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2018

Isten hozta a GLS
Nemzetközi Vezetői Konferencián!
Nagy megtiszteltetés, hogy ezt a két napot velünk tölti.
Lényegét tekintve a vezetés nem más, mint formálás. A világ minden táján az önhöz hasonló – a vállalkozásokat, az egyházakat, az oktatást, a kormányzati szerveket, a családokat
képviselő – nők és férfiak igyekeznek azáltal kiterjeszteni vezetői képességeiket, hogy a
GLS konferencián tanultakat alkalmazzák közösségeik, gyülekezeteik átformálására. Az ön
átformáló ereje számít!
Egy független kutatás megerősítette, hogy a visszatérő résztvevők 87%-a számol be magasabb küldetéstudatról és megelégedettségről mind személyes, mind szakmai életében.
Ezért is bátorítjuk önöket, hogy a GLS személyes fejlődésének ne csupán évi egyszeri alkalma legyen, de használjanak ki minden lehetőséget, mellyel szintet tudnak lépni – például
ingyenes GLSnext applikációnkkal.
Amint a tervezett átmenet jegyében leköszönő elnökként átadom a vezetési jogokat és kötelességeket utódomnak, dr. Tom de Vriesnek, mindketten őszintén bízunk abban, hogy ön
a konferenciáról ebben az évben is megújított látással, új inspirációval és olyan gyakorlati
tudnivalókkal távozik, melyeket azonnal tud munkájában alkalmazni Isten dicsőségére.
Csatlakozzon hozzánk, hogy együtt imádkozzunk a világ 400.000 vezetőjéért, akik további
128 országban várják a konferencia üzenetét, aztán pedig együtt ünnepelhessük, hogy
Isten milyen nagy dolgokat végzett el rajtunk keresztül.
Sok áldást kívánunk ehhez!

TOM DE VRIES
a Willow Creek Association
elnöke

GARY SCHWAMMLEIN
a Willow Creek Association
emeritus elnöke
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* A konferencia külsős előadói szakterületükön bizonyított képességeik és
teljesítményük alapján kapnak felkérést. Véleményük nem tükrözi szükségszerűen a Willow Creek Association vagy a Willow Creek Community
Church véleményét, és az előadási lehetőség biztosításából nem feltétlenül következik a nézeteikkel vagy az elkötelezettségükkel való azonosulás.
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ELSŐ ELŐADÁS
Páratlanul jobb
ANDY STANLEY

a North Point Ministries alapítója, az USA egyik legismertebb
gyülekezeti vezetője
• V
 ezető lelkipásztor a 6 Atlanta környéki és 30 nemzetközi
gyülekezetet számláló North Point Ministries-nél
• Hetente 70.000 ember felé szolgál
• Több mint 20 könyv szerzője

VÁZLAT
I. A siker boncolgatása

II. Páratlanul jobb

III. Elfogadott axiómák

IV. Felismerni, nem ellenállni

V. Ne kritizáljunk, tanuljunk!

VI. Tágra nyílt szem és elme

VII. „Hű” a „Hogyan” helyett

VIII. Kérdezzen páratlanul
jobbat!
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Egyéni reflexió: Írja le a legfontosabb üzenetet, melyet hazavisz ebből az előadásból!
„Mi volt a legfontosabb üzenet a jelenlegi helyzetemre vonatkozóan?”

1. ELŐADÁS

Ahogyan vezetői képességei fejlődnek, hisszük, hogy a Szentlélek kapcsolatba
akar lépni önnel, és a szívéhez akar beszélni. Ezért a következő kérdéseket önnek
készítettük el, hogy egyénileg vagy csapatban használja azokat. Reméljük, hogy ezek
a kérdések egészséges beszélgetéseket indítanak el, melyeket Isten felhasznál az ön és
csapata növekedésére.

Végezze el saját szervezeti auditját
Mérje fel először a csapat vagy a szervezet sikereit. Mi működik igazán jól? Írjon fel két-három
olyan dolgot, amit ismét végigcsinálna, ha meglenne a lehetősége egy új kezdetre.

A fentiek ünneplésre adnak okot. Az ön csapata hogyan tudná ezeket megünnepelni, hogy
változatlanul a szervezet életének középpontjában maradjanak?

1.

2.

3.

Andy Stanley abban látja sikereik titkát, hogy páratlanul jobbat tudtak létrehozni. Ön hogyan
jellemezné jelenlegi csapatát / szervezetét? (Jelölje be a legjellemzőbb meghatározást!)
Páratlan: A magunk nemében egyedülállók vagyunk, magunknak állítunk mércét.
Páratlanul rossz: N
 em azt tesszük, ami a küldetésünk; a versenytársak jobban csinálják
a dolgaikat.
Jobb: Azt tesszük, amit a versenytársaink, és jól.
Páratlanul jobb: Azt tesszük, ami a küldetésünk, és a versenytársaknál jobban csináljuk.
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Ha célkitűzésünk a páratlanul jobb elérése, mi az a két-három tanulság, melyet ön vagy
munkatársai a fenti értékeléssel szolgáltatott?

Minden missziós területen vagy gazdasági szektorban van egy érvényes modell, egy axiómarendszer, mely szerint a szervezetek működésüket kialakítják. Használja az alábbi táblázatot
az ön missziójában, illetve gazdasági tevékenységében érvényes modell leírására, és keressen
meg a modellben olyan két-három közös axiómát, mely meghatározza működési módját.
Missziós vagy gazdasági tevékenységünk
jelenleg érvényes modellje

A közös axiómák, melyek a modellt éltetik
1.

2.

3.

Hozzon létre olyan kultúrát, mely felismeri a páratlanul jobbat
Andy megosztotta velünk, hogy legtöbbünk nem fog létrehozni valami páratlanul jobbat, de
lehetőségünk van felismerni azt, ahelyett, hogy ellenállnánk. Szerinte négy úton juthatunk idáig:
1. Tanuljunk, ne kritizáljunk: Vegyünk számba pár olyan megoldást, hogy miképp maradhatunk
nyitottak és tanulhatunk folyamatosan missziós vagy gazdasági területeinken olyanoktól,
akik mélyreható változást tudnak elérni. Mit csinálnak a területeinken induló vállalkozások?

Ha esetleg most ön inkább kritikus, mint tanuló, hogy válhatna az utóbbivá?
Írja le két módját annak, hogy elkezdjen tanulni.
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1. ELŐADÁS

2. Tartsuk szemünket és elménket tágra nyitva: Kinek a külső, elfogulatlan
gondolatait keressük azért, hogy túllássunk a jelenlegi axiómákon és érvényes
modelleken, hogy megismerjük, amit még nem ismerünk? Írjon fel pár nevet
vagy forrást.

3. A „Hogyan” helyett használjuk a „Hű!”-t: Mi általában a reakciónk a csapat új, unortodox
gondolataira? Milyen választ adnának csapatunk tagjai? Hogyan befolyásolhatják ezek a
válaszok készségünket a páratlanul jobb megoldás felismerésére?

4. Tegyünk fel páratlanul jobb kérdéseket: Csapatként határozzanak meg egy új ötletet, melyet
esetleg meg akarnak valósítani. Tegyék fel a következő kérdéseket, hogy a „páratlanul jobb”
szűrőn átmenjen. Írja le őszinte válaszát az alábbi kérdésekre, majd beszélje meg csapata
körében.
Az esetleg megvalósítandó ötlet:

• Ez páratlan? Mi teheti azzá?

