
Kjære medarbeidere i Kirkerådet! 

 

Jeg har fått så pass mye orientering om de nye forslag til vigselordninger at jeg kan komme 

med en uttalelse. Jeg vil i denne konteksten sammenlikne de øverste kirkelige styringsorganer 

med en topp-pakning på en bil. Når dere ikke greier å skjelne klart mellom hva som Bibelen 

sier om et gudgitt og gudvillet ekteskap og et verdslig og sekularisert syn på ekteskapet, da er 

topp-pakningen gått i stykker.  

 

I min ungdomstid hadde jeg en gammel bil der topp-pakningen gikk i stykker fordi jeg kjørte 

for fort. Når dere i kirkelige organer kjører for fort på for å få gjennomført og vedtatt to vidt 

forskjellige vigselsordninger, greier dere ikke å innse hvilke skadevirkninger det vil få for 

kirke og samfunnsliv på lang sikt. Selv om topp-pakningen på min gamle bil var blitt ødelagt, 

kjørte jeg likevel i vei 15 mil. Da jeg kom hjem, åpnet jeg panseret på bilen, og så da at 

vannet i kjølevæska og oljen hadde blandet seg til en grå grøt. Da jeg prøvde å starte den 

etterpå, ville ikke bilen gå. For det går ikke bra, når man prøver å blande vann og olje 

sammen. Da stopper motoren, og kan aldri starte igjen. Det samme skjer når man i kirkelige 

organer prøver å blande sammen to forskjellige syn på ekteskapet eller sidestille to 

forskjellige vigselordninger.  

 

Derfor vil jeg be dere: Trekk disse dårlige nye forslag, og la de ikke komme opp på 

Kirkemøtet i januar 2017. Gjør dere det allikevel, fører det ingen velsignelse med seg, men 

sannsynligvis straff fra Gud og fra Jesus på kongetronen. Han er ikke død, men lever, og ser 

hvilke brudd vi prøver å gjennomføre med Guds hellige skaperordninger. 

 

Jeg ber ellers for dere en eller to ganger i uka fordi jeg ønsker dere vel at dere føyer dere etter 

denne bønnen: Skje din vilje i himmelen, så og på jorden. Guds vilje er ikke alltid det som 

kirkemøter og Kirkerådet ønsker å gjennomføre. De samkjønnede bør aldri få høyere 

betydning og makt enn Guds vilje. Det kunne være bedre å gjennomføre bot og bønner om 

tilgivelse og be om at Herren viser vei, og ikke la seg lede av stolte og oppskrytte 

samkjønnede utfor stupet. 

 

Hjertelig hilsen med Salme 25,4: Herre, la meg kjenne dine veier! Lær meg dine stier. 

 

 

fra Inge Chr. Meidell, pensjonert prest 

 


