Virðisbók
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Vit eru øll Frelsunarherurin
fyri tey vit hitta
Tí er tað týdningarmikið og neyðugt at vit hava
eina felags grundhugsan og fatan av tí vit standa
fyri, uttan mun til um vit hoyra til eina samkomu,
ein stovn ella onnur arbeiðsøki. Fyri okkum,
sum eru offiserar, starvandi, limir ella sjálvboðin,
staðfestir Virðisbókin grundarlagið fyri arbeiðinum
hjá Frelsunarherinum.
Heilt aftur til Ongland í 19. øld hevur “suppa,
sápa og frelsa” verið ein týdningarmikil meginregla
og givið eina greiða fatan av okkara virðum. Tankin
um at vit bæði hava likamligan, sálarligan, sosialan
og andaligan tørv, er av líka stórum týdningi í dag.
Hetta gevur okkum eitt heildarligt sjónarhorn, tá
vit hitta einstaka menniskja.
Hugsanin hjá William og Catherine Booth um
at útbreiða gleðiboðskapin í orði og í gerningum,
fevnir í dag um meira enn 130 lond í øllum
heimspørtum. Men framvegis eru tað nógv,
sum tørva eina útrætta hond – og
Frelsunarherurin er har, fyri at veita
hesa útrættu hondina.
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Arbeiðsuppgáva
Frelsunarhersins
Frelsunarherurin er ein altjóða evangelisk rørsla og
ein partur av teirri heimsumfatandi kristnu kirkjuni.
Boðskapurin byggir á Bíbliuna.
Tænastan er motiverað av Guðs kærleika.
Uppgávan er at boða Jesu Kristi evangelium og í
hansara navni at møta menniskjaligum tørvi uttan at
gera mismun.

Altjóða yvirlýsing Frelsunarhersins

The Salvation Army Mission Statement
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Vit trúgva at:
•

Bíblian er innblást av Guði, og gevur
leiðreglur fyri kristnari trúgv, læru og lívi.

•

Guð er ein tríeinigur Guð: Faðirin, Sonurin
og Heilagi Andin.

•

Jesus Kristus er sonur Guðs og menniskjans
frelsari.

•

Øll menniskju eru syndarar og hava tørv á
fyrigeving Guðs .

•

Øll sum taka ímóti Jesusi, verða børn Guðs.

•

Øll menniskju eru eins virðismikil, tí
menniskjans virði er givið uttanífrá – frá
Guði.

•

Øll menniskju hava møguleika fyri at
broytast, mennast og vaksa.

Orð Títt er fóti mínum lykt og ljós á leið míni.
Sálmur 119:105		
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Siðalæra
Okkara siðalæruliga støði byggir á
•
•
•

at lívið er ein gáva frá Guði og tí er friðhalgað
og óskemmandi
einastandandi virði hjá tí einstaka
tað tvítáttaða kærleiksboðið og tey 10 boðini

Tvítáttaða kærleiksboðið:
Hann svaraði honum: “Tú skalt elska Harran Gud
tín av øllum hjarta tínum, av allari sál tíni og av øllum
huga tínum.” Hetta er hitt stóra og fyrsta boðið.
Men annað er hesum líkt: ”Tú skalt elska næsta tín
sum teg sjálvan.”
Matteus 22:37-39

