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Meget kortfattet regest.

Emnet er stat, religion og samvittighedsfrihed. Staten kan ikke be-

stemme eller fastsætte religionen; begrebet "statsreligion" er fejlagtigt.

Staterl kan ikke afkræve nogen en trosbekendelse, da religion er noget me-

get subjektivt. Trosbekendelsen er en fri sag, ligesom troen. - Det 16. og

17, årh. måtte undvære samvittighedsfrihed5 i det 18. årh. tog nævnte

frihed til, samtidig med at religionens indflydelse tog af. Ved det 19.

årh.s begyndelse var stillingen sådan, at en "hvilkensomhelst Tr.oes-Be-

kiendelse Enhver af dem (præsterne) vilde forlange, skulde i deres Sogn,

paa Embeds-Tid, giælde for Stats-Religion". Men samvittighedstvang stri-

Äier imod Kristi ord! og Luthers hjerte, mod sandhed og menneskekærlighed.

Hvorledes lader nu samvittighedsfriheden sig indføre uden at vende op
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og ned på alt? Burde alle bisper og præster afskediges? På

disse (af ham selv anførte) indvendinger svarer Gr., at om

dette også skete (afskedigelsen osv.), så var det jo ikke stør-

re forandring og ulejlighed end ved reformationen« Men "bedre

er at lade dem (præsterne) beholde deres indtægter osv. samt

al frihed til at lære osv. Samvittighedsfrihed er en utabelig

menneskerettighed og en frugtbar moder til borgerlig tilfreds:-

hied etc. Gr. henviser til den i England herskende religionsfri-

hed som forbillede. Taler derefter om sognebåndets løsning som

en særlig dansk udvej. Uddybes. Gr. Indrømmer til sidst, at han

tidligere en tid lang i blindhed har talt tvangens sag.

Nærv. brudstykke har mange tanker tilfælles med andre

brudstykker i denne fase. (130a), men det synes ikke at være

forarbejde til et bestemt afsnit af den i rubrik 1 nævnte bog.


