En ’gammel lovparagraf’ fra menighedsrådsloven kom allerede ved de danske politikeres
’2012-indtrængen’ i folkekirkens ’indre anliggender’ på den daværende kirkeministers
dagsorden! Hans jurister i kirkeministeriet var dengang travlt beskæftiget med at undersøge
én for ministeren faretruende bestemmelse, og det er sandsynligt, at de atter i disse timer
med henblik på højesteretssagen d. 16. marts 2017 har fundet lovfortolkningens største lup
frem for at søge at komme uden om den tydelige lovparagraf, som de (efter borgernes
mening) har overtrådt.
I virkeligheden er denne sag ikke afsluttet – ja, den bør (om muligt) genoptages af
implicerede menighedsråd over det ganske land. Fra begyndelsen har denne ’glemte’ lov
ikke været tillagt nogen særlig betydning – men den kan, dersom den til stadighed
administreres ansvarligt – udvikle sig til at blive en sidste uovervindelig hindring for
’statens store projekt’ og den daværende regerings politiske mærkesag: Indførelsen af et
homoseksuelt vielsesritual i kirken.
Den tilbageværende juridisk snublesten for statens kontroversielle lov om kirkelige
homovielser bærer den i kirkeministeriet frygtede betegnelse: ’Menighedsrådslovens § 38’.
Den stadig for staten faretruende bestemmelse lyder i al sin superklare korthed således:
”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.”
Det nye (hidtil ukendte og for kirkens bekendelse absolut ’fremmede’) af staten og
dronningen autoriserede homovielsesritual er og forbliver (som det hedder): ’en anden
liturgi end den, der hidtil er anvendt i menigheden’ og præsten kan derfor ikke anvende
den, uden at menighedsrådet siger ja dertil! Hvis denne bestemmelse fastholdes af bare ét
menighedsråd i Danmark, så tages dermed et skridt, som kan vende hele denne sag. Hvis to
menighedsråd melder sig på barrikaderne, kan korsflaget atter hejses – og hvis tre
menighedsråd rejser sig under denne fane, er sejren i sigte.
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