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Som kristne er vi, fremfor alt, troende. Vi tror på Bibelen, på Gud, på Kristus, på Ånden, og på Guds
gjenløsning og frelse.

Angående Bibelen
Den første momentet i vår tro er at Bibelen er Guds Ord. Apostelen Paulus sa angående Bibelen,
”Hele Skriften er innåndet av Gud” (2 Tim. 3:16a). Skriften ble skrevet av gudelige mennesker under Guds
inspirasjon. Vi tror også at Bibelen inneholder den fullstendige guddommelige åpenbaring. Alle aspekter ved
vår tro er grunnlagt på Bibelen og styrt av Bibelen. Vi godtar til fulle det Bibelen sier fra 1 Mosebok til
Johannes Åpenbaring, og vi avviser enhver menneskelig tanke som går utover det Bibelen sier. Bibelen er
den sanne og objektive gaven fra Gud som tilbyr oss Hans åpenbaring angående Seg Selv, Hans fullstendige
frelse, og Hans plan, eller økonomi, for mennesket. Fordi Bibelen er Guds Ord, tror vi på dens nøyaktighet
og opprettholder dens ufeilbarlighet.

Angående Gud
Selvfølgelig er Gud hovedtemaet i Bibelen, og Gud er målet med vår tro. Fra åpenbaringen i
Skriftene tror vi at vår Gud er unikt én men allikevel treenig. Selv om det er hinsides vår menneskelige
fatteevne, viser Bibelen klart at Gud på samme tid er unikt én (1 Tim. 2:5), men likevel distinkt tre (Matt.
28:19). Han er den evige Faderen, Sønnen, og Ånden. De Tre i Den Guddommelige Treenighet er distinkte,
men ikke atskillelige. Der Faderen er, er også Sønnen, slik Herren Jesus forteller oss i Johannes 10:38, ”…
Faderen er i Meg og Jeg i Ham.” Den samme gjensidige iboenhet eksisterer også mellom Sønnen og Ånden
så vel som mellom Ånden og Faderen. Blant De Tre i Treenigheten, er Faderen, som Hans navn antyder, Den
Guddommelige Treenighetens kilde; Sønnen er Faderens uttrykk; og Ånden er virkeligheten av alt det
Sønnen er og har. Men disse fine poengene i vår tro er ikke bare teologiske vanskeligheter. Fordi Gud er
treenig, har vi en måte å erfare og nyte Ham på. Apostelen Paulus setter klart De Tre i Treenigheten i
sammenheng med de troendes erfaring: ”Herren Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds
samfunn være med dere alle!” (2 Kor. 13:14). Ifølge Det Nye Testamentet er alle tre – Faderen, Sønnen, og
Åndeninne i de troende (Ef. 4:6; Kol. 1:27; Joh. 14:17).

Angående Kristus
Vi troende blir kalt kristne fordi vi er menn og kvinner av Kristus. Kristus er den mest vidunderlige
Personen i universet, og vi blir med glede kalt ved Hans navn. Kristus er evig Gud. I den forgangne evighet,
før skapelsen, var Han Gud; Han er Gud nå; og Han vil være Gud for alltid. Likevel ble Han en dag et
menneske, vår Herre Jesus. Derfor er Kristus både den fullstendige Gud og det perfekte mennesket. Uten å
forlate Sin guddommelighet ble han unnfanget i livmoren til en jomfru, ble født som en baby, levde et
menneskelig liv på jorden, og døde en stedfortredende og altomfattende død på korset, og fullførte derved
vår gjenløsning. Men Han ble ikke værende i døden. Etter tre dager oppstod Han fra de døde for å bli en
livgivende Ånd (1 Kor. 15:45b). Hans guddommelige kraft svelget døden, og Hans menneskelighet ble
oppstanden og herliggjort. I dag er Han både vår Gjenløser og vårt liv. Han har faret opp til himmelen og er i
herlighet, fremdeles fullkomment Gud, men fremdeles også fullt menneske. Derved er Kristus nå vår frelses
Opphavsmann og vår tros Fullender (Heb. 2:10; 12:2). Han har sete i himmelen, utfører Sin himmelske
tjeneste, og fullfører Guds økonomi (Ap. gj. 5:31; Heb. 8:1-2). Vi imøteser Hans umiddelbart forestående
gjenkomst, da Han vil komme tilbake med Guds rike og regjere over jorden i tusenårsriket (Joh. åp. 1:7;
11:15; 20:6).

