Høringsparterne i den landsomfattende høring vedrørende indførselen af et
homovielsesritual i kirken, som den daværende kirkeminister, Manu Sareen,
iværksatte i januar/februar 2012, havde et betydeligt antal ’nej’-tilbagemeldinger,
som da øjeblikkeligt blev bundtet og arkiveret i ministeriets kælderkolde
journalsystem. Kun nogle få af de afvisende svar blev taget alvorligt, og det var dem,
som på stedet erklærede, at ’hvis dette antikristelige ritual blev påtvunget kirken,
så ville de gøre oprør’.
”Med menighedsrådslovens 38. paragraf vil vi blokere ministerens stormløb på
kirkens evangelisk-lutherske ægteskabsetik,” hed det. Ministeren måtte ved denne
truende reaktion forskrækket indrømme, at denne (for ham tilsyneladende ’ukendte
lovparagraf’) udgjorde (som han udtrykte det):’Et hul’ i hans lovforslag. Han
tilføjede: ”Men det vil nu blive lappet!” – og så hastede han med at tilføje følgende
bestemmelse i lovudkastet: ”Menighedsrådsloven § 38 kan ikke bruges til, at
menighedsrådene blokerer for, at ritualet for vielser af par af samme køn bruges i
kirken.”
Dette vil på godt dansk sige, at hvis et menighedsråd af jævne, troende sognebørn i
denne opgørets time skulle tage den dristige men nødvendige beslutning, at nu vil de
ikke finde sig i det længere, så kan følgende begivenhed indfinde sig: Ved næste
kirkelige homobryllupper sætter sognets mænd og kvinder en bom for kirkens
indgangsport. De slukker alle alterlys, lukker for orgelet, tager salmenumrene ned fra
tavlen og anmoder præsten om at rive sin ’velsignelsesprædiken’ i tusind stykker.
Den verdslige myndighed vil da sørge for, at politiet fjerner bommen og rydder
kirken for alle ’oprørske elementer’, thi kirkeministeriet har ved lov i 2012 påbudt, at
’den kirkelige handling skal ’gennemføres’. – Hvis ikke dette kan ske ved fredelige
midler, skal homobrylluppet med (djævelens) vold og magt gennemføres. Måtte det
imidlertid i dette reformationsår blive bevist, at her har kirkeministeriet forregnet
sig. Det fredelige menighedsråd kan – hvis det er påkrævet – vise tænder…
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