Den danske salmebog indeholder et større antal sider, som udover de hundredvis af højt
skattede salmer rummer bibeltekster, bønner, den officielle højmesseordning og de
autoriserede ritualer for dåb, vielser og begravelse. Samtidig med 2017-godtagelsen af det
kontroversielle ritual for vielser af homoseksuelle og lesbiske par, ønsker biskopperne
anbragt en fodnote i salmebog-teksten, som erklærer, at ’præster, der ikke ønsker at anvende
dette ritual, er fritaget…
Denne fodnote er imidlertid vanskelig at bringe i overensstemmelse med den første
’augsburger’-artikels indledning, som med myndighed betoner, (citat): ’Vi lærer i fuld
enstemmighed og dette bør tros uden enhver tvivl’. Biskoppernes fodnote lyser af mangel
på endrægtighed og formørkes af en stadig voksende, nagende tvivl. Om bl.a. dette forhold
skriver professor i teologi, Regin Prenter, i sin forklaring over ’Kirkens Lutherske
Bekendelse følgende: ”Vi bemærker os denne artikels indledningsord: ’Menighederne hos
os lærer’, hvilket vil sige, at menighederne (til syvende og sidst) gøres ansvarlig for den
lære, der fremlægges (artikel 1. s. 24-25)… hvilket dybest set vil sige, at intet
kristenmenneske i Danmark, som værdsætter og værner om den danske salmebogsskat tavst
og blindt kan tillade et splittet og uenigt bispekollegiums fortsatte lemlæstelse af kirkens
salmeklenodie.
Fra referatet af bispemødet hedder det videre, at ’biskopperne opfordrer til, at der herefter
overvejes en mulighed for at trykke en anden udgave af Den danske salmebog, hvor alle
ritualer er strøget. ”Så får modstanderne deres egen salmebog,” hedder det i referatet.
Heraf kan udledes, at statens 2012-påtvungne indførelse af et kirkeligt vielsesritual for par
af samme køn nu har ført til en splittelse i folkekirken, der som endnu en bitter frugt fører
til, at der fremover skal trykkes to slags salmebøger. Én ny statssalmebog for dem, som
følger biskoppernes godtagelse af bryllupsritualet for homoseksuelle – og kirkens gamle
salmebog for dem, som ikke vil have noget med dette nye ritual at gøre.
Højesteret bør anmodes om at tage stilling til, at staten allerede har blandet sig så meget i
kirkens indre anliggender, at der nu overvejes at skulle trykkes to salmebøger. Dermed har
statsritualet om kirkelige vielser af par af samme køn skabt en splittelse af historisk
dimension i Den danske Folkekirke.
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