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pagtitipon
1 GOD loves isang Gathering
Tagasuporta matugunan sa isang Gathering bawat 7 th araw (Masayang araw) ng linggo.

Ang tunog ng bell (S) opsyonal labas at Glockenspiel o Organ sa loob ng simula at tapusin ang isang
pagtitipon. Ang pinaka-senior Elder pumapasok Inaanyayahan Supporters, mga bisita, mga bagong
dating. Binabalangkas meeting program. New-Age time-pamamahala ay ginagamit.

A Gong o Bongo tawag sa panalangin. dadalo stand (May sakit o kapansanan sit) ilagay ang
kanilang mga kamay nang sama-sama mukha patungo sa sumisikat na araw (Sa loob, sa labas
ay hindi kailanman tumingin nang direkta sa Sun)

at manalangin: Araw-araw at Theme panalangin. Ang pulong na programa ay nagaganap
ngayon.

Musical tunog ay ginagamit para sa pagbubukas at pagsasara (Glockenspiel, Organ

.. ) , nagdarasal at iba pang bahagi ng programa (Gong o Bongo ..) . Kung may isang Kasayahan day
tema, ang Pagtitipon sumusunod sa temang ito sa pagsamba, mga aktibidad, palamuti at display. Ang
programa ay nagpapanatili sa mga lokal na tradisyon buhay: idyoma, damit, inumin, pagkain, musika,
sayaw, customs ..

Ang ika-1 Gathering ng buwan Inaanyayahan mag-asawa na nag-sign isang 'Holy
Matrimony Contract' sa nakaraang buwan.
Ang 2nd Gathering ng buwan Inaanyayahan ang bagong ipinanganak na sa mga nakaraang buwan.

Ang ika-3 Gathering ng buwan Inaanyayahan ang mga bisita na nangako na maging isang tagataguyod.
Ang ika-4 na Pagtitipon ng isang buwan ay sumasalamin sa mga tagasuporta at mga miyembro na namatay ng
nakaraang buwan.
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meeting tuntunin ng magandang asal
Tagasuporta bisitahin ang isang Gathering at hikayatin ang iba na bisitahin ang. Sila ay nananalangin pagsamba,
makihalubilo, pag-usapan, makipag-chat, kumain (Walang junk food) , uminom ng (Non alcoholic) , Kumanta,
sumayaw, tumawa, maglaro, magtugma, ..

Ito ay ang iyong Gathering enjoy, gawin itong trabaho!
Aktibong paglahok ay humantong sa mga karanasan. Karanasan ay mahalaga; gusto naming
ibahagi ito sa iba. Gusto naming talakayin ang aming mga karanasan sa iba. Ito ay
nagdaragdag ang aming relasyon sa iba. Tumaas na magandang relasyon isalin sa
kaligayahan.
Upang gawin ang mga karanasan sa trabaho doon ay kailangang maging iba't-ibang. Mga Paksa sakop ay
maaaring masakop Gathering gawain, ang Batas Tagapagbigay ng Manipesto, Shun listahan, kaalaman,
kasalukuyang balita, libangan, interes, mga lokal at panlalawigang pamahalaan. Huwag kang mahiya!

Discussion-Etiquette: Makinig malapit nang walang interrupting isang speaker. Sagot passionately nang
hindi nagiging kasuklam-suklam, agresibo o bastos. Human relasyon ay umaasa sa mga simbuyo ng
damdamin, kompromiso, pagpaparaya.
Upang palaganapin ang isang sitwasyon; sumasang-ayon sa hindi sumasang-ayon.
Sa lahat ng mga Pagtitipon, Supporters, mga bisita, mga Nakatatanda at mga Miyembro ay natugunan bilang
tagapag-ingat tagapag-alaga (1st pangalan) ang lahat ay pantay-pantay. Nakatatanda at mga miyembro ay mga lider
na may honorary pamagat. Mga pamagat na ito ay ginagamit lamang sa labas ng Gathering sa publiko o sa mga
komite.

bago Meeting
Bago ang isang Gathering maaaring gaganapin Elders (Tingnan Klan, 7 Tribes) maghanda ng isang program at
mag-ayos ng venue. isapubliko Gathering (Kapag, kung saan, mga direksyon) , Media release, .. Isaayos,
transportasyon para sa mga may kapansanan, maysakit, matatanda ...

pagkatapos ng Meeting

Lumahok sa aktibismo. Ikalat ang mensahe ng 1 NG DIYOS 1 PANANAMPALATAYA 1 Church Universe
Tagapag-ingat tagapag-alaga at Law Giver Manifest.
Mag-imbita ng mga tao sa iyong Gathering.

Higit pang pagbabasa, pag-aaral, embracing, ..
simula (Tingnan 1 Faith) pagsisimula ng isang Gathering; Family Tree (Tingnan 1 Church)
katapusan
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