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1. Titel el. kort indholdsangivelse:

(Om Christendommens Sandhed)

Læg 10 kasseret efter det 9. trykte læg af 8.stk.

Antal sider: 4

Antal blade: 2 ( 1 læg p a g . s l O )

Fonnat: k v a r t .

2. Papirsort (farve og evt. vandmærke): C & I Ho-
nig

7. Ms.' første linie: s t e vidnet om, at den
hører Herren t i l , og er e t Mester-
Værk af hans Aand

3. Afmærkning (I. J. N. osv.): 8. Ms.' sidste linie: som en ebraisk og (op-
givet)

4. Ortografi:

5. Andre ydre kriterienstærkt p r e n t e t , tyk
skrift.

9. Tryk el. benyttelse:

Th M IX s. 97ff.
U S IV s. 699 linie 10.

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

10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er):

11. Nr. i bibliografien:

459.

12.Ädholdaregest:

De skriftkloge må betragte sig selv som den helligånds levende red-

skaber til at forkynde det ord, bibelstaven ikke er, men betegner.

Beskrivelse af hans egen erfaring som bibellæser. Følte trang til at

læse højt for sig selv; velklingende vers, overraskende lignelser, fyndige

taler, sindrige eller rørende udtryk opvaktes derved af døde; skribentens

åxiå svæver over det begravede ord og anråber beslægtede læsere om at op-

vække det. Sprogets ånd er formidleren. Oversættelsernes problem.' Her

standser udkastet.

Affattelsestid; udkastet er et kasseret læg af ms, til 8. stk. af af-

handlingen i Th M. Pagineringen viser, at dette har særskilt paginering

ligesom selvfølgelig 6. stk., det første efter pausen om vinteren, se

Äas;c. 102, der er trykms.. til 6. stk. Det sidste (8.) stk. er da sikkert

påbegyndt efter afsendelsen af 7. stk.,der har imprimatur 17/4, mens 8.

atk. får trykketilladelse 22. maj. Det er altså skrevet imellem disse to
datoer.


