
Formål og teologisk grunnlag  
for Storsalen menighet 

 
 
Storsalens formål:  
 

Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro 
på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker. Menigheten bygger sitt arbeid på 
Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.  

Alle ledere i Storsalen forplikter seg til å gi sin tilslutning til menighetens formål og 
teologiske grunnlag. 
 
Teologisk grunnlag:  
 
 Sentralt i menighetens forståelse av Bibelen og Den norske kirkes bekjennelseskrifter 
er følgende punkter: 
 
a) Guds ord, slik vi møter det i Bibelen, er øverste og endelige autoritet i alle spørsmål som 

gjelder kristen tro og kristen livsførsel. Hele Bibelen må leses i lys av sitt sentrum, 
evangeliet om Jesus Kristus. Det gamle testamente må forstås i lys av Det nye testamente. 

 
b) Den treenige Gud møter oss i Bibelen både som hellig og nådig. På den ene side åpenbarer 

Gud sin gode vilje for våre liv og avslører at vi er syndere som trenger tilgivelse. På den 
annen side åpenbarer han evangeliet om tilgivelse, frifinnelse og evig liv på grunn av Jesu 
frelsesverk. 

 
c) Det er ikke frelse i noen annen enn Jesus Kristus. Han døde og oppstod for våre synder, for 

å fri oss fra fortapelse og gi oss evig liv. 
 
d) Vi blir frelst av nåde alene, ved troen på Jesus Kristus. Gud formidler sin nåde gjennom 

Ordet og sakramentene. Evangeliets ord, dåpen og nattverden virker til frelse når de tas 
imot i tro. De som er døpt, men ikke lever i troen, må kalles til omvendelse. 

 
e) Kirken er fellesskapet av alle de som er døpt til den treenige Gud og som bekjenner troen 

på Jesus Kristus som sin frelser og Herre. Som kristne er vi kalt til å styrke og bevare 
enheten i Jesu Kristi kirke. 

 
f) Alle som er døpt og tror på Jesus Kristus, har fått Den Hellige Ånd. Ånden utdeler sine 

gaver og setter på den måten alle kristne i stand til å utøve en tjeneste i hans menighet i 
verden. Gjennom nådemidlene og Åndens gaver virker Gudsrikets krefter i denne verden, 
inntil den dag da alle troende skal samles i Guds fullkomne rike. 

 
g) Jesus har kalt oss til å være hans disipler, det vil si til å leve et liv i kontinuerlig opplæring 

og etterfølgelse. Som disipler er det naturlig å vokse, bli mer preget av Jesus Kristus, og 
stadig oppdage nye sider ved det nye livet. 

 
h) Den treenige Gud er verdig all ære og tilbedelse. Som kristne er vi kalt til å lovsynge og 

opphøye ham. 
 



i) Kirken er misjonerende og tjenende. Den er kalt til å forkynne evangeliet om Jesus Kristus 
for alle mennesker, lokalt og globalt. Oppdraget omfatter alle folkeslag. Kirken er også kalt 
til å utøve barmhjertighet mot syke og lidende og til å kjempe for rettferdighet og fred.  

 
j)  Gud er livets skaper og herre, og han har skapt mennesket i sitt bilde. Menneskelivet er 

derfor ukrenkelig fra unnfangelse til naturlig død. Vi er kalt til å verne om livet, også 
barnet i mors liv.  

 
k) Vi er kalt til å forvalte alle våre ressurser til beste for alle mennesker, i særdeleshet våre 

søsken i troen. Tiende er en praktisk ordning som minner oss om at alt vi eier og har, hører 
Gud til.  

 
l) Ekteskapet mellom mann og kvinne er Guds gode ordning og den rammen som Gud har 

satt for seksuelt samliv.  
 
m) Alle kristne er kalt til å leve et liv i etterfølgelse av Jesus Kristus og i lydighet mot hans  
     ord. Som kristne lever vi alltid i spenningen mellom Guds krav til et hellig liv og    
     evangeliet om syndenes forlatelse. 


