Vår Tro

Angående Bibeln,
Gud, Kristus
Anden
& Guds Återlösning
&Frälsning

Som kristna är vi högst av allt troende. Vi tror på Bibeln, Gud, Kristus, Anden och på Guds återlösning och frälsning.

Angående Bibeln
Den första delen av vår tro är att Bibeln är Guds Ord. Aposteln Paulus sade angående Bibeln, ”Hela Skriften är utandad av Gud”
(2 Tim.3:16a). Skriften skrevs av gudaktiga män under Guds inspiration. Vi tror också att Bibeln innehåller den fulländade
gudomliga uppenbarelsen. Alla aspekter av vår tro är grundade på Bibeln och kontrollerade av Bibeln. Vi accepterar allt vad Bibeln
säger, ända från första Moseboken till Uppenbarelseboken, och vi förkastar människors alla tankar som går bortom vad Bibeln säger.
Bibeln är en sann och objektiv gåva från Gud som erbjuder oss hans uppenbarelse angående sig själv, hans fulla frälsning och hans
plan, eller ekonomi, för människan. Eftersom Bibeln är Guds Ord tror vi på dess exakthet och behåller dess ofelbarhet.

Angående Gud
Gud är naturligtvis Bibelns huvudtema, och Gud är objektet för vår tro. Från Skriftens uppenbarelse tror vi att Gud är unikt en
men samtidigt treenig. Även om detta ligger långt bortom vår mänskliga fattningsförmåga, visar Bibeln oss klart och tydligt att Gud
är unikt en (1 Tim.2:5) samtidigt som han är otvetydigt tre (Matt.28:19). Han är i evighet Fadern, Sonen och Anden. Den gudomliga
treenighetens tre Personer är olika men inte separerade. Sonen är där Fadern är, såsom Johannes 10:38 säger, ”…Fadern är i mig och
jag i Fadern.” Det ömsesidiga inneboendet existerar också mellan Sonen och Anden, liksom mellan Anden och Fadern. Bland de tre i
treenigheten är Fadern, såsom hans namn antyder, källan till den gudomliga treenigheten, Sonen är Faderns uttryck och Anden är
verkligheten av allt vad Sonen är och har. Men de här punkterna av vår tro är inte bara teologiska svårigheter. Eftersom vår Gud är
treenig har vi ett sätt att erfara och njuta honom. Aposteln Paulus relaterar treenigheten tydligt till de troendes erfarenhet: ”Vår Herre
Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.” enligt nya testamentet finns alla tre, Fadern, Sonen
och Anden, i alla de troende (Ef.4:6; Kol.1:27; Joh.14:17).

Angående Kristus
Vi som är troende kallas för kristna eftersom vi är människor av Kristus. Kristus är den underbaraste personen i universum och
det är med glädje som vi kallas vid hans namn. Kristus är för evigt Gud. I den förgångna evigheten, innan skapelsen, var han Gud och
han är Gud nu och han kommer alltid att vara Gud. Men en dag blev han en människa, vår Herre Jesus. Därav är Kristus både den
fulländade Guden och den fullkomliga människan. Utan att överge sin gudomlighet, blev en mänsklig jungfru gravid med honom,
och han föddes som en bebis, levde en människas liv på jorden, dog en ställföreträdande och alltomfattande död på korset och
uträttade därigenom vår återlösning. Men han förblev inte i döden. Efter tre dagar uppstod han och blev den livgivande Anden (1 Kor.
15:45b). Kraften av hans gudomlighet uppslukade döden och hans mänsklighet uppstod och förhärligades. Idag är han både
Återlösaren och vårt liv. Han har stigit upp till himlen i härlighet och är ständigt och evigt Gud till fullo men samtidigt en fullständig
människa. Nu är Kristus vår frälsnings upphovsman och vår tros fullkomnare (Hebr.2:10;12:2). Han är i himlen och verkställer sin
himmelska tjänst och uträttar Guds ekonomi (Apg.5:31; Hebr.8:1-2). Vi väntar på hans närmande återkomst då han ska komma med
Guds rike och regera över jorden under tusenårsriket (Upp.1:7; 11:15; 20:6).

