Under første behandling af lovforslaget om kirkelige homovielser, tirsdag, d. 20. marts 2012
i Folketinget, var det statsminister Helle Thorning Schmidts (S) opgave på ny at kaste et
forklarende lys over ordene i regeringsgrundlaget fra oktober 2011, som autoritativt
erklærer: ”Regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekirke mulighed for at
blive gift i kirken – uanset deres seksuelle orientering!” De sidste ord er (som de
sagsøgende borgere har udtrykt det): ’Den sorteste handske, som nogensinde er kastet
ind i det danske kirkerum’!
Statsministeren lod på denne martsdag i 2012 både folketinget og kirkens ledelse forstå, at
fra nu af ville ’den hårde linje’ blive brugt. Timen var kommet, hvor ’fløjlshandskerne ville
blive taget af’, for nu var der – som statsministeren udtrykte det – ’blevet talt nok om denne
sag’. Derefter fremsatte statsministeren for første gang officielt indholdet af det nye
statsevangelium: ”Dette er en stor sag for regeringen: Uanset hvem man er forelsket i, har
man herefter mulighed for at blive gift i en kirke!”
Højesteret bør i marts 2017 tage med i sine overvejelser, hvorvidt dette fra landets højeste
embede proklamerede ægteskabsgrundlag er (som grundloven fordrer) identisk med
den kirkes lære, hvori det nye vielsesritual skal indføres. Har staten (spørger borgerne) i
det hele taget mandat til at indføre denne nye orden i den evangelisk-lutherske kirke.
Dermed synes det nemlig indforstået, at alle andre skrifter i kirken fravælges. Alle
apostolske epistler fratages myndighed. Alle andre bekendelser sløjfes. ”Uanset hvem man
er forelsket i ’er og forbliver det fremover (ifølge statens ubøjelige befaling) kirkens pligt at
’foretage en rituel vielse!”
Dette klare regeringsmanifest, som fremover skal gennemtrumfes – uanset den evangelisklutherske kirkes lære – er (ifølge de 300 sagsøgende borgere) i åbenlys modstrid med
grundlovens 4. bestemmelse! Statens forpligtelse er med denne paragrafs tydelige
henvisning til kirken – ikke at understøtte en politisk ligestillingsidé – men at understøtte
denne kirkes ’evangelisk-lutherske lære som sådan…’
Da ’den sorte handske’ blev kastet ind i gudstjenesterummet i 2011 var der ingen, der tog
udfordringen op. Det kunne ske nu ved Højesteret i marts 2017 – en sag mod en regerings
antikristelige Statsevangelium.
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