Utdyping av

VISJONEN
til OKS

Å sette et

Varig

Avtrykk

være TYDELIG. Dette betyr at det finnes en saltkraft

om vi ønsker å være synlig og folkelig, så er vi

men vi er kalt til å ha reell positiv innflytelse. Kir-

og fremst et sted kun for aktiviteter og sosiale ar-

merksomhet.

formål å se mennesker bli født på ny og få sine liv

Vi bygger for langvarig og trofast
tilstedeværelse.

Synlig

Tydelig

kommuniserende og anvendelig. De gode nyhe-

OKS er folkelig, relevant, utadvendt, forståelig,
tene kamufleres ikke gjennom intern sjargong eller

et språk som kun høster poeng hos våre egne. Vi
tilstreber oss det å gjøre oss forstått. Dette er ikke
det samme som å gjemme bort evangeliet eller

å gå på kompromiss med vår frimodighet. Tvert
imot, handler det om å gjøre evangeliet SYNLIG.

Vår jobb er ikke å forandre
evangeliet for å gjøre det relevant,
men å vise hver generasjon og hver
kultur hvor relevant evangeliet er.

I forlengelsen av det å være SYNLIG, tror vi på det å

OKS er kommet for å bli i sine lokalsamfunn. Selv

i vårt virke og en substans i vår tro. Vi er ikke først

ikke drevet av stunts som kun gir kortsiktig opp-

rangementer – vi er en filial av Guds rike, med det
forvandlet. Et eksempel gjelder i måten vi bygger

ungdomsarbeid. Det er ikke noe formål for oss å
bare være «et rusfritt aktivitetsalternativ», fredagsklubb eller annet.

formidles på et språk ingen forstår, vil ikke bud-

Vi ønsker å formidle evangeliet til en
generasjon som ikke kjenner Jesus
og å utruste neste generasjons
ledere til å stå for noe og lede med
karakter og integritet.

skal ikke være drevet av frykt, eller at vi skammer

Kombinert med verdiene om folkelighet, skal

Vi kan ha verdens beste budskap, men hvis det

skapet nå frem. Vårt ønske om å være forståelig
oss over noe som helst av det vi står for.

Det gjelder både en klar forkynnelse av evan-

geliet, frimodig formidling både av dåp og åndsdåp, forbønn, helbredelse og Guds kraft, giver-

tjeneste og økonomi, samt bygging av den lokale
kirken og det å ta eierskap i den.

Vårt DNA og vårt fokus er at
vi arbeider med språket og
formidlingen for at ikke budskapet
skal bli gjemt i en kristen kultur
verden ikke forstår eller kjenner til.

og

det også være fylt av humor, latter, glede – og vi
skammer oss ikke over å servere både «BRØD OG
SIRKUS».
Verdien «tydelighet» har heller ikke å gjøre med

det å skulle uttale seg i alle slags politiske spørsmål,

verdispørsmål, debatter og offentlige samtaler. Det
har ingen hensikt i at vi som kirke skal «ta parti» el-

ler uttale oss om bestemte verdispørsmål i samfunnet. Dette overlater vi til de som har et spesielt kall til

å være på disse arenaene. Vårt formål er ikke først

og fremst å «forbedre» verdiene i samfunnet, vårt
formål er å forandre menneskers liv, slik at samfunnet blir bedre som en konsekvens av dette.

Her må vi også ha visdom og selvbeherskelse i å

vurdere hva som gir suksess på kort sikt og hvilke
arrangementer som «drar oppmerksomhet», uten
at det samtidig er en langsiktig plan som kirken er
dedikert til.

OKS skal ikke drive sin virksomhet i en avkrok,
ken er ment å være en instans nærmiljøet ikke
ville være foruten.

Vi ønsker også å sette avtrykk
gjennom å ta sosialt ansvar,
bekjempe fattigdom, urettferdighet
og undertrykkelse på alle nivåer,
enten gjennom egne initiativ eller
med våre samarbeidspartnere.
Vårt sterkeste våpen og vårt tydeligste fokus med
avtrykket vi setter, vil imidlertid alltid være konsentrert omkring evangeliet, forkynnelsen og av-

trykket vi setter gjennom at mennesker får møte
og oppleve Jesus.