Angående Anden
Anden är treenighetens tredje part. Anden är den gudomliga treenighetens fullbordande, liksom Fadern är dess källa. Allt som
Fadern är och har, är förkroppsligat i Sonen och allt som Sonen är, är förverkligat i Anden. Det är av denna anledning som han kallas
för sanningens Ande (Joh.15:26; 16:13; 1 Joh.5:6). Den helige Ande är verkligheten av allt som Kristus är och vad den treenige
Guden är. Den helige Ande verkställde Kristi inkarnation (Luk.1:35; Matt.1:18, 20). Eftersom han bär på mänsklighet, mänsklig
levnad och Jesu död kallas han för Jesu Ande (Apg.16:7), och eftersom han har gjort Kristi gudomlighet och uppståndelse verkligt för
oss kallas han för Kristi Ande (Rom.8:9). Han kallas också för Jesu Kristi Ande, vilket anger att han är källan till den rikliga
försörjningen för alla troende (Fil.1:19). Jesu Kristi Ande är sammansatt av hans mänsklighet och död och av hans gudomlighet och
uppståndelse. Anden är livets Ande samt den inneboende Anden (Rom.8:2, 11). Som Herren Anden förvandlar han oss genom att
förnya oss (2 Kor.3:18; Tit.3:5). Den alltomfattande Anden är vår heliga smörjelse (2 Kor.1:21; 1 Joh.2:20, 27), som den blandade
smörjelseoljan symboliserar (2 Mos.30:23-31). Som en sådan smörjelse blir han ett sigill och en handpenning för oss (Ef.1:13-14).
Anden tröstar oss dagligen som vår Hjälpare (Joh.14:16-17), försörjer oss i vår kristna vandel och ber för oss (Rom.8:4, 26). Den här
Anden andades in i oss som vårt liv (Joh.20:22) och utgöts ekonomiskt över oss som kraft (Apg.2:1-4, 17). Under avfallets tidsålder
intensifieras den här underbare Anden sjufaldigt som Guds sju Andar (Upp.1:4; 4:5; 5:6). Så småningom kommer den här
intensifierade Anden, den treenige Gudens fullbordande, att bli ett med den återlösta, pånyttfödda, förnyade, förvandlade och
förhärligade församlingen, som är hans brud, för den Treenige Gudens manifestation och uttryck i all evighet (Upp.22:17).

Angående Guds Återlösning och Frälsning
Den treenige Guden är sannerligen underbar, men människan kommer till korta i att uppfylla Guds syfte för henne. Människan
har fallit och är hopplöst förlorad i synden. Men eftersom Gud älskar människan så oerhört kom han i Kristus för att återlösa
människan till sig själv. Från början tillhörde människan Gud, men på grund av förfädernas fall förslavades hela människosläktet av
djävulen och synden och vi hamnade under de höga kraven av Guds rättfärdighet, helighet och härlighet. Vi var fullständigt
oförmögna till att uppfylla hans krav. Men Kristus uppfyllde alla kraven genom sin död på korset. Detta uträttade en evig återlösning
för oss och den här återlösningen är baserad på Guds fulla frälsning. Tack vare Kristi död kan Gud förlåta syndare för deras synder
(Ef.1:7), försona dem som var hans fiende till sig själv (Rom.5:10), och rättfärdiggöra dem genom att göra Kristus till sin
rättfärdighet (Rom.3:24; 1 Kor.1:30). Grundat på Kristi återlösning föder Gud de återlösta på nytt med sin Ande (Joh.3:5-6) för att
fullborda sin frälsning för att de ska kunna vara hans barn (Joh.1:12-13). Nu kan de troende med Guds liv och natur njuta en daglig
frälsning i den här tidsåldern (Rom.5:10; 1 pet.2:2; Fil.2:12) och den eviga frälsningen (Hebr.5:9) i den kommande tidsåldern och i
all evighet. Den här frälsningen är en frälsning i liv (Rom.5:10), inte bara en frälsning från evig bestraffning. Livet som vi njuter i

denna frälsning är den treenige Guden själv som har förverkligats i Kristus (1 Joh.5:20) som den eviga Anden (Hebr.9:14). Detta
symboliseras av floden av livets vatten som flödar ut från Nya Jerusalem, och av livets träd som växer intill floden (Upp.22:1-2).
Båda är till för den eviga livsförsörjningen för Guds återlösta folk. Detta är Guds fulla, kompletta och dynamiska frälsning. ”En så
stor frälsning” (Hebr.2:3)!
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