Den 1. juni 2012 samledes 600 menighedsrådsmedlemmer, indbudte biskopper, ledere fra
kirkelige organisationer og kirkepolitikere til Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde i
Nyborg. Traditionelt taler landets kirkeminister til den store forsamling, som repræsenterer
ét af landets største nærdemokratier med godt 1750 menighedsråd. Men netop ved den alt
afgørende 2012-anledning var kirkeministeren fraværende! I sit sted sendte han en
repræsentant, som havde titlen af at være ’specialkonsulent’, og denne specialist skulle
forklare de 600 menighedsrådsmedlemmer, hvorfor de ikke (i denne tilspidsede situation)
kunne bruge menighedsrådslovens 38. paragraf til ’at blokere’ for det nye kirkelige ritual for
kirkelige homovielser. Specialkonsulenten fra kirkeministeriet skulle på dette ’stormøde’
forklare det jævne menighedsrådsmedlem, biskopperne, kirkelederne og de tilstedeværende
kirkepolitikere, hvordan hans minister opfattede Luthers lære om ’det almindelige
præstedømme’. Især skulle han betone, at et menighedsråd ikke havde nogen legal ret til
at ’sige fra’, hvis det fandt, at det indførte ritual var i modstrid med kirkens skrift og
bekendelse – og dermed helt konkret efter lovens bogstaver i manglende harmoni med
landets grundlov.
Specialkonsulenten skulle en gang for alle klargøre ministerens holdning, at (citat): ’kun
præsten har den teologiske indsigt (der skal til for at kunne afgøre, hvorvidt en kirkelig
handling er bibelsk eller ej. Ifølge Kristeligt Dagblad 1. juni 2012 udtalte
specialkonsulenten følgende: ”Hvis nogen skulle være kommet i den vildfarelse, at
menighedsrådet (i denne sag) har noget at sige, så er og forbliver det helt klart, at det
er præsten alene, der afgør om han eller hun vil anvende et nyt ritual for vielse af
homoseksuelle.”
På den dag rådede en knugende tavshed over den del af ’stormødet. Men nu synes dagen at
være oprundet, hvor denne tavshed bør brydes! Det, ingen gjorde den gang, bør de gøre i
dag! Det er ikke for sent at rejse sig for med loven i hånd at forhindre, at et nyt homobryllup
fejres i kirkens gudstjenesterum.

www.medgrundlovskallandbygges.dk
Frøs Herreds Sparekasse: 9740 - 0003445526

