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«Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis 

byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver se til 

hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll 

enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.» 

1 Korinter 3:10-11 NB88 
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Takk 

 

 

Først og fremst ønsker jeg å takke Frelseren for at jeg har fått kall til å 

skrive denne boken. For meg har det lenge vært et kall er å forkynne 

hva Bibelen sier om hvordan en Bibelsk menighet skal bygges og 

drives. Sjekk ut https://www.gratisbok.no for masse annet gratis 

materiale på nett! 
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Innledning 

 

 

Denne boken har som tittel «En Bibelsk Menighet». «Er ikke alle 

menigheter Bibelske?», spør du kanskje. Svaret er nei. Ikke alle 

menigheter er Bibelsk forankret. Hva mener jeg med det? Jo, en Bibelsk 

menighet er kun en menighet som bygd opp etter Guds Ord. Dersom en 

menighet ikke er bygd etter den Bibelske oppskrift, er den heller ikke 

en Bibelsk menighet. Så enkelt er det. Derfor er det så viktig å vite hva 

Guds Ord faktisk sier om denne saken. Boken er ikke et forsøk på å 

detaljstyre alle aspekter rundt menighetsdrift. Det aller viktigste for alle 

menigheter burde være at alt det grunnleggende Bibelen har å si om 

menigheten er på plass. Eller sagt med andre ord: At grunnmuren er på 

plass før en bygger videre. Som leser får du ikke et dyptgående studium 

om alt som en menighet skal være. Men det lar deg som leser få vite 

hva Bibelen sier om hvordan grunnstrukturen til enhver menighet skal 

være. Det er ikke slik at jeg har alt på stell i mitt liv. Og jeg er ikke ute 

etter å kritisere. Jeg vet heller ikke om jeg selv en gang vil kunne 

oppfylle kravene til å være med å tjene (noen bruker ordet lede) i en 

menighet. Det er et ønske jeg likevel har. Men jeg søker alltid å finne ut 

hva Bibelen har å si. Det er mitt mål å være tro mot Ordet. Slik bør det 

også være med vårt liv i menigheten. Ved å begynne med det mest 

grunnleggende, Guds Ord, blir det vanskeligere å bygge feil videre. 
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Kapittel 1 

Hele Skriften er innåndet av Gud 

 

Innholdet i dette kapittelet er så viktig at det er presenteres først. Uten å 

forstå dette, blir det vanskelig å stå for Bibelens budskap. For oss 

kristne er det et verktøy som vi ikke kan klare oss uten: «Hele Skriften 

er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til 

rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,» 2 Tim 3:16 (NB88). Men 

hva er verktøyet egentlig, spør du? Det er å erkjenne at Bibelen er Guds 

Ord, og at vi ikke kan forandre på det. Hva vil det si å forandre på Guds 

Ord. Å forandre på Guds Ord er å si noe annet enn det Guds Ord sier, å 

utelate noe eller å tillegge noe! 2 Tim 3:16 viser oss at alt i Bibelen er 

innåndet av Gud. Hele Bibelen er nøyaktig slik Gud ville ha den. Hva 

betyr det for oss som kristne? Noe av det viktigste å forstå i denne 

settingen, er at vi ikke må forandre på Guds Ord. Hvorfor? Fordi da kan 

du i prinsippet forandre på alle Skriftsteder. Da faller vi fort i grøfta, 

fordi vi ikke lenger klarer å bestemme oss for hva som gjelder i Guds 

Ord eller ikke. Likevel ser vi at ulike Skriftsteder i Bibelen tolkes ulikt. 

