En af de kontroversielle love, som kirkeministeren med åbenlys tilfredsstillelse har gravet
frem fra den danske kirkehistorie for triumferende at lægge den på dommernes bord d. 16.
marts 2017, fylder (tre måneder efter retssagen) halvfjerds år. På den dag pålagde danske
politikere ved lov nr. 174 af 4. juni 1947 folkekirken at godtage kvindelige præster. ”Dette
skete,” forklarer regeringens advokat (citat): ”på trods af modstand fra et flertal af
folkekirkens biskopper, meget markante protester fra flere hundrede præster og stærke
protester fra adskillige af folkekirkens medlemmer (s.6 dok. Nr. 129732/16).
Det kan næppe af regeringens advokat betones mere tydeligt, at netop i denne sag har staten
virkelig og endeligt fået ’sat kirken på plads’. Det må jo være klart for enhver (hævder
kammeradvokaten), at den verdslige øvrighed med hensyn til dette forhold om kvindelige
præster arbejdede i kirkens bedste interesse.
Hertil svarer Luther i skriftet ’Das eine christliche Versammlung Macht habe’ (1523): ”Den,
der får prædikeembedet betroet, betros det højeste embede i kirken.” Det vil sige, at
prædikenen (ordets tjeneste) af reformatorerne betragtes som et særligt og overordnet
embede. I en prædiken over Salme 110 forklarer Luther 12 år senere, at ’man må udvælge
og indsætte nogen, som er øvet i Skriften til at indehave lærerembedet og forsvare læren’. I
skriftet ’Von den Konzilis und Kirchen’ (1539) fortsætter Luther i samme spor: ”Det må
være befalet og overladt én alene at prædike!” Han tilføjer: ”Man sandt er det, at i dette
stykke (prædikenen) har Helligånden undtaget kvinder… og alene hertil valgt dygtige
mands-personer…” Selvom Luthers navn står tydeligt nævnt i Danmarks Grundlov (§ 4) –
og hans katekismus indgår som et væsentligt skrift i kirkens officielle bekendelse – så er
loven om kvindelige præster ifølge de sagsøgende borgeres mening ikke at sammenligne
med den lov om et homoseksuelt vielsesritual, som (i direkte modstrid med kirkens
bekendelsesholdning) til ægteskab (mellem én mand og én kvinde) blev indført i 2012. Af
den grund bør kammeradvokatens eksempel med henvisning til den 70 år gamle lov om
kvindelige præster (der næppe kan betragtes som et direkte spørgsmål om kirkens
grundlæggende bekendelse) ikke af Højesteretsdommerne i marts 2017 tages for gode varer;
den er i denne sammenhæng ikke relevant.
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