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DET ONDE TRIUMVIRAT
De tre ministre, som søges stævnet i det nye år, er statsminister
Helle Thorning-Schmidt, social- og integrationsminister Karen
Hækkerup og kirke- og ligestillingsminister, Manu Sareen. ”Disse
udgør det onde triumvirat,”
’DET ONE TRIUMVIRAT’ Tre af regeringens ministre er på dagsordenen, når foreningen ’Med
grundlov skal land bygges’, samles til stiftende generalforsamling på Pottemagerens Hus ved Holsted den
næstsidste lørdag i november. Halvtreds danske borgere lægger sammen med en større samling af
ligesindede fra forskellige kirkesamfund op til at gøre 2014 til året, hvor ’de tre’ stævnes for retten for at
være de hovedansvarlige for, at Danmarks Grundlov er blevet overtrådt. En af initiativtagerne,
journalisten og evangelisten, Johny Noer, som gennem, bogen ’Prisgivet’ ’har medvirket til samlingen af
de 50 danske medunderskrivere, vil ved den lejlighed begrunde, hvorledes selve regeringsgrundlaget af
oktober 2011 fremstår som en krænkelse af grundloven. Heri hedder det bl.a.: ”Regeringen vil give alle
medlemmer af den danske folkekirke mulighed for at blive gift i kirken – uanset deres seksuelle
orientering.” ”Dette regeringsgrundlag,” hævder Johny Noer, ”er ved gennemførelsen af lov nr. L105 om
’kirkelige homovielser’ i uforsonlig modstrid med Danmarks Grundlovs 4. paragraf, der siger: ”Den
evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.” Efter
generalforsamlingen og det dertil knyttede weekend-stævne vil Johny Noer og lederen af Pottemagerens
Hus, prædikanten Moses Hansen i den følgende halve snes dage besøge kristne menigheder overalt i
Danmark for dér at forklare, at den danske stat har forpligtet sig til at understøtte en ganske bestemt
reformatorisk, kristen lære, som umuliggør indførelsen i kirken af en politisk ideologi. De tre ministre,
som søges stævnet i det nye år, er statsminister Helle Thorning-Schmidt, social- og integrationsminister
Karen Hækkerup og kirke- og ligestillingsminister, Manu Sareen. ”Disse udgør det onde triumvirat,”
hedder det i et oplæg til foreningens stiftelse, ”som overtræder det kirkelige påbud, der i Den
Augsburgske Bekendelse forbyder kirkens medlemmer at adlyde øvrigheden, hvis den befaler dem at
synde” (artikel 16, stk. 7) – samt krænker det i sammenhængen citerede skriftord fra Ny Testamente, der
angiver en lignende bestemmelse (Ap.G.5:29). Mere end 100 danske borgere har meldt sig som
medunderskrivere. Bogen ’Prisgivet’ kan frit tages ned på forsiden af www.noer.info .

Yderligere information
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