5

Tey 10 boðini:
Tú mást ikki hava aðrar Guðar enn meg.
Tú mást ikki misbrúka navn Harrans, Guðs tíns.
Minst til at halda hvíludagin heilagan!
Æra faðir tín og móður tína.
Tú mást ikki sláa í hel.
Tú mást ikki dríva hor.
Tú mást ikki stjala.
Tú mást ikki bera rangan vitnisburð ímóti næsta
tínum.
Tú mást ikki girnast hús næsta tíns.
Tú mást ikki girnast konu næsta tíns, ikki húskall ella
arbeiðskonu hansara, ikki oksa ella asna hans ella
nakað, sum næsti tín eigur.”
2. Mósebók 20:3-17
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Okkara
siðalæruliga støði
kemur m.a. til
sjóndar gjøgnum …
... at vit síggja einstaka menniskja, og møta
menniskjaligum tørvi út frá eini heildarfatan og
við góðum framtíðarútlitum
... at vit møta tí einstaka menniskjanum við eini
áskoðan, ið eisini fevnir um at vera álítandi og
hava reinlyndi
... at vit hava trúvirði, eru sonn og heiðurlig tá vit
trína fram
... at vit virða sjálvræðisrættin hjá tí einstaka,
og tørvin á tryggleika, m.a. við at halda
tagnarskylduna
... at vit møta tí einstøka menniskjanum við
samkenslu, samstundis sum vit seta neyðug
mørk
... at vit geva hinum einstaka møguleika fyri
at luttaka, soleiðis at øll kunnu vera virknir
luttakarar, og ikki óvirknir móttakarar
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... virðing og opinleika mótvegis okkara
medmenniskjum, samstarvsfeløgum og brúkarum av
okkara tænastum
... trúskap og virðing mótvegis arbeiði
Frelsunarherisins, limum, starvsfólkum og
sjálvbodnum
... at halda seg frá at nýta rúsevni. Fyri soldátarnar
merkir hetta ein rúsfrían lívsstíl. Fyri starvandi,
sjálvboðin og onnur merkir hetta, ikki at nýta rúsevni
í arbeiði og umboðan
... at vit taka ábyrgd av náttúruni og umsita okkara
náttúruríkidømi skynsamt.
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Suppa, sápa og frelsa
Frelsunarherurin hevur, heilt frá byrjan av, sæð
kristinboðskapin og sosialt arbeiði sum tvær
síður av somu søk. Okkara arbeiði er óloysiliga
knýtt at kristintrúnni og næstrakærleikanum,
sum fyri okkum merkir at sýna umsorgan fyri
menniskjanum, bæði til likams og sálar. Vit síggja
menniskjað sum eina heild, ið hevur likamligan,
sálarligan, andaligan og sosialan tørv.
At bjóða suppu er at nøkta tí grundleggjandi
tørvinum hjá teimum sum eru rundan um okkum.
Sápa snýr seg um tign, sóma og sjálvsvirðing.
Frelsa stendur fyri Guðs markleysa og umskapandi
kærleika gjøgnum Jesus Kristus.
Men hvønn týdning hevur hetta í veruleikanum?
Orðini á teimum fimm næstu síðunum er ein
eftirlitslisti hjá okkum. Eru vit sjónlig, av týdningi,
til staðar, veruleikakend og vilja vit flyta mørk?
Hava vit eina góða javnvág í millum hesi, í tí ávísu
avbjóðingini vit standa við?
Tí so elskaði Gud heimin, at Hann gav Son Sín, hin
einborna, fyri at hvør tann, ið trýr á Hann, skal ikki
fortapast, men hava ævigt lív. Ikki sendi Gud Son Sín
í heimin, fyri at Hann skal døma heimin, men fyri at
heimurin skal verða frelstur við Honum.
Joh. 3:16-17
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Vit vilja toyggja okkum
langt fyri at vera …

Sjónlig
– virka millum okkara medmenniskju
og løtt at kenna aftur
Staður, sum stendur á fjalli, fjalist ikki.
Matteus 5:14b

Um vit vilja broyta og bøta um framtíðina,
mugu vit órógva nútíðina.
Catherine Boothh
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Av týdningi

– við praktiskum arbeiðshátti og
støðugt fyrireikað at taka ímóti
nýggjum avbjóðingum.

Tí at í honum liva, rørast og eru vit.
Ápostlasøgan 17:28a

Tað er ikki ein spurningur
um hvussu mong ár vit liva,
men um hvat vit gera við tey.
Evangeline Cory Booth
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Vit vilja toyggja okkum
langt fyri at vera …

Til staðar

– atkomulig og av fullum huga vera
við í gerandisdegnum hjá fólki.

Sanniliga, sigi Eg tykkum: Tað, sum tit hava gjørt
einum av hesum minstu brøðrum Mínum, hava tit
gjørt Mær!
Matteus 25:40

Hóast tú hevur eitt avmarkað tal av døgum,
royn so at nýta teir so væl tú kann til Guðs
æru og til tað besta fyri títt ættarlið.
William Booth
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Veruleikakend

– opin um arbeiðið og sannførd um
hvussu vit umsita okkara ríkidømi.

