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Over alle grenser
Vi tror på Den treenige Gud; Skaper, Frigjører og Livgiver, hvis kjærlighet overskrider
grenser. Grenser mellom meningsleire, kulturer, konfesjoner og religioner – grenser mellom
mennesker. Vi tror på en kjærlighet som til og med sprenger grensen for det guddommelige –
vi tror på en Gud som blir menneske. Gjennom en fysisk tilstedeværelse i tid og rom, liv og
død, tar Gud del i våre menneskelige vilkår. I Jesu Kristi radikale solidaritet med svake og
utstøtte, gis vi et bilde av hvem Gud er og hva det vil si å være skapt i Guds bilde. Vi kalles til
å bryte ned stengsler med kjærligheten som redskap. Vi er kalt til å gå i Frigjørerens og
frigjøringens fotspor. Troen på oppstandelsen gir styrke til håpet om oppreisning for alle.
En flerstemt sang om Gud
Overleveringene om Jesu liv er bestemt av sine kontekster, og vår oppgave er å la dem
fortsette å være nettopp kontekstuelt bestemt. Dette utfordrer oss til å finne Jesu egentlige
budskap i de overleverte tekstene. Jesu budskap er frigjøring, men taler ulikt inn i forskjellige
samfunn. Ingen kan stille seg utenfor sin egen virkelighet og uttrykke en nøytral teologi.
Vi ønsker å delta i den flerstemte sangen om Gud, synge så annerledes at mektige stemmer
stanser for å lytte, synge så svakt at undertrykte stemmer også høres. Det skal være rom for
hele mennesket og rom for ulike måter å synge sangen om Gud. Når mektige taler om Gud,
vil vi tale avmektiges teologi. For den som er den minste av alle – er stor.
Guds rike er her - Salige er de som skaper fred
Vi tror på et liv også før døden, på at det skapte tid og rom har verdi. Menneskeverdet er gitt
av Gud til alle. Troen på dette bærer vi ut i verden. Når Jesus løfter fram den minste,
understrekes det at menneskeverdet består uavhengig av prestasjon, fromhet, graden av
selvrealisering og samfunnets skiftende ideologier. Derfor vil vi arbeide for fred, rettferdighet,
likestilling og likeverd. Ved at sultne mettes, sørgende trøstes, fattige og utstøtte reises opp,
bygges Gudsriket her og nå.
En allmektig Gud
Vi tror på en allmektig Gud som er tilgjengelig når som helst og hvor som helst. Skapelsen,
frigjøringen og livgivingen skjer kontinuerlig og uopphørlig, i en rik elv som stadig finner nye
leier. Fordi vi tror på en gud som overrasker og åpenbarer nye sider av seg selv, utfordres vi
til å rette et kritisk blikk mot fastmeislete oppfatninger om hvem Gud er. Jesus var en
provokasjon for alle som ventet seg Messias som krigerkonge. I stedet for å gripe til makt,
valgte Jesus å vise sin guddommelighet ved å vie sitt liv til marginaliserte. Han ba for
prostituerte, spiste med tollere, leget spedalske og tok mordere med til paradis. Vi tror på en
gud som oppfyller de svakes håp, overstiger de fleste forventninger og vrir seg ut av ethvert
grep.
Bortenfor kirkegrenser
Forbundet er en kristen organisasjon på tvers av kirkegrenser. Vi ønsker å utfordre etablerte
sannheter. Vi bekjenner vår tilhørighet til Jesu Kristi ene og hellige verdensvide kirke. Vi tror
på et økumenisk fellesskap bygget på gjensidig respekt. Vi ønsker at økumenikken skal åpne
– ikke begrense. Invitasjonen til nattverdsbordet går ut til alle. Vi tror på en gud som sprenger
grenser, en gud som river tak og vegger av enhver teologi – inkludert vår egen.