Ofte skyldes dette at noen lager en «lære» ut av (mindre enn) ett eneste 

Bibel-vers, for så å ekskludere alle andre steder i Bibelen som måtte gå 

imot deres syn. Jeg vil oppfordre alle til å lese Ordet for så å gjøre seg 

opp sin egen mening. Det er det viktigste for deg. I det følgende vil jeg 
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ta for meg ulike aspekter rundt verktøyet beskrevet i 2Tim 3:16. Vi skal 

ikke forandre på Guds Ord. Her presenteres flere viktige skriftsteder 

som advarer mot å forandre på Guds Ord: 

- «Dere skal ikke legge noe til det ordet jeg byder dere, og dere 

skal ikke trekke noe fra, men dere skal holde Herrens, deres 

Guds bud, som jeg gir dere.» 5M 4:2 (NB88). 

- «Alt det jeg befaler dere, skal dere akte vel på å gjøre. Du skal 

ikke legge noe til og ikke ta noe fra.» 5M 12:32 (NB88). 

- «Legg ikke noe til hans ord, for at han ikke skal straffe deg, og 

du stå som en løgner!» Ord 30:6 (NB88). 

- «Slik gjør dere Guds ord ugyldig med de forskrifter dere har 

gitt videre. Og mange lignende ting gjør dere.» Mark 7:13 

(NB88).  

- «Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til 

overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,» 

2Tim 3:16 (NB88). 

- «Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne 

bok: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på 

ham de plager som det er skrevet om i denne bok.»                   

Åp 22:18 (NB88). 

Disse versene er så klare at vi må ha hjelp for å kunne misforstå dem. 

Jeg har selv fått et utfordrende spørsmål: «Hvis dere kristne forandrer 

på at homofili er synd, hvordan kan dere da si at det er galt å drepe?». 
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I spørsmålet ligger følgende til grunn: «Forandrer vi på litt av Guds 

Ord, hvorfor skal ikke da alt kunne forandres på?». Spørsmålet er godt 

stilt, med det var ikke stilt direkte til meg. Jeg mener at homofili er synd 

fordi Bibelen sier det. Mange andre saker er også synd. Men det får 

frem et viktig poeng: Når Gud sier at vi ikke skal forandre på Hans Ord, 

hvorfor gjør mange kristne det da? Hva sier 2 Tim 3:16? «Hele Skriften 

er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til 

rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,» 2 Tim 3:16 (NB88). Sett i 

kontekst av Bibelversene over, ser vi at vi ikke kan forandre på Guds 

Ord. Hvorfor? Fordi «hele Skriften er innåndet av Gud»! Det er dette 

verktøyet vi må legge som grunnlag for våre Bibelske standpunkter. 

«Jaha, da må dere vel følge Moseloven også, da?», er neste spørsmål 

som kommer. Da svarer jeg personlig følgende: «Nei, vi er kjøpt fri fra 

loven!». «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en 

forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som 

henger på et tre.» Gal 3:13 (NB88). Jesus kjøpte oss fri fra Moseloven. 

Se også Rom 8:3 og 2 Kor 5:21. Vi har fått en bedre pakt: «Derfor er 

det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt borgsmann for.» 

Heb 7:22 (NB88). Dette er en grunnleggende nøkkel som låser opp vår 

forståelse av hva Jesus har gjort for oss: Vi er kjøpt fri fra Moseloven, 

vi har fått en ny og bedre pakt gjennom Jesu verk på Golgata! Dersom 

vi ikke aksepterer disse sannhetene, vil vi ikke engang klare å forsvare 

det vi mener at vi faktisk står for i Bibelen. Hvorfor? Fordi ved å 

forandre på kun èn ting i Ordet vi ikke liker, eller er uenige i, vil alt 
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kunne forandres på! Da er løpet kjørt. Du står totalt uten troverdighet. 

Dette merker folk. Jeg har sett det. Mange vet nok om Bibelen til å 

kunne knuse kristne i en diskusjon som går på kompromiss med hva 

Bibelen faktisk sier. La meg illustrere poenget mitt med en samtale jeg 

hadde med en person som var veldig uenig med meg i en sak for en tid 

tilbake: 

- (anonym) «Folk ser på deg som en mørkemann med slike 

holdninger!». 