• Ez jobb?

• Ez… tényleg jobb?
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MÁSODIK ELŐADÁS

Gondolatok a Google berkeiből:
Formálja életét, formálja vezetését
LASZLO BOCK

a HUMU nevű cég társalapítója és vezetője
• A
 Google egykori HR-vezetőjeként nevéhez köthető a világcég
híresen kreatív kultúrájának kialakítása
• Üzleti tanácsadó
• Bestselleríró („Work Rules!”), a könyv magyarul is megjelent
(„A Google-titkok”)

VÁZLAT
I. Tegye jobbá a munkát

II. Adjon értelmet a munkának

III. Bízzon embereiben

IV. Toborzás, felvétel

V. Ismétlés!
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Egyéni reflexió: Írja le a legfontosabb üzenetet, melyet hazavisz ebből az előadásból!
„Mi volt a legfontosabb üzenet a jelenlegi helyzetemre vonatkozóan?”

2. ELŐADÁS

Ahogyan vezetői képességei fejlődnek, hisszük, hogy a Szentlélek kapcsolatba
akar lépni önnel, és a szívéhez akar beszélni. Ezért a következő kérdéseket önnek
készítettük el, hogy egyénileg vagy csapatban használja őket. Reményünk az, hogy ezek
a kérdések egészséges beszélgetéseket indítanak el, melyeket Isten felhasznál az ön és
csapata növekedésére.

Ha a csapatban/szervezetben hangoztatott értékeket szembeállítjuk azzal, amit nap mint nap
tapasztalunk, előfordul szakadék a kettő közt? Írjon le két-három ilyet, aztán vizsgálja meg, mit
tehet ön személyesen, hogy a szakadékot áthidalja.

Amikor csapata számára a legjobb embereket keresi, milyen képességeket, tapasztalatot,
jellemet vagy egyéb tulajdonságot keres? Hogyan viszonyulnak ezek a szervezeti értékekhez?

Írja le, hogyan fejleszti embereit tudatosan, hogyan fektet a fejlődésükbe! Ha jelenleg nem
fejleszt senkit tudatosan, vizsgálja meg, hogyan kezdhetné el. Milyen új lehetőségek és munkák
során tudná fejleszteni a csapata tagjait?
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Vannak-e feltűnően gyakori minták vagy folyamatok, melyek emberei távozásához vezettek?
Beszélje meg csapatával vagy szomszédaival, hogy mivel lehetne a megfelelő embereket
megtartani.

Laszlo Bock az előadásában megosztott néhányat a lentebb olvasható „Munka szabályai” közül.
Jelölje meg a három legfontosabbat, melyek betartásával könnyebb lehetne önnek megtalálnia,
felépítenie és megtartania a legjobb embereket.
£ Tudatosítsuk a munka értelmét
£ Bízzunk az embereinkben
£ Csak olyat vegyünk fel, aki jobb nálunk
£ Ne keverjük össze a fejlődést a teljesítménymenedzsmenttel
£ F
 igyeljünk a két nyomra (Figyeljünk és tanuljunk a legrosszabb és legjobb
alkalmazottunktól)
£ Legyünk fukarak és bőkezűek (Legyünk bőkezűek a kicsi, de nagy hatású dolgokkal)
£ F
 izessünk „igazságtalanul” (Fizessünk megfelelően, és mindig tudassuk a jó
teljesítményt a jól teljesítőkkel)
£ Bökdössünk (Ünnepeljük a jó dolgokat az emberekben és a környezetben, hogy ezzel
„sarkalljuk” őket és bátorítsuk ezt a fajta viselkedést)
£ K
 ezeljük a növekvő elvárásokat (Vállaljuk fel hibáinkat, de állítsunk fel és osszunk
meg elvárásokat az új projektekkel kapcsolatban)
£ Élvezzük! Aztán vissza az első kockára (Újra és újra erősítsük meg ezeket)
Ha kiválasztotta a három legfontosabbat, írja le őket ide, és részletezze, hogyan tudná azokat
alkalmazni.
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2. ELŐADÁS

Laszlo megosztotta, hogy a munka értelmessé tételéhez értelmes küldetésre
van szükség. Ez hogyan inspirálja és motiválja önt? Osszák meg egymással
a csoportban, hogyan lesz motiváló a küldetése mások számára.

A szervezet küldetéséhez kapcsolódó, nagy hatású történetek létfontosságúak a sikerhez.
Vezetőként elsődlegesen fontos, hogy inspiráltak maradjunk. Nézzék át ezt a négy hasznos
gyakorlatot, melyeket Laszlo megosztott segítségül.
1. Gondolkozzon el, miért csinálja azt, amit csinál. Írja ide a választ.

2. A
 z ön körül lévő emberektől kérdezze meg, mi inspirálja őket a munkában. Teremtsen
lehetőséget, hogy a csapata vagy az ön körül lévő emberek megoszthassák, miért
csinálják, amit csinálnak.

3. S
 zólaltasson meg olyan embereket, akik munkájuk hasznát élvezik. Kit hívhatna meg, hogy
megosszon egy történetet, milyen hatással van csapata vagy szervezete az életére?

4. Ismételje újra és újra: Hogyan hozhat létre magával ragadó, sokatmondó történeteken
alapuló kultúrát, mely motiválva és inspirálva tartja az embereket?

Mi az az egy dolog, ami növelheti a célkitűzések átláthatóságát? Ez lehet a heti célkitűzés
kiragasztása, a célra tartás havi ellenőrzése vagy bármi más. Csapatként egyezzenek meg egy
megoldásban.

FACEBOOK.COM/GLSHUNGARY/ | @GLSHUNGARY | GLSHUNGARY.HU |
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HARMADIK ELŐADÁS

Egy élet bölcsessége:
Isten átkarol a gyengeségben
JONI EARECKSON TADA

a „Joni and Friends” alapítója és vezetője
• 17 évesen baleset következtében nyaktól lefelé megbénult
• Író, jogvédő, festő
• Magyarul is megjelent könyve: „Joni – Egy lépéssel tovább”

VÁZLAT
I. Történetem

II. Az Isten szerinti vezető

III. S
 zemélyes erő kontra
hatékony vezetés

IV. Szolgáló vezetés
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Egyéni reflexió: Írja le a legfontosabb üzenetet, melyet hazavisz ebből az előadásból!
„Mi volt a legfontosabb üzenet a jelenlegi helyzetemre vonatkozóan?”

3. ELŐADÁS

Ahogyan vezetői képességei fejlődnek, hisszük, hogy a Szentlélek kapcsolatba
akar lépni önnel, és a szívéhez akar beszélni. Ezért a következő kérdéseket önnek
készítettük el, hogy egyénileg vagy csapatban használja azokat. Reméljük, hogy ezek
a kérdések egészséges beszélgetéseket indítanak el, melyeket Isten felhasznál az ön és
csapata növekedésére.

Joni Eareckson Tada leírja azt az időszakot, amikor minden hozzá hasonló fogyatékos csak
idegesítette. Hozzáállása akkor változott meg, mikor találkozott gyenge, szenvedő, de élő Jézuskapcsolattal bíró emberekkel. Pár percet szánjon arra, hogy leírja, hogy tekintenek kultúrájában a
fogyatékosokra!

