Verdibok
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Introduksjon
Vi er alle Frelsesarmeen for dem vi møter.
Derfor er det viktig og nyttig at vi har en felles
grunnleggende forståelse av hva vi står for,
uavhengig av om vi hører til et korps (menighet),
en institusjon eller andre arbeidsområder.
For oss som er offiserer, ansatte, medlemmer
eller frivillige, beskriver verdiboka grunnlaget for
Frelsesarmeens arbeid.
Helt siden 1800-tallets England har «Suppe,
såpe og frelse» vært et viktig prinsipp og uttrykk
for våre verdier. Tanken om at vi både har fysiske,
psykiske, sosiale og åndelige behov, er like aktuell
i dag. Dette gir oss en helhetlig innfallsvinkel
i møte med det enkelte menneske.
William og Catherine Booths tanker om
å spre evangeliet i ord og gjerning har i dag nådd
over 125 land i alle verdensdeler.
Fremdeles trenger mange en utstrakt hånd
– og Frelsesarmeen er der for å gi den.
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Frelsesarmeens
oppdrag
Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk
bevegelse og en del av den universelle kristne kirke.
Budskapet bygger på Bibelen.
Tjenesten er motivert av Guds kjærlighet.
Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium
og i hans navn møte menneskelige behov uten
diskriminering.

Frelsesarmeens internasjonale erklæring

The Salvation Army Mission Statement
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Vi tror at:
•

Bibelen er inspirert av Gud, og er
rettesnoren for kristen tro, lære og liv.

•

Gud er en treenig Gud: Faderen, Sønnen og
Den hellige ånd.

•

Jesus Kristus er Guds Sønn og menneskenes
frelser.

•

Alle mennesker er syndere og trenger Guds
tilgivelse.

•

Alle som tar imot Jesus, blir Guds barn.

•

Alle mennesker er like verdifulle, fordi
menneskets verdi er gitt utenfra – av Gud.

•

Alle mennesker har mulighet til forandring,
utvikling og vekst.

Ditt ord er en lykt for min fot,
og et lys for min sti.
Sal 119,105		
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Etikk
Vår etiske standard er basert på:
•
•
•

at livet er en gave fra Gud og derfor er
ukrenkelig.
enkeltmenneskets unike verdi.
det dobbelte kjærlighetsbudet og De ti bud.

Det dobbelte kjærlighetsbudet:
Han svarte: Du skal elske Herren din Gud av hele
ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.
Dette er det største og første bud. Men det andre
er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.
Matt 22,37–39
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De ti bud
Du skal ikke ha andre guder enn meg.
Du skal ikke misbruke Guds navn.
Du skal holde hviledagen hellig.
Du skal ære din far og din mor.
Du skal ikke slå i hjel.
Du skal ikke bryte ekteskapet.
Du skal ikke stjele.
Du skal ikke tale usant om din neste.
Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
Du skal ikke begjære din nestes ektefelle eller hans
arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.
2 Mos 20,3–17
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Vår etiske standard
blir synlig blant
annet gjennom:
•

at vi ser den enkelte og har et helhetlig
perspektiv i møte med menneskelige
behov.

•

at vi møter enkeltmennesket med en
inkluderende holdning, raushet og tillit.

•

at vi opptrer troverdig, hederlig og ærlig.

•

at vi ivaretar enkeltmenneskets integritet
og behov for trygghet, for eksempel ved å
overholde taushetsplikten.

•

at vi møter enkeltmennesket med empati
og grensesetting.

•

at vi gir den enkelte mulighet for
medvirkning, slik at alle kan være aktive
deltakere og ikke passive mottakere.
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•

respekt og åpenhet overfor våre
medmennesker, samarbeidspartnere og
brukerne av våre tjenester.

•

lojalitet og respekt overfor Frelsesarmeen og
dens arbeid, medlemmer, medarbeidere og
frivillige.

•

avhold fra bruk av rusmidler. For Frelsesarmeens
soldater betyr dette en rusfri livsstil. For ansatte,
frivillige og andre betyr dette avhold fra bruk av
rusmidler i arbeid og ved representasjon.

•

at vi tar ansvar for naturen og hvordan vi
forvalter våre ressurser.

