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Jeg møter av og til mennesker som påstår at de godt kan klare seg som kristne uten å være medlem av en lokal 
kristen forsamling. Det er ikke det innskrevne medlemskapet som betyr noe, sier de. Det holder at man er åndelig 
forbundet med hverandre, og at man har navnet sitt skrevet i Livets bok. Andre snakker om at menigheten er 
usynlig, den er kun himmelsk. Eller at man bare trenger å være medlem av en universell menighet. Stemmer dette 
med Det nye testamente? 
 
Jeg har funnet 15 gode grunner for at en kristen burde tilhøre en bibeltroende menighet. Faktisk har jeg ikke 
funnet et eneste eksempel i Det nye testamente som viser at det er mulig å være en kristen, uten å være medlem 
av en kristen menighet. Det er faktisk selvmotsigende. 
 

1. Den første menighet hadde medlemskap.  
"I de dagene sto Peter fram midt iblant disiplene, til sammen var de omkring hundre og tjue på et sted." (Apgj 1,15) 
Menigheten i Jerusalem hadde altså en navneliste med 120 navn som utgjorde menigheten i denne byen. Nå er 
det de som henger seg opp i ordet "omtrent", men dette er kun en talemåte. Det handler ikke om unøyaktighet. Vi 
finner eksempler på det samme en rekke steder i Det nye testamente. I Joh 1,40 leser vi: "Det var omkring den 
tiende time..." Et lignende eksempel er Joh 6,19: "Da de hadde rodd omkring tjuefem eller tretti stadier ..." Vi ser 
også av sammenhengen i Apgj 1, at det er snakk om navn på konkrete personer. I vers 15-16 nevnes navnene på 
apostlene og Maria, Jesu mor og så nevner Lukas de 120. Man visste selvsagt hvem disse 120 var. 

 
2. Alle var samlet på ett sted. 
Legg merke til hva som sto i vers 15. De 120 var samlet "på et sted". Det er nok et bevis på at dette var en konkret 
gruppe mennesker, ikke noe "åndelig" eller "svevende", men virkelige mennesker som var samlet på et bestemt 
sted. Vi ser det samme i Apgj 2 i forbindelse med pinsefestens dag: "Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet 
på samme sted med samstemt sinn." (Apgj 2,1). Her ser vi med all tydelighet at det var snakk om en bestemt 
gruppe mennesker som var samlet på et bestemt sted. 
 

3. Tillagt menigheten 

På pinsedagen legges så en helt bestemt mengde mennesker til denne lokale forsamlingen, nærmere bestemt 
3000 mennesker. Ikke 2500, eller 2800, men 3000. Alle mennesker med navn. De legges til menigheten ved at de 
lar seg døpe: "De som nå tok imot hans ord med glede, ble døpt. Og den dagen ble omkring 3000 sjeler lagt til de 
andre." (Agj 2,41) 
 
Hvor mange medlemmer hadde nå den lokale forsamlingen i Jerusalem? 3120 medlemmer. Det snakkes altså om 
konkrete mennesker. Og de holder sammen. For i neste verset heter det nemlig: 
"Og de..." Hvem er disse "de"? De 3120. "Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved 
samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene." (v.42) 
 

4. Herren la mennesker til den lokale menigheten. 
"Og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten." (Apgj 2,47) 
Hvilken menighet er det her snakk om? Menigheten i Jerusalem, en lokal forsamling. Det ser vi av konteksten dette 
står i. Dette ser vi veldig tydelig i de versene forut for vers 47: "De som nå tok imot hans ord med glede, ble døpt. 
Og den dagen ble omkring tre tusen sjeler lagt til de andre." Uttrykket "de andre" sikter til de 120 som var samlet i 
bønn før pinsedagen.  

Så leser vi videre: "De (altså de 3120) holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved 
brødsbrytelsen og ved bønnene... Alle som trodde var sammen og hadde alle ting felles. De (altså de 3120) solgte 
av eiendelene og det de hadde, og delte dem ut til alle, etter om enhver hadde behov. De (altså de 3120) holdt seg 
daglig med ett og samme sinn i templet, og de brøt brødet i hjemmene...." (v. 41-42 og v.44-46) 
At mennesker ble lagt til denne lokale forsamlingen, var altså Herrens eget verk. 
 

