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Forestillingen om det almene præstedømme er grundlæggende for de protestantiske kirkers
selvforståelse. Tanken om det almene præstedømme var ikke ukendt i den katolske kirke før
reformationen i begyndelsen af  det 16. århundrede, men det var Martin Luthers kirkesyn,
der  for  alvor  satte  forestillingen  om  det  almene  præstedømme  på  dagsordenen.  Det
klassiske sted, hvor Luther gør rede for sit kirkesyn, er hans åbne brev til den tyske nations
kristne adel om kirkens forbedring (An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen
Standes Besserung) fra sommeren 1520. Det er her, han skriver, at "hvad der er krøbet ud af
dåben, kan opfatte sig som allerede indviet til præst, biskop og pave", dvs. indviet til at stå
ansigt  til  ansigt  med  den  treenige  Gud  og  til  at  være  mellemmand  mellem  Gud  og
mennesker.  Luthers  kirkelige  embedsforståelse  skal  ses  på  baggrund  af  den  katolske
embedsteologi. Udgangspunktet for denne teologi var – og er også i dag – messeofferet,
præstens genkaldelse af  Kristi  Golgata–offer  med dets  fulde virkning,  tilgivelsen af  alle
synder over for Gud og mennesker.  I nadveren frembærer præsten Kristi  offer over for
Gud. Dette kan han, fordi præstevielsen gør han til ét med Kristus som Kristi stedfortræder.

Luther  brød afgørende med dette  katolske  kirke–  og embedssyn.  I  modsætning  til  den
katolske  opfattelse,  at  det  er  bispe–  og  præsteembedet,  der  er  kirkekonstituerende  (jfr.
Matth.  16,13–20  og  Johs.  21,15–19),  gjorde  Luther  gældende,  at  det  er  dåben,  der  er
grundlæggende, dvs. konstituerende for kirkens og den enkelte kristnes gudsforhold. Hver
enkelt kristen står efter Luthers opfattelse på samme måde som en katolsk præst ansigt til
ansigt med den treenige Gud og er i  samme grad ét med Kristus.  Samtidig tog Luther
kategorisk afstand fra det katolske nadversyn, der efter hans opfattelse var et udtryk for
gerningsretfærdighed, idet det var præstens gerning, der aktualiserede Golgata–offeret og
Guds tilgivelse af  nadvergæsterne.

Det var Luthers opfattelse, at præsten er en funktion af  det almindelige præstedømme og
ikke omvendt, som det var – og er – den katolske opfattelse. Præst er den, som menigheden
kalder til at være det. Efter katolsk opfattelse giver indvielsen præsten en grundlæggende ny
uudslettelig karakter, en character indelebilis, der er uafhængig af, om han er præst for en
menighed eller ej. En protestantisk – luthersk – præst er kun præst, når han er præst for en
menighed, der har kaldet ham.   Før ansættelsen som præst og efter afskeden er præsten i
luthersk forstand lægmand som alle andre. En luthersk præst er sin menigheds medhjælper
og sparringspartner. Som medhjælp forestår han eller hun gudstjenesten med sakramenter
og  kirkelige  handlinger.  Som  sparringspartner  som  bibellæser,  sjælesørger  og
evangelieforkynder  trækker  præsten  på  sin  teologiske  uddannelse.  Det  er  derfor  den
teologiske uddannelse og ikke præstevielsen – ordinationen – der er forudsætningen for en



luthersk  præsts  kaldelse  til  præst.  I  kortform:  den  katolske  præst  skal  være  hellig,  den
protestantiske – lutherske – skal være lærd.

Der  er  to  områder,  hvor  man  i  folkekirken  taler  om det  almindelige  præstedømme,  i
gudstjenestesammenhæng  og  i  organisatorisk  sammenhæng,  dvs.  når  det  drejer  sig  om
lægfolks medvirken ved gudstjenesten, og når det drejer sig om menighedsråds arbejde og
deltagelse i kirkens styrelse. Med hensyn til  lægfolks opgaver i gudstjenesten er den i en
luthersk sammenhæng ikke et spørgsmål om, hvorvidt den pågældende er ordineret eller ej,
men om, hvorvidt vedkommende er kaldet til  opgaven eller ej.  Til oplæsning af  tekster,
bibeltekster eller faste bønner, kræves der ikke andet, end at vedkommende kan læse og har
en tydelig og klar stemme. Som prædikant skal lægfolk ligesom præster have en relevant
bibelteologisk baggrund/uddannelse. De, der er utilfredse med, at gudstjenesten normalt er
præstestyret, og gerne vil have den gjort mere nærværende ved at give lægfolk funktioner i
gudstjenesten,  vil  opdage,  at  det  stadig  er  en  anden,  eller  andre,  der  fører  ordet  i
gudstjenesten, ligesom lægmandsoplæsning og -hjælp ved altergangen ikke gør gudstjenesten
mere  folkelig,  men  løsner  den  forbindelse  mellem  forkyndelsen  og  altergangen,  som
præstens person signaliserer.

I den lutherske kirke bliver menigheden – eller "lægfolket" – i øvrigt ikke myndigt ved at
læse tekster op, men ved at synge med på salmerne, ved at høre på prædikenen, tilegne sig
bønnerne og gå til alters. Gudstjenesten bliver ikke til et "vi" ved at en anden end præsten
læser teksterne op osv. Det gælder også nadveren. I forhold til Vor Herre behøver det ikke
at være en præst, der forestår den, men i forhold til menigheden, og dermed den enkelte, der
deltager i nadveren, er præsten den, der af  menigheden er sat til at betjene menigheden. I
luthersk nadverforståelse hænger forkyndelse og nadver uløseligt sammen. Derfor bør det
være den, der har prædiket, der også forestår nadveren. At lade "lægfolk" forestå nadveren
eller  f.eks.  dele  brødet  ud,  forudsætter  i  virkeligheden en katolsk  nadverforståelse,  hvor
ritualet, og den, der forestår det, og ikke forkyndelsen er det afgørende.

Menighedsråd er administrative styringsorganer valgt ved almindelig valgret af  folkekirkens
medlemmer.  Sammenligner man nutidens menighedsråd med forholdene på Luthers  tid,
svarer  menighedsrådene  kirkeligt  set  til  datidens  kristne  fyrster  og  byråd,  som  Luther
henvendte sig til med hensyn til kirkens styrelse. Det er ikke forkyndelsen som sådan, men
at forkyndelsen finder sted, der er deres kirkelige kompetence. For dem som for alle andre
er det forkyndelsen, bibellæsningen, bønnerne, salmesangen og sjælesorgen, der åbner for et
kristent liv, ansigt til ansigt med Gud og mennesker.
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