Errklæring
g om de
en folke
ekirkelig
ge situation
Luth
hersk Missionss Landsstyrels
se den 15. junii 2012

Det er under pro
otest, at vi må se i øjnene
e, at der nu er
e indført vielse af homosseksuelle i Den
D danske FolF
kekirke. Det er en
e betydelig optrapning a
af den åndelige krise i folkekirken. Fleertallet af biskopperne ha
ar
svig
olitiske pres om at indførre et vielsesrritual for hom
gtet ved ikke at sige fra over for det po
moseksuelle.
Det foreliggende
e vielsesritua
al er blottet fo
or bibelsk be
egrundelse og mangler heelt afsæt i sk
kabelsesbere
etning
gen. Nu vil de
er i folkekirke
en blive prakktiseret et ritu
ual, som dire
ekte er i modsstrid med Bib
belen. Det err en
histo
orisk meget negativ og alvorlig
a
situattion. På den måde vælge
er folkekirkenn at lægge sig
g i slipstrøm-men
n af tidsånde
en frem for att holde fast i bibel og bek
kendelse.
Vi m
må erkende, at endnu flerre LM’ere he
ermed vil føle
e sig fremmede i folkekirkken, og mang
ge af de, derr
blive
er, vil opleve
e det vanskeligere. Der viil givetvis ogs
så være en del,
d der meldder sig ud af folkekirken og
o
dan
nner frimenigheder og and
dre former fo
or alternative
e menigheder.
I de
enne situation
n vil Landsstyrelsen opfo
ordre til:


at vi ikke bliver grebet aff nederlagssstemning. Vi må holde fas
st i, at Jesu K
Kristi sande kirke
k
ikke stå
år
og falder me
ed et forkert ritual i folkekkirken. Jesus
s lever og han er kirkens herre, og ha
ans ord står fast.
f



at man rund
dt omkring i LM
L i kærlighe
ed udviser indbyrdes storrsind og giveer hinanden frihed
f
til at træ
æffe forskellige
e valg.



at man lokalt fører en åb
ben og tålmo
odig dialog om
mkring de forskellige konnsekvenser, som
s
man vil
drage af den
n folkekirkelige situation, og dermed forsøger at holde
h
sammeen i det lokale arbejde.



at de, der blliver i folkekirken er opmæ
ærksomme på,
p hvilke præ
æster, de knyytter til ved. Vi må fraråde,
at man benyytter præsterr, som går ind
d for og prak
ktiserer vielse
e af par af saamme køn.



at de, der væ
ælger folkekiirken fra og g
går ind i andre menighed
dsformer, unddgår at press
se andre til at
a
gøre det sam
mme.



at vi er bevid
dste om at in
nkludere hom
moseksuelle i det kristne fællesskab. Homoseksuelle hører me
ed i
ndre.
vores fællessskab på linje
e med alle an



at vi fremover bevidst og
g målrettet sa
atser på solid
d, bibelsk forrkyndelse ogg undervisnin
ng om kønsidentitet, æg
gteskab, seksualetik og liignende. Vi må
m hjælpe hinanden til poositivt at hold
de fast i det,
som vi tror på
p er bibelsk
k og dermed mest livsbek
kræftende.

I de
enne situation
n vil Landsstyrelsen arbe
ejde for:


mest mulig støtte
s
til dem
m, der vælgerr at blive i folkekirken.



mest mulig støtte
s
til dem
m, der vælgerr at danne frimenighed.



afklaring af muligheden for et ”trossa
amfund” for dem,
d
som hv
verken ønskeer at blive i fo
olkekirken elller
være med i en frimenigh
hed.

