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Målet med dette reglementet er å bevare Frikirkens enhet, gjennom å verne om kirkens lære og 
utøve omsorg for livet som kristen.

Som troende har vi alle et ansvar for å leve slik at menighetens enhet i tro styrkes. Vi har ansvar 
for oss selv og hverandre ved at vi er gjort til «et hellig folk», kalt til å «forkynne hans storverk, han 
som kalte oss» (1. Peter 2,9). 

Dette ansvaret forvalter menigheten sammen med menighetens ordinerte som er kalt og innsatt 
til tjeneste med Ord og sakramenter.

Vernet om kirkens lære og omsorgen for det kristne livet skjer i menighetens liv gjennom for-
kynnelse, undervisning, veiledning, skriftemål og sjelesorg, og har som mål at menigheten ikke 
lar seg «kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære», men vokser «opp til ham som er 
hodet, Kristus» (Efeserne 4, 14-15). 

Vi er alle underveis mot modning i tro og helliggjørelse. Menigheten har ansvar for å gi nødven-
dig opplæring til dem som får lederoppgaver.

Kirkens medlemmer tar aktivt del i menighetens fellesskap, der Guds ord forkynnes og sakra-
mentene forvaltes.

Hvordan verne om kirkens lære og utøve omsorg for livet som kristen?
Menigheten forventer at medlemmer ønsker å leve et liv i lydighet til Det nye testamentets 
vitnes byrd, bud og veiledning.

Vern om kirkens lære og omsorg for livet som kristen er en oppgave for alle medlemmer. Det 
skjer innenfor et fellesskap som møter hverandre med tillit og forventning. Ansvaret forsterkes 
for menighetens ledere, samtidig som det påligger eldsterådet et særskilt ansvar for å ivareta 
omsorgen for liv og lære.

1. Kirken verner om medlemmenes tro og liv gjennom forkynnelse, undervisning, vei-
ledning, skriftemål og sjelesorg. Det innebærer at menigheten, ved eldsterådet, er ansvarlig 
for at det føres samtaler med medlemmer som lever i strid med kirkens tro og bekjennelse, 
tilbyr veiledning og forteller om hvilke konsekvenser det kan få for tjeneste i menigheten 
og livet i Kristus.

Medlemmer som bryter med evangelisk luthersk lære, eller fornekter troen på Jesus, 
vil kunne bli fratatt sin stemmerett. Det er eldsterådet som fatter vedtak om tap av 
stemmerett.

2. Medlemmer med lederverv gis veiledning og undervisning til økt innsikt i tjenesten. Tillit 
til ledere innebærer at de tjener i samsvar med kirkens bekjennelse, for alt som er godt og 
sant og mot alt som bryter ned (Filipperne 4,8).

Eldsterådet har ansvaret for at det føres samtaler med og blir gitt veiledning til ledere som 
bryter tilliten. Dersom tilliten over tid ikke gjenopprettes, bør det få konsekvenser for 
tjenesten. Det er eldsterådet som fatter vedtak om at en leder fratas et lederverv.

3. Frikirkens forståelse av tjenesten har basis i Det nye testamentet, bekjennelsen og Fri-
kirkens forfatning. Dette uttrykkes med særlig forpliktelse i våre liturgier for innsettelse/
vigsling og ordinasjon til tjeneste. 
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Ordinerte gis veiledning til økt kunnskap i tjenesten. Ved ordinasjonen er ledere forpliktet 
til å leve og lære i samsvar med kirkens tro og bekjennelse. Dersom en ordinert finner det 
vanskelig å leve i samsvar med forpliktelsene, kan menigheten anbefale/råde den ordinerte 
å be om permisjon eller å si fra seg tjenesten. 

Hvis vedkommende etter samtaler ikke ønsker å rette seg etter anbefalingen/rådet eller 
får permisjon, kan menigheten etter rådføring med tilsynsapparatet løse den ordinerte fra 
tjenesten, jamfør forfatningens og reglementets bestemmelser.

Prosedyrer i saker om Omsorg for lære og liv
Det er eldsterådet som fatter vedtak om et medlem skal fratas lederverv i menigheten eller 
fratas stemmeretten. Eldsterådets vedtak meddeles som hovedregel menigheten. Eldsterådets 
avgjørelse kan kreves behandlet av menighetsmøtet. Krav om slik behandling fremmes innen 
fire uker etter at eldsterådet har fattet vedtak i saken og meddelt dette for den/de det gjelder. 
Både den saken gjelder, og et eventuelt mindretall i eldsterådet, har rett til å kreve behandling av 
menighetsmøtet. 

Menighetsmøtets vedtak kan ankes til presbyteriestyret av begge parter. Avviser presbyterie-
styret anken, kan saken ankes til synodestyret. Tar presbyteriestyret anken til følge, sendes saken 
tilbake for ny behandling i menighetsmøtet. Fastholder menigheten sitt vedtak, går saken til 
presbyteriestyret på nytt. Presbyteriestyret kan oppheve vedtaket og fatte nytt vedtak i saken. 
Presbyteriestyrets avgjørelse kan av begge parter ankes til synodestyret. 

Synodestyrets vedtak i saken er endelig. Enhver anke skal fremmes skriftlig og begrunnes. Nye 
vedtak i saken fattet av ankeinstans skal også være med begrunnelse.

I saker som er av personlig karakter og/eller der personvernet gjør at saken ikke kan behandles i 
et menighetsmøte, ankes saken direkte til presbyteriestyret.


