
 
 

 

Udtalelse vedr. kirkelig velsignelse af reg. partnerskab 
fra Indre Missions Hovedbestyrelse 1997 
 
 
På baggrund af den diffuse kirkelige 
situation, der er opstået i forbindelse med 
offentliggørelsen af Thomsenudvalgets 
rapport vedrørende kirkelig velsignelse af 
registreret partnerskab udsender Indre 
Missions Hovedbestyrelse fra sit møde i 
Herning, den 16. juni 1997 følgende 
udtalelse: 
 
I vor kirkes bekendelsesskrift Confessio 
Augustana tales i art. 28 om biskoppernes 
magt. Med biskopper menes dem, hvem 
Ordets og sakramentets embede er 
overdraget. Her siges det tydeligt, at den 
magt, som biskopperne har, er en magt og 
myndighed, der springer ud af: bundet til 
Ordet alene. 
 
Når biskopperne med deres overordnede 
ansvar binder deres magt dertil, er der hos os 
ingen tvivl om, hvorledes man bør forholde 
sig over for vore biskopper – med 
bekendelsens ord: 
”Her bør menighederne nødvendigvis og 
efter guddommelig ret vise dem lydighed, 
ifølge dette: Den, som hører jer, hører mig”. 
 
På den anden side er vi heller ikke i tvivl om, 
hvordan man bør forholde sig over for 
biskopper, der ikke henter deres magt og 
myndighed fra Ordet alene – igen med 
bekendelsens ord: ”Men når de lærer eller 
bestemmer noget, der er imod evangeliet, da 
har menighederne en befaling fra Gud, som 
forbyder at adlyde. Matt 7, 15: ”Vogt jer for 
de falske profeter”. 
 
Vi kan med fuld tilslutning gengive 
Bekendelsens citat fra Augustin med henblik 
også på Den danske Folkekirkes biskopper: 
”Man bør heller ikke give katolske biskopper 
medhold, hvis de måske nogetsteds fejler 
eller mener noget mod Guds kanoniske 
skrifter”. 
 
Ovenstående indebærer, at Indre Missions 
Hovedbestyrelse anser vor kirkes rettelig 

kaldede biskopper for også at være rette 
biskopper, når og hvor de er bundet til Guds 
ord. Men det fremgår ligeså klart ud fra Bibel 
og Bekendelse, at dér, hvor en biskop i sin 
tjeneste undsiger sig Ordets myndighed, 
fratager han sig selv den magt, han som 
biskop har fået betroet. 
 
Biskopper, der har frataget sig selv deres 
myndighed, skaber, hos de menigheder, for 
hvem de skulle være biskopper, berettiget 
tvivl om deres troværdighed. Og den biskop, 
der har frataget sig selv sin myndighed og 
troværdighed som vejleder for 
menighederne, spærrer naturligvis også sig 
selv vejen til talerstole og til medarbejderskab 
i IM-sammenhænge. 
 
Vi henstiller til de biskopper, som overvejer i 
deres stift at udsende et vejledende ritual for 
velsignelse af registreret partnerskab, om at 
besinde sig og stille sig under Ordets 
myndighed, og vi henstiller til Indre Missions 
venner, at de i samarbejdet med vor kirkes 
biskopper og også med dens præster har 
ovenstående for øje. 
 
Endelig vil vi henstille til vore venner, at man 
bestandig besinder sig på den grund, hvorpå 
vores kirke hviler: Bibel og Bekendelse. Vi 
tror, at vi  på den grund med frimodigheden 
kan være kirke – og missionsfolk i den – også 
på tværs af både vore egne og vore 
biskoppers svigt. 
 
 
Med venlig hilsen 
p.b.v. 
 
 
K. Lindhardt Jensen Jens Mortensen 
formand  generalsekretær 
 
 
(NB: Udtalelsen er tilsendt biskopperne 
direkte) 


