Prinsipper og retningslinjer for forhold mellom baptister
Foreslått av Kommisjonen for mellom‐baptistiske relasjoner spesielt oppnevnt av generalsekretæren

Enhet og Mangfold
1.

Baptistenes Verdensallianse (BVA) er tilstede i alle deler av verden og ha som grunnleggende
trekk , enheten mellom alle baptister i troen på den Herre Jesus Kristus.1

2.

BVA er en global bevegelse av baptister som deler en felles bekjennelse av troen på Jesus
Kristus, holdt sammen ved Guds kjærlighet, for å støtte, oppmuntre og styrke hverandre,
samtidig som en forkynner og lever ut evangeliet om Jesus Kristus ved den Hellige Ånds
kraft, i en fortapt og såret verden.2

3.

BVA organiserer arbeidet sitt rundt fem sentrale forpliktelser:
‐ Å stå sammen i tilbedelse og fellesskap
‐ Å fremelske en sann iver for misjon og evangelisering
‐ Å forsvare trosfriheten og menneskerettighetene
‐ Å gi svar på menneskelig nød gjennom bistand og bærekraftig samfunnsutvikling
‐ Å fremme relevant teologisk tenkning.3

4.

Fra dens begynnelse, ble BVA forstått som en familie bestående av «kirker med baptistisk tro
og kirkeordning overalt i verden»4 I de første årene bestod medlemskap i BVA for det meste
av sammenslutninger fra den vestlige verden. I løpet av det siste århundre har BVA familien
vokst til å bli en verdensomspennende organisasjon med bred medlemskap fra øst til vest og
syd til nord.

5.

Veksten i medlemskap preges av et voksende kulturelt mangfold som omfatter både kultur,
språk, tradisjon, historie, etnisk identitet, forskjellige uttrykksformer for teologisk
overbevisning, og måter å møte Kristus på, personlig og kollektivt, innenfor forskjellige
kulturelle sammenhenger. Ved Guds nåde, gjenspeiler BVA på en synlig måte, det rike
mangfoldet som finnes i det ene Kristi legeme.5

6.

BVA forsøker å leve ut sin forpliktelse til enhet, stilt overfor mangfoldet som særpreger
medlemskapet. Den betrakter mangfoldet som en gave fra Gud , og derfor nødvendig og
uunnværlig for å kunne representere Guds rike på en god måte, til tross for visse klare
utfordringer. For å kunne nå de mål som ble satt da BVA ble stiftet, og som fortsetter å være
grunnlaget for samarbeid blant BVA medlemmer, må det en fin balansegang til, en balanse
mellom å opprettholde felles mål og forpliktelser, samtidig som organisasjonen fremelsker
og blir velsignet av mangfoldet som kjennetegner fellesskapet.

7.

En av de største fordelene ved BVA s engasjement for verdensomspennende enhet, midt i
dens rike mangfold, er evnen til å skape plass for dialog blant de forskjellige medlemmene.
Dette rom for dialog, gjør at BVA kan høste fruktene av en rekke forskjellige bibelske,
teologiske og andre perspektiver og synspunkter som medlemmer kommer med ved BVA s
sammenkomster. Nye synsmåter og kulturelle vinklinger på vår tro er en gave som vi gjerne
deler med hverandre innenfor BVA.

8.

Når dette er sagt, utgjør BVA s forpliktelse til åpen dialog og ærlig meningsutveksling,
innenfor dette store mangfoldet, kanskje den største utfordringen til enheten som vi er kalt

til å opprettholde.6 Det er en stor og vanskelig utfordring å oppnå klar, presis og forståelig
kommunikasjon ved bruk av språk, spesielt ved oversettelse fra et språk til et mangfold av
andre språk. Denne utfordringen forsterkes når velmenende individer ikke helt forstår de
bibelske, kulturelle, historiske eller teologiske særpreg, og mangler følsomhet overfor
ståstedet til andre i BVA familien.
9.

Engasjementet for å opprettholde enheten innen BVA familien, samtidig som en feirer
mangfoldet, innebærer viljen til å ta positive skritt for å fremme vår enhet og minske
mulighetene for misforståelser. Med dette i tankene, bekrefter BVA følgende prinsipper og
retningslinjer for samtale og dialog blant baptister som deltar på BVA sammenkomster og i
arbeid i BVA regi.

Prinsipper og retningslinjer
1.

«Med Gud er alt mulig»7 , og uten Jesus Kristus kan vi ingen ting gjøre.8 Derfor foregår alle
BVA s møter med tilbedelse som ramme , og en erkjennelse av behovet for Guds nærvær og
ledelse.