- (Jeg) «Jeg begrunner bare mitt syn ut ifra Bibelen. Faktisk 

er dette på linje med et parti-program til et politisk parti». 

- (Anonym) «Hva i all verden mener du med det?». 

- (Jeg) «En politiker må forholde seg til partiprogrammet sitt. 

Ellers vil personen kalles illojal mot sitt eget parti. Dette er 

du klar over, regner jeg med?». 

- (Anonym) «Selvsagt! Men Bibelen er ikke et parti-program! 

Eller er det virkelig det for deg?» (virker plutselig usikker). 

- (Jeg) «Jepp! Dersom jeg går utenfor hva Guds Ord sier, er 

jeg illojal mot Guds Ord. Jeg er ikke smart nok til å dikte 

opp hva Gud burde ha ment om hva som helst.» 

- (Anonym) «Hmpf! Skjønner jeg ikke noe av».  

- (Jeg) «Dersom jeg bare «velger og vraker» hva jeg skal 

følge i Bibelen, blir jeg jo automatisk ansvarlig for å lage en 
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teologi på alt annet i Bibelen jeg skulle ønske var 

annerledes! Og det er jeg som sagt ikke smart nok til». 

- (Anonym) «Da er vi iallfall enig om noe».  

- (Jeg) «Dessuten vil ingen politiker få lov til å forandre parti-

programmet sitt etter som han eller henne finner det for 

godt. Det er partiet som helhet som må ta støyten for sine 

synspunkter. Slik er det i Guds rike også.»  

- (Anonym) «Som jeg sa: Mørkemann» (med ertende smil). 

Jeg har ikke som mål å vinne diskusjoner. Ved å vise til hva Bibelen 

sier, vil motpartentrolig trolig fortsatt være uenig. Men du har vist at det 

du tror på faktisk står i Bibelen. Gud er mann nok til å stå for Bibelens 

innhold. Han har jo diktert innholdet. Vi er også kalt til å gjøre det 

samme, og ikke endre på noe vi ikke liker, eller måtte være uenige i. 

Dessverre hender det oftere at kristne reagerer negativt på mine 

standpunkter enn ikke-troende. Hvorfor? Fordi noen kristne ikke alltid 

er enig med det som står i Bibelen. Her er min oppfordring: Ta et 

standpunkt om å være radikal for Guds Ord. Ikke forandre på det du 

ikke liker, eller er uenig i. Be heller om hjelp til å forstå. «5 Men om 

noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, 

villig og uten bebreidelse – og så skal han få den. 6 Men han må be i 

tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som 

drives og kastes av vinden.» Jak 1:5-6 (NB88). La oss be i tro, for Gud 

er trofast. 
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Hvis du som leser denne boken velger å følge prinsippet om å følge 

Ordet og ikke forandre på det, vil det bli mye enklere å forklare ut ifra 

Bibelen hva du faktisk står for. 
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Kapittel 2 

Hva bygger vi vårt liv på? 

 

Det finnes ingen perfekt menighet. En menighet blir ikke mer perfekt av 

at jeg eller du deltar. Heller tvert imot. Men det var nettopp derfor Jesus 

kom for å frelse oss mennesker. Ingen blir perfekte her på jorden. Det 

blir vi først i himmelen. Vi bør alle begynne med oss selv. Hva bygger 

vi vårt liv på? Også her har Guds Ord svaret: «Etter den Guds nåde som 

er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen 

bygger videre på den. Men enhver se til hvordan han bygger videre. 

For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er 

Jesus Kristus.». 1 Korinter 3:10-11 (NB88). Ved å ta imot Jesus som 

vår Frelser, er den Han vi bygger vårt liv på. Vi er ikke ansvarlig for 

andres frelse når vi en gang skal stå fremfor Gud. Det er for vårt liv vi 

står ansvarlig for, og vårt liv alene. Personlig tror jeg det er dette som 

beskrives i historien om de fem kloke og de og de fem dårlige 

jomfruene i Matt 25:1-13. Ved å begynne på det mest grunnleggende 

nivået (bokstavelig talt) har vi også begynt riktig. Hva er din mening? 

