Folketinget har en forretningsorden; den siger, at hvis et lovforslag har noget at gøre
med grundloven, så skal det klart fremgå af dets titel/tekst (§ 16 stk.1). Dette skete
ikke med det lovforslag, som borgerne nu har måttet betale en bondegård for at
bringe for Højesteret med påstand om grundlovsbrud. I virkeligheden skulle
folketingets formand fra ’day one’ have afvist det med ordene: ”Falsk titel!”
Den 23. nov. 2011 overtrådte regeringen Danmarks Grundlov ved (i sit
regeringsgrundlag) ’at tiltage sig retten til at indføre et splinternyt vielsesritual (for
par af samme køn) i Folkekirken. Dens kirkeminister indrømmede (sort på hvidt), at
’bisperne var splittede’ – ”De vil ikke lade sig diktere i teologiske spørgsmål,” udtalte
han. ”Jeg er chokeret,” erklærede Helsingørs biskop. ”Jeg har med klare ord meddelt,
at jeg er imod et sådant ritual (dok.nr. 121647/11). ”Dybt mistænkeligt!”
kommenterede en retsteolog (Kristeligt Dagblad nov. 2011).
Grunden til, at lovgiverne med ’det grundlovsstridige lovforslag’ valgte
’bagvejen’(almindelig lovforslag) var, at de indså, at ’hoveddøren’
(grundlovsforslaget) var lukket. Her ville de blive stillet over for borgernes mening
(en folkeafstemning), og det ville inden længe blive afsløret, at deres nye ritual var
imod kirkens bekendelse…
Ved Højesteretssagen d. 16. marts 2017 bør der (som advarende eksempler) stilles
skarpt på, at Mussolini, da han greb statsmagten i 1922 under titlen ’Il Duce (føreren)
i sin regering omgik ’statuto’ (Grundloven) og dermed knægtede folkets frihed, samt
at Hitler (føreren) efter rigsdagsbranden d. 27. feb. 1933 ophævede forfatningen og
straks indførte den såkaldte ’brandparagraf’, hvormed han styrede nationen til dens
totale sammenbrud i 1945.
”Den, der ikke går ind gennem døren, men klatrer over et andet sted, er en tyv og en
røver,” siger Jesus (Johs. 10:1). ”Hvis nogen ikke ’går ligefrem efter sandheden,”
siger Paulus (Gal.2:11), så følger de ’snigveje’ (v. 4) og søger ’at liste sig ind ad en
anden vej (v.5). Højesteret bør d. 16. marts 2017 lytte til apostelens råd: ”Ikke et
øjeblik skal man give efter for den slags folk” (v.5).
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