Fellesverdier for Misjonssalen Sandnes
I Misjonssalen ønsker vi:
1. å vise hverandre hvem Jesus er og hva Han har gjort. (Johannes 3,16)
2. at alle som går her har som mål å leve slik at livet ærer Kristus og tjener forsamlingen.
(Filipperne 1,27; Romerne 12,16)
3. å bruke vår munn til å tilbe Jesus, vitne om ham samt oppmuntre og tale godt om andre.
(Johannes 4,23-24; Apostlenes gjerninger 20,24; Romerne 12,10)
4. å bruke tiden vår bevisst. Dette handler bl.a. om å sette av tid til Bibel, bønn, stillhet, møter,
tjeneste, samt prioritere familie og min neste. (Apostlenes gjerninger 2,42; 1.Timoteusbrev 5,8)
5. å være bevisst at Gud har utrustet oss med ulike «ressurser» og naturgaver. Vi respekterer at vi
har ulik grad av «kapasitet». (1.Korinterbrev 12,5; 15,58)
6. å være bevisst at Den Hellige Ånd har utrustet oss med ulike nådegaver til forsamlingens felles
beste. (1.Korinterbrev 12,4-7)
7. å forvalte våre ressurser og penger riktig, og å ha en bevisst givertjeneste.
(1.Timoteusbrev 6,6-8; 2.Korinterbrev 9,6-7)
8. å lytte til hva Bibelen sier om et menneskes seksualitet, føleleser og liv. Det seksuelle samliv
hører til i et heterofilt ekteskap. (1.Mosebok 1,27-28; Matteus 5,27-28; 1.Tessalonikerbrev 4,3).
9. å løfte fram familien som Guds skaperordning, og forsamlingen som et samlingspunkt for hele
familien. (Matteus 19,4-6; Apostlenes gjerninger 2,44-47)
10. å bidra til at forsamlingen er en arena fri for rusmidler.
(1.Korinterbrev 8,8-13; 10,23f; Efeserne 5,18)
11. å ta et særskilt ansvar for ytremisjonen. Vi har et felles ansvar for at ytremisjonsarbeidet er
levende blant oss og står sentralt i vårt arbeid. (Matteus 28,18-20)
12. å ta ansvar for at Jesus blir kjent i Sandnes og vårt nærmiljø. (Markus 5,19)
13. å være inkluderende og i fellesskap bruke tid på å ta imot nye. (Romerne 12,13; 15,7)
14. å være gode samfunnsborgere som skaper respekt for Gud. (Romerne 13,1-7)
15. å møte hverandre med kjærlighet og respekt. (Filipperne 2,3-5)
16. å ta felles ansvar for praktiske oppgaver. (Lukas 17,10)
17.

å be for hverandre, våre ansatte og ledere. (Filipperne 1,3-4; Efeserne 6,18-19)

Visjonen: Misjonssalen – et sted å tro & tilhøre, tilbe & tjene

