Med henblik på grundlovens bestemmelse, hvori folkekirkens læregrundlag omtales
som evangelisk-luthersk, henviser retsteolog Kristine Garde i sin 2008-bog om
’Præsteløftet’ til Danske Lov 2-1, hvor Bibelen (som kirkens officielle
bekendelsesskrift) nævnes allerførst af de fem bekendelsesskrifter. Kristine Garde
skriver: ”At Bibelen står i en klasse for sig selv, hænger sammen med, at Bibelen og
Bekendelsesskrifterne ikke er teologisk ligestillede.” Kristine Garde fortsætter:
”Hvor Bibelen er norma normans (den normerende form) er bekendelsesskrifterne
norma normata (den normerede form), hvilket i sin yderste konsekvens betyder, at
kirken ikke kan fastsætte en ny lære med normativ gyldighed, hvis den er i modstrid
med Bibelen.” Kristine Garde slutter: ”Forskellen har betydning ved retsteologisk og
juridisk brug af folkekirkens bekendelsesgrundlag” (Præsteløfte, Anis, 2008, s. 289).
Hvis staten altså vil påtvinge kirken at etablere en ny lære, som er i modstrid med et
skriftafsnit i Ny Testamente, der har at gøre med ’kvindens stilling som præst’, er det
ifølge Danske Lov 1-2 (som stadig er gyldig) ikke muligt! - ’at optræde som lærer
tillader jeg ikke en kvinde,” erklærer apostelen (1. Tim. 2:12). Som begrundelse giver
han denne forklaring: ”Adam blev skabt først, derefter Eva!” (v.12) Han tilføjer: ”Det
var ikke Adam, der blev forladt, men kvinden, der lod sig forlede og overtrådte
buddet” (v.13-14). Apostelen diskuterer ikke med nogen modstander af Bibelens
Skabelsesberetning om indholdet af denne erklæring. Han omtaler (uden at blinke)
Adam, som denne er skildret på Bibelens første blade og giver på dette sted i Ny
Testamente den apostolske begrundelse for, at kvinden ikke kan ’optræde’ i et
lærerembede. Hun vil (ifølge Den Hellige Skrift) ikke være i stand til at forsvare
læren, når forførelsens og frafaldets klokke falder i slag. – Men selvom dette fortsat
er et vigtigt anliggende, berører det ikke selve kirkens fundamentale
bekendelsesgrundlag – og er derfor irrelevant som eksempel og argument i en sag,
hvor staten fordrer, at kirken betingelsesløst ændrer sin 500-årige bekendelse for at
den kan gennemføre et nyt (aldrig før set) kirkeligt homoseksuelt vielsesritual.
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