Keresi az alkalmat, hogy fogyatékosokkal legyen, vagy csak a befolyásos, erős, energikus
emberek társaságát keresi?

Amikor a legtöbb ember a vezetésről gondolkodik, olyan stratégiák jutnak eszükbe, melyek
kidomborítják erősségeiket és elfedik gyengeségeiket. Isten nagy örömét leli abban, hogy
alkalmatlan embereket hívjon el vezetőnek. Szánjon pár percet arra, hogy leírja ide, mit mond
Isten önnek a vezetésről!

Az ön kultúrájában mivel azonosítják a vezetést? Jelölje be a megfelelő válasz(oka)t:
£ K
 iegyensúlyozott erő-hatékonyság párossal
£ H
 ierarchikus vezetéssel
£ E
 rővel, uralommal és pozícióval
£ E
 gyébbel:

FACEBOOK.COM/GLSHUNGARY/ | @GLSHUNGARY | GLSHUNGARY.HU |
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A legjobb vezetők nem a gyengeségeik ellenére kerülnek az erő pozíciójába – sokkal inkább a
gyengeségeikből fakadó erővel vezetnek. Ha ön is ezt akarná követni, hogyan befolyásolná ez
vezetését?

Mik az ön legnagyobb gyengeségei, melyek a hatékony vezetés legerősebb eszközeinek
bizonyulnak?

Milyen hatással lenne csapatára, ha ön gyengeségből, megtörtségből és alázatból vezetne?

A következő héten értékelje ki vezetését. Arra összpontosít, hogy milyen vezető, vagy arra, hogy
milyen vezető és istenkövető?
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3. ELŐADÁS

Joni azt állította, hogy Isten egyik terve az evangélium terjesztésével az, hogy
a legelképesztőbb vezetőket nemesítse ki a legvalószínűtlenebb emberekből.
Teszi ezt nevének dicsőségére. Az ön vezetésében mik azok a területek, ahol Isten
dicsőítése helyett a saját nevük dicsőségére dolgoznak?

Akár csapatban, akár kiscsoportban vagy egyedül jött el a konferenciára,
szenteljen itt helyben időt arra, hogy minden előadó üzenetének egy-egy
kulcsgondolatát tanulságként leírja!

ELSŐ NAP

FŐBB TANULSÁGOK

Olvassa vissza a jegyzeteit, és készítse el az „Első napi főbb tanulságok”-at
az alábbiakban.

ANDY STANLEY, ELSŐ ELŐADÁS

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
LASZLO BOCK, MÁSODIK ELŐADÁS

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
JONI EARECKSON TADA, HARMADIK ELŐADÁS

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Szánjon rá pár percet, imádkozzon és gondolkozzon a következő tanulságokon:
Megmutatott-e Isten önnek olyan konkrét területeket, ahol vezetését fejleszteni akarja?
Érzi-e, hogy Isten az ön vezetési területén belül új szenvedélyt gyújt önben?
Észrevett valamilyen átfogó történetet?
Imádkozzon, hogy Isten még jobban körvonalazza ezt a tanulságot, és vezesse önt
a végrehajtásra.
FACEBOOK.COM/GLSHUNGARY/ | @GLSHUNGARY | GLSHUNGARY.HU |
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NEGYEDIK ELŐADÁS

A belsőből fakadó vezetés
SAM ADEYEMI

a Daystar nigériai keresztény központ alapítója és vezetője
• A
 nagy százalékban muzulmán országban 25.000 fős
gyülekezet vezető pásztora
• Az afrikai kontinens egyik legismertebb gyülekezeti vezetője
• Célja az egyéni potenciál felismerése és felszabadítása

VÁZLAT
I. Bajnokok teremtése

II. B
 elsőből fakadó
megváltozás

III. Szem, fül és szív

IV. F
 ormálni, mit látnak és
hallanak az emberek

18 |

GLS NEMZETKÖZI VEZETŐI KONFERENCIA 2018

Egyéni reflexió: Írja le a legfontosabb üzenetet, melyet hazavisz ebből az előadásból!
„Mi volt a legfontosabb üzenet a jelenlegi helyzetemre vonatkozóan?”

4. ELŐADÁS

Ahogyan vezetői képességei fejlődnek, hisszük, hogy a Szentlélek kapcsolatba
akar lépni önnel, és a szívéhez akar beszélni. Ezért a következő kérdéseket önnek
készítettük el, hogy egyénileg vagy csapatban használja azokat. Reméljük, hogy ezek
a kérdések egészséges beszélgetéseket indítanak el, melyeket Isten felhasznál az ön és
csapata növekedésére.

Sam Adeyemi pásztor szerint „a vezetési modell akkor működik, ha a vezetőnek és a követőknek
összhangban van az identitástudatuk. Írjon le néhányat a jellemző tulajdonságai közül, amiért
másoknak érdemes követniük önt (ha ez nehezen megy, kérjen meg egy barátot, aki ismeri önt).

Milyen gyakorlati jelekből következtethet arra, hogy személyes viselkedése, értékrendje és szavai
úgy hatnak másokra, hogy követik az ön vezetését?

Hogyan segítenek csapata vagy szervezete tréningmódszerei abban, hogy a látás eléréséhez
szükséges megfelelő személyeket kimunkálják? Esetleg milyen változtatásokkal lehetne ezeket a
módszereket eredményesebbé tenni?
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Ha önmaga „felélesztéséről” van szó, milyen rutinokat vagy szerepeket kell elkezdenie, befejeznie
vagy másoknak delegálnia?
Elkezdeni:

Befejezni:

Delegálni:

20 |

GLS NEMZETKÖZI VEZETŐI KONFERENCIA 2018

4. ELŐADÁS

Milyen módon ösztönzi munkatársait, hogy növekedjenek a vezetésben?
Melyek a legnagyobb hatású vezetési gyakorlatok, melyeket másokkal megoszt?

EGY
NAGYSZERŰBB

látás

Egy a lelkünkben gyökeret verő kis magként indul,
de letagadhatatlan és kielégíthetetlen vággyá nő,
hogy egyetlen és megismételhetetlen életünket

Isten látásába illesszük. A Nagyszerűbb Látás Isten
egyedülállóan személyes elhívása országának építésére.
És még több: Isten felhatalmazása egy inspiráló,
megjósolhatatlan, életadó és lélekemelő utazásra.
Elfecsérli egyetlen és megismételhetetlen életét
egy kisebb látást követve, vagy készen áll arra,
hogy belevesse magát a Nagyszerűbb Látás
állhatatos keresésébe, melyet Isten
egyedül önnek tartogat?

A tét hatalmas.
Az életéről van szó.
Isten követéséről van szó
– bármi is az ára.
Hajlandó a
NAGYSZERŰBB
LÁTÁSÁÉRT
élni, vagy megelégszik
valami kevesebbel?

