Beskrivelse af trosgrundlag for Aalborg
MenighedsCenter
Vi tror på følgende grundlæggende, bibelske sandheder:

1. Bibelen

- som Guds levende, inspirerende ord og øverste autoritet for sandhed og lære.

2. Den treenige Gud
- en sand, kærlig, evig, treenig Gud: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.

3. Jesus, Guds Søn
- på vor Herre Jesu Kristi guddommelighed, på hans fødsel af en jomfru, på hans syndfrie
liv, på hans mirakler, på hans stedfortrædende og forsonende død, på hans legemlige
opstandelse, på hans himmelfart til Faderens højre hånd, at han kommer igen for at
samle alle sine hellige til sig i himlen, på hans personlige fremtidige genkomst til jorden
for at råde og regere i 1000 år.

4. Menneskets fald og mulige frelse
- Mennesket blev skabt i Guds billede. Ved selvforskyldt at overtræde Guds bud faldt
mennesket i synd og den eneste mulighed for forløsning findes i Jesus Kristus, Guds søn.
Frelsen erfares ved i sit hjerte at tro Gud oprejste Jesus fra de døde og ved at bekende,
at Jesus er Herre.
- De som ikke tager imod Jesu Kristi forsonende værk, vil leve evigt adskilt fra Gud i
fortabelsen.

5. Forsoningen
- ved Jesu Kristi udgydte blod på korset. Jesus blev gjort til synd for os, bar syndens straf
og vandt ved sin stedfortrædende død og ved sin opstandelse en evig forløsning for
menneskeheden.

6. Dåb og nadver
- at den troende neddykkes i vand som en bekendelse af at være død og oprejst med
Kristus til at leve et helt nyt liv.
- at deltage i Herrens nadver ved at “spise af brødet og drikke af kalken” til ihukommelse
af Jesus og bekræftelse af et åndens fælleskab med andre troende.
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7. Helligåndens virke
- at Helligåndens dåb og fylde er forskellig fra, men i forlængelse af, den nye fødsel.
Tegnet op dåben i den Helligånd er tungetale, eftersom Ånden virker det, samt den
efterfølgende manifestation af åndelig kraft i vidnesbyrd og tjeneste. Helligånden
formidler salvelse og nådegaver til tjenesten for Gud.

8. Menigheden
- at menigheden er Kristi legeme på jord, der repræsenterer og udbreder Guds rige og at
enhver troende er en integreret del af Kristi legeme.
- at menigeden opbygges ved apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere.
- at lokalmenigheden ledes af en pastor (hyrde) i samarbejde med andre tjenester
(tjenstegaver, ældste m.fl.)
- at menigheden skal udøve åndelog autoritet over “helvedes porte” gennem forkyndelse,
bøn, lovsang og tilbedelse.

9. Velsignelse i den nye pagt
-

åndelig velsignelse: Frelse, frihed, sejr, vækst mv.
sjælelig velsignelse: Udfrielse, genoprettelse, fornyelse, harmoni mv.
fysisk velsignelse: Helbredelse, lægedom, kraft mv.
økonomisk velsignelse: “Så vi altid under alle forhold, har alt, hvad vi trænger til.”
social velsignelse: Fællesskab, omsorg, ansvar mv.

10. Tiende og gaver
-

at give en tiendedel af sin indkomst til menigheden og dertil give yderligere gaver
(kærlighedsgaver, takoffer, gaver til fattige, mission mv.)
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