5. Det skilles mellom menigheten og de som er utenfor den. 
Dette ser vi blant annet av Apgj 5,11: "Da kom det stor frykt over hele menigheten og over alle som hørte dette." 
Menigheten er en egen størrelse, dernest tales det om alle de andre som hørte om det som skjedde med Ananias 
og Saffira. Vi ser her at det var kjent hvem som tilhørte menigheten, og hvem som ikke gjorde det. Glem heller ikke 
at det er Den Hellige Ånd som har inspirert Guds ord, så det er altså Ånden som viser oss at det er en forskjell. 
 

6. Enkelte våget ikke å slutte seg til menigheten 

Umiddelbart etter at Ananias og Saffira er døde, leser vi: "Likevel var det ingen av de andre som våget å slutte seg 
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til dem, men folket satte dem høyt." (Apg 5,13) Dette viser med all tydelighet hvem som tilhørte menigheten, og 
hvem som ikke gjorde det. Noen tilhørte menigheten, andre våget ikke å gjøre det. Å tilhøre betyr i denne 
sammenhengen at de er medlemmer. 

 
7. Medlemmene valgte de som skulle tjene i menigheten. 
Apostlene ber medlemmene av den lokale forsamlingen i Jerusalem om å velge de som skulle tjene som 
menighetens diakoner. Det hadde jo ikke vært behov for noe slikt som det er riktig - slik enkelte hevder - at 
menigheten bare er universell, og ikke lokal.  
I Apgj 6,3 leser vi: "Da kalte de tolv sammen hele disippelskaren og sa: Det er ikke tilrådelig at vi skal forlate Guds 
ord og tjene ved bordene. Derfor, brødre, skal dere ta ut sju menn blant dere, menn som har godt vitnesbyrd, som 
er fulle av Den Hellige Ånd og visdom og som vi kan utpeke til denne oppgaven." 
 
Apostlene talte også til en konkret gruppe mennesker som Lukas omtaler som "brødre". Menigheten beskrives 
som disippelskaren. Hvem er dette? De som var medlemmer av den lokale forsamlingen i Jerusalem. De som skulle 
velges som menighetens diakoner skulle også velges blant disse "brødrene". Uansett hvordan du snur og vender på 
dette, må det her være snakk om medlemskap. 
 

8. Medlemstallet i menighetene vokste 
Det er interessant å lese Apgj 9,31: "Menighetene over hele Judea, Galatia og Samaria hadde nå fred og ble 
oppbygget. Og ved at de vandret i Herrens frykt og i Den Hellige Ånds trøst, ble de stadig flere." 
 
Dette gir igjen en klar indikasjon på at vi snakker om medlemskap. Utgangspunktet er en gruppe mennesker, siden 
det her altså snakkes om at de ble "stadig flere". Hvis man ikke vet hvem man snakker om, så kan man jo heller 
ikke vite at man øker antallet! 
 

9. Medlemstallet økte daglig 

"Slik ble menighetene styrket i troen, og daglig økte de betydelig i antall." (Apgj 16,5) 
 
Her ser vi det samme. En slik uttalelse som dette ville være umulig hvis det ikke hadde vært et helt konkret tall i 
utgangspunktet. Alle disse ble altså en del av de lokale menighetene som ble grunnlagt. Les f.eks Apgj 14,21-23 og 
15,36, og sammenlign med 16,4-5 

10. De eldste hadde ansvar for bestemte mennesker. 
De eldste i Efesos fikk en helt konkret arbeidsoppgave lagt på seg: "Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, 
som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg 
med sitt eget blod." (Apgj 20,28) For å kunne utføre denne oppgaven er det opplagt at "hjorden" det her er snakk 
om er en bestemt gruppe mennesker. Hvordan skulle de eldste ellers kunne utføre sin oppgave? Det var tydelig 
kjent hvem som tilhørte denne "flokken" eller "hjorden", og slikt kunne bare forekomme om det var snakk om 
medlemskap. 

11. De som skapte problemer kom innenfra. 
Paulus advarte de eldste i menigheten i Efesos: "Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn 
blant dere, som ikke skåner hjorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale ..." (Apgj 20,29-
30) Med andre ord: Menigheten opplever ikke bare farer utenfra, men også innenfra. Om det var snakk om - slik 
enkelte hevder - at vi klarer oss uten å være en del av en lokal forsamling, så ville det jo ikke være snakk om å 
advare mot farer innenfra! Igjen får vi en bekreftelse på at det var snakk om medlemskap. 