„NAGYSZERŰBB

DELTAN DALLAGNOL
szövetségi ügyész
Brazília

látás ”

LIZ BOHANNON
a Sseko Designs
alapítója

TÖRTÉNETEK

DICK & TERRI GREENLY
cégtulajdonosok,
a „Water 4” projekt alapítói

ÖTÖDIK ELŐADÁS
Stratégiai szünet
JULIET FUNT

a Whitespace at Work nevű cég alapítója és vezetője
• Üzleti tanácsadó
• A munkahelyi időbeosztás és túlterheltség elleni küzdelem
élharcosa

VÁZLAT
I. A szünet

II. Üresjárat

III. A termelékenység tolvajai

IV. Reduktív hozzáállás

V. Levelezési trükkök

VI. Ne hagyjuk ki!
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Egyéni reflexió: Írja le a legfontosabb üzenetet, melyet hazavisz ebből az előadásból!
„Mi volt a legfontosabb üzenet a jelenlegi helyzetemre vonatkozóan?”

5. ELŐADÁS

Ahogyan vezetői képességei fejlődnek, hisszük, hogy a Szentlélek kapcsolatba
akar lépni önnel, és a szívéhez akar beszélni. Ezért a következő kérdéseket önnek
készítettük el, hogy egyénileg vagy csapatban használja azokat. Reméljük, hogy ezek
a kérdések egészséges beszélgetéseket indítanak el, melyeket Isten felhasznál az ön és
csapata növekedésére.

Hatékony? Vagy csak elfoglalt?
Juliet Funt elmondja, hogyan rabolja el a termelékenységet az elfoglaltság. Hogy írná le csapata
jelenlegi elfoglaltsági szintjét? Írjon pár példát, hogyan befolyásolja csapata vagy szervezete
kultúráját az elfoglaltság.

Mi az elfoglaltság érezhető magánéleti ára az ön esetében?

Mi az elfoglaltság érezhető üzleti ára a csapata esetében?
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Juliet azt állítja, hogy az üresjárat kulcsfontosságú a fenntartható termelékenységhez. Találjon
egy stratégiai szünetet (üresjárat innovációban, stratégiában, személyes elgondolkodásban, valami
másban), írja le ide, és fejtse ki, hogyan teheti gyakorlattá.

„Ezt az üresjáratot, stratégiai szünetet azért tartom, hogy több időm legyen
__________________________________________________________________________________________-re.”

à Mi lesz az?

à Mennyi ideig?

à Milyen gyakran?

Ismerjük meg tolvajainkat
Juliet négy lehetséges elemet – azaz tolvajt – mutat be, melyek kellő „gondoskodás” hiányában
eltorzulhatnak és ellophatják termelékenységünket. Rakjon X-et minden skálára, mely legjobban
írja le a tolvajok jelenlegi erejét termelékenységükkel szemben. Beszéljék meg, mire jutottak!

I--------------------------------------I--------------------------------------I
Hajtóerő							
Túlhajtóerő

I--------------------------------------I--------------------------------------I
Kiválóság						
Perfekcionizmus

I--------------------------------------I--------------------------------------I
Információ						
Túlcsorduló információ

I--------------------------------------I--------------------------------------I
Aktivitás							
Őrület
26 |
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Kötözzük meg a tolvajokat kérdésekkel!
Fent kiválasztotta a legnagyobb tolvajt. Használja vele szemben az alábbi kérdést, és helyezze
magát vissza a kiegyensúlyozott termelékenység talajára.

5. ELŐADÁS

Melyik tolvajnak van a legnagyobb esélye, hogy elrabolja termelékenységét?
Karikázza is be a skálán!

Hajtóerő: Van bármi, amit elengedhetek?				

Kiválóság: Mikor elég jó a jó?				

Információ: Mit kell igazán ismernem?		

Aktivitás: Mi méltó a figyelmemre?					

Bogozzuk ki az életünket!
Írja le egy módját annak, hogy tudná kibogozni életét vagy időbeosztását!

A munka világában betöltött szerepe mellett az üresjárat döntően fontos akkor is, amikor
otthonunk igényli jelenlétünket. Írja le egy módját annak, miképp használna üresjáratot, hogy
„ott legyen otthon”!
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HATODIK ELŐADÁS

Multitasking az evangelizációban?
Sokdimenziós élet kiégés nélkül
DABÓCZI KÁLMÁN

a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója
• A vezetési tudományok doktora
• A 72 Tanítvány Mozgalom vezetője
• Hétgyermekes családapa

VÁZLAT
I. Mi fér bele egy életbe?

II. Az életem dimenziói

III. Ö
 sszefüggő univerzum,
vagy
független szerepjátékok?

IV. Az életem rendezőelvei

V. A
 z idő mint kritikus
erőforrás

VI. M
 i a szerepe Istennek
az életemben?
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Egyéni reflexió: Írja le a legfontosabb üzenetet, melyet hazavisz ebből az előadásból!
„Mi volt a legfontosabb üzenet a jelenlegi helyzetemre vonatkozóan?”

6. ELŐADÁS

Ahogyan vezetői képességei fejlődnek, hisszük, hogy a Szentlélek kapcsolatba
akar lépni önnel, és a szívéhez akar beszélni. Ezért a következő kérdéseket önnek
készítettük el, hogy egyénileg vagy csapatban használja azokat. Reméljük, hogy ezek
a kérdések egészséges beszélgetéseket indítanak el, melyeket Isten felhasznál az ön és
csapata növekedésére.

Az élet dimenziói
Ön hány dimenzióban éli az életét?
Jelölje meg, hogy milyen területeken valóban aktív, nem pedig fogyasztó vagy sodródó:
£ m
 unkahely
£ s zakmai közélet
£ k
 özélet, közpolitika
£ n
 onprofit aktivitások
£ h
 elyi közösségek
£ e
 gyházi közösségek
£ c salád:
a) házastárs
b) gyerekek
£ n
 agy család
£ b
 aráti kör
£ s aját minőségi idő
£ e
 gyéb:

Milyen területeken van elégedettségi érzése, hogy jól csinálja a dolgait? (jelölje „+” jellel)
Milyen területeken van hiányérzete, ahol nem eléggé aktív? (jelölje „–” jellel)
Ha fontossági sorrendbe kellene állítani a fenti dimenziókat, milyen sorrendet követne?
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Összefüggő univerzum, vagy független szerepjátékok?
Dabóczi Kálmán szerint a fenti egyes dimenziókban más-más elvárásokkal és szereplőkkel
találkozhat.
Különböző módon viselkedik-e az egyes „dimenziókban”?
Ha igen, miben jelentkezik a különbség?
£ öltözködés
£ kommunikáció
£ magatartás
£ egyéb:

Az élet rendezőelvei
Mi alapján alakítja ki, dönti el, hogy hány „dimenziós” legyen az élete?
£ tudatosan
£ spontánul
£ sodródva
£ gondviselés alapján
£ másra hagyatkozva
£ mert nem tud nemet mondani
£ egyéb:

Mi a legmélyebb motiváció az egyes aktivitások mögött, amit még magának sem mer sokszor
bevallani?
£ elismerés utáni vágy
£ s zeretetéhség
£ m
 enekülés valami elől
£ b
 izonyítási vágy
£ e
 gy régi, be nem gyógyult sérelem, sérülés

Az idő mint kritikus erőforrás
Melyik dimenzió előzi be a gyakorlatban leginkább a többit?
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6. ELŐADÁS

Ez összhangban van-e az I. fejezetnél felsorolt sorrenddel? Ha nem,
mi lehet az oka?

Ha hirtelen napi plusz 2 órát kapna ajándékba, melyik terület(ek)re szánná és miért?

