Főbb tevékenységeink
Sokféle tevékenységet végzünk, amelyeknek közös eleme, hogy
ezekkel segítünk az embereknek visszaszerezni vagy megtartani
az életkedvüket. Tevékenységeinket Isten vezetése alapján
szeretnénk folytatni, esetenként átalakítani és bővíteni.
1. Átmeneti otthon
1. szeretnénk két független lakrészre bontani, ehhez
még nem áll rendelkezésre a fedezet
2. ciklusosan cserélődve új lakóknak segíteni
2. Karitatív és kétkezi segítségnyújtás
1. csomagküldő és személyes segélyező szolgálat
2. sok településen önkéntes munkatársakkal
3. erősíteni szeretnénk a ház körüli, kétkezi segítő
akciókat
3. Mentorálás, lelki tanácsadás
1. gyakorlati, hétköznapi megoldásokat nyújtunk
2. aktivitásra, szellemi harcra buzdítunk
3. segítünk belső gyógyulást és szabadságot nyerni
Krisztusban
4. e g y r e
többet
vállalunk
a
bentlakásos
mentorálásban, szálláshelyeket bővítünk
4. Konferenciák, előadások
1. felekezetközi rendezvények a hívők egységének és
megújulásának, szolgálatba állásának elősegítésére
2. Isten mai munkálkodásáról, a Szent Szellemben való
gyakorlati életről
3. c s a l á d i
témákról,
helytállásról

nemzeti

felelősségről,

5. Írás, kiadói tevékenység
1. hiánypótló témákban
2. gyakorlatias irányba hatóan
3. külön figyelemmel a gyermekek és fiatalok számára
mai színvonalú, aktuális üzenetű írásokkal,
digitálisan is

4. induló projektünk a „Teremtő Isten” -központú
szemlélet megalapozása gyermekekben
6. Gyülekezeti közösség működtetése (Orgoványon)
7. Cigánymisszió
1. Orgoványon és Izsákon
2. készek vagyunk másfelé is nyitni
3. kapcsolódó feladatként szeretnénk erősíteni a
gyakorlati
segítségnyújtást,
elsősorban
oktatással, felzárkóztatással, tehetséggondozással
és szemléletformáló tanfolyamokkal, személyes
mentorálással, családlátogatással
8. Feltöltődés, rekreáció
1. elcsendesedés Istennel missziós központunkban
2. testi-lelki-szellemi
feltöltődés,
gyógyulás
fontosságának tanítása és erre a lehetőség
biztosítása
3. kiégés megelőzése, vagy abból való helyreállás
9. Misszionáriusok támogatása
1. nyugatról kelet felé

utazó

misszionáriusoknak

pihenő, bázis, szálláshely, raktár
2. szolgálók ellátása, szolgálati utak és személyes
beszélgetések lebonyolítása, tolmácsolás
10. Egyedi projektek

Most kibontakozó projektjeink
Isten

indítására,

többnyire

a

működő

tevékenységeink

megtartása mellett, új szolgálati területek útkészítésén
dolgozunk. A szükség óriási, és a magyar társadalom nyitott.
Most nyitottuk meg a Mária Otthont
Bajba jutott anyák és gyermekük átmeneti segítése
testi-lelki-szellemi komplexitásban
Nemrégiben kiürült ingatlanrészünk bevonásával,
kis fejlesztéssel

3 anyával, gyermekekkel összesen max. 8 fővel
Kétkezi segítségnyújtás elesett emberek számára
házkörüli munkákban
Induló tervünk 2019-re kb. 3-5 háznál, összesen
kb. 5-10 napi intenzív munka
Creation Magazin magyar nyelvű kiadása és terjesztése
Egy jól ismert, tekintélyes, Istenre mutató,
teremtéstudományi magazin, egyelőre csak angol,
kínai és finn nyelven, ill. részben németül és
spanyolul elérhető.
Megállapodtunk az ausztrál kiadóval egy magyar
nyelvű projektről és 2019. első felében tervezzük
a munkacsoport felállítását, keressük az anyagi
hátteret
További, gyermekeknek szóló, megragadó kiadványok
kiadása, amelyek az őket körülvevő világi életszemlélet
helyett a Teremtő Isten ismeretét csepegtetik a szívükbe
Kedvező áron megvásárolt szolgálati lakás és raktár
utolsó részletének kifizetése és a szükséges minimális
felújítás (melléképület tetőjavítás, fürdőszoba
felújítás, szobai csőtörés kár utáni helyreállítás, és
az elmaradt általános karbantartások). Ezek teljesülése
után a szolgálati lakás bevonásával egy család bevonása
a naponkénti aktív misszióba.

