
 

 

TROSGRUNNLAG for XXXX menighet [forening/ kirkesamfunn/ organisasjon] 

Forslag til innledning: Som en kristen menighet [forening/kirkesamfunn/organisasjon] tror, bekjenner og forsvarer vi 
mange sannheter som det aldri vil være aktuelt å forandre på. De ligger fast som grunnvollen vår, og vi forutsetter 
at alle våre ledere og tillitsvalgte ved Guds hjelp og nåde bekjenner, forkynner og praktiserer disse sannhetene.  
 

1. Gud 
Vi tror på den ene, evige, allmektige Gud, universets 
Skaper og Herre, som har åpenbart seg som 
Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Den treenige 
Gud er aktiv i verden og i historien etter sin vilje og 
visdom.  

2. Jesus Kristus 
Vi tror at det bare finnes én frelser og ett evangelium, 
åpenbart i Den hellige Skrift. Jesus Kristus er både 
sann Gud og sant menneske. Han ga seg selv som 
et sonoffer og en løsepenge for oss syndere da han 
døde på korset for vår skyld. Det finnes ikke noe 
annet navn som mennesker kan bli frelst ved. 

3. Den Hellige Ånd  
Vi tror at Faderen sendte sin Ånd for at han skulle 
vitne om Sønnen, overbevise om synd og skape 
levende tro på Kristus. Vi tror at Den Hellige Ånd 
skaper nytt liv og vekst i kristenlivet og at han leder 
oss, utruster oss med nådegaver og gir oss kraft til å 
vinte om Jesus. 

4. Bibelen 
Vi tror på Det gamle og Det nye testamentets 
guddommelige inspirasjon, sannhet og autoritet i alle 
spørsmål om tro, lære og liv. 

5. Kirken 
Vi tror at den kristne kirke, både globalt og lokalt, er 
et fellesskap av dem som tror på Jesus som sin 
Frelser og følger ham som sin Herre. Som Guds folk 
på vandring mot vårt himmelske hjem, lever vi i 
verden, men vi er ikke av verden. Gud sender oss ut i 
verden som sine tjenere og vitner, for å utbre sitt rike, 
bygge opp Kristi legeme og ære hans navn. 
 

6. Mennesket 
Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde og har 
et uutslettelig menneskeverd fra unnfangelsen til en 
naturlig død. Samtidig er alle mennesker fortapt på 
grunn av sin synd, likegyldighet og opprør mot Gud. 
Men Gud elsker alle mennesker og ønsker ikke at 
noen skal gå fortapt. Tvert imot vil han at alle skal 
omvende seg og komme til frelsende tro på Kristus. 
De som avviser Kristus og hans frelsesverk på korset 
for vår skyld og i vårt sted, stiller seg selv utenfor 
frelsens gave og ender i evig adskillelse fra Gud. 

7. Det kristne livet 
Vi tror at Gud har åpenbart sin gode vilje i De ti bud, i 
profetenes budskap, i Jesu forkynnelse og i 
apostlenes undervisning. Vi kalles til å følge Jesus 
som den gode hyrde og å leve i avhengighet av Ham, 
i nestekjærlighet og som trofaste forvaltere. Gud har 
gitt alle sine bud og formaninger i kjærlighet, til beste 
for oss selv, vår neste og Hans skaperverk. 

8. Ekteskapet 
Vi tror at ekteskapet mellom én mann og én kvinne er 
Guds gode skaperordning for samliv og familie. Både 
Jesus og apostlene underviser og bekrefter denne 
ekteskapsforståelsen. Sammen med det 
overveldende flertall av kristne i den verdensvide 
kirke er vi forpliktet på dette, og vi ønsker å være tro 
mot denne sannheten i kjærlighet. 

9. Kristi gjenkomst 
Vi tror at Jesus Kristus vil komme igjen, personlig og 
synlig, i kraft og herlighet, for å fullføre sin frelse og 
sin dom. Den treenige Gud vil skape en ny himmel og 
en ny jord, der rettferdighet bor.

Bakgrunn og begrunnelse: 

HENSIKTEN. Dette trosgrunnlaget er et forslag til hvordan kristne enheter i skriftlig form kan bevisstgjøre og forplikte alle 
medarbeidere som har en eller annen form for lederansvar og tillitsverv. Teksten vil også tjene som informasjon og 
inspirasjon for alle enhetens medlemmer angående viktige og uoppgivelige trossannheter.  

I dagens samfunn og kirkelandskap er det viktig å løfte opp ekteskapet mellom én mann og én kvinne som en fundamental 
trossannhet som ikke står til diskusjon. Et punkt om ekteskapet bør derfor være en naturlig og integrert del av 
trosgrunnlaget.  

Dersom enheten deres allerede har et skriftlig formulert trosgrunnlag/troserklæring e.l., vil det være strategisk, framtids-
rettet og klokt å tilføye et punkt om ekteskapet i trosgrunnlaget deres, f.eks. ved å bruke punkt 8 nedenfor. 

PROSESSEN. Teksten i dette trosgrunnlaget er ingen fasit, men er laget for å sette i gang viktige og fruktbare prosesser. 
Ingen har copyright på teksten i dette Trosgrunnlaget, så omformulér teksten akkurat slik dere ønsker. Stryk eller tilføy 
setninger og punkter, gjør teksten fyldigere eller mer kortfattet, endre på punktenes rekkefølge, etc. Skriv eventuelt inn 
aktuelle bibelhenvisninger under hvert avsnitt, om ønskelig. Kort sagt: Bearbeid teksten slik at dokumentet blir et strategisk 
og tjenlig redskap for enheten deres i årene som ligger foran. Om ønskelig kan dere føye til en linje for dato og underskrift. 


