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Uttalelse fra Menighetsrådet vedrørende  
Dåp og medlemskap 
 
Pinsekirken Tabernaklet Skien er en menighet som står tydelig forankret i sitt baptistiske 
dåpssyn, det betyr at vi underviser at personlig tro er nødvendig for å bli døpt og vi 
praktiserer dåp med full neddykkelse i vann. Spørsmålet som nå behandles er ikke vår 
forståelse av dåpens betydning eller praksis, men om også den som ikke er døpt som troende 
skal kunne bli medlem av menigheten. Dette spørsmålet er i bunn og grunn et 
forordningsspørsmål om hvem som skal kunne være medlemmer og ha stemmerett på 
menighetsmøter. 
 
Spørsmålet om hvem som kan bli medlemmer i Tabernaklet er et tema som har vært til høring 
på flere menighetsmøter, i tillegg har menighetens menighetsråd og tidligere eldsteråd 
arbeidet mye med spørsmålet. Menighetsrådet har nå en anbefaling som vi vil legge frem til 
avgjørelse. I vårt arbeid har vi først og fremst søkt veiledning i Bibelen, vi har sett på andre 
pinsemenigheters praksis og også hvordan andre menigheter med lignende dåpsforkynnelse 
som oss praktiserer dette. Ikke minst har vi lagt vekt på gode innlegg under behandling i 
menighetsmøter i vår egen menighet.  
 
Spørsmålet i all sin enkelhet er: Må den som ønsker å bli medlem i Tabernaklet også være 
døpt etter bekjennelse av tro og ved full neddykkelse i vann?  
 
Menighetsrådet tror vår anbefaling kan være samlende slik at vi alle kan føle at dette 
forordningsspørsmålet finner en praksis som ivaretar vårt primære mål om å spre evangeliet 
om Jesus og bygge en lokal bibelforankret menighet.  
 
I menighetens vedtekter står følgene om vårt trosgrunnlag: 
§2: Menigheten er en frittstående pinsemenighet etter nytestamentlig forbilde. Den bygger sin 
lære på Bibelen som Guds ord. Menigheten tilslutter seg Den apostoliske trosbekjennelsen og 
praktiserer et baptistisk dåpssyn.  
 
I menighetens vedtekter vedrørende medlemsopptagelse står det: 
§7: For å kunne bli medlem må vedkommende tro på Gud, bekjenne Jesus som sin Frelser og 
Herre og være døpt som troende. 
 
Det er altså §7 som samtales om, ikke vårt trosgrunnlag som beskrevet i §2  
 
Imidlertid, etter samtale i menighetsmøter, vil menighetsrådet også se spørsmålet om kriterier 
for medlemskap i sammenheng med §6. Denne paragraf drøfter bl.a. valg av medlemmer til 
menighetsrådet og de som dermed får pålagt et særlig læreansvar i menigheten. 
 
I behandling av spørsmålet om skille mellom medlemmer og menighetstilhørige og hvem 
som skal ha stemmerett på menighetsmøter vektlegges særlig to spørsmål:  

1) Er der bibelvers som gir klar og normativ veiledning? 
2) Dernest, hva gir menigheten størst mulighet til å oppfylle oppgaven om å dele 

evangeliet og å være en lokal menighet med åpne dører, bygd på Jesu ord og lære? 
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Hva lærer bibelen? 
Bibelen sier lite eller ingenting om det aktuelle spørsmålet. Begreper som stemmerett og 
menighetsprotokoll som skiller mellom medlemmer og menighetstilhørige er helt fraværende 
i bibelske tekster. Å skille mellom medlemmer og menighetstilhørige har altså ikke noe 
direkte bibelsk fundament, men det er dermed naturligvis ikke av den grunn “ubibelsk”. 
Ordningen var en praktisk løsning for å imøtekomme viktige hensyn som ble oppfattet å være 
i samsvar med den totale bibelske undervisning. 
 
I Apgj. 2:41 beskrives det vi kan oppfatte som en naturlig rekkefølge for å bli “lagt til 
menigheten”. “De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til 
omkring tre tusen mennesker.” For oss med et baptistisk dåpssyn er dette en oversiktlig og 
god bekrivelse. Hva det å bli “lagt til menigheten” innebærer er jo tydelig nok, de ble kristne. 
Tanken på at noen var kristne uten å være en del av menigheten var utenkelig. At alle de 3000 
som 1. pinsedag ble døpt og lagt til menigheten hadde en utviklet trosbekjennelse er 
utenkelig. Naturligvis hadde heller ingen den fjerneste idé om dagens samtale om stemmerett 
for medlemmer og skille mellom medlemmer og menighetstilhørige. Like utenkelig er det at 
de hadde noen refleksjon rundt den dåpsdebatt som i dag føres mellom de forskjellige 
dåpssyn. Det eneste de hadde var troen på en oppstanden Kristus, og dette var nok til at de lot 
seg døpe og dermed bekjente troen på Den oppstandne, og alle som hadde denne tro tilhørte 
Ham, og hans kropp. De var med-lemmer!  
 
