På bispemødet i begyndelsen af januar 2017 foretog 8 ud af 10 biskopper en ’endelig
vedtagelse af et ritual for vielse af par af samme køn’. Dermed er bisperne – så vidt de
sagsøgende borgere ser det – kommet i åbenlys modstrid med den 15. artikel stk. 1 i Den
Augsburgske Bekendelse, som siger: ”De kirkelige skikke (ritualer) bør bevares, som kan
bevares uden synd!” Den danske teologiprofessor fra det forrige århundrede, Regin
Prenter, forklarer om denne trosartikel, at (citat): ’den tyske tekst tydeligt henviser til de
ritualer, der er ’formet af mennesker’ (von Menschen gemacht). ”Det vil sige,” fortsætter
professoren, ”at der også er ritualer, som ikke er formet af mennesker, men givet af Gud!”
Tegnet på det sidste, er, at (som det hedder i trosartiklen) ’disse ritualer kan bevares uden
synd…’ (art. 15, stk.1). For første gang i historien fordrede de danske biskopper (d. 3.-4.
januar 2017), at netop dette ritual frem for alle andre ritualer skal forsynes med ’en særlig
fodnote’. ”Der skal stå,” insisterer de, ”at hvis en præst har samvittighedskvaler med dette
ritual, så er han fri.” Det vil sige, at den tilknyttede note til homovielsesritualet for fremtiden
åbent skal anerkende, at denne ceremoni for adskillige præsters vedkommende er direkte
’forbundet med synd’.
Fordi netop den danske salmebog gennem slægterne har stået for staten som ’det urørlige’,
der hører med til ’kirkens indre anliggender’ – kan Højesteret d. 16. marts 2017 blive stillet
over for (som et manende eksempel) at blive præsenteret for den seneste uro omkring
kirkens gamle salmebog. Det er nemlig almindelig sædvane, at folkekirkens ritualer trykkes
bagerst i salmebogen. Det skal det nye ritual for homovielser (som biskopperne netop har
vedtaget) også – men sker det, vil der være mange (deriblandt et par biskopper), der ikke
vil røre den ’besmittede salmebog’ med en ildtang. Hvis man spørger dem hvorfor, vil de
svare: ”Fordi den er imod kirkens bekendelse, som siger (citat): ’kun de kirkelige ritualer
bør bevares, som kan bevares uden synd’! (CA 15 stk.1)
Højesteret bør om muligt være vidnende om, at staten med sit ’menneskeudfærdigede’
vielsesritual nu skal fremstille sin egen statssalmebog, idet kirkens gamle salmebog ikke
kan rumme ’det besmittede ritual’…
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