
 

 

Trosgrunnlag og tilhørighet 

 

IMI-kirken er en del av Den norske Kirke og Normisjon. Vi har ingen formell plass i DnK sine 

strukturer, men våre kirkelige handlinger (dåp, nattverd, vigsel, gravferd) skjer etter avtale med, og som 

en del av, Den Norske Kirke. Vi anerkjenner også vår historie som en del av dette kirkesamfunnet.  

 

Dette betyr at vi er en evangelisk-luthersk menighet, hvor Bibelen og Den norske kirkes 

bekjennelsesskrifter regnes som trosgrunnlag. Dette innebærer at Guds ord - slik vi møter det i Bibelen - 

er øverste autoritet i alle spørsmål som har med kristen tro og liv å gjøre.  

 

Sentrale punkter i luthersk lære er:  

 

Skriften alene. Bibelen er overordnet når det gjelder å bestemme hva som er rett, kristen lære. 

Troen alene. Frelsen skjer ved troen alene, uten menneskelige gjerninger. Det er Den Hellige Ånd som 

skaper tro gjennom Guds ord og sakramentene.  

 

Nåden alene. Frelsen er gratis, fordi Jesus gjennom sin død har sonet vårt skyld.  

 

Menneskesynet. Mennesket er skapt i Guds bilde og derfor uendelig verdifullt. Samtidig lærer vi at 

mennesket er født med synd, og derfor trenger frelse.  

 

Sakramentene. Dåpen og nattverden er sakramenter, det vil si hellige handlinger der Gud gjennom 

synlige midler - vann, brød og vin - gir oss sin usynlige nåde. Vi lærer at det er Gud som handler i dåpen. 

Nattverden er en nådehandling fra Guds side.  

 

Kirken. Kirken er fellesskapet av alle døpte som bekjenner troen på Jesus Kristus og tilhører ham.  

 

Samtidig som IMI-kirken er tydelige på vårt lutherske trosgrunnlag, har vi lang tradisjon for å hente 

inspirasjon og samarbeide med kristne fra andre sammenhenger. Vår erfaring er at tydelighet på vårt 

eget grunnlag gjør det trygt å møte andre sammenhenger på en god måte.  

 

Også i vår egen menighet har vi medlemmer med bakgrunn fra ulike trossamfunn. Vi forventer ikke at 

medlemmer skal være enige i alt, men ha respekt for og lojalitet mot menighetens trosgrunnlag.  

 

I samarbeid med menigheter og virksomheter med et annet trosgrunnlag bruker vi normalt 

Lausannepakten som teologisk grunnlag for samarbeidet.  

 


