Statens dunkle hensigter med folkekirken og den øvrige kristne menighed i Danmark
er endeligt og klart blevet afsløret i indledningen til et oktober 2016-notat fra
kirkeministeren. Notatet, der er stilet til regeringens advokat, blev med velberådet hu
offentliggjort på selve reformationsdagen d. 31. oktober 2016, hvor ministeren
samtidig i festtaler gjorde opmærksom på, at han regnede sig som ’kirkens tjener’,
der udelukkende søgte at efterkomme kirkens inderste ønsker. I det omtalte notat
skriver ministeren imidlertid følgende: ”Kirkeministeriet er blevet bedt om at belyse
følgende spørgsmål: ”Er der fra regeringens side blevet gennemført en regulering af
folkekirkens indre forhold, som ikke var ønsket af et flertal af de til enhver tid
siddende biskopper?” (Journal nr. 129732/16). Det vil sige, at i takt med, at
kirkeministeren på reformationsdagen til medierne forklarede, at han ikke ønskede at
fremstå som ’kirkens ærkebiskop’, så sendte han et tilnærmelsesvis ’biskoppeligt
notat’ på gaden, der forklarede, at han (efter den store arkiv-efterforskning) nu var i
besiddelse af velegnede eksempler på, at regeringen over en periode på 150 år havde
gennemført (citat): ’en regulering af folkekirkens indre forhold, som ikke var ønsket
af kirkens biskopper’. Når statens advokat således sætter højt betalte embedsmænd i
kirkeministeriet til i hundredvis af timer at ransage de ministerielle arkiver og
journalsystemer for at finde eksempler på, hvor den borgerlige myndighed har
lovgivet i åbenlys modstrid med biskoppernes ønsker og (citat): ’gennemført
regulering af kirkens indre forhold’ – da er det øjeblikket, hvor den kristne menighed
må indstille sig på at beskytte sig mod staten. Da er timen kommet, hvor den
verdslige øvrighed udfordrende har kastet handsken – og borgerne, for at værge sig,
må indstille sig på et kommende opgør. Dette endelige opgør tager sin begyndelse d.
16. marts kl. 09:00 i Højesteret i København – og den samlede danske kristenhed
kaldes i den forbindelse til bøn…
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