Suppe, såpe
og frelse
Frelsesarmeen har helt siden starten sett
forkynnelse og sosialt arbeid som to sider av
samme sak. Arbeidet vårt er uløselig knyttet
til kristen tro og nestekjærlighet, som for oss
betyr å vise omsorg for hele mennesket. Vi ser
på mennesket som en helhet som har fysiske,
psykiske, åndelige og sosiale behov.
Å tilby suppe er å møte de grunnleggende
behovene til dem rundt oss. Såpe handler om
verdighet og selvrespekt. Frelse uttrykker Guds
grenseløse og livsforvandlende kjærlighet gjennom
Jesus Kristus.
Men hva betyr dette i praksis? Ordene på de
neste fem sidene er en sjekkliste for oss: Er
vi synlige, relevante, til stede, nøkterne og
grensesprengende? Har vi en god balanse mellom
disse i den konkrete utfordringen vi står overfor?
For så høyt har Gud elsket verden, at
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som
tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme
verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
Joh 3,16–17
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Vi vil strekke oss
langt for å være:

Synlige
– gatenære og lette å kjenne igjen
En by som ligger på et fjell
kan ikke skjules.
Matt 5,14b

– Hvis vi vil forbedre fremtiden,
må vi forstyrre nåtiden.
Catherine Booth
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Relevante
– velsignet praktiske og beredt
til å møte stadig nye utfordringer
For det er i ham vi lever,
beveger oss og er til.
Apg 17,28a

– Det er ikke et spørsmål
om hvor mange år vi lever,
men om hva vi gjør med dem.
Evangeline Cory Booth
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Vi vil strekke oss
langt for å være:

Til stede
– tilgjengelige og varmt
engasjerte i folks hverdag
Det dere gjorde mot en av disse mine minste
søsken, har dere gjort mot meg.
Matt 25,40

– Du har uansett et begrenset antall dager,
så bruk dem så godt du kan til Guds ære
og til beste for din generasjon.
William Booth
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Nøkterne

– åpne om arbeidet og bevisste på
hvordan vi forvalter ressursene våre
Av den som har fått mye, skal det ventes mye,
og av den som mye er betrodd,
skal det kreves desto mer.
Luk 12,48b

– Mennesker er mer verdt
for oss enn penger.
William Booth
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Vi vil strekke oss
langt for å være:

Grensesprengende
– ustoppelige i troen på enkeltmennesket og nye muligheter
For ingen ting er umulig for Gud.
Luk 1,37

– Arbeidet overstiger kanskje våre krefter,
men så lenge dette ikke er bevist, bør det
ikke hindre oss i å prøve. Vi holder vårt
krutt tørt og stoler på Guds kraft.
William Booth
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Våre ledere
Godt lederskap innebærer at lederen
•
•
•
•
•
•
•
•

følger Jesu eksempel med et tjenende lederskap.
setter mål for virksomheten sammen med sine
medarbeidere.
tenker framtidsrettet og strategisk og
oppmuntrer til å finne alternative veier til
målene.
er synlig og tilgjengelig og viser omtanke for
den enkelte medarbeider.
søker å legge til rette for utvikling av
kompetanse hos den enkelte medarbeider,
og å motivere til innsats.
er bevisst på og tar ansvar for at enheten
ser på seg selv som en del av Frelsesarmeens
samlede virksomhet.
har grunnleggende kjennskap til målene
for virksomheten, gjeldende lovverk og
Frelsesarmeens egne retningslinjer.
tar ansvar for å nå målene for virksomheten
den er satt til å lede.
«Erfaringer og tradisjoner skal
være som en kilde å øse av,
men det må ikke bli en sjø
man drukner i!»
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Våre medarbeidere
• Frelsesarmeen skal gi rom for initiativ og ideer,
og oppmuntre medarbeiderne til å prøve nye
veier for å nå målene.
• Det skal legges til rette for at den enkelte
medarbeider kan holde seg personlig og faglig
oppdatert for å kunne utføre oppgavene.

For vi er Guds
medarbeidere (…)
1 Kor 3,9
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Ved rekruttering av nye
medarbeidere legger vi vekt på
•
•
•

personlig egnethet
relevant utdanning og/eller erfaring
evne og vilje til å arbeide i samsvar med
Frelsesarmeens kristne grunnsyn

Frelsesarmeen vil gi medarbeidere
god oppfølging ved
•
•
•

medarbeidersamtaler
kontinuerlig kompetanseheving
en god arbeids- og omsorgskultur

Frelsesarmeen betrakter sine
medarbeidere som en svært viktig ressurs.
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Våre
samarbeidspartnere
Det er vårt ansvar at våre samarbeidspartnere får
kjennskap til Frelsesarmeen og vår verdiforankring
samt hva vi kan tilby ulike målgrupper.
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Så lenge kvinner gråter
som de gjør nå,
vil jeg kjempe.
Så lenge barn går sultne
som de gjør nå,
vil jeg kjempe.
Så lenge mennesker går
inn og ut av fengsel
som de gjør nå,
vil jeg kjempe.
Så lenge noen sliter
med avhengighet,
så lenge det finnes
en misbrukt kvinne,
så lenge det finnes en sjel
som lever uten Guds lys,
vil jeg kjempe.
Jeg vil kjempe til siste slutt.
William Booth, 9. mai 1912
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