12. Eksklusjon fra menigheten 

Skal man kunne ekskludere noen må man nødvendigvis være medlem av noe! Man kan jo ikke ekskludere seg selv. 
Derfor er skrifstedet som forteller om den apostoliske befalingen om å ekskludere en bror fra menigheten i Korint, 
et sterkt bevis for at de første menighetene praktiserte medlemskap. Her er skriftstedet: "Men det jeg skrev til 
dere, var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror, men er en horkar eller pengegrisk eller 
avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver. Et slikt menneske skal dere ikke engang spise sammen med. 
Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer? Men dem som 
er utenfor skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra dere!" (1.Kor 5,11-13) 
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Legg også merke til at apostelen Paulus omtaler to grupper i disse versene. Han snakker om de som er utenfor og 
de som er innenfor. Hvem er disse. De som er innenfor kan jo ikke være noen enn de som er medlem av den lokale 
menigheten. 
 
Det finnes også en parallell til dette skriftstedet i 2.Tessalonikerbrev 3,13-14: 
 
"Men dere, brødre! Bli ikke trette av å gjøre det gode. Men dersom noen ikke vil adlyde våre ord her i brevet, så 
merk dere hvem det er. Ha ikke samkvem med ham, for at han må gå i seg selv." 
 
Det Paulus skriver om her må nødvendigvis handle om menighetsmedlemmer. I Korinterbrevet skriver Paulus at vi 
ikke har noe med hva ikke-kristne driver med. De skal Gud ta seg av. Apostelen Paulus skriver her til den lokale 
kristne forsamlingen i Tessaloniki, det er de som får dette brevet. De medlemmene som ikke vil adlyde Guds ord, 
skal man merke seg, sier apostelen. Den første menigheten bedrev menighetstukt. Det er et ord som nesten ikke 
eksisterer i dagens menigheter. Disse fikk blant annet ikke del i nattverden når menigheten kom sammen for å 
feire den. 
 

13. Det er ingen grunn til å utvise menighetstukt hvis det ikke er snakk om medlemskap. 
Jesus omtaler menighetstukten i Matteus 18: 
"Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din 
bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andrem for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners 
utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en 
toller! Sannelig, sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, 
skal være løst i himmelen." (v.15-18) 
Hvilken menighet er det her snakk om? Det kan ikke være èn person som sitter hjemme i stua hos seg selv. Han 
eller henne er ikke menigheten. Her omtales tre ting: 
 
1. Deg selv. 
2. To personer 
3. Menigheten 
 
Det finnes et vers fra 1.Korinterbrev som viser oss at menigheten handler om dette: de troende som kommer 
sammen. 
 
"Om nå HELE MENIGHETEN KOMMER SAMMEN PÅ SAMME STED ...." (1.Kor 14,23) 

Her følger de to siste gode grunnene for å være medlem av en lokal kristen forsamling. Alt i alt har jeg funnet 15 
bevis for at den første menighet opererte med medlemskap. Jeg har ikke funnet et eneste skriftsted som viser at 
en kristen kunne leve uavhengig av det kristne fellesskapet, og bare være kristen hjemme alene. 
 

14. Bibelen skiller mellom de som "gjør urett" og "de hellige". 
Dette ser vi tydelig om vi leser 1.Kor 6,1-10. Apostelen Paulus skriver i vers 5: "Så finnes det da ikke noen vis mann 
blant dere, ikke en eneste en, som kan skifte rett mellom brødre?" Paulus refser menigheten i Korint fordi de går til 
verdslige dommere når de har konflikter mellom brødre: "Men bror fører sak mot bror, og det for vantro 
dommere." (v.6) Disse brødrene han her snakker om blir kalt menighet i 1.Kor 1,2: "... til den Guds menighet som er 
i Korint, de som er helliget i Kristus Jesus, kalte, hellige, sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu 
Kristi navn, deres og vår Herre." 
 

15. Bibelen skiller mellom de som "Guds hus" og de som ikke adlyder evangeliet. 
 
I 1.Pet 4,17 leser vi: "For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, 
hvordan skal det da ende med de som ikke vil tro Guds evangelium." 
 
Her ser man enda en gang at det er et tydelig skille mellom de som er medlem av en menighet, og de som står 
utenfor dette fellesskapet. I 1.Tim 3,15 skriver apostelen Paulus: 
"Men i fall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan du bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, 
sannhetens støtte og grunnvoll." 
 
