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JÖVŐKÉP: 

Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az 

Ő akaratát, az Isten közelében megértett értékek mellett hűségesen kiáll, azokra  alapozva felelős közösségi döntéseket 

hoz, minőségi szolgálatot végez az Evangéliumot társadalmi különbségeket áthidaló módon hirdető, a szélesebb egyházi 

folyamatokra érzékeny, diakóniájában erős közösségként Isten dicsőségére. 

 

 

KÜLDETÉS: 

 

A jövőképből fakadó küldetésünket abban ismertük fel, hogy 

1. A gyülekezet elkötelezett módon figyelje Isten útmutatásait, és annak megvalósításához megfelelő eszközöket 

találjon. 

2. A Biblia alapján közösen mérlegeljük felismeréseinket, döntéseinket, és felelősen vállaljuk azok következményeit 

függetlenül a társadalmi elvárásoktól. 

3. A gyülekezet társadalmi és kulturális különbségeket szem előtt tartó specifikus szolgálatot működtessen. 

4. Lehetőségeink szerint támogassuk a gyülekezetünk által képviselt értékekre nyitott gyülekezeteket, közösségeket, 

folyamatokat, szolgálatokat. 

5. Teremtsük meg a színterét annak, hogy a családok egésze fejlődhessen hitben a gyülekezetünkben. 

6. A gyülekezet váljon érzékennyé közösségünk elesettebb, gyengébb tagjainak felkarolására. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.A gyülekezet elkötelezett módon figyelje Isten útmutatásait, és annak megvalósításához megfelelő eszközöket 

találjon. 

HOSSZÚ KÖZÉP RÖVID 
I.1 

A gyülekezet túlnyomó többsége 

érzékennyé válik Isten útmutatására. 

I.1.1 

A gyülekezeti tagok tanítják egymást arra, 

hogyan lehet felismerni Isten útmutatását. 

I.1.1.1 

A gyülekezet tagjai tanítást kapnak  Isten 

útmutatásának felismerésére. 

  I.1.1.2 

A gyülekezet egyre jobban képes 

beazonosítani Isten útmutatása 

felismerésének akadályait. 

  I.1.1.3 

A gyülekezet bizonyságtételeken keresztül 

impulzusokat kap arról, hogy lehet 

beazonosítani Isten útmutatását. 

 I.1.2 

A gyülekezet megkérdőjelezhetetlen 

értékként mutatja fel az Isten útjának 

tanulását. 

I.1.2.1 

Világossá válik, hogy Isten útját tanulni 

kell. 

  I.1.2.2 

Tudatosul, hogy milyen kockázattal jár, ha 

valaki ösztönösen keresi Isten útját. 

I.2 

A gyülekezet túlnyomó többsége megosztja 

hitéleti felismeréseit. 

I.2.1 

A gyülekezet tagjai tisztában vannak a 

gyülekezetben betöltött egyéni 

felelősségükkel. 

I.2.1.1 

Világos tanítást kapnak az elhívással, 

megtéréssel, keresztény felelősséggel 

kapcsolatban. 



  I.2.1.2 

A gyülekezet egyértelmű tanítást kap a 

teljes ember megtérésével kapcsolatban. 

  I.2.1.3 

Világossá válnak a gyülekezet különböző 

szintjein megjelenő egyéni felelősségek és 

lehetőségek 

 I.2.2 

A rendszeres bizonyságtételek 

megjelenítik a hála gondolatát. 

I.2.2.1 

nincs 

I.3 

A gyülekezet kipróbálta a 

gyülekezetépítéshez alkalmas és számára 

megfelelő eszközöket. 

I.3.1 

A gyülekezet tudatosítja a 

gyülekezetépítési eszközeit. 

I.3.1.1 

A gyülekezet elemzi az eddigi 

gyülekezetépítési folyamatait. 

  I.3.1.2 

Új gyülekezetépítési szemléletet és 

eszközöket tanul. 

