
 

 

 

”Vejen frem” 
(udtalelse fra Indre Missions Hovedbestyrelse den 10. september 2012) 

 
 
Indre Missions Hovedbestyrelse deler den smerte og frustration, som mange kirkegængere 
har over de nye ritualer for vielse eller velsignelse af to af samme køn. Samtidig finder vi 
trøst og frimodighed i de løfter, kirkens Herre, Jesus Kristus, har givet sin kirke. 
 
Nyt syn på ægteskabet 
Folketinget har med den nye ægteskabslov ændret den principielle forståelse af ægteska-
bet. Vi vil fortsat tale imod den nye kønsneutrale definition, der hverken er historisk eller 
kulturel forsvarlig. Vi frygter for de samfundsmæssige konsekvenser. 
 Ifølge bibelsk lære og kristen tradition er ægteskabet et forhold mellem en 
mand og en kvinde. Det er en guddommelig indstiftet ordning, som han i sin skabervilje har 
tiltænkt alle mennesker uanset tro og kultur. Dette er velbevidnet i folkekirkens 
bekendelsesskrifter og må derfor anses for ret lære i folkekirken. 
 Ind i et stadig mere sekulært samfund er det vigtigt at undervise bibelsk om 
køn, ægteskab, seksualitet og familie. 
 
Ny situation i folkekirken 
Da de nye ritualer blev autoriseret, indførte folkekirken en praksis, som er i modstrid med 
dens eget grundlag. Otte biskopper har mistet troværdighed som åndelige vejledere.  
 Folkekirkens ledere har ansvaret for den splittelse, som følger af, at vi for 
første gang i folkekirken har ritualer, vi ikke er fælles om. Kirkens enhed brydes af ritualer, 
som præster af teologiske grunde kan blive fritaget for, og som biskopperne ikke er enige 
om. 
 Den selvfølgelighed, som traditionelt har betydet, at missionsfolk søgte 
gudstjenestefællesskab i den lokale sognekirke, er ikke længere til stede. Vi befinder os i 
en situation, hvor det er nødvendigt at sige fra over for den forkyndelse, der modsiger den 
kristne tros grundlag. 
 
Svigt og pligt 
Ved de nye ritualer svigter folkekirken de homoseksuelle. Man svigter dem, som kæmper 
for at leve afholdende og forsøger at fastholde Bibelens vejledning. Og man svigter ved at 
tilbyde en velsignelse, som ikke har bibelsk grundlag. Kirkens fornemmeste opgave er at 
tilsige syndernes forladelse – i stedet forkynder man syndernes tilladelse. 
 Det er kirkens forpligtelse at favne alle. Enhver er velkommen i det kristne 
fællesskab. Denne forpligtelse begrundes i Jesu ord om næstekærlighed og i Guds 
frelsesvilje over for alle. 



 Hovedbestyrelsen vil gerne opfordre alle kristne til at vise denne kærlighed 
over for den enkelte homoseksuelle. Det er afgørende, at vi ikke kommer til at fokusere så 
meget på kirkens svigt, at vi selv svigter. 
 
Vejledning og anbefalinger 
Vi vil handle forskelligt i den nuværende situation. Lokale kirkelige forhold, samvittigheds-
mæssige overvejelser og synet på folkekirken som enten bekendelseskirke eller som en 
rammeordning, vil have betydning for vores reaktioner. 
 Vi ved, at nogle er rådvilde. Andre har allerede meldt sig ud af folkekirken – 
eller overvejer det - for at danne en evangelisk-luthersk frimenighed. Mange vælger at 
blive i folkekirken for der at modsige det, der er i strid med dens grundlag. 
 Det er vigtigt uanset vores valg, at vi bevarer viljen til at lytte til hinanden og 
møde andre med respekt. Som missionsfolk må vi opmuntre hinanden til at fastholde en 
positiv dagsorden for mission, og vi må undgå at søge misforståelse og splid, som kan 
skabe ulykkelig og unødvendig splittelse. 
 Uanset vores valg, må vi bevare viljen til at lytte til hinanden og vise respekt. 
Den positive dagsorden for mission må fastholdes, og vi må undgå unødvendig splittelse. 
 
I lyset af den kirkelige situation og med henvisning til de seneste års udtalelser og 
vejledninger på området, som alle kan læses på IM's hjemmeside, anbefaler Indre Missions 
Hovedbestyrelse: 

o at man fastholder sit engagement i det folkekirkelige arbejde, hvor det troværdigt 
kan lade sig gøre for evangeliets skyld. Indre Mission vil fortsat vækkelse og mission 
ind i folkekirken og vil understøtte dette bedst muligt. 

o at man søger forkyndelse hos præster, som protesterer mod det nye ritual. 
o at man gør brug af den folkekirkelige frihedslovgivning, hvis man oplever sig 

åndeligt hjemløs i sin egen kirke – ved for eksempel: 
o at løse sognebånd til en præst, man er åndelig tryg ved 
o at afholde tilkaldegudstjenester i den lokale sognekirke 
o at oprette en valgmenighed for fortsat at være i folkekirken 
o eller at man forlader folkekirken og gør brug af muligheden for at tilslutte sig en 

evangelisk-luthersk frimenighed. 
 
Indre Missions ledelse vil være behjælpelig med råd og vejledning i alle disse forhold. 
Kontakt vores daglige ledelse eller se på Indre Missions hjemmeside, hvor man bl.a. kan få 
praktisk hjælp om tilkaldegudstjenester, finde vejledning og oplysning om fordele og 
muligheder ved at tilknytte evt. valgmenighed eller frimenighed til Indre Mission.  
 Bed fortsat for den kirkelige situation og de troendes sammenhold. Må Gud 
forbarme sig over vores land, folk og kirke - og sende vækkelse ved sin hellige Ånd! 