Menigheten er en konkret, fysisk størrelse. Den er ikke - slik enkelte hevder - bare åndelig. Den består av konkrete 
mennesker hvis identitet er kjent av alle de som er med i den lokale forsamlingen. I 1.Kor 14,23 leser vi: "Om nå 
HELE MENIGHETEN KOMMER SAMMEN PÅ SAMME STED ..." 
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Hebreerbrevets forfatter skriver: "... la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men 
la oss formane hverandre, og det så meget mer som dere ser at dagen nærmer seg." 
 
Dette ordet alene viser jo at en kristen skal tilhøre en lokal forsamling, og ikke holde seg borte når den kommer 
sammen. 

Hvilke kriterier setter Det nye testamente for å kalle en menighet en menighet  

I Den nye pakt er ikke menigheten synonymt med en bygning, menigheten består av mennesker. Derfor blir det feil 
når vi ønsker velkommen til Guds hus, når vi ønsker velkommen til våre møter. Huset vi møtes i er ikke og kan aldri 
bli Guds hus. Kirkens første diakon, martyren Stefanus sier med tydelig henvisning til Det gamle testamentes 
tempel: 
 
"Men Den Høyeste bor ikke i hus som er gjort med hender, som profeten sier: Himmeen er min trone, og jorden er 
en skammel for mine føtter. Hva slags hus kan dere da bygge for meg, sier Herren, eller hvor er stedet hvor jeg kan 
hvile?" (Apgj 7,48-49) 
 
Apostelen Paulus skriver dette om menigheten: "Dere er Kristi kropp ..." (1.Kor 12,27) 
 
Og i sitt første brev skriver Peter: "... og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus ..." (1.Pet 2,5) 
 
Når Paulus skriver til sin unge medarbeider Timoteus, kaller han menigheten for "den levende Guds menighet, 
sannhetens støtte og grunnvoll." (1.Tim 3,15) 
 
Menigheten er med andre ord ikke bygningen, men medlemmene. En menighet kan møtes i en bygning, i et hus 
eller ute i skogen. Det er irrelevant. Det er ikke dette som utgjør en menighet. La oss se på kriteriene for hva som 
kan kalles en menighet ut fra Det nye testamente: 
 
1. Menigheten består av gjenfødte, døpte medlemmer. "De som tok imot hans ord, ble døpt. Og den dagen ble det 
lagt til omkring tre tusen sjeler." (Apgj 2,41) 
 
2. Den har et sterkt læremessig grunnlag. "Da jeg dro til Makedonia, bad jeg deg bli i Efesus, så du kunne formane 
visse folk til ikke å fare med fremmed lære." (1.Tim 1,3) 
 
3. Det finnes kvalifiserte og ordinerte eldste. (Apgj 14,23;1.Tess 5,12-13;1.Tim 3; Tit 1;Hebr 13,7 og v.17) 
 
4. Et bibelsk disiplinær ordning (1.Kor 5,1;1.Tim 5,19-22) 
 
5. Et sterkt misjonsengasjement (Matt 28,18-20;Mark 16,15;Luk 24,44-48 og Apgj 1,8) 
 
Dette er kriterier Det nye testamente setter. Å komme sammen i et hjem for bibelstudier, er bra. Men dette 
kvalifiserer ikke for å kalle det en menighet i tråd med Det nye testamentes retningslinjer. Heller ikke om det er en 
løst sammensatt gruppe, som ikke har en ledelse. For også her er Det nye testamente tydelig: 
 
"Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle ordne det som ennå stod igjen, og innsette eldste i hver by, slik jeg 
påla deg." (Tit 1,5) 

 

Les flere artikler fra samme forfatter på www.bjornolav.blogspot.com/ 

Bjørn Olav Hansen er baptistpastor og bibellærer. Fast spaltist i avisen Dagen/Magazinet. Medlem av Fellowship of 
Solitaries. Forfatter av bøkene: Gategutten Rune. Rex forlag 1995. Ved stille vann, Frihet forlag 2002 og 2006. Å leve i bønn, 

Frihet forlag 2006. Abraham - Guds venn. Frihet 2008. Jesusbønnen. Frihet 2010. 
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SØKNAD OM ME|DLEMSKAP I MENIGHETEN NYTT LIV SUNNHORDLAND 

Etternavn 

 

Fornavn 

 

Fødselsnummer 11 siffer 

           

Adresse Postnr Poststed 

Mobilnr: Telefon: 

 

E-mail adresse:                          

Mobilnummeret vert lagt inn på SMS-varsling slik at du får påminninger og opplysninger via 
tekstmelding på mobilen din. Vi treng derfor svar på om du har mobilen i daglig bruk. 