Mi a szerepe Istennek az életében?
Az I. fejezetnél felsorolt dimenziók közül melyik az, amelyikben tudatosan keresi, hogy mi Isten
szándéka önnel?

Melyik kép írja leginkább körül Isten szerepét az egyes aktivitásokban?
£ F
 ővállalkozó – aki az alapvető kérdésekben és a tervben meghatározó szerepet
játszik, és ön dolgozik a keze alá

£ A
 lvállalkozó, beszállító – aki a keze alá dolgozik, és végrehajtja az ön utasításait,
teljesíti kéréseit

£ S
 zponzor, finanszírozó – aki biztosítja, hogy amit ön kitalált, ahhoz adottak legyenek
a feltételek

£ B
 iztosító – aki bármikor előszedhető, ha nem sikerül a terv, és baj van

FACEBOOK.COM/GLSHUNGARY/ | @GLSHUNGARY | GLSHUNGARY.HU |

31

HETEDIK ELŐADÁS

A megbocsátás gesztusa
IMMACULÉE ILIBAGIZA

a megbocsátás és béke nagykövete
• A ruandai népirtás túlélője; szinte a teljes családját megölték
• A Megbékélés Mahatma Gandhi Nemzetközi Díjának nyertese
• Hét könyv, köztük egy New York Times-bestseller szerzője

VÁZLAT
I. Tanulság, ami már a miénk

II. Isten valós

III. B
 ocsásd meg nekünk…
ahogy mi is megbocsátunk

IV. Válasszuk a szeretetet

V. M
 indig van remény
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Egyéni reflexió: Írja le a legfontosabb üzenetet, melyet hazavisz ebből az előadásból!
„Mi volt a legfontosabb üzenet a jelenlegi helyzetemre vonatkozóan?”

7. ELŐADÁS

Ahogyan vezetői képességei fejlődnek, hisszük, hogy a Szentlélek kapcsolatba
akar lépni önnel, és a szívéhez akar beszélni. Ezért a következő kérdéseket önnek
készítettük el, hogy egyénileg vagy csapatban használja azokat. Reméljük, hogy ezek
a kérdések egészséges beszélgetéseket indítanak el, melyeket Isten felhasznál az ön és
csapata növekedésére.

Konfliktusok, küzdelmek – a vezetők elkerülhetetlen megtapasztalásai. Írja le egy friss küzdelmét
vagy konfliktusát:

Honnan tanulta meg, miképp kell ezeken a konfliktusokon eredményesen átjutni? Milyen
szerepet játszott a megoldásban a megbocsátás?

A konfliktusok nem mindig egyszerű, meglepetésszerű események, de sokszor fokozatosan
növekvő feszültség és frusztráció az előjeleik. Milyen (esetleg látszólagosan ártatlan) történetet
tud mesélni valamiről vagy valakiről, mely során feszültség alakult ki ön és a másik fél közt?

Immaculée elmondta, hogy a legnehezebb időkben a panasz vagy a visszatekintés nem segít,
azzal kell élnünk, amink van. Gondoljon egy jelenlegi konfliktus gerjesztette problémára akár
szakmai csapatában, akár magánéletében. Mik azok a tényezők, melyek visszatartják önt, és
gátolják a megoldást? Gyűjtse össze őket egy listába.
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Milyen ima-, lelki vagy támogatói segítséget kaphat, hogy fel tudjon mindent adni, hogy ezeket az
érzelmeket egészségesen és konstruktívan fel tudja dolgozni?
A konfliktus közepében Immaculée szerint hallgatni kell a vezérlő hangra. Nevezze meg, milyen
hangokra hallgat jelenleg, melyek befolyásolják az ön konfliktusmegközelítését.

Jellegében milyenek az ön által figyelt hangok? Általában egyetértenek az ön megközelítésével?

Milyen újfajta forrásra vagy hangra tud gondolni, mely vitathatja jelenlegi megközelítését?
Gondoljon egy személyre vagy egy forrásra, melyekhez azzal a reménnyel fordulhat, hogy többet
tud meg egy másfajta problémamegközelítésről.

Immaculée szerint a megbocsátásban szabadság van. Vezetőként nekünk kell az elsőnek
lennünk. Önnek kitől kéne esetleg bocsánatot kérnie, hogy a növekedő feszültséget
megszüntesse, és bemutassa, miképp kell egy konfliktuson át vezetni.
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7. ELŐADÁS

Milyen érzelmek (düh, félelem, bánat stb.) kerítik hatalmába, amikor ezt a gátló
tényezőt beazonosítja? Írjon listát.

NEMZETKÖZI
VEZETŐI
KONFERENCIA
ALAP

Amikor a Nemzetközi Vezetői Konferencia
Alapot támogatja, életének fonala csatlakozik
másokéhoz, hogy százezrek sorsában
idézzenek elő változást, hogy a világ
legbonyolultabb helyzeteiben is legyen
remény az emberek nemesedésére.
AHHOZ, HOGY A NEMZETKÖZI
VEZETŐI KONFERENCIA ELÉRJEN SOK
SZÁZEZER EMBERT, JELENTŐS ANYAGI
FORRÁSOKAT KELL GYŰJTENIE.
Kérjük, csatlakozzon hozzánk ebben is!
A nagyvilágban élő vezetők nevében
mondjuk: Nem tudjuk hálánkat eléggé
kifejezni.

TÁMOGATÁSA LEHETŐVÉ TESZI:
 A GLS Nemzetközi Vezetői Konferencia lefordítását a világ 60 nyelvére
 Szerény anyagi lehetőségekben élő vezetők támogatását GLS ösztöndíjjal
 Biztonságos helyszínek, az eseményhez szükséges berendezések
finanszírozását
 Új országok becsatlakozását, első konferenciájuk megtartását
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NYOLCADIK ELŐADÁS

Teljesítménymenedzsment újratöltve
MARCUS BUCKINGHAM

a TMBC (The Marcus Buckingham Company) alapítója
és vezetője
• Üzleti tanácsadó és motivációs előadó
• Kutató jelentős publikációs tevékenységgel
• Bestselleríró (többek közt: “First, Break All the Rules”)

VÁZLAT
I. A jó adatot kell vizsgálni

II. A legjobb csapat

III. E
 gy eredményes csapat
nyolc ismérve

IV. A
 gond az értékelésekkel

V. R
 ákérdezés

VI. M
 unka a szeretetért
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Egyéni reflexió: Írja le a legfontosabb üzenetet, melyet hazavisz ebből az előadásból!
„Mi volt a legfontosabb üzenet a jelenlegi helyzetemre vonatkozóan?”

8. ELŐADÁS

Ahogyan vezetői képességei fejlődnek, hisszük, hogy a Szentlélek kapcsolatba
akar lépni önnel, és a szívéhez akar beszélni. Ezért a következő kérdéseket önnek
készítettük el, hogy egyénileg vagy csapatban használja azokat. Reméljük, hogy ezek
a kérdések egészséges beszélgetéseket indítanak el, melyeket Isten felhasznál az ön és
csapata növekedésére.

Gondoljon a legjobb csapatra, aminek a tagja volt. Írjon le néhány tulajdonságot, ami miatt az a
csapat olyan jól működött. (Pl. bizalom, kreativitás, őszinteség, tisztelet stb.)

