Det er nu ved Højesterets ankeudvalgsformand i september 2016 blevet fastslået, at
den sag, som 300 borgere i 2014 med påstand om grundlovsbrud rejste mod den
danske stat, er (citat): ’af principiel og vidtrækkende, samfundsmæssig betydning’
(info.j.nr.4075557 Borgernes advokat). Sagen kan derfor ikke længere behandles
(som i juni 2016) af 3 landsretsdommere men skal d. 16. marts 2017 vurderes af 7
højesteretsdommere. De syv dommere skal bl.a. tage stilling til, hvorvidt
kammeradvokatens påstand (… at ’staten er kirkens synode, regeringen dens pave og
kirkeministeren dens biskop’) kan godtages.
Samtidig er der nedsat et kirkeministerielt udvalg, som skal tage de første skridt til, at
Danmarks frikirkers forhold ’ordnes nærmere ved lov’ (grl. § 69). I det første udkast
til en sådan lov, som frikirkerne i sept. 2016 fik 25 dage til at overveje, lægges der op
til, at de fra folkekirkens (’rene og ubesmittede lære’) ’afvegne trossamfund’
fremover skal underskrive en løfteerklæring, hvori de bl.a. på forhånd skal love, at de
fremover blindt vil adlyde de love, som lovgiverne fra nu af vil lægge på bordet.
Derudover skal ’de afvegne’ (citat): ’…indsende dokumentation for – og beskrivelse
af alle deres ritualer’ (’oplæg til lov’, sept.2016). Det sidste har vakt berettiget
ængstelse blandt Danmarks jødiske borgere. I Bibelen har Israels Gud påbudt, at alle
jødiske drengebørn på ottendedagen efter fødselen skal omskæres. Hvis dette nu
forbydes ved lov, vil mange jødiske familier pakke kufferten og rejse til
breddegrader, hvor trosfriheden er bevaret.
Grundlovens § 67 siger: ”Borgerne har ret til… at dyrke Gud efter deres
overbevisning.” Røster (fra juridisk hold) er hørt, at straffelovens § 245 her bør
anvendes, så at jøder kan kastes i fængsel i 60 dage, hvis de på grund af deres tro
følger denne tradition. Hertil siger grundlovens § 71: ”Den personlige frihed er
ukrænkelig. Ingen borger kan på grund af sin tro underkastes nogen form for
frihedsberøvelse.” Kirkens bekendelse kundgøres højt og tydeligt i det nye år, hvor
nytårsteksten fra Lukas 2:21 bliver oplæst fra 1000 prædikestole: ”Da otte dage var
gået, blev Jesus omskåret…
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