Hva tror vi?
Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte, troverdige Ord, den endelige autoritet for liv og lære.
Vi tror på den treenige Gud, én Gud som består av tre likeverdige personer.
Vi tror på Jesus Kristus som sann Gud og sant menneske.
Vi tror at alle mennesker har en syndig natur. Brutte relasjoner til Gud, andre og en selv er noen av syndens
resultater.
Vi tror at evig frelse og gjenopprettelse er gjort mulig ved tro på Jesus Kristus, som døde for oss, sto opp fra de
døde og kommer igjen. Denne frelse tilbys alle mennesker.
Vi tror på Den Hellige Ånds verk i frelsen og på hans kraft og nærvær i den troendes liv.
Vi tror at menn og kvinner av alle raser, aldersgrupper og klasser er likeverdige. Vi erkjenner at alle mennesker er
skapt i Guds bilde og skulle gjenspeile dette bildet i de troendes samfunn, i hjemmet og samfunnet for øvrig.
Vi tror at menn og kvinner med iver bør utvikle og bruke sine Gudgitte gaver til beste for hjem, menighet og
samfunn.
Vi tror på familien, på seksuell avholdenhet utenom ekteskapet og det trofaste heteroseksuelle ekteskapet som de
modeller Gud har satt opp for oss.

GRUNNDOKUMENT
Bibelen lærer fullt likeverd mellom menn og kvinner, både i skapelsen og forløsningen (1. Mos. 1, 26-28; 2, 23; 5, 1-2;
1. Kor. 11, 11-12; Gal. 3, 13, 28; 5, 1).
Bibelen lærer at Gud har åpenbart seg i Guds autoritative Ord (Mt. 5, 18; Joh. 10, 35; 2. Tim. 3, 16; 2. Pet. 1, 20-21). Vi
tror at Skriften må tolkes helhetlig og tematisk. Vi erkjenner også nødvendigheten av å skjelne mellom inspirasjon og
tolkning. Med inspirasjon mener vi den guddommelige impuls og kontroll som har gjort hele den kanoniske Skrift til
Guds ord. Med tolkning forstår vi den menneskelige aktivitet som utøves for å forsøke å forstå åpenbart sannhet i
samsvar med Skriften som helhet og under Den Hellige Ånds ledelse. For virkelig å kunne regnes som en bibelsk
kristen, må en stadig etterprøve sin tro og sin livsførsel i lys av Skriften.

Bibelske sannheter
Skapelsen

1.

Bibelen lærer at både mann og kvinne ble skapt i Guds bilde, at begge hadde et direkte forhold til Gud og
sammen delte ansvaret for oppdragelsen av og omsorg for barna. Begge hadde herredømme over
skaperverket (1. Mos. 1, 26-28).

2.

Bibelen lærer at kvinne og mann ble skapt som likeverdige partnere. Ordet "hjelper" (ezer) som er brukt til å
beskrive kvinnen i 1. Mos. 2, 18, referer til Gud i de fleste tilfellene det er brukt i Det gamle testamente (f.eks. 1.
Sam. 7, 12; Sal. 121, 1-2). Følgelig kan det ikke hevdes at uttrykket innebærer noen som helst kvinnelig
underordning eller mindreverd.

3.

Det at kvinnen ble dannet av mannen viser, ifølge Bibelens lære, deres fundamentale enhet og likeverd (1.
Mos. 2, 21-23). I 1. Mos. 2, 18 og 20 innebærer uttrykket "som er hans like" (kenegdo) at hun er likeverdig og
fullgod.

4.
5.

Bibelen lærer at mannen og kvinnen sammen tok del i fallet. Adam var ikke mindre skyldig enn Eva (1. Mos. 3,
16; Rom. 5, 12-21; 1. Kor. 15, 21-22).
Bibelen lærer at Adams herredømme over Eva var en følge av fallet og derfor ikke en del av den opprinnelige
skapte orden. 1. Mos. 3, 16 må ses som en forutsigelse av fallets følger og ikke som en forskrift om Guds
ideelle ordning.

Forløsningen

6.