Har du mobilen i daglig bruk? 

JA – NEI. (sett ring rundt rett svar) 

Yrke 

Tidligere menighetstilhørighet: Evnt. tidligere verv i menighet: 

 

 

Navn på evnt. ektefelle som også melder seg inn:(Ektefeller fyller ut eget skjema) 

 

Navn på barn under 15 år som blir innmeldt samtidig:  

(fylles ut på et av foreldra sitt skjema) 

Navn: Fødselsnummer 

            

            

            

            

Undertegnede søker herved om medlemskap i menigheten Nytt Liv Sunnhordland. Jeg er 

klar over at forutsetningen for å bli tatt opp som medlem er at en er utmeldt av annen 

menighet eller statskirken. Nye medlemmer blir tatt opp i offentlige møter. 

Underskriften gjelder også at en er enig i trosgrunnlaget som er trykket på baksiden. 

Underskrift 

 

Dato Stad 

Ektefeller fyller ut ett skjema hver. 

Send eller lever påmeldingsskjemaet til: Menigheten Nytt Liv, v/Frank Håvik, Tislevoll, 5419 Fitjar 



8 
 

Menigheten Nytt Liv Sunnhordland sin lære og trosgrunnlag 
2.a Bibelen.Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord, og Guds åpenbarte vilje. Vi tror på alt Guds Ord, og Bibelen 

er vår lærebok (2. Tim.3:16 og Joh. 17;17 

2.b. Guddommen 

Vi tror det finnes en eneste sann Gud, åpenbart gjennom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. (2. Mos. 

3.13-14, Matt 28;19, Kol.1.15, Joh.14.9+16-17) 

2.c. Omvendelse 

Vi tror at alle har syndet og må komme til sann omvendelse fra synd. (Apg 2.37-38, Apg.3.19, Rom.3.23) 

2.d. Frelse 

Vi tror på Jesus Kristus som vår stedfortreder og forsoner. Vi tror at ved Jesus Kristus sin død på korset 

forsonet Gud hele verden med seg selv. Den som omvender seg og ved tro tar imot Jesus, tar imot hans 

rettferdighet, og blir født på nytt. Mennesket får del i frelsen ved å bekjenne med munnen at Jesus er 

Herre, og tro i hjertet at Gud har reist han opp frå de døde. (Rom 10;9-10) (Kol.1;19-20 og 2 Kor 5;19) 

2.e. Dåp 

Vi tror at bare dem som har kommet til omvendelse og personlig tro, skal døpes. Etter at en person er 

kommet til tro på Jesus, og bekjenner han som sin Herre, praktiserer vi snarest mulig dåp i vann, med full 

neddykkelse. (Mark 16;16 og Apg. 8.36-37) 

2.f. Dåpen i Den Hellige Ånd  

Vi tror at hver troende kan oppleve Faderens løfte om dåpen i Den Hellige Ånd. Alle troende bør i tro bønn 

og hjerteransakelse, søke Åndens kraft til liv og tjeneste. (Matt.3.11, Mark.1.8, Luk.3.16, Apg.2;33 og 38-

39, 11.16) Vi tror at nådegavene som blir omtalt i Det nye testamentet skal være virksomme i 

Guds menigheter inntil Kristus Jesus kommer tilbake. Vi tror at Gud gjennom nådegavene også i dag kan 

meddele seg i overensstemmelse med Guds Ord i Bibelen. (1.Kor 12 og 14, 1.Kor.1.7, 1.Pet.4.10) 

2.g. Helbredelse 

Vi tror på Guds Ord om helbredelse slik det er uttrykt i Bibelen og slik Jesus og apostlene praktiserte det.  

Helbredelse er en del av forsoningen og en del av den tjenesten menigheten har i samfunnet.  Jes 53:4-5,  

Matt. 8.16-17, Salme 103.3  

2.h. Velsignelser 

Vi tror at Guds velsignelser berører alle sider i menneskelivet.(Gal 3;13-14) både åndelig (Ef 1;3), fysisk 

(3. Joh. 2) og sosialt/materielt  (2Kor 9.8) 

2. i Det kristne livet 

Vi trur på vedvarende helliggjørelse for de troende. (Rom.6.19,22, 2. Kor.7.1, Hebr. 12.14, Ef. 4.24)’ 

2.j. Menighet 

Vi tror de troende skal legges til en nytestamentlig ordnet menighet.  Her skal de bli undervist og 

oppbygget for å være med å oppfylle menighetens oppgaver;  Å vinne andre menneske for Gud. (Apg. 