Az alábbi táblázatban karikázza be azt a három állítást, melyek önnek a legfontosabbak.
Ossza meg ezeket a csapatával vagy az ön mellett ülővel.

Cél

Kiválóság

Támogatás

Jövő

Nagyon lelkesít a cégem küldetése.

Tiszták számomra a munkahelyi
elvárások.

A csapatom tagjai osztoznak az
értékrendemben.

Mindennap kihasználhatom az
adottságaimat.

Bízunk egymásban.

Tudom, hogy elismerést kapok a jó
munkáért.

Nagyon bízom a cégem jövőjében.

A munkámban fejlődésre ösztönöznek.
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Önállóan reflektáljon a fenti táblázatban fontosként bekarikázott állítások és a jelenlegi
csapatában vagy szervezetében szerzett tapasztalatai összehasonlítására. Írja le megfigyeléseit.

Ahogy Marcus Buckingham elmondta, az emberek a nagyobb „mi” részesei akarnak lenni,
de specifikus „én” figyelemre és értékre is vágynak – mindkettő létfontosságú. Jelenleg az ön
csapatában melyikre szükséges jobban odafigyelni, a közös „mi” vagy az egyedi „én” értékekre?

Hogyan értékeli a csapata vagy a szervezete a teljesítményt? Mennyire érzi ezt a rendszert
hatékonynak a saját vezetői és a követői szempontjából? Miben nyújt segítséget? Miben korlátoz?

Marcus kutatása szerint a következő két állítás erőteljesebb volt az emberek számára a többi
vizsgált állításnál: „Tiszták számomra a munkahelyi elvárások.” „Mindennap kihasználhatom az
adottságaimat.” Írjon le néhány módot, ahogy a csapatába be tudná hozni ezt a két állítást.
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Személy

Mik a prioritásai?

Hogyan segíthetek?

Személy

Mik a prioritásai?

Hogyan segíthetek?

Személy

Mik a prioritásai?

Hogyan segíthetek?

Személy

Mik a prioritásai?

Hogyan segíthetek?

8. ELŐADÁS

Marcus megosztotta, hogy a legfontosabb lépés a heti rendszerességű,
erősségre figyelő személyes rákérdezés a közeljövő munkáira.
Ha segít, használja az alábbi táblázatot ennek a szokásnak a kiépítésében
a következő négy hét alatt.

1. hét

2. hét

3. hét

4. hét
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KILENCEDIK ELŐADÁS
Vezetők! Ne féljenek!
GARY HAUGEN

a Nemzetközi Jogi Misszió (International Justice Mission)
alapítója és vezetője
• Emberjogi ügyvéd
• A globális rabszolgaság elleni mozgalom vezetője
• Három könyv szerzője és számos emberjogi díj nyertese

VÁZLAT
I. Ne félj

II. Az álmok lerombolója

III. A bátorság lépései

IV. A
 bátorság ragályos

40 |
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Egyéni reflexió: Írja le a legfontosabb üzenetet, melyet hazavisz ebből az előadásból!
„Mi volt a legfontosabb üzenet a jelenlegi helyzetemre vonatkozóan?”

9. ELŐADÁS

Ahogyan vezetői képességei fejlődnek, hisszük, hogy a Szentlélek kapcsolatba
akar lépni önnel, és a szívéhez akar beszélni. Ezért a következő kérdéseket önnek
készítettük el, hogy egyénileg vagy csapatban használja azokat. Reméljük, hogy ezek
a kérdések egészséges beszélgetéseket indítanak el, melyeket Isten felhasznál az ön és
csapata növekedésére.

Találjon rá az álomra
Vezetőként, milyen élénk álmai vannak mostanában a jövőjével kapcsolatban? Szánjon egy kis
időt a következő évre vonatkozó személyes és professzionális álma felismerésére. Írja le őket:
Személyes álmom:

Professzionális álmom:

Gary Haugen úgy tartja, a szeretet inspirálja az álmainkat. Ha kapcsolatban maradunk azzal,
amit szeretünk, az motivál bennünket a félelemmel szemben. Milyen szeretet vagy szenvedély
vezérelheti fenti álmait?
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A Gary által említett 8:30-as csendességhez hasonlóan milyen gyakorlatokat tud ön személyesen
alkalmazni, melyek segíthetnek a félelmek felmérésében és a szeretethez való kapcsolódásban,
hogy az álmai életben maradjanak?

Ne védekező stratégiát kövessen, hanem támadót.
Írja le a jövőt: mi változik előnyére, amennyiben sikerül elérnie az álmait?

Jelenleg miben játszik védekező stratégiát támadó helyett?

Írja le két-három módját annak, hogy védekezésből támadó stratégiába vált.

Kovácsoljon bátor közösséget maga körül.
Soroljon fel négy-öt megbízható embert, akikkel megoszthatja az álmait. Ezen a héten ragadja meg
az alkalmat, és ossza meg velük azokat. Kérdezze meg, támogatnák-e önt az álmok elérésében.
1.
2.
3.
4.
5.
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9. ELŐADÁS

Javaslatok az álmok megvalósítására
Mérje fel a félelmeit. A félelmeink önmagukban is semlegesíthetnek egy álmot.
Milyen félelmek és gátak jutottak eszébe már akkor, amikor csak leírta ezeket az
álmokat?

Akár csapatban, akár kiscsoportban vagy egyedül jött el a konferenciára,
szenteljen itt helyben időt arra, hogy minden előadó üzenetének egy-egy
kulcsgondolatát tanulságként leírja!
Olvassa vissza a jegyzeteit, és készítse el a „Második napi főbb tanulságok”-at
az alábbiakban.

MÁSODIK NAP

FŐBB TANULSÁGOK

SAM ADEYEMI, NEGYEDIK ELŐADÁS

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
JULIET FUNT, ÖTÖDIK ELŐADÁS

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
DABÓCZI KÁLMÁN, HATODIK ELŐADÁS

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
IMMACULÉE ILIBAGIZA, HETEDIK ELŐADÁS

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
MARCUS BUCKINGHAM, NYOLCADIK ELŐADÁS

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
GARY HAUGEN, KILENCEDIK ELŐADÁS

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Szánjon rá pár percet, imádkozzon és gondolkozzon a következő tanulságokon:
Megmutatott-e Isten önnek olyan konkrét területeket, ahol vezetését fejleszteni akarja?
Érzi-e, hogy Isten az ön vezetési területén belül új szenvedélyt gyújt önben?
Észrevett valamilyen átfogó történetet?
Imádkozzon, hogy Isten még jobban körvonalazza ezt a tanulságot, és vezesse önt
a végrehajtásra.
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JELENTKEZZEN MÁR MOST
A 2019. ÉVI GLS NEMZETKÖZI VEZETŐI KONFERENCIÁRA!