Angående Ånden
Den Tredje i Treenigheten er Ånden. Slik Faderen er kilden i Den Guddommelige Treenigheten, er
Ånden Den Guddommelige Treenighets fullendelse. Alt Faderen har og er, er legemliggjort i Sønnen; og alt
Sønnen er, er virkeliggjort som Ånden. Av denne grunn er Han kalt virkelighetens Ånd (Joh. 15:26; 16:13; 1
Joh. 5:6). Virkeligheten av hva Kristus er, og til og med hva Den Treenige Gud er, er Den Hellige Ånd. Den
Hellige Ånd utførte Kristi inkarnasjon (Luk. 1:35; Matt. 1:18, 20). Fordi Han bærer menneskeligheten,
menneskelig livsførsel, og Jesu død, er Han kalt Jesu Ånd (Ap. gj. 16:7); og fordi Kristi guddommelighet og
oppstandelse blir gjort virkelig for oss ved Ham, er Han kalt Kristi Ånd (Rom. 8:9). Han er også kalt Jesu
Kristi Ånd, som viser at Han er kilden til den rikelige tilførselen til de troende (Fil. 1:19). Jesu Kristi Ånd er
satt sammen av Hans menneskelighet og død og av Hans guddommelighet og oppstandelse. Denne Ånden er
livets Ånd og den iboende Ånden (Rom. 8:2, 11). Som Herren Ånden forvandler Han oss ved å fornye oss (2
Kor. 3:18; Titus 3:5). Den altomfattende Ånden er vår hellige salvelse (2 Kor. 1:21, 1 Joh. 2:20, 27), som vist

ved forbildet med den sammensatte oljen i 2 Mosebok 30:23-31. Som en slik blir han et segl og et pant for
oss (Ef. 1:13-14). Daglig trøster Ånden oss som vår Talsmann (Joh. 14:16-17), forsyner oss i vår kristne
vandring, og går i forbønn for oss (Rom. 8:4, 26). En slik Ånd ble pustet inn i oss som vårt liv essensielt
(Joh. 20:22), og ble helt ut over oss som kraft økonomisk (Ap. gj. 2:1-4, 17). I forfallets tidsalder er denne
vidunderlige Ånden syvfoldig intensivert som de syv Guds Ånder (Joh. Åp. 1:4; 4:5; 5:6). Denne intensiverte
Ånden, som Den Treenige Guds fullendelse, blir til slutt én med den gjenløste, gjenfødte, forvandlede, og
herliggjorte menighet, som er Hans brud, for Den Treenige Guds manifestasjon og uttrykk i evigheten (Joh.
åp. 22:17).

Angående Guds gjenløsning og frelse
Den Treenige Gud er virkelig vidunderlig, men mennesket kommer så til de grader til kort i forhold
til hva Guds intensjon var med mennesket. Mennesket har falt og er håpløst fortapt i synd. Likevel, på grunn
av Sin store kjærlighet for mennesket, kom Gud i Kristus for å løskjøpe mennesket til Seg Selv. Tidligere
tilhørte mennesket Gud, men gjennom fallet til våre første forfedre, ble hele vår rase gjort til slaver for
djevelen og for synd, og vi kom under de tunge kravene til Guds rettferdighet, hellighet og herlighet. Vi var
absolutt ute av stand til å innfri kravene. Men Kristus innfridde alle kravene gjennom Sin død på korset.
Dette fullendte en evig gjenløsning for oss, og denne gjenløsningen er basisen Guds fullstendige frelse
bygger på. På grunn av Kristi død tilgir Gud syndere deres synder (Ef. 1:7), forsoner dem, Hans fiender, til
Seg Selv (Rom. 5:10), og rettferdiggjør dem ved å gjøre Kristus til deres rettferdighet (Rom. 3:24; 1 Kor.
1:30). Basert på Kristi gjenløsning gjenføder Gud de gjenløste med Sin Ånd (Joh. 3:5-6) for å fullende Sin
frelse, slik at de kan bli Hans barn (Joh. 1:12-13). I eie av Guds liv og natur nyter de troende nå en daglig
frelse i denne tidsalder (Rom. 5:10; 1 Pet. 2:2; Fil. 2:12), og den evige frelsen (Heb. 5:9) i den kommende
tidsalder og i evigheten. Denne frelsen er en frelse i liv (Rom. 5:10), ikke kun en frelse fra evig straff. Livet
vi nyter i denne frelsen er Den Treenige Gud Selv virkeliggjort i Kristus (1 Joh. 5:20) som den evige Ånden
(Heb. 9:14). Dette er symbolisert ved elven med livets vann som strømmer i Det Nye Jerusalem, og ved
livets tre som vokser ved elven (Joh. Åp. 22:1-2), som begge er til for tilførselen av det evige livet til Guds
gjenløste folk. Dette er Guds fulle, komplette, og dynamiske frelse. ”Så stor en frelse” (Heb. 2:3)!
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