2.47, 5.14, 9.31, Ef.4.) 

2.k. Nattverd 

Vi tror at etter Jesu egne ord skal nattverden praktiseres som et minnemåltid, i troen på at Jesus Kristus 

på korset forsonet oss med Gud.(Luk. 22.15-20, 1.Kor 11.23-32) 

2.l.Enhet og Israel 

Vi tror at alle som er født på ny, er ett i Kristus (1. Kor 10;16-17)  Vi tror det er avgjørende for vår 

menighet sin vokster og fremgang at menigheten står sammen i en åndelig enhet, og at vi har et godt 

tillitsforhold til andre kristne og medmennesker generelt. (2.Kor.13.11) Vi velsigner Israel som Guds 

utvalgte folk. (1. Mos. 12.2-3, 4. Mos.24.1, Gal.3.8-9) 

2.m. Jesu gjenkomst og de siste tider.                                                                                                                              

Vi tror på Jesu gjenkomst for å bortrykke de troende til himmelen, deretter kommer Han for å opprette et 

tusenårig fredsrike på jorda og så endelig dom: En evig fortapelse for de vantroende og en evig herlighet 

for de troende. (1. Tess 4;17, Åp.20) 

 

Utdrag fra vedtektene ang. medlemskap  

Medlemskap 

2. 1 Enhver som er frelst gjennom troen på Jesus, bekjenner han som sin Herre, og som slutter seg til 

menighetens trosgrunnlag, kan opptas som medlem. Medlemskap søkes skriftlig. 

2.2 Medlemskap innebærer: 

- at man så langt mulig tar ansvar og støtter opp om menighetens virksomhet gjennom forbønn, 
tjenester, økonomi og deltakelse i menighetens husfellesskap og møter. 

- at man bestreber seg gjennom livsførsel, å være en verdig representant for menigheten og Guds rike 
- at man respekterer og opptrer lojalt overfor menighetens ordninger og lederskap 

2.3 I spesielle tilfeller kan medlemmer utelukkes fra menigheten.  

Vedtak om dette fattes av lederteam  

2.4 Udøpte barn av medlemmer registreres som menighetstilhørige.  
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 UTMELDINGSBLANKETT  

 
Jeg ønsker ikke lengre å være tilskuddsberettiget medlem i  

 

Tros- eller livssynssamfunnets 

navn:……………………………………………………………  

 

Tros- eller livssynssamfunnets  

 

adresse:………………………………………………………..  

 

 

Navn:……………………………………………………………………………… 

  

Fødselsnummer: ………………………………………………  
(11 siffer)  

 

 

Sted/dato: ………………………………………..  

 

 

Underskrift:…………………………………………………………………………  

(for personer under 15 år v/foresatte)  
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Velkommen til å søke medlemskap i menigheten Nytt Liv Sunnhordland.  

Her finn du vedtekter, trosgrunnlag og søknadssskjema. Klipp frå siste sida og fyll 

ut skjemaet før du leverer det til leder. 

Vedtekter for menigheten Nytt Liv Sunnhordland  

Sist endret på menighetsmøte den   13.04.2011 

1.  Menighetens grunnlag 

1.1 Menigheten Nytt Liv Sunnhordland er en selvstendig og uavhengig menighet.  

1.2 Menigheten Nytt Liv Sunnhordlands formål er å drive kristen virksomhet etter Bibelens 

retningslinjer. 

1.3  Menigheten Nytt Liv Sunnhordland er oppbygd med husgrupper og storsamling der 

husgruppene kommer sammen til offentlige møter, og andre aktiviteter som fremmer 

formålet.  

1.4  Menigheten Nytt Liv Sunnhordland sitt virkeområdet er først og fremst i området 

Sunnhordland, men og alle stader der menigheten vil ha sitt virke i inn eller utland. 

1.5 Menighetens adresse er: Menigheten Fyrlykta, 5419 Fitjar 

2.0       Menighetens lære og trosgrunnlag 

2.a  Bibelen.  

Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord, og Guds åpenbarte vilje.  

Vi tror på alt Guds Ord, og Bibelen er vår lærebok (2. Tim.3:16 og Joh. 17;17) 

2.b.  Guddommen 

Vi tror det finnes en eneste sann Gud, åpenbart gjennom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. 

