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i2. Indholdsregest:
Et særkende, for protestantismen er dens protest mod al samvittighedstvang. Hvis regeringen øver samvittigliedstvang, taber den en del af undersåtternes kærlighed og modvirker iovrigt sig selv. Hvis folk har skrupler
m.h.t, dåb og nadver, da er det ikke spørgsmålet, om regeringen deler eller billiger disse skrupler eller ikke. Regeringen bør nemlig fjerne samvittighedstvang overalt i den religiøse statsindretning, også ved dåben
(som komiteens majoritetsindstilling ikke vilde ændre, jf. fase. 130a,9
her foran).
Skal sognetvangen vedblive ved dåben (men bortfalde ved konfirmation
og altergang), skulde det vel være, fordi man har ment, der var ingen uenighed om den (dåben.), den kunde ikke besvære samvittighederne etc. Men
dette er ikke tilfældet. I Danmark er der iflg. G-r. stor uenighed om den
A c t t a forrettelse af dåben, - at uenigheden har ført til ubehageligheder
etc., og at det især er for dåbens skyld, at der petitioneres om sogne-

fase. 130a.13.

II.

båndets løsning. Det er uklogt af staten at kolde på tvang ber,
staten bør ikke fortsætte med sin ligegyldighed. Også en anden
indvending (hentet fra den Augsburgske konfession) imod dåbens
frihed, er iflg. G-r. fejlagtig.
Brudstykket må være affattet efter betænkningens offentliggørelse i. Stændertid, den 5. januar 1839» jf» her foran fase.
130a.9. Det er ikke forarbejde, til noget bestemt sted eller afsnit af bogen, men grundtankerne er de samme begge steder.

