Kedves Testvérek!
A Mindenható vezetésére támaszkodva több hónapja dolgozunk azon,
hogy megfogalmazzuk és papírra vessük gyülekezetünk személyre
szabott küldetését, valamint az ennek megvalósításához vezető főbb
stratégiákat. Engedjétek meg, hogy ezennel ismertessem Veletek is a
presbitérium által elfogadott pontokat, amelyeket a közel jövőben több
fórumon is elérhetővé teszünk a kedves Testvérek számára.

Küldetésünk:
Gyülekezetünk kis családias körökből építkezve fejlődik szeretetben egy nagy
családdá, azt a missziói célt tartva szem előtt, hogy az Istentől elfordult és
emberektől elidegenedett világban embertársainkat újra összekapcsoljuk
Krisztussal és egymással.

1. KÖZÖSSÉGI SZEMLÉLET ERŐSÍTÉSE
Kapcsolódjunk be a közösség életébe és vegyünk részt a gyülekezet
munkájában!
"Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a
közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban"
(Apcsel. 2:42)
Tegyük még erősebbé a gyülekezeti közösséget! Szeretnénk, ha minél
többen bekapcsolódnának a gyülekezet munkájába is. Sok olyan terület
van, ahol szükség lenne arra, hogy a meglévő szolgáló testvérek mellett,
újabbak is segítsenek a feladatokban.
„Jobb adni, mint kapni.” (Apcsel. 20:35)
Be fogjuk mutatni azokat a szolgálati területeket, ahol segítségre van
szükség. Bízunk benne, hogy mindenki megtalálja azt a feladatot,
amiben a legtöbbet tud segíteni.
"Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal
egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai" (1Péter
4:10)
Célunk az, hogy a gyülekezeti közösségben olyan családias légkört
teremtsünk, amelyben mindenki otthonra találhat. Ezt erősítjük a családi

és az ifjúsági alkalmakkal, valamint a fiataloknak az idősek felé végzett
diakóniai szolgálatba való bevonásával.
Az Istentiszteletek után szeretettel várunk mindenkit, hogy kávé és tea
mellett kötetlenül tudjunk beszélgetni. Ismerjük meg jobban Jézust,
egymást, beszélgessünk és ismerjük meg a gyülekezetet és munkáját!
Készítettünk egy gyülekezeti tablót, ahova a Testvérek kitehetik, hogy ki
miben várna segítséget, ki mit tud felajánlani – akár fölöslegessé vált
tárgyakban, akár fizikai, lelki, vagy szellemi segítségben.

2. UTÁNPÓTLÁS, SZOLGÁLÓK
Kapcsoljuk be a fiatalokat a közösségünkbe!
"Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak,
mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai" (1Péter 4,10)
Fontosnak tartjuk, hogy fiataljaink élő, keresztény közösségben találják
meg a helyüket. Számukra a család mellett, egyre fontosabb a baráti
közösség és a szórakozás. Ahhoz, hogy keresztény értékrendjüket
megőrizzék ebben a világban, szükség van arra, hogy hasonlóan
gondolkodó társaságban töltsék szabadidejüket. Nekünk az a feladatunk,
hogy megadjuk ehhez a lehetőséget.
Indítunk két új ifi csoportot. Egyiket a kisebbeknek, a másikat pedig a
fiatal felnőtteknek.
Csatlakozni fogunk keresztény ifjúsági programokhoz, és mi is fogunk
számukra érdekes eseményeket szervezni.
Természetesen az egyéni lelkigondozásukról is fogunk gondoskodni.
Szeretnénk, a fiatal erőt és energiát a gyülekezet szolgálatába állítani,
ezért feladataink szervezésénél velük is számolunk.
Annak érdekében, hogy a gyülekezet szolgálói kellően fel legyenek
vértezve, további igei alkalmakat és külön bibliai szemléletű képzéseket
szeretnénk indítani.
„Az üdvösség sisakját is vegyétek fel, és a Lélek kardját, amely az
Isten beszéde.” (Efézus 6, 17)

3. MISSZIÓ
Kapcsolódjunk be Jézus munkájába!
"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet!" (Máté 28:19)
Gyülekezetünk elsődleges feladatának tekinti, hogy a tiszta és
változatlan evangéliumot hirdesse, ebben az értékeit és erkölcsét
tekintve is folyamatosan változó és viszonylagos világban.
Célunk, hogy felébresszük és ébren tartsuk a gyülekezet missziói
tudatát, mint a keresztyén gyülekezet alaptevékenységét. Szeretnénk
megszólítani és pásztorolni a családokat, mint gyülekezetünk
legjellemzőbb alkotórészeit.
Ezen kívül fontosnak tartjuk, hogy tágabb lakóhelyünk számára is
szervezzünk olyan eseményeket, ahol a mindenkit érintő aktuális
kérdésekre bibliai válaszokat adjunk. Ezek az alkalmak jó lehetőséget
adnak számunkra, hogy ismerőseinket, barátainkat, szomszédainkat
meghívva mi is bekapcsolódjunk az evangélium munkájába.

4. INFRASTRUKTÚRA
"Mert az én házamat imádság házának fogják majd nevezni, minden nép
számára" (Ézsaiás 56,7)
A honlap.
Megújítjuk a gyülekezet honlapját.
– Az igehirdetéseket hang és szöveg formátumban is feltöltjük.
– Kibővítjük egy hírlevélre való feliratkozás lehetőségével.
– A honlap új struktúrája az email-es szolgáltatások bevezetésével
szélesebb körű tájékoztatást tesz lehetővé.
– A kommunikációt a közösségi média lehetőségeinek bevonásával is
szeretnénk gördülékenyebbé tenni.
A templom
A templombővítési projektet korábbi formájában felfüggesztettük. A
gyülekezet növekedésének, a műszaki és anyagi lehetőségek, valamint
az előzőekben felsorolt stratégiai célok figyelembe vételével új
megvilágításban gondolkodunk Isten házának jövőjéről. A fejleményekről
a gyülekezetet rendszeresen tájékoztatjuk.

