
Jeg vil med dette benytte meg av anledningen til å delta i den åpne høringen knyttet til forslaget om 
vigselsliturgi for likekjønnede par. Jeg ønsker imidlertid ikke å kommentere andre spørsmål enn 
høringens:  
 
Spørsmål 5.  
De innledende ordene under punkt 4 Skriftlesninger («Gud har skapt oss […] stå ved hverandres 
side livet ut»)? 
 
 
For å snevre ytterligere inn, er min kommentar knyttet til setningen: 
Når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap, stadfester Gud dette fellesskapet med sin 
velsignelse. 
 
Setningen utfordrer vår kirkes tenkning om hva velsignelse er. Det kan se ut som om at kirken mener 
at Gud velsigner og stadfester våre valg og at ekteskapsliturgien gir en faktisk og guddommelig 
stadfestelse og velsignelse. Hva denne velsignelse er helt konkret, er vanskelig å få øye på. 
 
For hva er vel velsignelse? Vår kirke tror ikke at velsignelse er en slags kapital som kirken disponerer 
og deler ut og som tilfører ekstra lykke eller gir garanti mot fremtidig ulykke. Guds velsignelse er noe 
vi stiller oss under med alt våre liv rommer, og i den grad denne velsignelse faktisk kan spores, har 
det å gjøre med om Guds vilje får rom i våre liv. 
 
Guds velsignelse kan vanskelig gjøres til noe konkret som kirke eller enkeltmennesker kan fordele. 
Likevel finnes det én konkret velsignelse Gud har lagt ned i skaperverket og som kan beskrives med 
ord som at «Gud stadfester dette fellesskapet med sin velsignelse». Denne konkrete velsignelse er 
den Livets mulighet som ligger i det seksuelle samkvem mellom kvinne og mann og som har 
kjønnspolaritet som sin forutsetning. 
 
Når dagens vigselsliturgi bruker ordene «og stadfestet dette fellesskapet med sin velsignelse», er det 
ikke mer som sies enn at kirken henviser til denne spesielle og konkrete velsignelse som forvaltes av 
kvinne og mann i fellesskap. 
 
Jeg vil derfor hevde at bruken av ordet «stadfeste» i setningen «Når to mennesker velger å leve 
sammen i ekteskap, stadfester Gud dette fellesskapet med sin velsignelse» er saklig feil innenfor 
rammen av en likekjønnet vigsel og at setningen følgelig må omformuleres eller strykes. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sigurd Skollevoll 
Prosten i Senja 
  
 


