
Női Szolgálatok munkája 
 

 

 

Befelé irányuló szolgálat, a gyülekezet közössége felé, a családokért, idősekért, a 

gyülekezet nőtagjaiért. 

 

Kifelé irányuló szolgálat, a gyülekezeten kívüli hölgyekért, barátokért, munkatársakért, 

szomszédokért, egyéb meghívottakért. 

 

 

1. A női misszió kifelé irányuló szolgálata: 

 

- Olyan nőket megkeresni, akik elmaradtak a gyülekezetből, régi tagok, azok 

családtagjai. Megkereshetjük őket többféle módon, a legfontosabb, hogy érezzék, 

hogy odafigyelünk rájuk. 

 

- Ha olyanokat ismerünk, akik szegények, készíthetünk ajándékkosarat, amelyben  

          szükséges élelmiszereket ajándékozhatunk nekik. Ha a kiválasztott személy nem     

szorul ilyen típusú segítségre, akkor is megajándékozhatjuk, mert egy ajándékkosár 

pár egészséges élelmiszerrel és egy kis gyümölccsel kedves gesztus lehet. Ne legyen 

drága, nem az a cél! 

 

- Látogassuk meg azokat, akik betegek, segíthetünk a gyógyszerek beszerzésében, az  

      ételszállításban vagy az arról való gondoskodásban, esetleg megszervezésben.  

      Időseknek segíthetünk a bevásárlásban, esetleg hivatalos ügyintézésben,  

      csekkfeladásban, a házban vagy a ház körüli egyéb munkákban. 

 

- Felkereshetünk leányanyaotthonokat, ahol szükség szerint olyan csomaggal 

kedveskedhetünk, ami a mamának vagy a babának hasznos. 

 

 

2. A női misszió befelé irányuló szolgálata: 

 

- Családi Agapé ünnepet szervezhetünk, amikor a férj áldást mondhat a feleségére és a 

gyermekeire, vagy ha nem olyan bátor, akkor bibliai igét mondhat vagy olvashat fel 

számukra.  Ha egyedülálló is jelen van a gyermekeivel, akkor nekik külön kell igét 

választani, pld. „ Férjed a te teremtőd … Ésa.54:5.”  Legyen egy kellemes együtt 

töltött idő a családoknak. 

 

- Családi imakör, melyet a délutáni óra után is meg lehet tartani. Szülőket, 

nagyszülőket hívjunk (míg a gyerekeknek esetleg próba van… ), hogy a gyerekekért, 

unokákért imádkozzanak együtt.  

 

- Titkos testvérnő. Neveket bizalmasan kiosztunk, hogy senki ne tudjon a másikról! A 

kapott személyért 2-8 héten át imádkozzunk. Csak ez után derüljön ki, hogy ki-kiért 

imádkozott. Ezt az alkalmat egy vasárnap délelőttjén, egyszerű zsúrral, 

szeretetvendégséggel egybeköthetjük, és így tehetjük egy bensőséges alkalommá. 

Beszélhetünk az eltelt időszak alatt szerzett tapasztalatainkról is! 

       

      Imádkozás idején kártyával, pár gondolattal lehet bátorítani a másikat, de a borítékot  

      úgy kell „otthagyni”, hogy ne derüljön ki kitől származik! Cél: szorosabb kapcsolatot 

      kiépíteni a másik testvérnővel!   

 



- Idősek napja. Ezen a napon a fiatalabbak szolgálnak az idősebbeknek a 

gyülekezetben, vagy háznál, ha ott van rá szükség. Legyen ének-zene szolgálat, 

esetleg ajándékcsomag (ha beteg), vagy közös étkeztetés, de a lényeg, hogy mindent a 

fiatalok szervezzenek és készítsenek el! 

 

- Imareggeli. Gyülekezetnél, közösségi délelőtt. (Külön részletezve.) 

 

- Gyülekezeti gyereknap. Olyan kreatív program szervezése, gyülekezetben vagy a 

természetben, amikor mozoghatnak, játszhatnak és általa bibliai igazságokat 

sajátíthatnak el a gyerekek. Pld.: 

 

 Reggeli áhitat - Jézus szereti a gyermekeket témában- 5 percben, 

 

 az egészség 8 (vagy 12) alapelve, 

 

 torna, 

 

 bibliai játékok, fejtörők, 

 

 túra a természetben, kisebb területen elrejtett dolgok megkeresése, 

 

 sport a természetben, akadályverseny…stb. 

 

- Főzőtanfolyam. Tapasztalatcsere, tanulás, tanítás, növekedés az egészséges  

            ételkészítés területén is. Egy kifelé irányuló tanfolyamot is lehetne szervezni, amelyet 

közösen lehet megtervezni és megszervezni.  

 

 