  I.3.1.3 

Megismer olyan gyülekezeteket, 

modelleket, amelyek paradigmaértékűek 

lehetnek. 

 I.3.2 

A gyülekezet tagjai képesek beazonosítani 

a gyülekezetépítés folyamatát támogató 

lehetőségeiket. 

I.3.2.1  

A gyülekezet tagjai segítséget kapnak 

kompetenciáik tisztázásához. 

I.4 

A gyülekezet eljut hitének arra a fokára, 

amelyben a hála alapvetően határozza meg 

az Istenhez való kötődését. 

I.4.1 

Hangsúlyossá válik a tanításban, hogy Isten 

cselekedete hogyan jelenik meg az ember 

életében. 

I.4.1.1 

A gyülekezet tagjai segítséget kapnak 

ahhoz, hogy különbséget tudjanak tenni 

Isten és az ember cselekedete között. 



  I.4.1.2 

A gyülekezet tagjai eszközöket kapnak 

ahhoz, hogy felismerjék Isten központi 

szerepét az életükben és szolgálatukban. 

 I.4.2 

A rendszeres bizonyságtételek 

megjelenítik a hála gondolatát. 

I.4.2.1 

A gyülekezet tagjai lehetőséget kapnak a 

tanítvánnyá válás folyamatában való 

fejlődésre. 

  I.4.2.2 

A gyülekezet tagjai eszközöket kapnak a 

bizonyságtételhez. 

2.A Biblia alapján közösen mérlegeljük felismeréseinket, döntéseinket, és felelősen vállaljuk azok következményeit 

függetlenül a társadalmi elvárásoktól. 
 

II.1 

A gyülekezet ismeri és működteti a döntési 

folyamatainak különböző szintjeit. 

II.1.1 

Világossá válik, hogy melyik gyülekezeti 

szint mivel kapcsolatosan hozza meg 

döntéseit. 

II.1.1.1 

Egyértelművé válnak a gyülekezeti szintek. 

II.2 

A gyülekezet megértette, hogy döntéseinek 

következményeit vállalnia kell. 

II.2.1 

A különböző szinteken meghozott 

döntésekért vállalt felelősségek 

tudatosításra kerülnek. 

II.2.1.1 

nincs 

II.3 

A gyülekezet döntéseiben alapként tekint 

az egyház Istentől kapott elsődleges 

küldetésére. 

II.3.1 

A gyülekezet tisztában van az 

egyházküldetésével. 

II.3.1.1 

A gyülekezet célzottan tanulmányozza 

Isten egyházra vonatkozó tanításait. 

  



 II.3.2 

A gyülekezet képes különbséget tenni a 

gyülekezet értékvilága és az 

egyéni/csoportos érdekek között. 

II.3.2.1 

Tudatosításra kerülnek a gyülekezet 

értékei. 

  II.3.2.2 

A gyülekezet tiszta rendszereket 

működtet. 

  II.3.2.3 

A gyülekezet közösségi szinten képviseli az 

értékeit. 

3.A gyülekezet társadalmi és kulturális különbségeket szem előtt tartó specifikus szolgálatot működtessen. 
 

III.1 

A gyülekezet megteremti a színtereit és 

feltételeit specifikus szolgálatának. 

III.1.1 

A gyülekezet világos koncepcióval 

rendelkezik. 

III.1.1.1 

Kialakul a specifikus szolgálat szolgálóköre. 

  III. 1.1.2 

Behívjuk a specifikus szolgálat 

megvalósításában közreműködő külső 

partnereket. 

  III.1.1.3 

A megvalósítók újragondolják a specifikus 

szolgálat koncepcióját. 

 III.1.2 

A gyülekezet rendelkezik a megfelelő 

erőforrásokkal. 

III.1.2.1 

Megtörténik a szükségletek 

feltérképezése. 

  III.1.2.2 

Feltérképezzük a belső erőforrásainkat.  
  