2019. MÁRCIUS 8–9.
AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB ÁR
(2018. OKTÓBER 12-IG):

9000 Ft/fő (5+ fő csoportos) és
13 000 Ft/fő (egyéni)

etikusvezetes.hu/jegyvasarlas
2019-ben előadóink között lesznek:

Craig Groeschel
lelkipásztor

Simon Sinek
író, optimista

Carla Harris

bankár, jazz énekes

Rasmus Ankersen
író, vállalkozó

Strive Masiyiwa

vállalkozó, filantrópus

Danielle Strickland
író, jogvédő

GLS NEMZETKÖZI
´´ KONFERENCIA
VEZETOI
glshungary.hu

Erwin McManus

lelkipásztor, vállalkozó

T. D. Jakes
lelkipásztor

Szünergosz

B A P T I S TA
B I B L I A I S KO L A

Miért Szünergosz?
„Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.”
(1Kor 3:9) Itt az eredeti görög szövegben a „szünergosz” kifejezés olvasható, ami két
részből álló szókapcsolat: együtt (szün) + dolgozik (ergon).
Ezért a SzüBi jelmondata: Krisztussal együtt a fejlődésben és a szolgálatban.
Mi a SzüBi küldetése? – A SzüBi olyan lelki műhely…
• ahol az egyetemes keresztény spiritualitásból merítve az Istennel, emberekkel és önmagunkkal
való kapcsolatunkban fejlődünk,
• ahol a Biblia tanításaival az evangéliumi és baptista teológiai örökség fényében foglalkozunk…
• amely korszerű és szakszerű ismeretek révén támogatja a személyes elhívás kibontakozását,
• ahol a szolgálathoz szükséges jártasságok megismerhetők és gyakorolhatók,
• amely teret ad a különböző területek szakembereinek, hogy tudásukat és lelkiségüket
megosszák, miközben maguk is fejlődnek,
• amely előmozdítja, hogy az egyház a társadalomhoz kapcsolódó és arra pozitív hatást gyakorló
gyülekezetek közösségeként éljen.
Milyen területekre fókuszál a képzés?
A SzüBi képzésnek öt fókusza van: (1) személyiség- és jellemformálódás, (2) teológiai ismeretek,
(3) a gyülekezeti élet gyakorlati kérdései, (4) kompetenciafejlesztés, (5) speciális szolgálati
területek.

Mit kell vállalnod?
A képzés hároméves, összesen hat félév. Minden évet egy két napos közös lelkigyakorlat vezet
be. Egy félév három hónapból áll, és minden hónapban egy szombatot érint 9.00–17.00-ig.
A képzési napokon jelen kell lenned, ezen kívül vannak olvasási, írásbeli és csoportos feladatok,
amelyeket el kell készítened.
Személyenként egy félév 10 000 Ft-ba kerül. Ez a díj tartalmazza a bibliaiskolai regisztrációt, a
jegyzeteket, hozzáférést elektronikus tartalmakhoz, ebédet és frissítőket a képzési nap során.
További információ: bibliaiskola@baptist.hu és www.baptist.hu

www.etikusvezetes.hu
Ahol egész évben talál vezetésfejlesztési anyagokat.
Videók, cikkek, történetek a GLS konferenciák előadóitól.

GLS NEMZETKÖZI
´´ KONFERENCIA
VEZETOI

EPICENTRUM
RENDEZVÉNYKÖZPONT

•Ahol
egy
keresztyén
szolgáló
csapat vár, és a rendezvényed van a
központban.
•Ahol
mindent
megtalálsz
egy
helyen – rendezvénytermet, étkezési
lehetőséget, szálláslehetőséget.
•Ahol azt kapod, amire szükséged
van – szállást reggelivel, vagy akár
teljes ellátást egy egész hetes
konferenciához.
•Ahol ízléses és igényes környezetben várunk, jó helyen, Budapesttől
20 km-re.
•Bővebb információ: epicentrum.eu

epicentrum.indd 1
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Keresztény felekezetközi találkozó

minden korosztálynak
Gyermek-, tini- és ifiprogramokkal

2019. augusztus 21 –25.
Balatonszemes
Előadások, szemináriumok, koncertek...
A nagytermi alkalmak alatt gyermek- és
tinifoglalkozások. Délutánonként NETBeach
a Balaton partján.
www.facebook.com/balatonnet
www.balatonnet.hu

Biblia és pénz?
Nem furcsa páropáro
sítás? Nem azt hirdeti
a Biblia, hogy az Isten emberei szegények? Vagy tán
pont fordítva: hogy a Jézusban hívőket azonnal anyagi
bőséggel is megáldja Isten? Törődött egyáltalán Jézus
a vagyonnal, pénzzel, tulajdonnal?
Van Istennek konkrét mondanivalója a hitelről? A jöjö
vedelemszerzésről, a megtakarításról, a költekezésköltekezés
ről? Az adakozásról, az őszinteségről, a tanácskéréstanácskérés
ről, vagy a fiatalok okításáról?

A VÁLASZ

A világ ezt sugallja: Istennek nincsen szerepe abban,
hogyan kezelem a pénze
met, és boldogságom attól
pénzemet,
függ, mennyire tudom elérni a kívánt életszínvonalat.
A Szentírás ezt mondja: Ahogy megismerjük és követjük
a pénz kezelésének bibliai alapelveit, egyre közelebb
kerülünk Jézushoz, és megtanuljuk, hogyan legyünk
elégedettek minden körülmények között.
A „Compass – Isteni pénzügyek TM” tanításainak közveközve
títése a Keve Társaság egyik szolgálati ága. SegítséSegítsé
get nyújt abban, hogy megismerjük a Biblia pénzzel
és tulajdonnal kapcsolatos iránymutatásait. A Keve
Társaság Compass csapata érdeklődő keresztény
gyülekezetek, csoportok, közösségek, illetve vezetőik
részére készséggel szervez Compass-szemináriuCompass-szemináriu
mot, képzést, vagy a klasszikus kilenchetes Compasstanulmánysorozatot. Keressen meg bennünket
bizalommal!

Sokan gondolják, hogy Istentől távol áll a pénz. Ez
nem igaz! Isten a Biblia lapjain megdöbbentően
sokat tanít a pénzen, tulajdonon, vagyonon kereszkeresz
tül. Teremtőként és mindenek tulajdonosaként ránk,
emberekre bízza földi vagyonát – ezzel sáfári
megmeg
Útmutató kiscsoportos
koordinátoroknak
bízatást adva nekünk az élet minden területére.

Számít

zetők és
Társasága

sag

KONTRASZT

a pénzed

AZ ÉLET
VÁLLALKOZÁ
SA

www.keve.org — mail.keve@gmail.com

KÉRDÉSEK

www.keve.org — mail.keve@gmail.com

Mottó: „Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek,
ki bízza rátok az igazit?” (Lukács 16,11)

A hit és a céltudato
s élet kihívása
Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága
Ki
volt
Barnabás?
Iroda: 1088 Bp., Gutenberg tér 2. • Telefon: +36 30 345 0365 • E-mail: mail.keve@gmail.com
Barnabás a „Bátorítás
fia”, az
Újszövetség ikonikus
alakja. Ritkán állt reflektorfényben, életét
Honlap:
www.keve.org
• facebook.com/kevetarsasag

a vezetők kinevelésének szentelte (pl. Pál apostol és Márk evangélista), akiken keresztül Isten
megváltoztatta a társadalmat.
∑
T H E

∑

T R I N I T
Y

F O R U M

∑

Ki a Barnabás Csoport?

Mit ajánlunk?

