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Det kristne livet. 
 
Tre-ein Gud, Namnet, Ordet og Kjærleiken(Anden) 
 Joh.17, 6; 11, 26 
«Eg har openberra ditt namn for dei menneske du gav meg av verda. Dei var dine, og du gav meg dei, og 

dei har halde fast på ordet ditt.»  
«Eg er ikkje lenger i verda, men dei er i verda, og eg går til deg. Heilage Far, hald dei fast i ditt namn, det 

namnet du har gjeve meg, så dei kan vera eitt liksom vi er eitt.» 
«Eg har kunngjort namnet ditt for dei og skal kunngjera det, så den kjærleiken du har hatt til meg, kan vera 

i dei, og eg sjølv kan vera i dei.» 
Ef.2,18 
«Ved Han har vi begge tilgjenge til Faderen i ein Ande.» 
 
Dåpens sakrament: Frelse, Atterføding, Anden, Rettferdiggjering, Vona, m.m. 
Titus 3,4-7 
«...vår Gud og frelsar lét sin godleik og kjærleik til alle menneske verta openberra. Og han frelste oss, ikkje 

fordi vi hadde gjort rettferdige gjerningar, men fordi han er miskunnsam. Han frelste oss ved det badet som 
atterføder og fornyar ved Den Heilage Ande,  som han i rikt mål har rent ut over oss ved Jesus Kristus, vår 
frelsar.   Så skulle vi ved hans nåde stå rettferdige for Gud og verta arvingar til det evige livet, som er vår von.» 

 
Dåpen og Trua: 
Gal. 3,26-27 
«De er alle Guds born ved trua på Kristus Jesus.  For de, så mange som er døypte til Kristus, har ikledt 

dykk Kristus.» 
 
Fylde av Heilaganden, «Med Anden ved rattet.» 
Ef.5,18b 
 «...vert fylte av Anden» 
Gal. 5,16;25 
«Lev eit liv i Anden!» 
«Har vi fått livet ved Anden, så lat oss òg ferdast i Anden.» 
 
Heilaggjeringa 
1.Pet. 1, 15-16 
«Han som kalla dykk, er heilag; så skal de òg vera heilage i all dykkar ferd.  For det står skrive: De skal vera 

heilage, for eg er heilag.» 
 
Del i Guddommeleg natur 
2.Pet.1,4 
«...han(har) gjeve oss dei dyraste og største lovnader; ved dei skulle de få del i guddommeleg natur...» 
  
Å leve det kristne livet. 
Apg. 2,37 flg. 
 «Dei 4(6) B’ane». Husandakt. Bøneliste. Fader Vår. Velsigninga. Jesusbøna. «Brødres gjensidige 

trøstesamtale.»(Luk.24,13 flg. De Schmalkaldiske Artikler). Skriftemålet. Eukaristien.(Nattverden). 
 
Vitnemålet om Kristus. 
Rom.10,9-11 
«For sannar du med munnen din at Jesus er Herre, og trur du i hjarta ditt at Gud reiste han opp frå dei 

døde, då skal du verta frelst.  Med hjarta trur vi så vi vert rettferdige for Gud, og med munnen sannar vi så vi 
vert frelste. Skrifta seier: Ingen som trur på han, skal verta til skammar.» 
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