Det er det som betyr noe for deg. 
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Kapittel 3 

Den femfoldige tjenesten 

 

Mange har kanskje hørt om den femfoldige tjenesten alle menigheter 

skal være bygd på. Hvis vi velger å følge hva Guds Ord har å si. «Han 

er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, 

noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til 

tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme,» Efeserne 4:11-12 

(NB88). «Han» det er snakk om i dette verset, er Jesus. Det er dette som 

kalles «den femfoldige tjenesten». Videre står begrunnelsen for den 

femfoldige tjenesten beskrevet i Ef 4:12: «for at de hellige kunne bli 

gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme,» 

(NB88). Dessverre er mange menigheter mangelfulle på ett eller flere 

av disse punktene. Min erfaring er at den profetiske tjenesten i størst 

grad er fraværende. Videre leser vi fra Efeserbrevet: «15Men vi skal 

være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham 

som er hodet, Kristus. 16 Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og 

holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt 

har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.» Ef 4:15-

16 (NB88). Jesus er grunnmuren. Gjennom Ham føyes lemmene 

sammen til et legeme. Jesus er selve hodet til legemet, alias menigheten.  
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Dersom den femfoldige tjenesten er på plass, har vi en trygg, Bibelsk 

grunnmur å bygge menigheten videre på. Ikke noe av dette er vanskelig 

å forstå. Det er en «no-brainer», eller en noe som er lett å forstå. 

Hvorfor? Jeg lar det være opp til deg å komme frem til svaret.  
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Kapittel 4 

Bibelens krav til de som vil tjene i menigheten  

 

På dette punktet mister jeg mange tilhørere. Men også her er Bibelen 

krystallklar. Jeg unnlater bevisst å bruke ordet «ledelse». Ingen er kalt 

til å lede i en menighet. Vi er kalt til å tjene. Men dersom du mener at 

ordet ledelse er uproblematisk for deg, kan du gjerne benytte det av 

ordet. Her er flere Bibel-vers som viser kravene som settes til de som 

vil tjene i en menighet (ledelse): 

- Og de valgte eldste for dem i hver menighet. Og etter bønn 

og faste overgav de dem til Herren, som de var kommet til 

tro på.» Apg 14:23 (NB88). 

- «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 (NB88). 

- «12 En menighetstjener skal være én kvinnes mann, oppdra 

sine barn og styre sitt hus på en god måte. 13 For de som har 

vært gode menighetstjenere, får selv en aktet stilling og stor 

frimodighet i troen på Kristus Jesus.» 1Tim 3:12-13 (NB88). 

- «6 En eldste må være ulastelig, han må være én kvinnes 

mann og ha troende barn som ikke har ord på seg for 

utskeielser eller oppsetsighet. 7 For en tilsynsmann må være 
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ulastelig som Guds husholder, ikke egenrådig, ikke bråsint, 

ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten etter ussel vinning. 

8 Han må være gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, 

hellig, avholdende. 9 Han må holde fast ved det troverdige 

ord i samsvar med læren, slik at han kan være i stand til 

både å formane ut fra den sunne lære, og til å gjendrive dem 

som sier imot.» Tit 1:6-9 (NB88). 

 

- «1 Det er et troverdig ord: Om noen gjerne vil ha et 

tilsynsembete, så er det en god gjerning han har lyst til. 

