VERDIDOKUMENT
for frivillige medarbeidere
Acta – barn og unge i Normisjon
Verdidokumentets oppgave er å beskrive de verdiene som vi i Acta har som grunnlag for vårt
arbeid. Dette for å markere og tydeliggjøre det felles grunnlaget vi som frivillige ledere,
tillitsvalgte og ansatte har for vår tjeneste for Gud.
VISJON
Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.
1. TEOLOGI
Acta er en evangelisk-luthersk organisasjon og vår tro kan oppsummeres slik:
GUD
Den allmektige Gud har skapt alt. Gud er treenig og gir seg til kjenne som Gud Fader, Jesus
Kristus og Den hellige ånd.
BIBELEN
Bibelen er Guds ord og den øverste autoritet i tro og liv. Bibelen viser oss Guds handling i
verden og at livet på jorden har to utganger; frelse eller fortapelse. Sentrum i Bibelen er
Jesus og frelsesverket som han fullførte.
Fordi Gud møter oss både som dommer og frelser, møter hans ord oss både som lov
og evangelium. Loven viser oss det gode livet og at vi mennesker er skyldige overfor Gud.
Evangeliet frir oss fra all skyld. Gjennom Jesu død og oppstandelse får vi nytt fellesskap med
Gud.
NÅDEN
Nåden er at Gud gir oss frelse fordi Jesus døde og oppsto for våre synder.
TROEN
Troen er Guds gave og ikke noe vi kan prestere. Den hellige ånd skaper tro og denne blir
holdt oppe og styrket gjennom Guds ord, sakramentene og fellesskapet. Det er bare tro,
aldri menneskelige gjerninger, som gir oss nåden og frelsen.
SAKRAMENTENE
Dåp og nattverd er sakramenter, det vil si hellige handlinger der Gud gjennom synlige midler
gir nåde.
I dåpen er det Gud som handler, Gud gjenføder den som blir døpt til et nytt liv. Troen er en
gave som Gud gir til den som kommer til ham. Dåpens gave må mottas i tro.
I nattverden er Jesus til stede i brødet og vinen med sin kropp og sitt blod. Nattverden gir
samfunn med ham og fellesskap med alle kristne. I nattverden får vi syndenes forlatelse når
vi tar den i mot i tro.

KIRKEN
Kirken er fellesskapet av alle døpte, som tror på og derfor tilhører Jesus Kristus. Kirkens
kjennetegn er bibelsk forkynnelse og rett forvaltning av sakramentene.
MENNESKESYN
Mennesket er skapt i Guds bilde og er elsket av Gud med en ubetinget kjærlighet. Samtidig
er mennesket født med synd og trenger derfor frelse. Synd er mer enn bare
enkelthandlinger. På grunn av synden er vi totalt avhengig av Guds nåde for å bli frelst.
2. ETIKK
I etiske spørsmål ønsker vi at alle som har en tjeneste i Acta skal fremme holdninger i
samsvar med Bibelen.
SAMFUNNETS LOVER
Guds ord lærer oss å respektere og adlyde samfunnets lover og regler. Fritak fra dette gis
kun i forhold til lover som er i strid med Guds ord.
MENNESKEVERD
Mennesket er skapt i Guds bilde. Derfor har alle mennesker samme verdi, uavhengig av
livsførsel, nasjonalitet, evner og religion.
Gud er livets skaper og livets Herre. Provosert abort og aktiv dødshjelp er ikke forenelig med
det kristne menneskesyn. Vi er kalt til å verne om barnet i mors liv, og skal gi vår hjelp og
støtte til uønsket gravide som er i en vanskelig livssituasjon.
BAKSNAKKING OG MOBBING
Jesus har lært oss hvordan vi skal behandle mennesker rundt oss. Vi skal elske vår neste som
oss selv. Baksnakking og mobbing er å ta fra mennesker muligheten til livsutfoldelse. Som
Jesu disipler ønsker vi aktivt å forhindre baksnakking og mobbing og alltid ta dette opp når
det skjer.
ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAKK
Som medmennesker og Jesu disipler har vi et ansvar for å beskytte både våre egne og andres
grenser.
Narkotiske stoffer bryter mennesker ned og misbruk av slike må ikke forekomme.
I forhold til alkohol er måtehold et krav. Et avholdsstandpunkt er en god måte å innta en
positiv forbildefunksjon på, overfor barn og unge. Vi i Acta ønsker, uavhengig av
alkoholstandpunkt, å være en motvekt i settinger der alkoholbruk blir satt i sentrum. En
leder må aldri drikke alkohol i en sammenheng der en er leder.
Skadevirkningene av røyking og snusing er i dag så grundig dokumentert at vi også her har et
ansvar. Vi vil ikke bidra til snuse- og røykepress på våre arrangementer, og vi vil aldri snuse
eller røyke sammen med deltakere.
SEKSUALITET
Seksualitet er en god gave fra Gud, som vi skal ha åpenhet omkring i våre sammenhenger.
Sentralt i seksualiteten står respekt både overfor seg selv og overfor andre mennesker.

