Da ’læren om ’statssynoden’ utvivlsomt vil blive et afgørende spørgsmål for
Højesteret at besvare ved retsforhandlingerne i marts 2017 – vil det her være på sin
plads at rette søgelyset mod den afklarende påstand, som borgernes advokat i den
forbindelse vil nedlægge. Han vil nemlig kort og godt hævde, at to af regeringens
ministre har gjort sig skyldige i (citat): ’at tilsidesætte grundlovsgivers vilje’. Det vil
sige, at et par ministre i 2012 åbenlyst gennem deres lovgivning har krænket
grundlovsfædrenes dybeste intentioner. En af de groveste forulempelser ligger i, at
regeringens advokat til forsvar for de to ministre ved landsretten i juni 2016 har gjort
sig til talsmand for, at de to statslige embedsmænd i virkeligheden (uden at kirken har
haft et ord at sige) er ’selvsagte’ medlemmer af kirkens øverste synode – og derfor
var, er og fremover vil være i deres fulde ret til at gennemføre et hvilket som helst
lovforslag om kirkens ritualer, lære og forkyndelse uden at skulle spørge kirkens
ledelse om tilladelse dertil. ”Folketinget er kirkens øverste synode,” hævder
regeringens advokat – og spørgsmålet er nu, om netop dette (lovgivernes
selvbestaltede hals- og håndsret over kirke og menighed) er efter grundlovsfædrenes
tanke.
Et interessant, 150-år gammelt svar på dette spørgsmål findes skjult i en glemt
skrivelse, som Københavns gejstlige konvent sendte til rigsdagen d. 18. dec. 1848.
”Vi tillader os at anmode rigsforsamlingen om at indføre en vigtig tilføjelse til en
grundlovsparagraf,” skrev konventets talsmand E. Pram Gad. Han fortsætter (citat):
”Når det nu hedder ’folkekirkens forfatning ordnes ved lov’ bør det tilføjes: ”Efter
forslag af en af samme (altså af folkekirken) repræsenterende synode”.
(Nyt.Theol.Tidsskrift 3. bind, 1852, side 250). ”De nuværende vilkår kræver en
udvidet religiøs frihed,” hedder det videre i konventets henvendelse. Brevet slutter:
”Den omtalte paragraf udfordrer til en udtrykkelig bestemmelse om kirkens
selvstændighed ved siden af staten!” Det bliver vanskeligt for de syv dommere i
Højesteret at være denne røst fra fortiden overhørig…
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