A Barnabás Csoport a CRM nemzetközi

• Vezetés, ha számit a hit | Kurzus a vezetésről.

k Társaságának (KEVE)
küldetése
és felekezetközi
misszió partnereként
szólítása, hogy megismerjék
Istena keresztény
1986 óta szolgálja
vezetőket
Magyarországon. Elhívásunk,
tust, mint személyes
Megváltójukat
hogy
a 21. században,
onatkozó üzenetének
megértése
és az eredeti
barnabási örökséggel és lelkülettel
és egyházi élet képviselői
felé,

szolgáljuk korunk vezetőit az egyházban
és a társadalomban. Hisszük, hogy
a vezetés ma is stratégiai kérdés,
elsősorban szolgálat, amihez egyaránt
kell az elhívás, a szilárd jellem, a helyes
önismeret, a hozzáértés és a szeretet
keresztény
magánszeIsten és emberek iránt.

“Hozzá kívánunk
járulni a társadalo
m
formálásához és megújul
ásához a társadalo
vezet inek formálás
a és megújulása által.”m

• Életiránytű vezetőknek | Személyes elhívásunk (újra)felfedezése.
• Elhívását megvalósító gyülekezet | Mi a gyülekezet identitása, küldetése, értékrendje,
jövőképe és stratégiája?
• Gyülekezet-diagnosztika | Mérőeszköz – a gyülekezet erősségei és gyengeségei.
Tevékenységi körünk másik része olyan (nyomtatott vagy elektronikus)
• Lelkigyakorlat | A vezetők lelki formálódásához.
anyagok
kiadása
ésésterjesztése,
melyek a személy, a jellem fejlődését
• Kell
egy csapat!
| Tréningek
képzések.
és
a
fontos
kérdések
napirenden
tartását
Ezekből most két
• Evangélizáció ma | Hogyan lehet Krisztus követésére hívniszolgálják.
a mai generációkat?
missziósmelléállás
ágat emelünk
ki:
• Személyes
| Mentorlás,
coaching, személyes tanácsadás, lelkivezetés.

Barnabás Csoport Alapítvány
• THE TRINITY FORUM (TTF) egy „falak nélküli akadémiaként”
emle1114 Budapest, Bartók Béla út 59. fsz. 8.
getett fórum abban kíván segíteni,
hogy
a
vezető
pozícióban
lévők
a
11991102-02105534-00000000
www.barnabascsoport.hu
közéletben vállalt szerepük és személyes
életük kulcskérdéseit
a hit
info@barnabascsoport.hu
+36-20-886-2334
kontextusában vegyék szemügyre. Az intellektuálisan rendkívüli
gondossággal összeállított olvasmánygyűjtemények moderált feldolgozása
során a résztvevők egyszerre tanárként és diákként is konstruktív vitát
folytathatnak. Egyik vezérgondolata, hogy az önvizsgálatot nélkülöző
világunkban helyes önismereten alapuló életet éljünk és az elkötelezett
emberek meghatározó befolyással legyenek korunkra.
• A SÁFÁRSÁGI SZOLGÁLATI ÁG célja, hogy hozzásegítsen megismerni
Befolyásos vezetők
– Leaders
of Inﬂuence
(LoI)
Istennek
az anyagiakra
vonatkozó
alapelveit. A pénzügyeink bibliai
szemléletű menedzselése által megérthető az anyagi lehetőségeinkkel
A Befolyásos vezetők (LoI) mentorprogram víziója,
és egyéb képességeinkkel való helyes gazdálkodás, életvezetés. Így
hogy a ﬁatal felnőttek
megtalálják
helyüket
lehetőség
nyílik Krisztust
még bensőségesebben megismerni, szabad
ibliai alapokon nyugvó szakmai a társadalomban,
megálmodják
jövőt, és az
előttük
nemzedék
kipróbált
vezetőinek
akaratból,
anyagia függőség
nélkül
élnijáró
és szolgálni.
Ehhez
áll rendelkelmúlt években számos rendezvényen, a mentori támogatásával
zésre ez ameg
szolgálat,
amely
segitségével
egy
kilenc
alkalmas
csoportos
is valósítsák azt.
öző felekezetek gyülekezeteiben
feldolgozásra van mód. - A KEVE TÁRSASÁG - együttműködve az ALPHA
A LoI Magyarország
olyan a dinamikus
odaszánt,
vezetésre
alkalmas
ﬁatalok
zó előadásokat.
Magyarországgal
- 2015 és
ősztől
üzleti ALPHA
kurzusok
indítását
tervezi.

ötelezettséggel
ödès során jó kapcsolatra törekszünk
esztény gyülekezettel, missziós
üzleti reggelik, tréningek szervezése
avi rendszerességgel az országban
zervezünk. Ezek olyan események,
ébresztő bevezető előadások segítik
k közötti helytállásban. A budapesti
én, Pécsett, Érden és Szarvason is

LoI Magyarország

jelentkezését várja, akik készek felelősséget hordozni a társadalomban.
© loiinternational
© xpandinternational

További információ és jelentkezés: http://www.barnabascsoport.hu/loi-magyarorszag/

TÁMOGATÓINKNAK ÉS ÖNKÉNTESEINKNEK A KÖZREMŰKÖDÉST!
FŐVÉDNÖKÖK
Magyar Evangéliumi Aliansz			
							

Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
Alpha Alapítvány, Barnabás Csoport, Ez az a nap!, Golgota Gyülekezet, KeVe Társaság, Magyarországi
Baptista Egyház, Magyarországi Evangélikus Egyház, Magyarországi Metodista Egyház,
Magyar Pünkösdi Egyház, Magyar Pünkösdi Egyház – Országos Cigánymisszió, MEKDSZ, OM Misszió

VÉDNÖKÖK — TÁMOGATÓK

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINKNEK,

KIEMELT TÁMOGATÓNK

		

Bringóhintó Kft.

TÁMOGATÓINK
Arteries Studió, Boltos Péter – Petit Grafikai Műhely, Gravír Expressz Kft., Harmat Kiadó,
72 Tanítvány Mozgalom, InfoDigital 2007, Kelenföld Montázs Központ, Lightware, PlantArt, Regio Játék Kft.

MÉDIAPARTNEREK
Baptista Rádió, Golgota Rádió, 777blog, Kreatív Kontroll, parokia.hu

Aknázza ki a konferencián tanultakat
egész évben
Váljon az inspiráció cselekedetté
Ne csak résztvevő legyen a konferencián – aknázza ki a konferencia adta
eszközöket egész évben, hogy a lehető legnagyobb hatással lehessen a csapatára
és a szervezetére.
Közösségben lehet a legjobban tanulni. Szervezzen magad is
vezetői összejöveteleket egész évben, a konferencia anyagainak (USB adathordozó
és GLSnext alkalmazás) felhasználásával egész évben folytatódhat a tanulás,
hogy a cselekvési tervekből cselekvés is váljék.

Vigyük tovább, adjuk át és használjuk fel
a GLS Nemzetközi Vezetői Konferencián
szerzett tapasztalatokat!
Hívjuk, csatlakozzon a

GLS EST alkalmakhoz,

ahol a konferencián elhangzott előadások további
közös feldolgozásával alkalom nyílik a saját és a
munkatársai vezetői készségeinek fejlesztésére.
2018. november – 2019. április időszakban,

minden hónap második hétfőjén 18–20 óra között.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, ahol további információkat küldünk!
Jelentkezés és feliratkozás:
kapcsolat@glshungary.org

