Indholdet af den stærkt debatterede lovbestemmelse, som endnu kan sætte land og rige i
brand, betegnes som ’menighedsrådslovens 38. paragraf. Denne ’farlige’ lovbestemmelse,
som adskillige steder endnu luer og gløder under overfladen, lyder sådan: ”Præsten skal
have menighedsrådets samtykke til, at der ved de faste gudstjenester eller kirkelige
handlinger anvendes en anden autoriseret liturgi eller andre autoriserede ritualer end
dem, der hidtil er anvendt i menigheden.”
Denne 38. lovparagraf erklærer altså, at selvom Folketinget (efter lange forhandlinger
endelig har lovgivet og dermed ) sat sin regerings blå stempel på et kirkeligt ritual – ja,
selvom dronningen i sin majestætiske højhed har ’kongeligt forordnet og kongeligt
autoriseret det samme ritual – ja, uanset hvad samtlige præster eller biskopper siger – ja, om
end ét hundrede kirkeministre udstedte ét tusinde lovbud – ja, om selv paven og Rom og alle
hans purpurklædte kardinaler sendte den frygteligste bandbulle ind over de ulydiges
hoveder, så forbliver menighedsrådet den eneste lovlige myndighed på denne jord, der kan
give tilladelse til at et sådant ny-autoriseret ritual anvendes i den danske, lokale sognekirke.
De, som her vil hævde, at sådanne ’oprørske’ menighedsråd ’er for sent på den’, tager fejl!
Dette er øjeblikket: Den 38. paragraf omtaler ’anvendelsen af en autoriseret liturgi eller
’brugen af et autoriseret ritual, der kan være så splinternyt, at ’det ikke før har været
anvendt i menigheden’ – men det er stadig godkendt fra højeste sted.
Heraf kan udledes, at hvis en præst vil anvende det nyt ritual i kirken, så skal dette først og
fremmest være autoriseret. Er det ikke det, skal præsten slet ikke nære tanken om at udføre
en kirkelig handling dermed. Det viser sig imidlertid, at der (forud for nogen som helst
autorisation) har fundet 60 sådanne ’illegale’ velsignelser og ’vielser’ sted – alle foretaget af
præster i folkekirken (15 af disse blev foretaget med par, der kom fra udlandet)… og den
tidligere kirkeminister har ifølge sin selvbiografi i årene 2002-11 misbrugt sin stilling i
borger-repræsentationen ved egenhændigt (i 30 tilfælde) at ændre ordlyden af det borgerlige
vielsesritual af par af samme køn, ’så at (fortæller han) ’jeg blev de homoseksuelles
yndlingsgifter…”
Er tiden ikke inde til ved handling at skabe ’juridisk interesse’ over for ’disse overgreb’? Jo,
øjeblikket er inde for den 38. paragraf! Opgørets time er kommet!
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