Det fremgår af tidligere kirkeminister, Manu Sareens, lovforslags bemærkninger (vedr.
kirkelige homovielser), at han især henholder sig til ’et notat’, som han fik udleveret d. 21.
feb. 2012 af biskoppen over Københavns Stift. Baggrunden for dette ’notat’ er at direkte og
nærgående spørgsmål, som blev stillet af Folketingets Kirkeudvalg d. 7. feb. 2012. Heri
hedder det: ”Grundlovens § 4 forpligter staten til at understøtte folkekirken som
evangelisk-luthersk. Ministeren bedes redegøre for, i hvilket omgang denne forpligtelse
begrænser folketingets mulighed for at lovgive om kirkelige anliggender – herunder det
kirkelige ægteskab.”
Kirkeministeren hastede med at videresende spørgsmålet til Københavns biskop, som i en
halv snes punkter forklarede ministeren, at der stort set ikke var nogen begrænsninger! ”Det
har indtil nu ikke afstedkommet teologiske overvejelser,” skrev biskoppen, ”hvorvidt det i
kirken indgåede ægteskab eller det i kirken velsignede ægteskab skulle have en særlig
status.”
Med en sådan bispeerklæring (der på stedet frasiger sig den kirkelige velsignelses
betydning) kunne statens minister være tilfreds. Han aftrykte øjeblikkeligt ’bispens notat’ i
lovens bemærkninger – og mente dermed at have sikret sig imod flere indvendinger.
Eftersom højesteretssagen d. 16. marts 2017 kan berøre dette i folketinget rejste spørgsmål
(om grundloven begrænser statens mulighed for at lovgive om f.eks. ’det kirkelige
ægteskab) vil det være på sin plads at kigge det biskoppelige svar efter i sømmene. Kirkens
bekendelse siger med Luther, at ’vi skal ære ægteskabets guddommelige stand’. I Luthers
store katekismus tales der om, at ægteskabet er ’én af de tre stænder’ (413.33. ordo
ecclesiasticus) og bekendelsen og Bibelen erklærer, at ’da Gud skabte mennesket, befalede
han dem at blive frugtbare og opfylde jorden’.
Når Københavns biskop på denne baggrund vejleder sin minister med ordene om, at
’ægteskabet ikke har en særlig status’, må den latinske betegnelse for ’det kirkelige
ægteskab’ straks omtales: ’Ordo ecclesiasticus’ (kirkelig stand), og Skabelsesberetningens
første sider i Bibelen, som Luther (i spørgsmålet om ægteskabet) henviser til i sin store
Katekismus. Biskoppen gav ministeren og folketingsudvalget (d. 20. feb. 2012 en falsk og
vildførende vejledning…
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