Bibelen lærer at Jesus Kristus kom for å forløse kvinner så vel som menn. Gjennom tro på Kristus blir vi alle
Guds barn, ett i Kristus og arvinger til frelsens velsignelser, uten hensyn til rase, sosial status eller kjønn (Joh.
1, 12-13; Rom. 8, 14-17; 2. Kor. 5, 17; Gal. 3, 26-28).

Det kristne fellesskapet

7.

Bibelen lærer at Den Hellige Ånd kom over både menn og kvinner på pinsedag. Uten å gjøre forskjell bor Den
Hellige Ånd i både kvinner og menn, og deler ut sine gaver på suveren måte, uten noen forfordeling av det ene
kjønn framfor det andre (Apg. 2,1-21; 1.Kor. 12,7,11; 14,31).

8.

Bibelen lærer at både kvinner og menn er kalt til å utvikle sine åndelige gaver og til å bruke dem "som gode
forvaltere over Guds mangfoldige nåde" (1. Pet. 4, 10-11). Både menn og kvinner er utrustet på guddommelig
vis og gitt kraft til å betjene hele Kristi legeme, under Hans autoritet (Apg. 1, 14; 18, 26; 21, 9; Rom. 16, 1-7; 1213; Fil. 4, 2-3; Kol. 4, 15. Se også Mark. 15, 40-41; 16, 1-7; Luk. 8, 1-3; Joh. 20. Jamfør også med eksempler
fra Det gamle testamente, så som Dom. 4, 4-14; 5-7; 2. Krøn. 34, 22-28; Ordspr. 31, 30-31; Mika 6, 4).

9.

Bibelen lærer at i den nye pakt utøver kvinner så vel som menn de profetiske, prestelige og kongelige
funksjoner (Apg. 2, 17-18; 21, 9; Kor. 11, 5; 1. Pet. 2, 9-10; Åp. 1, 6; 5, 10). Derfor må ikke de få, isolerte
tekstene som synes å innskrenke kvinners fulle frihet, som de har i kraft av forløsningen, tolkes ensidig og i
strid med resten av Skriften. Tolkningen av disse tekstene må tvert imot ta hensyn til deres forhold til Skriftens
samlede lære og deres kontekst / sammenheng (1. Kor. 11, 2-16; 14, 33-36; 1. Tim. 2, 9-15).

10.

Bibelen definerer lederfunksjonen som en utrustning til tjeneste for andre, og ikke til maktutøvelse (Mt. 20, 2528; 23, 8; Mk. 10, 42-45; Joh. 13, 13-17; Gal. 15, 13; 1. Pet. 5, 2-3).

Familien

11.

Bibelen lærer at mann og hustru sammen er arvinger til livets nåde og at de er knyttet sammen i gjensidig
underordning og ansvar (1. Kor. 7, 3-5; Ef. 5, 21; 1. Pet. 3, 1-7; 1. Mos. 21, 12). Mannens funksjon som "hode"
(kefale) må forstås som selvhengivende kjærlighet og tjeneste innefor dette gjensidige underordningsforholdet
(Ef. 5, 21-33; Kol. 3, 19; 1. Pet. 3, 7).

12.

Bibelen lærer at både mødre og fedre bør utøve lederskap når det gjelder å nære, fostre, oppdra og undervise
sine barn (2. Mos. 20, 12; 3. Mos. 19, 3; 5. Mos. 6, 6-9, 21, 18-21, 27, 16; Ordsp. 1, 8; 6, 20; Ef. 6, 1-4; Kol. 3,
20; 2. Tim. 1, 5; se også Luk. 2, 51).

Anvendelse
Det kristne fellesskapet

1.

I kirke og menighet bør kvinners og menns åndelige gaver bli anerkjent, utviklet og brukt i tjeneste- og
undervisningsøyemed på alle plan. Det kan være som gruppeledere, veiledere, tilretteleggere, administratorer,
kirkeverter, nattverdutdelere og som råds- eller styremedlemmer. Dette bør også gjelde ved utøvelse av
sjelesorg, undervisning, forkynnelse og ledelse av gudstjenester. Gjennom dette vil menigheten ære Gud som
kilden til de åndelige gavene. Kirken vil på den måten også fullbyrde Guds forvalteroppdrag, uten det
skremmende tap for Guds rike som blir resultatet når halvparten av menighetens medlemmer blir eksludert fra
ansvarsposisjoner.

