
Miért van szükség Női Szolgálatra? 
 

 

 

 A nők különböző módon működnek, sokfélék, sokszínűek, kreatívak. 

 

 A nők érzékenyebben reagálnak, jobban hajlanak a lelki rezdülésekre, dolgokra, 

eseményekre. 

 

 A nőknek szükségük van ápolásra/gondozásra. Mivel sok önkéntes szolgálatot 

végeznek a gyülekezetben, szeretetmunkában, szükség van a velük való foglalkozásra. 

 

 

A Női Szolgálatok osztályának munkája nem egy önálló munka, hanem az egyházi 

szolgálatok szerves részét képezi. Nem feminista kezdeményezés, hanem Isten ügyét kívánja 

szolgálni a gyülekezettel együtt. Pontos elképzelések és tervek alapján kell végezni. 

 

Bármilyen munkát végzünk, meg kell osztani a feladatot másokkal is, hogy ne sorvadjon el a 

szolgálat és ne egy ember roppanjon bele! 

 

Nem szervezőnek, hanem szolgálattevőnek kell lennünk. Nem csak szavakra van szükség, 

hanem leginkább a tettekre. 

 

A cél, hogy mindannyian közelebb kerüljünk Jézushoz! 

 
Nem szabad leterhelni magunkat, ezért pontos terveket kell lefektetni. 

Kapcsolatot kell teremteni és kiépíteni tag és tag között, Krisztusi közösséget. 

Ha egy új tag 6 hónap alatt nem tud 6 baráti kapcsolatot kialakítani a gyülekezetben, ki fog 

maradni!!! 

Senki sem akar oda járni, ahol a gyülekezet nem érzi hiányát! 

 

A szolgálat kulcsszavai tehát: 

 

 törődni            →     egymással 

 

 tartozni        →      valahová 

 

 jelentőséggel bírni    →      fontos vagyok 

 

 

Fedezzük fel és nevezzük meg, mi fontos a gyülekezet számára. Egy dolog nem lesz kivétel 

nélkül mindenkinek jó, de ez ne legyen akadály. Terjesszük ki a szolgálatot és motiváljuk a 

nőket, vegyük alapul mások szükségleteit Istennel közreműködve, nem egyedül, hanem 

másokkal együttműködve. 

 

 Imaszolgálat  - ez az alapja ennek a munkának. 

 

 Korosztály - ajánlott és jó, ha vegyesen,  minden  korosztály képviselteti magát.  

 



 Hozzáállás – legyen elkötelezett és szenvedélyes. 

 

 

 

 

 

A női közösségi szolgálat és a programok célja: 
 

 a gyülekezet női imaközösségének kialakítása, megerősítése és elmélyítése, 

 

 kapcsolattartás, amely által a felszínestől eljutunk a bensőséges 

kapcsolatokig,  

 

 Istenhez vezetni embereket, így egyénileg is egyre közelebb kerülni Hozzá, 

 

 közös teherhordozás, 

 

 a hitben való megerősödés. 
 