  III.1.2.3 

Megtörténik a külső erőforrások 

feltérképezése. 

III.2 

A gyülekezet specifikus szolgálata 

folyamatos kapcsolatot működtet 

célcsoportjával. 

III.2.1 

Kialakulnak a kapcsolatok a gyülekezet 

területén élő szegény családokkal. 

III.2.1.1 

A külső partnerek és a saját információk 

összegyűjtése a rászoruló családok 

érdekében.   

  III.2.1.2 

Tisztázódnak a programba kerülés 

feltételei. 

  III.2.1.3 

Megtörténik az elsőkapcsolatfelvétel a 

családokkal. 

4.Lehetőségeink szerint támogassuk a gyülekezetünk által képviselt értékekre nyitott gyülekezeteket, közösségeket, 

folyamatokat, szolgálatokat. 
 

IV.1 

A gyülekezet megfelelő támogatási és 

képzési rendszerrel rendelkezik,amit 

kommunikál. 

IV.1.1 

Rendelkezésünkre állnak megfelelő 

kommunikációs felületek. 

 

IV.1.1.1 

Meghatározásra kerülnek a megfelelő 

kommunikációs felületek. 

  IV.1.1.2 

A kiválasztott kommunikációs felületek 

feltételeinek biztosítása. 

 IV.1.2 

Elkészülnek a gyülekezet képzési 

programjai. 

IV.1.2.1 

Összegzésre, értékelésre kerülnek az 

eddigi képzések tapasztalatai. 

  IV.1.2.2 

Rendelkezésünkre állnak szakmai és egyéb 

erőforrások. 



 

  IV.1.2.3 

A gyülekezet alkalmas tagjai külső és belső 

képzéseken vesznek részt.  

 IV.1.3 

A gyülekezet rendszeresen adakozik a 

képzési, támogatási szolgálatáért. 

IV.1.3.1 

A támogatott gyülekezet időnként 

beszámol az ott zajló munkáról. 

  IV.1.3.2 

Növeljük a gyülekezet adakozási 

felelősségét. 

  IV.1.3.3 

Hangsúlyossá válik, hogy a képzési, 

támogatási folyamat a gyülekezetünk saját 

szolgálata. 

 IV.1.4 

A gyülekezet impulzusokat keres hazai és 

nemzetközi egyházi folyamatokról. 

IV.1.4.1 

A képzési folyamat íve megtervezésre 

kerül. 

  IV.1.4.2 

Feltérképezésre kerülnek azok a 

szemléletek, modellek, paradigmák, 

amelyek, új, megfelelő impulzust adnak 

gyülekezetünknek. 

5.Teremtsük meg a színterét annak, hogy a családok egésze fejlődhessen hitben a gyülekezetünkben. 
 
  



6.A gyülekezet váljon érzékennyé közösségünk elesettebb, gyengébb tagjainak felkarolására. 
 

VI.1 

A gyülekezet olyan rendszert működtet, 

amely a rendelkezésünkre álló eszközöket 

eljuttatja a gyülekezet szükségben lévő 

tagjaihoz. 

VI.1.1 

A gyülekezet megteremti a diakóniához 

szükséges feltételeit. 

VI.1.1.1 

Egyértelművé válik a gyülekezet számára a 

diakónia fogalma. 

  VI.1.1.2 

A gyülekezet tudatosan adakozik diakóniai 

célokra. 

  VI.1.1.3 

A gyülekezet tagjai felvállalják a diakónia 

végzését. 

 VI.1.2 

A gyülekezet tisztában van tagjainak 

diakóniai szükségletével. 

VI.1.2.1 

Elkészül a gyülekezet diakóniai térképe. 

 VI.1.3 

A gyülekezet letisztult diakóniai 

koncepcióval rendelkezik. 

VI.1.3.1 

A gyülekezet világos cél- és 

eszközrendszerrel rendelkezik. 

 

 

 

 