2.

I kirke og menighet bør kvinners og menns åndelige gaver bli anerkjent, utviklet og brukt i tjeneste- og
undervisningsøyemed på alle plan. Det kan være som gruppeledere, veiledere, tilretteleggere, administratorer,
kirkeverter, nattverdutdelere og som råds- eller styremedlemmer. Dette bør også gjelde ved utøvelse av
sjelesorg, undervisning, forkynnelse og ledelse av gudstjenester. Gjennom dette vil menigheten ære Gud som
kilden til de åndelige gavene. Kirken vil på den måten også fullbyrde Guds forvalteroppdrag, uten det
skremmende tap for Guds rike som blir resultatet når halvparten av menighetens medlemmer blir eksludert fra
ansvarsposisjoner.

3.

I kirken bør offentlig anerkjennelse gis til både kvinner og menn som utøver tjeneste- og lederfunksjoner.
Derved vil kirken bli et forbilde på den enhet og harmoni som burde karakterisere de troendes samfunn. I en
verden som er splittet av diskriminering og atskillelse, vil kirken ta avstand fra verdslige eller hedenske
forordninger, som bidrar til å gi kvinner en følelse av mindreverd på grunn av sitt kjønn. Ved å ta avstand fra
dette, vil man kunne forhindre at kvinner forlater kirken og eventuelt forkaster den kristne tro.

Familien

3.

I det kristne hjem bør mann og hustru ta hensyn til hverandre, idet de søker å oppfylle hverandres behov,
ønsker og mål. Ingen av ektefellene bør søke å dominere den andre, men i stedet søke å være den andres
tjener, ved i ydmykhet å akte den andre høyere enn seg selv. Skulle det oppstår vansker med å ta en
avgjørelse, bør de følge Bibelens forskrifter når det gjelder konfliktløsning, i stedet for at den ene ektefellen
pådytter den andre sin løsning. Ved å gjøre det, vil de kunne hjelpe det kristne hjem til å motstå gal bruk av
makt og autoritet mellom ektefellene. Det vil beskytte hjemmet mot den kvinne- og barnemishandling som av
og til så tragisk følger i kjølvannet av en hierarkisk tolkning av mannen som "hode".

4.

I det kristne hjem bør ektefellene lære seg å dele lederansvaret på grunnlag av utrustning, ekspertise og
tilgjengelighet. Samtidig bør mann og hustru ta hensyn til hverandre, idet det tas tilbørlig hensyn til hvem av de
to som i størst grad vil bli berørt av de forskjellige avgjørelser. På den måten vil ektefellene lære å respektere
og utfylle hverandre når det gjelder kunnskap og erfaring. Det vil forhindre den ene ektefellen fra stadig å bli
den tapende part, noe som gjerne etterfølges av innsmigrende og fordekt manipulasjon for å holde
selvrespekten oppe. Ved å basere ekteskapet på et likeverdig partnerskap, vil man beskytte det fra å bli dratt
med i dragsuget av døde eller brutte ekteskap, som ofte skyldes mangel på jevnbyrdighet i samlivet.

5.

I det kristne hjem er det viktig at ektefeller som deler en livsstil preget av friheten i Kristus, kan leve uten
skyldfølelse eller hykleri. De kan fri seg fra en ubibelsk "tradisjonalisme", og kan glede seg over et gjensidig
ansvar i forhold til Kristus. På denne måten kan de åpent uttrykke sin lydighet mot Skriften og være et forbilde
for andre par som søker frihet i Kristus. Videre vil de kunne motstå den dominans og manglende jevnbyrdighet
som ofte er blitt pålagt mennsker innen kirke- og familieliv.

Vi tror at det bibelske likeverd, slik det er uttrykt i dette dokumentet, er i overensstemmelse med Skriften. Vi står forenet
i vår overbevisning om at Bibelen, som helhet betraktet, er det frigjørende Ord, som viser den beste vei, både for
kvinner og menn, til å bruke de gaver som er gitt dem av Den Hellige Ånd. På denne måten fremmes Guds sak.
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