Da otte ud af ti danske biskopper en af de første dage i dette reformationsår, 2017,
afleverede deres ’endelige godkendelse’ af ritualet for homovielser i kirken, gjorde de ifølge
Ny Testamente kirkens hundredvis af præster en dårlig tjeneste. Ja, det bør ved Højesteret d.
16. marts 2017 fremføres, at de med dette nu autoriserede ritual ifølge Den Hellige Skrift
kan pådrage kirkens samtlige gejstlige tjenestemænd de alvorligste, timelige, legemlige,
åndelige – ja, evige konsekvenser.
Det synes derfor at være på sin plads, at statens nye homo-vielsesritual (ved den foreslåede
fodnote) forsynes med samme påskrift, som ved lov er påbudt anbragt på en hvilken som
helst pakke cigaretter: ’Det er forbundet med livsfare at anvende dette indhold’! De præster,
der afviser en ny salmebog med det (som de siger) ’livsfarlige ritual’, henviser til to steder i
det ’statslige’ homo-ritual, hvor det er forordnet, at præsterne skal lægge hænderne på det
homoseksuelle eller lesbiske par.
Når det i ritualet fordres, at (citat): ’præsten skal lægge sin hånd på parrets hænder og
forkynde dem at være ægtefæller for Gud og mennesker’, så er præsten i sin samvittighed
bundet til Ny Testamentes advarsel, der siger: ”Lad ingen håndspålæggelse ske overilet, og
gør dig ikke medansvarlige, at for andres synder; bevar dig selv ren!” (1.Tim.5:22)
Og når præsten afsluttende (citat): ’med håndspålæggelse på det knælende, homoseksuelle
par for Guds Ansigt skal erklære’, at (citat): ’de skal være velsignede indtil de engang skal
møde Dig, Gud, ansigt til ansigt…’ så er der ifølge Ny Testamente tale om ’læren om
håndspålæggelse’ (Hebr.6:2). Denne indbefatter livsfarlige begreber som ’overførelse’,
’identifikation’, ’medansvarlighed’ og ’skæbnefællesskab’ (Gad. s.327). Ifølge de
sagsøgende borgeres opfattelse bør staten ved Højesteret i marts 2017 stilles til regnskab for
ved dette ny af øvrigheden påbudte ritual at have (citat): ’bebyrdet samvittighederne’ og
dermed klart overtrådt Confessio Augustana artikel 15, stk. 2, hvis latinske ordlyd (ne
conscientiae onerentur) er en tydelig advarsel, der i dette tilfælde omfatter den
medansvarlighed, der ligger i, at (citat): ’ mænd, der øver skamløshed med mænd og dermed
pådrager sig den velfortjente løn for deres vildfarelse’ (Rom. 1:27).
Højesteret bør tage stilling til, hvorvidt staten har beføjelse til at påtvinge landets præster et
ritual, som ifølge kirkens bekendelse og Bibelens ordlyd er forbundet med fare for legeme,
sjæl og ånd… samt deres evige salighed.
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