Seksualitet er en god gave, men kan misbrukes av mennesker. Atferd som krenker andres
grenser skal ikke forekomme. Pornografi i enhver form bryter med både Bibelens
seksualmoral, og Bibelens menneskesyn.
SAMLIV
Det livslange ekteskapet er den ordning Gud har gitt oss for familien, og som ramme for det
seksuelle samliv mellom kvinne og mann. Samlivet bygger på gjensidig respekt, likeverd og
omsorg. I samlivet støtter man hverandre og bærer hverandres byrder.
Når Gud har gitt oss ekteskapet mellom mann og kvinne som ramme for det seksuelle
samliv, er også samboerskap og sex utenfor ekteskapet er i strid med Guds vilje. Det samme
gjelder homofilt samliv. Homoseksuell legning er ikke synd, og homofile som ønsker å leve
etter Guds ord er derfor på lik linje med andre velkommen inn i tjenesteoppgaver.
Skilsmisse er et brudd på Guds vilje, men ifølge Bibelen kan skilsmisse i en del
sammenhenger være det minste av flere onder. Acta åpner også for gjengifte i noen tilfeller.
Organisasjonen har egne prosedyrer for ansatte og tillitsvalgte som involveres i skilsmisse
og/eller gjengifte.
FORVALTNING OG FORBRUK
Alt vi eier har vi fått låne av Gud. Alle våre eiendeler og ressurser er en velsignelse som Gud
vil at vi skal bruke på en god måte. Givertjeneste og annen tjeneste i misjon og diakoni, er en
naturlig del av kristenlivet. Vi oppfordrer alle til å bruke tid i tjeneste og til å gi tiende av sin
inntekt til Guds rike. Det er en velsignelse å tjene og en velsignelse å gi.
SENSITIV INFORMASJON
Som frivillig medarbeider har du taushetsplikt om det du får kjennskap til av sensitiv og
personlig informasjon i tjenesten. Det er viktig at du behandler informasjon som blir
formidlet til deg i fortrolighet på en god måte.
3. ÆRLIG VANDRING MED GUD
Vi er kalt til å følge Jesus, til å være hans disipler, og til å gjøre andre til disipler. Vår kristne
tro formidles først og fremst gjennom vårt Jesus-fokus og de holdninger og verdier som
preger våre liv med ham. Vi vil være forbilder og gå til Gud når vi synder. Vi vil snakke ærlig
om våre liv og ikke skjule våre mangler og feilgrep.
Som disipler er vi kalt til å møte alle mennesker med Guds kjærlighet, nåde og tilgivelse.
Dette gjelder i særskilt grad når mennesker synder eller på annen måte gjør noe som er imot
Guds vilje.
Dersom en frivillig medarbeider kommer i konflikt med de verdier som Acta og Normisjon
står for, må en ta det opp med ledelsen av den virksomhet som en er knyttet til. Om en
fastholder holdninger som er i strid med organisasjonens, bør en be seg løst fra det verv som
en er betrodd.

Dette dokumentet bygger på Normisjons verdidokument. I den grad dette dokumentet
åpner for tolkninger, så skal Normisjons verdidokument brukes for avklaring.

