
Trosbekendelse

Alting har en tid. En tid til at fødes og en tid til at dø. Vi tror, at alt i himlen og på 
jorden skylder Gud sin tilblivelse. Gud er den, der skaber og tilintetgør. Gud giver liv, 
og Gud tager livet tilbage.

Ingen har mødt Gud ansigt til ansigt, men vi tror, at Gud gennem tiderne har ladet 
profeter fremstå, som har talt med autoritet givet af Gud. Profeterne i den gamle pagt 
har bidraget til efterslægtens billeder af Gud. På skuldrene af den gamle pagts 
profeter trådte Jesus Kristus frem, da tiden var inde. Fra datidens mennesker har vi 
vidnesbyrd om, at Jesus, Marias søn fra Nazareth, fremtrådte som et menneske, der 
havde fuldmagt til at lære mennesker Guds veje. Han var kongen af Guds Rige, han 
var Kristus, Guds Søn.

Vi tror, at Jesus Kristus for al eftertid er vejen til at kende Gud. Han er vor Herre. Han 
har vist os i ord og gerning, hvem Gud er. Han har vist os, hvad det er at være 
menneske, skabt til at kende Gud og vandre ad hans veje. Selv kom han med fred til 
mennesker, hans magt var alene ordets og eksemplets magt. Han unddrog sig ikke 
sine modstandere, men forblev sårbar og betalte prisen derfor. Han ofrede sit liv for 
på den måde at forlige mennesker med Gud. Dette offer var et sonoffer, der 
afsluttede den gamle pagt og lagde grunden til en ny pagt, Guds nådes pagt.

Vi tror, at Jesus Kristus lever og er til stede iblandt os, når vi samles i hans navn. 
Han har givet os adgang til at påkalde Gud som vor Fader. Vi tror, at Gud Fader har 
hjerte for hvert menneske, som en mor eller far har hjerte for sine børn. Vi har tillid til, 
at Gud er rund til at tilgive, når vi fejler.

Vi tror, at Gud har betroet mennesker at udbrede kendskabet til Guds nådes pagt. 
Det sker, når mennesker samles til offentlig gudstjeneste, og det sker, når den 
enkelte handler ud af sin tro på Gud. Den kristne kirke er Guds pagtsfolk. Kirken gør 
den ny pagt gældende i tillid til, at Gud vil sende sin hellige Ånd til de troendes 
vejledning og trøst.

Det er kirkens tro, at hele verden er i Guds hånd, og at vi hører Gud til, hvad enten vi 
lever eller dør.
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