6 Imødekommende fællesskab
Apostlenes Gerninger 2,42-47
Johannesevangeliet 17,20-23
Vi deler liv og elsker hinanden, som vi er, ikke
som vi burde være, og dette er et vidnesbyrd
om Jesu forvandlende kærlighed.

7 Inderlig tilbedelse
Johannesevangeliet 4,23
Vi ophøjer og tilbeder Gud for hvem Han er,
hvad Han har gjort, hvad Han gør og hvad
Han vil gøre.

8 Opofrende og generøs livsstil og
tjeneste
Romerbrevet 12,1-8
Vi hjælper mennesker med at opdage, udvikle og forvalte deres åndelige og økonomiske
gaver.

9 Åndeligt lederskab
Hebræerbrevet 13,7
Vi ser at ledere på alle niveauer er bevidste
om deres åndelige lederansvar; tjener med
karakter, dygtighed og overbevisning samt
oplærer kommende ledere.

10 Frugtbar organisation
2. Mosebog 18,13-26
Apostlenes Gerninger 6,1-7
Vi har strukturer der gør det let at træffe beslutninger menigheden føler ejerskab for, og
det er normalt for os at evaluere, og arbejder
os konstruktivt gennem konflikter.

Ordet og Ånden
Undersøgelse i lyset af Guds Ord
De 10 kendetegn på sunde missionale
menigheder, der er hentet ud af Bibelen,
er et redskab til at måle menighedens
vitalitet og livskraft. Ud fra disse 10
kendetegn spejler vi os i Skriften og ser
deri et billede af menigheden.
Det store spørgsmål er: Hvordan se
jeres menighed ud, når I spejler jer i
lyset af Bibelens menighedsbillede?
Ledt af Ånden
Vital er en rejse, hvor vi får brug for
Åndens ledelse. Inspireret af Ordet og
ledt af Ånden bevæger vi os i retningen
af Kristi mål med sin menighed.
Det store spørgsmål er: Er vi villige til at
lade os lede af Ånden?
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Vital handler om menighedsudvikling,
om menighedens liv, passion og opvågning. Det er en rejse, som både er
spændende og udfordrende. Der er
nemlig ingen hurtige løsninger eller
smutveje til målet.

Menighedsudvikling er ikke noget, der
bare lige pludselig sker. Det kræver, at
menigheden når til et punkt, hvor den
beslutter at bevæge sig fremad for at
blive en sund missional menighed.
Rejsen begynder med en workshop,
kaldet Fakta. I denne workshop beskrives fire menighedstyper. Ved at spejle
sig i disse, finder menigheden frem til
sin nuværende virkelighed. Med dette
som udgangspunkt fortsætter rejsen
mod nye mål.

10 kendetegn
på den sunde
missionale
menighed
1 Bibelen er central
2. Timotheusbrev 3,16
Vi tror, at Bibelen er rettesnor for tro, lære og
livsførelse, og vokser i anvendelse af bibelske
sandheder.

2 Livsforandrende vandring med
Jesus
Johannesevangeliet 3,3 og 3,30
Filipperbrevet 1,6
Vi ønsker at være lydhøre overfor Kristus
under alle livets forhold, og lader os udfordrer
i forhold til måden at leve på.

3 Troen på Kristus deles med andre
Matthæusevangeliet 28,18-20
Vi oplever at den åndelige tilstand hos mennesker, der endnu ikke kender Kristus, ligger
os meget på sinde og iværksætter derfor
konkrete initiativer for at dele evangeliet.

4 Diakoni i lokalsamfundet
Mikas Bog 6,8
Vi har hjerte for de sårede mennesker både
lokalt og globalt, og tjener mennesker med
kærlighed, barmhjertighed og retfærdighed.

5 Internationalt missionsengagement
Apostlenes Gerninger 1,8
Vi ser udover vore egne menigheder og
samfund, og involverer os derfor missionalt og
diakonalt forskellige steder i verden.
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VITAL er ikke et program, men en proces – en forandringsproces over tid.
Med disse workshops og coaching undervejs finder mange etablerede kirker
håb, mens de bevæger sig hen ad Vitalitetsvejen.

Vitalitetsvejen

!

Indvielses
gudstjeneste,
Josva 3,5

... og I skal lære
sandheden
at kende, og
sandheden skal
gøre jer frie.

Pagten
Vitalitetsteam

Johs 8,32

Fakta

!

En workshop som hjælper
menigheden til at få et realistisk
billede af sin egen virkelighed.

Forandring
En workshop som forbereder
menigheden på forandring.

Puls
En undersøgelse som tager
pulsen på menigheden.

Fremdrift
En workshop som leder menigheden
til at planlægge med vækst for øje.

