VERDIDOKUMENT
for frivillige medarbeidere
Acta – barn og unge i Normisjon

Verdidokumentets oppgave er å beskrive de verdiene 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 i vår tjeneste for Gud.1
VI VIL VÆRE DISIPLER
Den allmektige og treenige Gud har skapt alt. Guds sønn, Jesus Kristus døde og oppsto
for alle mennesker. Vi vil være etterfølgere av Jesus Kristus både i hva vi sier og i det vi
gjør. Den hellige ånd gir oss troen, og kraft til å dele den med andre.
Bibelen er Guds ord og den øverste autoritet. Bibelen viser oss Guds handling i
verden. Sentrum i Bibelen er Jesus og redningsaksjonen som han fullførte. Mennesket
er skapt i Guds bilde og er uendelig verdifullt for ham. Samtidig har mennesket en
medfødt syndig natur og trenger derfor frelse. På grunn av synden er vi totalt avhengig
av Guds nåde for å bli frelst. Nåden er at Gud gir oss tilgivelse og evig liv fordi Jesus
døde og oppsto for våre synder. Nåden er gratis for mennesker. Frelsen skjer ved tro,
aldri ved menneskelige prestasjoner. Frelsen er Guds gave.
SLIK VIL VI VÆRE DISIPLER
Jesus har lært oss hvordan vi skal behandle mennesker rundt oss. Vi skal elske vår
neste som oss selv. Som Jesu disipler ønsker vi aktivt å forhindre baksnakking og
mobbing og vi vil alltid ta dette opp når det skjer.
Vi vet at alt vi eier, har vi fått av Gud. Vi vil være gavmilde og dele med andre
mennesker. Vi vil gi av vår tid og våre penger for at mennesker skal ha det bedre, og for
at mennesker skal bli kjent med Jesus.
Seksualitet er en god gave fra Gud, og noe som vi skal ha åpenhet omkring. Vi vil
møte våre medmennesker med respekt og på en positiv måte, uten å utfordre deres
intimitetsgrenser og uten å utfordre de grenser som Bibelen setter for oss alle
sammen.
Seksualitet kan misbrukes av mennesker. Pornografi i enhver form bryter med både
Bibelens seksualmoral, og Bibelens respekt for mennesket.
Bibelen sier at ekteskapet er ordningen som Gud har gitt oss for familieliv og for
sex. Vi vil være tydelige på at samboerskap og sex utenfor ekteskapet er i strid med
Guds ord. Det samme gjelder homofilt samliv. Homoseksuell legning er ikke synd og
homofile som ønsker å leve etter Bibelen er derfor på lik linje med andre velkommen
inn i tjeneste.

Mennesket er skapt i Guds bilde. Derfor har alle mennesker samme verdi, uavhengig
av livsførsel, evner, nasjonalitet og religion. Gud er livets herre og vi vil at livet skal
avsluttes på en naturlig måte, uten aktiv dødshjelp eller provosert abort.
Vi har et ansvar for å beskytte både våre egne og andres grenser. Vi vil ikke lede oss
selv eller våre venner ut i vanskeligheter. Vi vil derfor alltid ta avstand fra alkoholbruk,
snusing og røyking blant ungdom under 18 år. Vi mener også at avhold fra alkohol er
en god måte for mennesker over 18 år, å være forbilder på. Måtehold er et krav. Vi vil
heller ikke bidra til snuse- og røykepress på våre arrangementer, og vi vil aldri snuse
eller røyke sammen med deltakere. Misbruk av narkotiske stoffer bryter mennesker ned
og hører ikke sammen med tjeneste i Acta.
VI VIL GJØRE DISIPLER
Vi vil gjøre Jesu navn kjent og utfordre andre til å bli hans disipler, ved å holde blikket
festet på Jesus og la ham prege våre handlinger, holdninger og verdier.
Som disipler er vi kalt til å møte alle mennesker med Guds kjærlighet, sannhet,
nåde og tilgivelse. Dette gjelder spesielt når mennesker synder eller på en eller annen
måte gjør ting som er imot Guds vilje. Vi vil være forbilder og gå til Gud når vi synder. Vi
vil være ærlige om våre liv og ikke skjule våre mangler og feilgrep.
Alle mennesker er elsket av Gud, og er når som helst velkommen hos ham. Gå derfor
ut og gjør alle mennesker til disipler!
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