Full Gospel Business Mens Fellowship – FGBMFI-DK
og
Hjemmesiden Evangeliser Nu

Folkene bag hjemmesiden Evangeliser Nu følger "De læremæssige erklæringer",
som er beskrevet i FGBMFI's internationale vedtægter.
Disse læremæssige erklæringer er ikke nogen "trosbekendelse" - i så henseende er hele Bibelen vor trosbekendelse. Vi erkender, at der eksistere mange forskelle i fortolkning blandt sande kristne. Vi er imidlertid
af den overbevisning, at for at undgå en løshed, som kunne resultere i tilgang af ikke-troende eller endog
af kristne, som ikke er beredte til et medlemsskab i fællesskabet og tjenesten, hvortil Gud har kaldet os, så
er det nødvendigt med et vist minimum af bibelske læremæssige punkter, hvor afvisning af nogen som
helst af disse skal være grundlag for uegenthed til medlemskab.
De 10 erklæringer.
1. Vi tror på én Gud, alle tings skaber, i en treenighed af Fader, Søn og Helligånd.
2. Vi tror, At Guds Søn, Jesus Kristus, blev menneske, undfanget ved Helligånden, født af Jomfru
Maria, og er sand Gud sandt menneske.
3. Vi tror, at Bibelen i sin helhed er det inspirerede Gudsord, og den eneste ufejlbarlige rettesnor for
tro og liv.
4. Vi tror på de dødes opstandelse, de frelstes evige liv og de fortabtes evige straf.
5. Vi tror på en personlig frelse for troende gennem Kristi udgydte blod.
6. Vi tror på helliggørelse ved Kristi blod, på et personligt helligt liv og levned og udskillelse fra
verden.
7. Vi tror på Guddommelig helbredelse, ved tro, og at helbredelse er indbefattet i Kristi forsoning.
8. Vi tror på dåben i Helligånden, ledsaget i det første ydre tegn med tale i andre tungemål efter,
hvad Ånden indgiver at forkynde (Ap.g. 2,4) til forskel fra genfødslen, og på, at de ni Åndens
gaver nævnt i 1. Kor., 12 er til rådighed for troende i dag.
9. Vi tror på den kristnes håb: Herren Jesu Kristi snarlige, personlige genkomst.
10. Vi tror på en verdensevangelisering og missions tjeneste i overensstemmelse med
Missionsbefalingen, med de medfølgende tegn. (Markus 15, 15-20)
Vi vedkender os dog, at vi vil opretholde åndelig kærlighed til og fællesskab med alle sande kristne,
som måske ikke anerkender alle disse læremæssige punkter.

Hjemmesider: www.fgbmfi.dk og www.evangeliser.nu