Det vi alle er enige om 
I samtalene vi har hatt på menighetsmøter om troende dåp må være en betingelse for 
medlemskap er det tydelig at alle er enige om det aller meste. 
• Pinsekirken Tabernaklet skal være en åpen og inkluderende menighet der alle skal oppleve 
seg velkommen og verdsatt.  
• Pinsekirken Tabernaklet tror på en gudgitt enhet blant alle Guds barn. Det er ikke enighet 
som er viktigste kriteriet for denne enhet, men Guds Ånd som ved tro bor i alle Guds barn. 
• Pinsekirken Tabernaklet skal bare forkynne og praktisere en dåpsform, der personlig 
bekjennelse av tro er en betingelse for å bli døpt og at dåpen skal skje ved full neddykkelse. 
• Pinsekirken Tabernaklet lærer at det ikke er frelse i dåpen, derfor vil også den troende som 
ikke er døpt bli anerkjent og respektert som en kristne søster eller bror. 
• Pinsekirken Tabernaklet ønsker en forkynnelse og praksis som på en god, inkluderende og 
klar måte tydeliggjør dåpens betydning. 
• Pinsekirken Tabernaklet ønsker å ha en protokoll som tydeliggjør hvem det er som tilhører 
vår lokale menighet. 
• Pinsekirken Tabernaklet ønsker at hele familier i vårt fellesskap sammen skal finne en plass 
for sin gudstjeneste, dette skal være uavhengig av dåpssyn og andre lærespørsmål som er 
underordnet frelsesspørsmålet. 
 
Betydningen av å være “medlem” 
Betydningen av å ha navnet sitt som medlem i en protokoll vektlegges veldig forskjellig. For 
noen betyr det lite eller ingenting. For andre er det så viktig at de ikke finner hvile før navnet 
er skrevet inn i menighetsprotokollen i den lokale menighet. 
 
Enkelte kan mene at “andre” bør kunne føle seg som medlemmer uten å være medlemmer, 
men bare menighetstilhørige. Slikt kan oppleves veldig forskjellig fra person til person. 
Konklusjonen er at for noen betyr det utvilsomt mye å bli inkludert og anerkjent som 
medlem.  
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Et praktisk spørsmål 
Vi står ikke i første rekke ovenfor et teologisk spørsmål, men et praktisk spørsmål som ikke 
bibelen omtaler. Eksisterende ordning med å skille mellom medlemmer og menighetstilhørige 
var en praktisk måte å løse dette på.  
 
Vi vil være en menighet for hele familien. Vi ønsker at om to ektefeller har forskjellige 
dåpssyn, så skal begge føle seg like hjertelig velkommen til vårt fellesskap og begge skal føle 
seg like anerkjent som Guds barn og ha en åpen dør inn til menigheten. 
 
Vi ønsker ikke at noen skal føle press til å la seg døpe dersom vedkommende ikke deler vårt 
dåpssyn. Vi står i slike tilfeller ikke ovenfor mennesker som vil være ulydige mot Guds ord, 
men som tvert imot ønsker å være lydig mot det de forstår som bibelens lære. 
 
Menighetsrådet mener vi skal tillate at også den som ikke er troende døpt kan bli medlem av 
Pinsekirken Tabernaklet. Samtidig vil menighetsrådet anbefale at vi aktivt, både på kort og 
lang sikt, ivaretar vårt baptistiske dåpssyn.  
 
Vedrørende 
§7 Menighetens medlemmer 
Menighetsrådet anbefaler at våre vedtekter tydelig uttrykker at medlemmer ikke bare skal tro 
på Gud og bekjenne Jesus som Herre og frelser, men også forankre bekjennelsen til vårt 
trosgrunnlag. Menighetsrådet mener det er viktig at alle som ønsker medlemskap, i tillegg til 
å klart bekjenne tro på Gud og Jesus som Herre og frelser, også vil forplikte seg til å vise 
lojalitet mot det som står i vårt trosgrunnlag.  
 
Vi vil derfor anbefale at den aktuelle delen av nevnte paragraf forandres. Nåværende ordlyd 
er slik som dette:  
“For å kunne bli medlem må vedkommende tro på Gud, bekjenne Jesus som sin Frelser og 
Herre og være døpt som troende.” 
 
