Etiske principper for FrikirkeNet
Medlemmer af FrikirkeNet er forpligtede på netværkets værdier og teologiske identitet.
Den evangelikale teologi, som den kommer til udtryk i Lausannebevægelsens skrifter, er
en del af den teologiske identitet.
FrikirkeNets værdier og teologiske identitet finder naturligt udtryk i nedenstående etiske
principper.

1. Vi ønsker at leve i relationel ansvarlighed som ledere og som kirker
Det er sund praksis, at alle kirker og præster har rådgivere, som de vandrer sammen med
i en forpligtende relation.
Medlemskirker og -organisationer (i det følgende: kirker) skal have en organisatorisk
struktur, der sikrer, at enkeltpersoner ikke kan få enerådende myndighed i kirken. Alle i
lederskab skal stå til ansvar overfor nogen, som i sidste ende har myndighed til at fyre
eller afsætte dem.
Det er sund praksis, at vi taler med mennesker eller kirker, vi måtte have uenigheder
med, i stedet for om dem.
Vi ønsker at være transparente - også når vi har begået fejl. Den ønskede transparens skal
dog tage hensyn til vores tavshedspligt.

2. Vi ønsker at være troværdige i vores omgang med penge
Alle kirker er forpligtet på at have offentligt tilgængelige regnskaber.
Alle kirker skal have en klar adskillelse mellem kirkens økonomi og medlemmernes
økonomi. Ved opløsning af kirken må kirkens formue ikke tilgå medlemmer i kirken.
Der må ikke kunne rejses berettiget tvivl om, at ledere i kirker har misbrugt deres
indflydelse som åndelige rådgivere med henblik på at opnå arvemæssig begunstigelse
eller personlige donationer.

3. Vi ønsker at modvirke nedgørelse af udsatte grupper
FrikirkeNet vil modarbejde nedgørelse og forfølgelse af vores medmennesker i enhver
form. Vi vil kæmpe for åndsfrihed og for andres ret til at være uenige med os.

4. Vi vil værne om og passe på børn
Alle ledere og medarbejdere, ansatte såvel som frivillige, der arbejder med børn og unge i
kirken, skal følge FrikirkeNets 'Retningslinjer for det gode samvær'. herunder
retningslinjer for, hvordan vi forebygger (seksuelle) overgreb i kirken.

5. Troskab og seksualitet er forbundet
Vi mener, som evangelikale kristne, at troskab og sex hører sammen og er skabt til at
udfolde sig i ægteskabet mellem mand og kvinde.

6. Vi ønsker at arbejde for enhed og respekt blandt alle kristne
Som en del af den verdensomspændende karismatiske og evangelikale bevægelse, ønsker
FrikirkeNet at arbejde for forståelse og enhed mellem alle kristne.
FrikirkeNet ønsker at møde andre kristne konfessioner med respekt og tillid i erkendelse
af, vi er lemmer på den samme krop.
FrikirkeNet ønsker modvirke negative fordomme og gentagelse af historiske konflikter
mellem kristne konfessioner.
FrikirkeNet ønsker i samarbejde med andre kristne at arbejde for at skabe et mere
næstekærligt samfund. Vi ønsker at sætte et godt eksempel på frivilligt engagement i
civilsamfundet.