(2. Mos. 3.13-14, Matt 28;19, Kol.1.15, Joh.14.9+16-17) 

2.c.  Omvendelse 

Vi tror at alle har syndet og må komme til sann omvendelse fra synd. (Apg 2.37-38, Apg.3.19, 

Rom.3.23) 

2.d.  Frelse 

Vi tror på Jesus Kristus som vår stedfortreder og forsoner. Vi tror at ved Jesus Kristus sin død på 

korset forsonet Gud hele verden med seg selv. Den som omvender seg og ved tro tar imot 

Jesus, tar imot hans rettferdighet, og blir født på nytt. Mennesket får del i frelsen ved å 

bekjenne med munnen at Jesus er Herre, og tro i hjertet at Gud har reist han opp frå de døde. 

(Rom 10;9-10) (Kol.1;19-20 og 2 Kor 5;19) 
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2.e. Dåp 

Vi tror at bare dem som har kommet til omvendelse og personlig tro, skal døpes. Etter at en 

person er kommet til tro på Jesus, og bekjenner han som sin Herre, praktiserer vi snarest mulig 

dåp i vann, med full neddykkelse. (Mark 16;16 og Apg. 8.36-37) 

2.f. Dåpen i Den Hellige Ånd  

Vi tror at hver troende kan oppleve Faderens løfte om dåpen i Den Hellige Ånd. Alle troende 

bør i tro bønn og hjerteransakelse, søke Åndens kraft til liv og tjeneste. (Matt.3.11, Mark.1.8, 

Luk.3.16, Apg.2;33 og 38-39, 11.16) Vi tror at nådegavene som blir omtalt i Det nye testamentet 

skal være virksomme i Guds menigheter inntil Kristus Jesus kommer tilbake. Vi tror at Gud 

gjennom nådegavene også i dag kan meddele seg i overensstemmelse med Guds Ord i Bibelen. 

(1.Kor 12 og 14, 1.Kor.1.7, 1.Pet.4.10) 

 

2.g. Helbredelse 

Vi tror på Guds Ord om helbredelse slik det er uttrykt i Bibelen og slik Jesus og apostlene 

praktiserte det.  Helbredelse er en del av forsoningen og en del av den tjenesten menigheten 

har i samfunnet.  Jes 53:4-5,  Matt. 8.16-17, Salme 103.3  

2.h. Velsignelser 

Vi tror at Guds velsignelser berører alle sider i menneskelivet 

(Gal 3;13-14) både åndelig (Ef 1;3), fysisk (3. Joh. 2) og sosialt/materielt  (2Kor 9.8) 

2. i Det kristne livet 

Vi trur på vedvarende helliggjørelse for de troende. (Rom.6.19,22, 2. Kor.7.1, Hebr. 12.14, Ef. 

4.24)’ 

2.j. Menighet 

Vi tror de troende skal legges til en nytestamentlig ordnet menighet.  Her skal de bli undervist og 

oppbygget for å være med å oppfylle menighetens oppgaver;  Å vinne andre menneske for Gud. (Apg. 

2.47, 5.14, 9.31, Ef.4.) 

 

2.k. Nattverd 

Vi tror at etter Jesu egne ord skal nattverden praktiseres som et minnemåltid, i troen på at 

Jesus Kristus på korset forsonet oss med Gud.(Luk. 22.15-20, 1.Kor 11.23-32) 

 

2.l.Enhet og Israel 

Vi tror at alle som er født på ny, er ett i Kristus (1. Kor 10;16-17)  Vi tror det er avgjørende for 

vår menighet sin vokster og fremgang at menigheten står sammen i en åndelig enhet, og at vi 

har et godt tillitsforhold til andre kristne og medmennesker generelt. (2.Kor.13.11) Vi velsigner 

Israel som Guds utvalgte folk. (1. Mos. 12.2-3, 4. Mos.24.1, Gal.3.8-9) 

2.m. Jesu gjenkomst og de siste tider.                                                                                                                              

Vi tror på Jesu gjenkomst for å bortrykke de troende til himmelen, deretter kommer Han for å 

opprette et tusenårig fredsrike på jorda og så endelig dom: En evig fortapelse for de 

vantroende og en evig herlighet for de troende. (1. Tess 4;17, Åp.20) 
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3.  Medlemskap 

3. 1 Enhver som er frelst gjennom troen på Jesus, bekjenner han som sin Herre,  

og som slutter seg til menighetens trosgrunnlag, kan opptas som medlem. 