Hvør tann, ið nógv er givið, av honum skal nógv verða
kravt, og tann, sum nógv er litið upp í hendur, verður
kravdur eftir tess meiri.
Lukas 12:48b

Fyri okkum hava menniskju
meira virði enn peningur.
William Booth
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Vit vilja toyggja okkum
langt fyri at …

Flyta mørk

– áhaldandi í trúnni á einstaka
menniskjað og nýggjar møguleikar.

Tí einki er Gudi ómøguligt.
Lúkas 1:37

Arbeiðið vinnur møguliga á okkara kreftum,
men so leingi hetta ikki er prógvað, eigur tað ikki
at forða okkum í at royna. Vit hava okkara krút
turt og líta altíð á Guðs kraft.
William Booth
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Okkara leiðarar
Ein góð leiðsla krevur, at leiðarin
•
•
•
•
•
•
•

•

hevur Jesus sum fyrimynd, við tænandi
leiðsluevnum
saman við samstarvsfeløgum setur mál fyri
arbeiðnum
hugsar frameftir og leggur ætlanir og stuðlar
uppundir at finna øðrvísi vegir fyri at náa
málunum
er sjónligur, atkomuligur, og sýnir umhugsni fyri
tí einstaka samstarvsfelaganum
roynir at leggja til rættis førleikamenning hjá tí
einstaka samstarvsfelaganum og eggjar til átøk
er sannførdur um at taka ábyrgd, soleiðis
at eindin sær seg sum part av samlaða
virkseminum hjá Frelsunarherinum
hevur grundleggjandi kunnleika til endamálið
við arbeiðnum, galdandi lógarverkum,
stevnumiðum og leiðreglum hjá
Frelsunarherinum
tekur ábyrgdina av at røkka málunum hjá tí
eindini viðkomandi er settur at leiða.
«Royndir og tað siðabundna, skulu
vera sum ein kelda at oysa úr, men
mugu ikki gerast ein sjógvur vit
drukna í!»
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Okkara starvsfólk
• Frelsunarherurin skal geva pláss fyri
framtakssemi og hugskotum, og eggja starvsfólki
at royna nýggjar leiðir fyri at røkka málunum.
• Tað skal leggjast til rættis soleiðis at einstaka
starvsfólkið, bæði persónliga og fakliga, er
á einum dagførdum støði, til tess at fremja
arbeiðssetningin.

Tí vit eru samverkamenn Guds …
Fyrra Korintbrævið 3:9
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Við setan av nýggjum starvsfólki leggja vit
dent á
•
•
•

persónligar eginleikar
viðkomandi útbúgving og/ella royndir
evnir og vilja at arbeiða sambært kristnu
grundsjónarmiðunum hjá Frelsunarherinum

Frelsunarherurin vil fasthalda starvsfólki, við
•
•
•

starvsfólkasamrøðum
áhaldandi at vera førleikagevandi
góðum arbeiðsumstøðum og umsorgan

… tí Frelsunarherurin metir síni starvsfólk sum
eitt týdningarmikið tilfeingi.
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Okkara
samstarvsfelagar
Tað er okkara ábyrgd at samstarvsfelagar fáa
kunnleika til Frelsunarherin og okkara virðisfesting,
og vitan um hvat vit kunnu bjóða teim ymisku
málbólkunum.
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So leingi kvinnur gráta,
sum tær gera nú,
vil eg stríðast.
So leingi børn ganga svong,
sum tey gera nú,
vil eg stríðast.
So leingi menniskju ganga
inn og út úr fangahúsunum,
sum tey gera nú,
vil eg stríðast.
So leingi nakar enn
er bundin av misnýtslu,
so leingi tað finst
ein misnýtt kvinna,
so leingi tað finst ein sál,
sum livir uttan Guðs ljós,
vil eg stríðast.
Eg vil stríðast til tað síðsta – til
endan.

William Booth, 9. mai 1912
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