Vi anbefaler følgende som ny ordlyd: 
“For å kunne bli medlem må vedkommende tro på Gud, bekjenne Jesus som sin Frelser og 
være lojale mot menighetens trosgrunnlag slik uttrykt i vedtektene §2.” 
 
Kravet om å være døpt som troende er da erstattet med å vise lojalitet mot vårt trosgrunnlag, 
som bl.a. inneholder en tydelig vektlegning av vår undervisning om og praksis av troende dåp 
ved full neddykkelse i vann.  
 
Vedrørende 
§6 Valg av lederskap, funksjonstid og valgordning 
Menighetsrådet anerkjenner bibelens ord om at det skal settes større krav til de som har et 
lederansvar, særlig de som har ansvar for forkynnelse og lære. Vi mener derfor at menigheten 
bør formulere et sterkere krav til at medlemmer i menighetsrådet ikke bare er lojale mot 
menighetens trosgrunnlag, men også sier seg enige og identifisere seg med trosgrunnlaget. 
Det følger da at medlemmer i menighetsrådet også selv må være døpt som troende. 
 
Den aktuelle delen av §6 er i dag slik som dette:  
“For å velges må vedkommende ha minst 2/3 flertall av de avgitte ja/nei stemmene.” 
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Vi anbefaler følgende som ny ordlyd: 
 
“For å velges må vedkommende ha minst 2/3 flertall av de avgitte ja/nei stemmene. De som 
velges må si seg enige i og identifisere seg med menighetens trosgrunnlag.” 
 
Konklusjon 
Dersom menigheten vil følge menighetsrådets anbefaling tror vi at menigheten på en enda 
bedre måte kan være en inkluderende menighet der alle som tror på Jesus og vil være lojale 
mot det vi står for kan ha Pinsekirken Tabernaklet som et åndelig hjem for seg og sin familie. 
Samtidig mener vi at formuleringen vedrørende hvem som kan velges inn i Menighetsrådet 
både på kort og lang sikt sikrer at vi forblir en menighet med vår baptistiske forkynnelse og 
praksis. 
 
-------------------- 
 
Oppsummering og forslag til vedtak 
Menighetsrådet anbefaler at menighetsmøte i Pinsekirken Tabernaklet den 22. november 
2022 vedtar følgende forslag vedrørende §6 og §7. 
 
§6 Valg av lederskap, funksjonstid og valgordning 
Valg til hovedpastor og medlemmer til menighetsrådet skal være skriftlig og menighetsrådet 
skal bekjentgjøre aktuelle kandidater minst 14 dager før avstemmingen. For å velges må 
vedkommende ha minst 2/3 flertall av de avgitte ja/nei stemmene. De som velges må si seg 
enige i og identifisere seg med menighetens trosgrunnlag slik beskrevet i §2. Dersom ikke 
annet er bestemt ansettes hovedpastor uten begrensning i funksjonstid, øvrige medlemmer av 
menighetsrådet velges med en funksjonstid på fem år, med anledning til gjenvalg. Det er 
ingen begrensning på hvor mange ganger en person kan gjenvelges. Det er ikke anledning til 
forhåndsstemming. 
 
Avstemminger skjer ellers som hovedregel ved håndsopprekning. Skriftlig avstemming skal 
skje når det kreves av fem eller flere av de fremmøtte. Ved enhver avstemming skal alle 
avgitte stemmer telles, både ja-stemmer, nei-stemmer og blanke. Når det skal fastsette hvor 
stor oppslutning et forslag har fått skal ikke blanke stemmer medregnes. I særlige tilfeller, der 
det ikke stemmes over prinsipielt viktige saker, kan avstemming bli gjort ved akklamasjon. 
Det skal føres referat fra menighetsmøtene. 
 
§7 Menighetens medlemmer 
For å kunne bli medlem må vedkommende tro på Gud, bekjenne Jesus som sin Frelser og 
Herre og være lojale mot menighetens trosgrunnlag beskrevet i §2. 
 
Dersom en person har en tro eller lever et liv som er uforenelig med den tro og de verdiene 
som menigheten ønsker å reflektere kan menighetsrådet beslutte at vedkommende ikke kan 
være medlem av menigheten. 
 
Menighetstilhørige er de som enten er barn av medlemmer, deres etterkommere eller andre 
som ønsker slik status. Også menighetstilhørige er å regne som medlemmer i henhold til Lov 
om tros- og livssynssamfunn. 
 

(v. 1.0) 