3.2 Medlemskap innebærer: 

- at man så langt mulig tar ansvar og støtter opp om menighetens virksomhet gjennom 

forbønn, tjenester, økonomi og deltakelse i menighetens husfellesskap og møter. 

- at man bestreber seg gjennom livsførsel, å være en verdig representant for 
menigheten og Guds rike 

- at man respekterer og opptrer lojalt overfor menighetens ordninger og lederskap 
 

3.3 I spesielle tilfeller kan medlemmer utelukkes fra menigheten.  

Vedtak om dette fattes av lederteam  

3.4 Udøpte barn av medlemmer registreres som menighetstilhørige.  

4.1 Menighetsmøtet er øverste besluttende organ i følgende saker: 

- kall(tillitsvotum) av pastor/pastorer 
- valg (tillitsvotum) av medlemmer til lederskapet 
- vedtak vedrørende vedtekter 
- større økonomiske saker 
- saker av stor prinsipiell betydning for menigheten 

4.2 Pastor/pastorer og lederskap utøver den daglige ledelse 

4.3 Lederskapets medlemmer bør være utrustet med ulike tjenestegaver (jfr Ef 4,11) og ha 

en eldstes karakter, modenhet og kvalifikasjoner, (1.Tim 3,1-7 og Tit 1,5-9) 

4.4 Lederskapet bør bestå av min 5 medlemmer 

4. 5 Nye medlemmer til lederskapet velges av menighetsmøtet etter innstilling fra 

lederskapet.  

Det benyttes skriftlig avstemning. 

4.6 Medlemmer av lederskapet har en funksjonstid på 4 år, med mulighet for gjenvalg 

4.7 Pastor/pastorer innkaller til møter i lederskapet.  

Det skal føres referat fra møtene, og en kopi disse skal oppbevares i menighetens arkiv. 

4.8 Lederskapet skal informere menigheten om sin virksomhet, med unntak av saker som er 

unntatt offentlighet av hensyn til personvernet. Informasjonen kan gis i 

menighetsmøter, nyhetsbrev, orienteringer og lignende. Lederskapet skal involvere 

menigheten i størst mulig grad i menighetens arbeid. 

4.9 Lederskapet v/pastor har menighetens signatur og kan meddele prokura 
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4.10  Lederskapet bør i stor grad delegere ansvar og gir myndighet til gruppeledere og andre 

ledere, dog under den forutsetning at det opprettholdes god kommunikasjon, og at de 

opptrer lojalt overfor menigheten og dens lederskap. 

5. Menighetsmøtet  

5.1  Det skal avholdes menighetsmøte minst en gang pr. halvår, og ellers når det er behov 

for det. 

5.2 Lederskapet innkaller til menighetsmøte. 

5.3 Lederskapet forbereder saker til menighetsmøtet, og avgjør om saker som ikke er nevnt 

i pkt. 3.1 skal opp til orientering eller votering. 

5.4 Saksliste skal offentliggjøres minst 1 uke før møtet holdes. Dersom minst 10% av 

menighetens medlemmer forlanger det, skal en sak behandles på menighetsmøtet. 

5.5 For saker nevnt i pkt. 3.1 skal saksbehandlingen skje på følgende måte: 

- orientering om saken i ett menighetsmøte 
- Votering om saken i et nytt menighetsmøte 
- Mellom de to menighetsmøtene skal det gå minimum 2, maksimum 8 uker.  

5.6 Menighetsmøtet er beslutningsdyktig dersom det er lovlig innkalt. 

5.7 Voteringer over saker nevnt i pkt 3.1 skal være skriftlige, øvrige saker skal være skriftlige 

dersom det forlanges 

5.8 Alle voteringer avgjøres ved 2/3 flertall. 

5.9 Det skal føres referat fra menighetsmøtet. 

6. Lokaler og utstyr 

6.1 Menigheten Nytt Liv Sunnhordland sine eiendommer skal brukes til kristen virksomhet i 

samsvar med menighetens formål. 

6.2 Eventuelt lokaler kan leies/lånes ut til annen virksomhet dersom den ikke strider mot 

disse vedtektene. 

6.3 Dersom menigheten skulle opphøre, skal eiendom og utstyr avhendes, og overskudd av 

salget fordeles til kristen arbeid, fortrinnsvis til kristen arbeid på stedet, eller til misjon. 
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 Menigheten Nytt Liv Sunnhordland 

Tislevoll, 5419 Fitjar 

Tlf 92423048 
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