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Istentisztelet, vasárnapi iskola, büfészolgálat, dicsőítés, igei szolgálat, programvezető (MC)
- Az istentiszteleti alkalmaink legyenek vonzóak a gyülekezethez tartozóknak csakúgy, mint a vendégeknek. A szeretet és elfogadás légköre
legyen a meghatározó, hogy élmény legyen részt venni a programokon
Apcsel 2:42; 46-47
- A gyerekek is örömmel és önként jöjjenek, jól érezzék magukat, és olyan tanításokat kapjanak, amik közelebb viszik őket Istenhez
Apcsel 16:5
- A tanítások, a dicsőítés, az MC közbeszéde és minden egyéb szolgálat segítse elő az Istennel való közvetlen találkozást, a lelki épülést,
Isten személyre szóló akaratának megértését
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Nők közötti szolgálatok: női Bibliatanulmányozás, a foltvarró klub
- Fontos, hogy a nők olyan lelki közösségre, barátságokra tegyenek szert, ahol őszintén, egymást támogatva, erősítve épül a hitük, az őket
1 Timóteus 2:9
érintő kérdésekre együtt találnak választ a Bibliában
Lukács 10:38-42
- Olyan közösségek legyenek ezek, ahová könnyen el tudnak hívni más nőket is, és ahol nyíltan és hitelesen tudnak beszélni Krisztusról,
bizonyságot téve a bennük lévő reménységről

Sz

Férfiak közötti szolgálatok: férfi klub, férfi Bibliatanulmányozás
- Olyan programok kialakítása, ami vonzó a férfiak számára, ahol őszintén és nyíltan tudnak beszélni az őket érintő kérdésekről,
1 Timóteus 2:8
problémákról, kihívásokról
1.Krónika 7:40
- Ezeken a programokon keresztül a férfiak számára vonzóvá váljon a hit és Krisztus követése, sikerüljön új és új embereket megismerni és
meghívni ezekre

Cs

Ifi, Tini Ifi, Hittan
- A tinédzsereket megszólítani a saját nyelvükön, érthetővé tenni számukra az evangéliumot, segíteni őket a lázadó korszakukban, hogy
Istennel együtt fedezzék fel a világot
1 Timóteus 4:12-16
- A fiatalokat érintő kérdésekre, kihívásokra hiteles és hatékony válaszokat adni, segíteni nekik felépíteni az életüket, megtervezni a
2 Timóteus 2:22
jövőjüket, mindezt Istenben megalapozottan és elkötelezetten
- A hittan-oktatáson keresztül elért fiataloknak bemutatni Istent és vonzóvá tenni a kereszténységet – megtalálni az utat, amin keresztül őket
és családjaikat is elhívjuk a gyülekezeti alkalmakra
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Külmissziós szolgálatok, Táborok, Családi napok
- A gyülekezetünk által végzett szociális munka, az elesettek felkarolása akár a közvetlen környezetünkben, akár távolabb vagy éppen
határon túl történik, reménységet és örömhírt vigyen, segítsen betölteni a fizikai és lelki szükségleteket egyaránt
- Nyári táborok, amiket szervezünk vagy részt veszünk benne. Ezek komoly lehetőséget jelentenek, hogy elérjünk sok fiatalt és hatással
lenni az életükre. Legyen szó a Grain Game táborokról, az angol táborról, a tini táborról, vagy más alkalmakról, amikben besegítünk
- Családi napokat szervezni, ahol a gyerekek és a szülők eltölthetnek egy délutánt a gyülekezetben, szervezett és minőségi, evangélium
központú programok kíséretében

Jakab 1:27
Apcsel 1:8

Továbblépés, ószövetségi felfedező és Angol Biblia tanulmányozás
- Az ószövetségi bibliai felfedezőn keresztül igazán megérteni az Ószövetség és Újszövetség kapcsolatát, Isten üdvtervét és jobban
megismerni a Bibliát
Ézsaiás 54:2-3
- Az angol nyelvet felhasználva, a Bibliát tanulmányozva egyre vonzóbbá és érdekesebbé tenni a keresztény hitet, megszólítani új
Józsué 1:8
embereket, hitelesen képviselni Istent közöttük
Máté 5:17-19
- Lassan időszerűvé válik új gyülekezeti helyszín keresése. Olyan ingatlant kell találnunk, ami érezhetően nagyobb, mint a mostani, állandó
bérlői lehetünk, meg tudjuk fizetni, elég kiszolgáló helyiséggel rendelkezik, jó helyszínen van, stb... Ebben van szükségünk Isten
vezetésére, és a közös keresésre, imádságra!

