Da den norske procesfuldmægtig, Edvin Andreassen, for alvor i sin bog: ’Konge, kongerike
og lokalmenighed’ tog fat på 1987-ritualsagen, der ved Højesteret i Oslo faldt ud til statens
fordel, lagde han ikke fingrene imellem! Under retssagen havde han lagt vægt på én linje i
kirkeordningsloven § 32 stk. b, som siger: ”Menighedsmødet afgør alle sager om
indføring af en ny, godkendt liturgi” (Rt. 1987, s. 473).
Den danske menighedsrådslov § 38 stk. 2 lyder, som følger: ”Præsten skal have
menighedens samtykke til, at der anvendes en anden autoriseret liturgi end den, der
hidtil er anvendt i menigheden.”
Hvad er forskellen mellem disse to lov-udsagn? Eller: ER der nogen forskel? – Ja, der er
den éne forskel, at hvor nordmanden i 1977 støbte ordet ’afgøre’ (Menighedsmødet afgør
alle sager…) siger danskerne i deres menighedsrådslov ’samtykke’. (Præsten skal have
menighedens samtykke…) Hvilket udtryk er bedst? Det forekommer som om det danske
udtryk , ’samtykke’, er det stærkeste, og har den største mulighed for at overleve. – Ja, det
kunne se ud som om, at hvor det i 1987 i Oslo lykkedes Højesteret at undertrykke ordet
’afgøre’ (Menighedsmødet ’afgør’ alle sager) så at staten (totalitært) kunne indføre en ny
liturgi i kirken, vil det være vanskeligt for den danske Højesteret i marts 2017 at få omstødt
ordet ’samtykke’. Hvorfor? Fordi (vil de danske sagsøgende borgere hævde) at det gamle
begreb ’samtykke’ taler om sammenbidt enhed, som denne verden ikke kender til. Der er –
hvis en menigheds rådsmedlemmer ’samtykker’ – opnået én eller anden ’åndens enhed’; en
fælles, kampberedt ’indforståelse’, der fører til den urokkelige afgørelse. Det klare ’ja’ eller
’nej’, der lyder fra en sognemenigheds endrægtige lægmandsledelse, hviler på en samlet,
Gudgiven afklaring. Derfor siger den danske menighedsrådslov § 38 stk. 2: ”Præsten skal
have menighedens samtykke…” Hvor en dansk menighedsforsamling (bestående af troende,
genfødte ildsjæle) har givet sit harmoniske ’samtykke’ til et fuldtonet, afvisende ’nej’ til
homo-ritualets indførelse i deres sognekirkes kirkerum, kan statens kirkeminister på stedet
pakke sin nye lov med alle dens kongelige segl og flotte folketingsvedtagelser sammen!
Menighedsrådsloven står fuldt og helt på sognebørnenes side – og det er menighedens folk
på stedet, der enigt og vedholdende afgør og beslutter, om de vil have homo-ritualet
inden for kirkens døre. Og sender ministeren dem politiet på halsen, vil de blive sendt
hjem igen! De kan intet stille op mod en kristen menigheds endrægtige, lovbefæstede
’samtykke’.
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