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Hva vi mener om inkludering 

Våre alminnelige gudstjenester er åpne for alle mennesker uansett tro, livssyn, bakgrunn eller 

legning. Alle mennesker skal være velkomne i kirken uansett hvordan man ønsker å innrette sitt eget 

liv. 

Som kirke mener vi at alle mennesker er elsket av Gud og at det finnes nåde og frelse for alle som 

ønsker å ta imot Jesus som Herre og frelser ved tro og bekjennelse. Den som aktivt tar imot frelse har 

ifølge Bibelen løfte om evig liv i himmelen etter livet på jorden så fremt man ærlig og oppriktig 

bevarer troen på Jesus ut livet. 

Hva vi mener om LHBT-livsutfoldelse 

Som kirke forkynner vi Bibelens lære hva angår sex og samliv mellom mennesker. Vi tror at Bibelen er 

Guds ord, inspirert av Gud selv, og at mennesket er skapt av Gud for å leve i tråd med hans ord. I 

Pinsekirken Mjøndalen tror vi på hele Bibelen fra perm til perm, og vi forkynner hele Bibelen som 

relevant for våre liv i dag. Vi forsøker å være varsomme med tolkninger av Bibelen som stemmer 

dårlig med ordlyden i Bibelen. 

Vi forkynner at Guds ordning for samliv mellom to mennesker er eksklusivt forbeholdt samliv i 

ekteskap mellom mann og kvinne. Vi mener at ekteskapsinngåelse, samboerskap, og relasjoner som 

inneholder sex eller samliv mellom to mennesker av samme kjønn bryter med Guds ord. Pinsekirken 

Mjøndalen vier ikke personer av samme kjønn i det vi mener det er i strid med Bibelens lære. 

All den tid vi forkynner at sex og samliv hører til i ekteskap mellom mann og kvinne, så mener vi også 

at ekteskapslignende forhold ( samboerskap) vil bryte med Guds ord -uansett kjønn. Vi mener at 

ekteskapet mellom mann og kvinne er hellig og skal preges av de verdiene Bibelen foreskriver for 

ektefolk og ekteskap. Vi mener videre at sex og samliv under ekteskapet skal forbeholdes 

ektefellene. Vi mener derfor at polyamorøse forhold, eller sex og samliv med flere partnere mens 

man er gift er i strid med Bibelens lære. 

For å inneha eller utøve en tjeneste i Pinsekirken Mjøndalen bør man kontinuerlig oppfylle vilkårene 

for medlemskap i vedtektenes §9, selv om man formelt ikke er medlem. I dette ligger en forutsetning 

om at man anser Bibelen som Guds sanne og levende ord, og at man ønsker å leve i samsvar med 

Bibelen, samt i tråd med menighetens visjon og verdier. Særs viktig er denne forutsetning for 

personer som skal representere kirken utad, eller utføre fremtredende oppgave som styreverv, 

forkynnelse, lovsangstjeneste eller møteledelse. 
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