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Vi fastholder både GTs og NTs guddommelige inspirasjon, sannhet og autoritet. I sin
helhet er disse skrifter det eneste skrevne Guds ord og den eneste ufeilbarlige norm for
lære og liv. Den profetiske og apostoliske forkynnelse i Skriften skjer ved mennesker
og i menneskelig språk, men er like fullt Guds Ord etter sitt opphav, sin autoritet og
sitt innhold. For oss er derfor Skriften, både Det gamle testamente og Det nye
testamente, Guds Ord.
Vi fastholder Den apostoliske trosbekjennelse. Vi bekjenner vår tro på den ene, sanne
Gud, evig eksisterende som Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Vi fastholder troen
på Gud som skaper og opprettholder av alle ting og som alle menneskers dommer.
Vi fastholder at mennesket er skapt i Guds bilde. Derfor kan livet være rikt på
skjønnhet og godhet. Men mennesket er også en fallen skapning, smittet av synd og
merket av ondskap, og kan derfor ikke frelse seg selv.
Vi fastholder at mennesket blir frelst av nåde ved tro på Jesus Kristus alene. Frelsens
grunnlag er Guds kjærlighet og kall, Jesu liv, død og oppstandelse, og skjer ved at
mennesket kalles og fødes på nytt ved Ordet og Ånden.
Vi fastholder troen på den universelle menighet og enheten i Kristi legeme, som består
av alle sanne troende på alle steder og til alle tider. Videre fastholder vi at den lokale
menighet er Kristi legeme på det enkelte sted. Lokalmenigheten inkluderer alle som på
dette sted er forent i troen, døpt i den treenige Guds navn og som sammen styrkes av
Ordets forkynnelse og nattverdens fellesskap. Alle disse forenes også i tjenestens
mange oppgaver for å utbre Guds rike lokalt og globalt.
Vi fastholder oppdraget om å forkynne evangeliet i ord og gjerning til verdens ende og
troen på Jesus som den eneste Frelser og vei til Gud for alle folkeslag. Videre
fastholder vi troen på Den Hellige Ånds gjerning og utrustning som nødvendig for
tjenesten i Guds rike.
Vi fastholder troen på vår Herre, Jesu Kristi legemlige gjenkomst i herlighet, da de
døde legemlig skal stå opp, noen til frelse andre til dom, deretter skal det fullkomne
Guds rike opprettes.

