Kirkeministeriets 150-årige ’arkivkirkegård’ er i eftersommeren 2016 på
foranledning af regeringens advokat blevet kulegravet for om muligt at finde nogle
velegnede ’glemte gravsteder’. Det skulle være ’grave’ med eventuelle brugbare
marmorindskrifter, der kunne støtte kammeradvokaten i hans efterhånden åbenlyst
kirkefjendske påstand, at statsforvaltningen (også efter at grundloven blev givet i
1849) er kirkens suveræne chef og leder. Ved Højesteret d. 16. marts 2017 vil han
fremlægge sin 31. oktober-rapport fra 2016 med eksempler på sådanne egnede
’gravfund’. ”Der er over en periode på 150 år,” skriver kirkeministeren, ”flere
eksempler på, at der (fra statens side) er (citat): ’gennemført regulering af nogle af
folkekirkens indre forhold’. Om denne påtvungne, såkaldte ’regulering’ tilføjer
ministeren (som en ekstra understregning), at den er foretaget (citat): ’… selvom et
flertal af biskopper eller andre kredse i folkekirken var imod det’ (Dok.nr. 129732/16,
2. afsnit).
Hvad statens advokat her (ifølge borgernes mening) søger at overbevise dommerne
om, er den ’statsopfattelse’, at folketinget (ved at efterfølge en såkaldt ’sædvane’)
legitimt kan ’omskrive’ grundlovens tekst efter forgodtbefindende. Ved hjælp af
eksempler fra ministeriets 150-årige arkivkirkegård vil den almindelige, lovgivende
forsamling fra den ene dag til den anden kunne forvandles til en grundlovgivende
forsamling. I denne sag er det imidlertid ikke blot kirkens biskopper, som staten er i
kollisionskurs mod; det er ’den evangelisk-lutherske kirkes 500-årige bekendelse,
som bl.a. siger: ”Nogle har på upassende måde sammenblandet den kirkelige magt og
sværdets (den verdslige øvrigheds) magt” (CA 28 stk. 1-2). Bekendelsens latinske ord
for ’upassende’ er ’incommode’, hvilket tilkendegiver ’en slags overgreb’ og dermed
samstemmer med det efterfølgende: ”Disse overgreb har lærde mænd i kirken for
længe siden revset” (stk. 4 med henvisning til Gregor VII, Dictatus papal 12). Den
tyske ordlyd af Den Augsburgske Bekendelse lægger her ikke fingrene imellem. Den
erklærer, at ’en sammenblanding af statens og kirkens myndighedsområder er en
forbrydelse, der bør straffes’ (Ein Frevel, der gestraft werden muss… CA art. 28, stk.
4)…
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