile ad Mestrenes Selv-Forvirring".
Affattelsestid: marts 1827

