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Misjonssalen Sandnes legger til grunn for sin teologi og praksis primært hva Bibelen sier om 

skilsmisse og gjengifte, samt at vi også vil forholde oss til Norsk Luthersk Misjonssambands 

anbefalinger i disse sakene. (Heftet «Samliv i lys av Bibelen» 2011).  

Dokumentet «Om tjeneste og lederoppgaver for skilte og gjengifte i Misjonssalen Sandnes» 

drøfter derfor ikke teologiske spørsmål knyttet til disse samlivsetiske problemstillingene, men 

kun de praktiske konsekvenser vi trekker med tanke på lederoppgaver. Til de teologiske 

drøftinger henviser vi til heftet «Samliv i lys av Bibelen».  

Alle, også Misjonssalen Sandnes, innser at det som handler med skilsmisse og gjengifte samt 

de praktiske konsekvenser som her trekkes, er innenfor et sårbart område. Derfor ønsker vi 

verken å bli for bombastiske, men heller ikke for uklare. Retningslinjene under er de vi 

vanligvis vil følge. Samtidig gir vi rom for skjønn, bortsett fra de lederoppgaver som har et 

definert åndelig lederansvar, nevnt i pkt. D. 

Misjonssalen Sandnes vil praktisere følgende retningslinjer og framgangsmåte i møte med 

skilte og gjengifte: 

A. Når et medlem eller et ektepar i forsamlingen gir uttrykk for samlivsproblemer, så 

ønsker Misjonssalen ved diakonigruppen/forsamlingsleder å tilby samtale og annen 

hjelp.  

 

B. Når vi blir kjent med at: 

- et skilt medlem vil gifte seg på nytt,  

- et medlem tenker å gifte seg med en fraskilt,  

- en person som ønsker å bli medlem er gjengiftet,  

så tar forsamlingsleder kontakt med personen/ paret for en samtale. I samtalen vil det 

være naturlig å snakke om hva NLM og Misjonssalen mener Guds Ord sier om denne 

saken. Vi ønsker ikke å være bombastiske med at gjengifte er helt utelukket for den 

som blir betraktet som «den uskyldige part» i skilsmissen. Samtidig vil Misjonssalen 

ikke akseptere gjengifte som et riktig valg: 

1 - når skilsmissen blir brukt som et verktøy for å finne seg en ny kjæreste/ ektefelle. 

2 - når den som tenker å gifte seg på nytt ikke har vist signaler på selvransakelse over 

sin egen rolle i det som forårsaket skilsmissen.  

 

C. Skilte:  

Når et ektepar tar ut skilsmisse vil begge parter bli tatt ut av lederoppgaver for en 

periode og slik gitt en pause i tjenesten. Menigheten bærer et ansvar for å 

kommunisere at denne pausen ikke er en straff, men en tid for refleksjon rundt 

samlivsbruddet.  

I situasjoner der det er åpenbart at den ene parten har forårsaket skilsmissen, skal 

denne ikke automatisk etter pausen gjeninnsettes til lederoppgaver. Han/hun kan 

gjeninnsettes i lederoppgaver når vedkommende har erkjent og bekjent sin rolle i 

samlivsbruddet.  

 

Vi innrømmer at det ikke er enkelt å vurdere om og i tilfelle avklare hvem som er «den 

uskyldige part» i et samlivsbrudd. Ved samtale med partene vil det eventuelt bli klart 
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om en av partene bærer et hovedansvar for samlivsbruddet.  

 

D. Gjengifte:  

Gjengiftet som ikke åpenbart har forårsaket skilsmissen, er ikke utelukket fra alle 

lederoppgaver i Misjonssalen. Samtidig mener vi at lederoppgaver med et definert 

åndelig lederansvar ikke kan være åpne for gjengiftede. (jmfr. pkt.8.3.2 i NLM-

dokumentet «Samliv i lys av Bibelen»).  

Det er opp til styret i forsamlingen å definere hvilke lederoppgaver som innehar et slikt 

definert åndelig lederansvar: - medlem av Misjonssalens styre, - hovedleder i barne- og 

ungdomslag, - medlem av (et eventuelt) eldsteråd.  

(Med gjengiftede tenkes ikke her på enker/ enkemenn som gifter seg på nytt.) 

 

Avslutning 

De ovenfor nevnte punktene sier hva forsamlingens styre vurderer å være de praktiske 

konsekvenser for lederoppgaver ved skilsmisse og gjengifte.  

Vi innrømmer at det er både utfordrende og vanskelig å sette en liste for hvilke roller og 

tillitsverv som har og dermed også ikke innehar et definert åndelig lederansvar. Denne 

listen vil derfor alltid være gjenstand for samtale og vurdering, og eventuelle endringer 

gjøres av forsamlingens styre.  

Forsamlingsleder som forsamlings hyrde, har ansvar for å følge opp disse sakene og kan be 

om bistand i de situasjonene han ønsker det. 
 

 

Retningslinjene vedtatt i MS-styret 13.november 2019 


