Justnes misjonskirke
«- med hjerte for Gud og mennesker»

Våre verdier
Vi vil være en menighet som er:
Jesusfokusert:
Vi tror at Jesus kom til verden for å dø for våre synder, og at vi er frelst av nåde ved tro
alene. Vi ønsker at menighetens fokus på Jesus fører til at mennesker blir kjent med Jesus,
og tar imot frelseren som Herre i sine liv.
Menigheten er ikke vår, den tilhører Jesus. Det er Han som har startet den, og det er Han
som fortsetter å gi den vekst. Det er Ham det handler om! Vi vil derfor hjelpe hverandre å
være opptatt av Jesus, og å søke Hans vilje for Hans menighet og våre liv.
Heb 12,2: Med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.
Apg 17,28a: For det er i ham vi lever, beveger oss og er til.
Bibelsentrert:
Vi vil at bibelen skal være vår rettesnor og veileder, og at Bibelen skal bli forkynt på en måte
som gjør den levende og relevant i menneskers liv. Vi vil at det skal være naturlig å lese i
Guds ord når vi samles, uansett hvor vi samles og hva vi samles til. Vi tror at Bibelen er Guds
ord, og at det som står i Bibelen er sant.
2 Tim 3,16-17: Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning,
veiledning og oppdragelse, så det mennesket som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all
god gjerning.
Relasjonsorientert:
Vi vil være en raus og inkluderende menighet hvor det er plass for alle mennesker i alle
livsfaser og livssituasjoner, og at vi som menighet viser Guds godhet til dem som er rundt
oss. Vi ser verdien av at vi møtes i både små og mellomstore grupper, og i gudstjenesten
som er vår hovedsamling.
Vi vil at relasjonene skal være med å utruste mennesker til å ha en slitesterk hverdagstro, og
vil skape et godt samarbeid mellom menigheten og hjemmet.
Joh 13,34-35: Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal
dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har
kjærlighet til hverandre.
Apg 2, 41-47: den første menigheten.
Fil 2, 3-5: Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de
andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La
samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!

Tilstede:
Vi ønsker å være tilstede, inkluderende og synlige i nærmiljøet, og bidra med positive
arrangementer i våre nærområder. Vi ønsker at det skal være lett å komme i kontakt med
oss som menighet, og at vi som menighet er tilstede for våre medmennesker.
Matt 5,13-16: Dere er jordens salt! ... Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan
ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter
den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de
kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!
Misjonal:
Vi vil være utadvendte og misjonerende. Vi ønsker at alle mennesker skal få ta del i det liv
Gud har for dem, og vi vil være med å dele evangeliet med våre medmennesker. Vi ønsker at
misjonsarbeidet skal bidra til at menigheten vokser lokalt, og at Guds menighet vokser
nasjonalt og internasjonalt.
Joh 3,16: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den
som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Mark 16,15: Og han sa til dem: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har
skapt!
Ekte:
Vi vil være en menighet med integritet. Vi vil være ærlige om livene våre i menighet og
smågruppe, og være villige med å dele alle sider av våre liv. Vi vil være en menighet som
forkynner at Guds nåde er gitt til alle, og samtidig være utfordrende overfor hverandre for å
sammen ta steg i tro. Vi oppmuntrer og bygger opp våre medmennesker, og er rause med å
feire når andre lykkes. Vi vil at alle skal få utvikle sine gaver og drømmer, til Guds ære.
Jak 5,16a: Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet.
2 Kor 8,21: For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for
mennesker.
Luk 6,31: Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.