2 Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes 

mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære 

andre, 3 ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men mild, ikke 

stridslysten eller pengekjær. 4 Han må styre sitt hus godt og 

ha lydige barn med all ærbarhet. 5 Men den som ikke vet å 

styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsorg for Guds 

menighet? 6 Han må ikke være en nyomvendt, for at han ikke 

skal bli oppblåst og falle under djevelens dom. 7 Han må 

også ha godt vitnesbyrd fra dem som er utenfor, så han ikke 

skal bli til spott og bli fanget i djevelens snare.» 1Tim 3:1-7 

(NB88). Altså må ingen som er nyomvendt fungere som 

pastor. Det burde heller ingen unge menn være. Historien er 

full av tragedier hvor nyomvendte, unge menn tok 

pastorrollen (se eksempler fra internasjonale «megakirker»).  
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«Men det finnes ingen mennesker som i seg selv oppfyller disse 

kravene!», kan du kanskje si? Og du har helt rett! Ingen i seg selv gjør 

det. Men det er her vi får hjelp fra Gud. Slik opplever jeg at Ånden 

forklarte denne saken for meg: «Det er han som gav sine gaver: Han 

satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til 

hyrder og lærere. Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan 

utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp, inntil vi alle når 

fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns 

modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde,» (NB88). Det er Herren Jesus 

som utvelger mennesker til å delta i den femfoldige tjenesten, Ef 4:11: 

«Han er det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til 

evangelister, noen til hyrder og lærere,» Ef 4:11 (NB88). Eller til å 

fungere i andre tjenestegaver. Ved Jesu hjelp kan vi oppnå manns 

modenhet, slik at vi ved Åndens fylde kan bli satt i stand til å tjene i 

menighetene. Personlig tror jeg at kvinner kan oppnå kvinners 

modenhet på samme måte som menn. Men ikke som ledere ovenfor 

menn i Jesu menighet, som vist over. For Gud er ordens Gud. 

Konklusjon: Kun menn kan være eldste eller tjenere (ledere) for 

menigheten. Ikke ett sted i Bibelen, slik jeg leser min Bibel, står det 

beskrevet at kvinner kan ha slike verv i en menighet. Hva mener du er 

rett ut ifra Guds Ord? Det er det eneste som betyr noe for deg. 

«…Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn!», Rom 15:5 (NB88). 
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Kapittel 5 

Finn en menighet å delta i 

 

Personlig kjenner jeg viktigheten av å finne en menighet når en flytter 

hjemmefra. En velfungerende menighet hjelper deg å vokse i livet med 

Gud. Som kristne er vi kalt til å delta i menighetslivet. Hvorfor er dette 

viktig? Fordi det er Bibelsk. Hvorfor er det Bibelsk? La oss nå se hva 

Bibelen sier om det å gå i en menighet:  

- «24 Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre 

til kjærlighet og gode gjerninger, 25 og 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.» Heb 10:24-25 (NB88). Dette burde 

gjøres både i hjemmet, i menigheten og sammen med 

venner. 

- «Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, 

for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik.» 

Heb 3:13 (NB88). Dette burde gjøres både i hjemmet, i 

menigheten og sammen med venner. 
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- «La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og 

formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger 

og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres 

hjerter for Gud.» Kol 3:16 (NB88). Dette burde gjøres både 

i hjemmet, i menigheten og sammen med venner. 

Dette er bare noen få eksempler på viktigheten av å være i et åndelig 

hjem, som en menighet skal være for oss. Personlig visste jeg 

viktigheten av å finne en menighet før jeg begynte på 

universitetsstudiene mine. Jeg trengte å treffe noen som delte min tro på 

Jesus. Dessuten visste jeg at det er viktig å begynne det voksne livet 

(eller hver dag) med gode vaner. Hvorfor? Blant annet fordi jeg hadde 

lært det hjemme. Senere lærte jeg at om Bibelen sier det samme. Har du 

flyttet til et nytt sted? For mange er det et stort steg å finne seg en ny 

menighet hvor en kanskje ikke kjenner noen. Det har jeg forståelse for. 

Men jeg vil sterkt oppmuntre alle til å finne en menighet de kan gå i, 

delta i, leve det kristne liv i. Det er bare å finne en menighet du synes 

passer med din bakgrunn, og som deler ditt syn på hva en Bibelsk 

menighet er.  