2.

Kristne er feilende mennesker og er syndere frelst av nåde.9 Derfor kan vi ikke hevde at vår
kunnskap og innsikt er fri for feil. Våre påstander og overbevisninger må presenteres med
ydmykhet og med bønn om at den Hellige Ånd leder oss når vi samtaler og lytter til
hverandre.

3.

Alle mennesker er skapt i Guds bilde10 Vi blir formet etter hans Sønns bilde11 og vi er delaktig
i det ene Kristi legeme.12 Vi bekrefter alle menneskers verdighet, mann og kvinne, fordi de er
skapt i Guds bilde og kalt til et hellig liv.13 Som medlemmer av Kristi legeme, tilhører vi
hverandre.14 Uansett hvor lidenskapelig BVA medlemmer kan ivre for en sak eller
standpunkt som en forfekter, må samtalen/dialogen alltid fokusere på prinsipper, og ikke på
individer, kulturer, regioner, nasjoner eller kirkelig tilhørighet. Våre samtaler, dialoger og
debatter må aldri utarte seg til angrep på personer, menneskelige særegenheter eller stille
spørsmål ved troverdigheten ved den andres kristne tro og engasjement.15

4.

Vi er alle medlemmer av den ene trosfamilien.16 Vi erklærer at vi gjennom den Hellige Ånd
opplever gjensidig avhengighet av hverandre som deltagere i kirkens disippeltilhørighet, som
en del av Guds folk.17 Som et verdensomspennende fellesskap av troende baptister forblir vi
ufullstendige inntil vi med oppriktighet søker å lytte, forstå og respektere annerledes
synspunkter som andre måtte ha, spesielt hos de fra andre kulturer som er blitt
marginalisert gjennom materiell fattigdom og arven fra kolonimaktens og imperialismens
styre. Derfor forsøker vi blant alle medlemmer av BVA familien, å unngå handlingsmønster
eller talemåter, som opprettholder tanken om den ene kulturs fortreffelighet framfor en
annen når det gjelder erfaringsgrunnlag eller teologiske synspunkter.

5.

BVA medlemmer gleder seg over forskjellige språk som gjenspeiler et rikt mangfold. Språk er
kjennetegnet på ens identitet og bekrefter ens historie og kultur. BVA ser behovet for å
skaffe tilveie bedre muligheter for å kunne snakke og høre ens eget språk18 For å muliggjøre
dette vil BVA finne og ta i bruk redskap som vil kunne gjøre det mulig å kommunisere på
forskjellige språk under våre sammenkomster.

6.

V er kalt til å ha kjærlighet til hverandre.19 Slik viser vi at vi er Kristi disipler.20 Vi tror at sann
enhet og fellesskap kan aldri oppnås før vår anerkjennelse og respekt for hverandre

etterleves ved at vi virkelig bryr oss om og tar vare på hverandre. Derfor vil medlemmer på
BVA s møter søke å stifte varige og meningsfylte kjennskap til hverandre, gjennom bønn og
samtale i og utenfor de formelle møtene.
7.

Vi vet at baptister er kjent for å ha stor bredde når det gjelder meninger og synspunkter på
mange saker, også på hva som er «sannhet» Allikevel elsker vi og aksepterer hverandre.21
Når vi tror at et synspunkt har alvorlige mangler, utfordrer vi hverandre som
familiemedlemmer som bryr seg om hverandre, istedenfor å betrakte hverandre som
fremmede og fiender. Selv det å rette på det som betraktes som feil må gjøres med
kjærlighet.22

8.

V i forplikter oss til å søke hverandres beste.23 Derfor oppmuntrer vi og forlanger , hvis det
oppstår situasjoner hvor en persons synspunkter ikke kommer klart frem på grunn av
språklig eller kulturelt hinder, at den som leder møte viser respekt og forståelse, og gir
taleren anledning til å oppklare eventuelle misforståelser. Det vil bidra til at den påfølgende
samtalen fokuserer på hva som egentlig sies, istedenfor unøyaktige antakelser. Hver taler
skal ha anledning til å avslutte sin presentasjon uten å bli avbrutt. Kun møtelederen kan
avbryte når denne anser det som nødvendig hvis hensynet til anstendig tale ikke blir
respektert.

9.

I våre samlinger bør alt gå sømmelig og ordentlig for seg.24 Alle deltagere skal respektere
myndigheten til lederen og bestrebe seg på å respektere mangfoldet, og leve seg inn i
enheten , som er den Hellige Ånds gave til BVA familien.
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