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Vezetői 

engedelmesség



Meghívás 

a vezetői szolgálatra

Isten hív meg vezetőnek.

Isten készít fel a vezetői szolgálatra.



A te igéd ösvényem világossága. 

(Zsolt 119,105)

Melyek azok a szentírási igék: 

amelyeken keresztül Isten felkészített,

amelyek ma is útjelzők számomra?



Az út 

kezdetén

Ki vagyok én?



Ki vagyok én ‒ mint vezető?

Mit gondolok erről?

Mit gondolnak erről a közösség tagjai?

Mit gondol erről Isten?

Elkezdődik 

egy tanulási folyamat Jézussal…



Jézus tanít és 

a megtérés útján vezet 

Jézus megerősít a meghívásban.

Módosítja az eszményképemet.

Rávilágít a vezetői szolgálat egy új 

aspektusára.

Megtanít az ő szerető tekintetében élni.



A Te Arcodat 

keresem, 

Uram!

Zsolt. 27,8



Hova menjünk?

Merre menjünk?



Jézus 

jövőképe

Prófétai 

látásmód



Most is van Istennek terve 

a közösségről? 



Szólj, Uram,

figyelmesen hallgatlak,

gyönyörűségem telik 

akaratod teljesítésében. 



Az élet útján 

Jézussal



Én vagyok 

a jó pásztor.

Azért jöttem, hogy 

életük legyen és 

bőségben legyen.

(Jn 10,10)



Úgy szeressétek 

egymást, ahogyan 

én szerettelek 

titeket!

(Jn 15,12)



Ha tehát 

megmostam 

a ti lábatokat, én, 

az Úr és a Mester,

nektek is 

meg kell mosnotok 

egymás lábát.

(Jn 13,14)



Az alázatosság útján járni

Az alázatosság: 

• vállalja a felelősséget,

• segíti az objektivitást,

• fokozza a tanulékonyságot,

• erősíti az összetartozást,

• egyensúlyt terem.



Kérdések reflexióhoz

Környezetemben mit hallok gyakran 

a vezetési stílusommal kapcsolatban?

Ez hogyan hat rám? 

Miben hív növekedésre?



Kérdések reflexióhoz

1. Mi fáraszt el, mi fáraszt ki?

2. Mi ad kedvet, lendületet, energiát?

3. Mi a legnehezebb a szolgálatomban?

4. Mi a legkönnyebb a szolgálatomban?

5. Milyen problémákat cipelek magammal?



Kérdések reflexióhoz

6. Hogyan gondozom magamban a 

reménységet?

7. Kivel és milyen gyakran osztom meg a 

vezetői szolgálattal kapcsolatos gondjaimat?

8. Mi teszek az egészségemért, önmagamért?

9. Mi az, ami felfrissít, megpihentet? Szánok-e 

rá időt?

10.Otthon vagyok-e a világban? Vagy 

idegenséget érzek…



Hol találom 

az életadó 

forrásokat?



A Szentlélek 

megújító 

erejében



Az Úr az!

(Jn 21,7)



A Vigasztaló, 

a Szentlélek, 

megtanít majd

benneteket 

mindenre.

(Jn 14,26)



A döntést előkészítő folyamat



Fontos vezetői képességek

• Mobilizálás – az elengedés képessége

• Specializálódás – a képességek 

optimalizálása

• Újítás – a kreativitás képessége

(H. Dale Burke)



Az út végén

új távlatok nyílnak.



Uram, 

a te irgalmad 

fölér az égig, 

a te hűséged 

a felhőkig.

(Zsolt. 36,6)



Gyakorlatok reflexióhoz

vezetők részére



Én és a közösségem 1.

Készítsd el a közösséged rajzát, 

és rajzold bele magadat! 

Azt fejezd ki, amilyennek MOST

látod a közösséged, és ahogy MOST

megéled magadat benne vezetőként!



Én és a közösségem 2.

Készítsd el a közösséged rajzát, 

és rajzold bele magadat! 

Azt fejezd ki, hogy 10 év múlva milyennek 

szeretnéd látni a közösséged, és akkor 

hogyan szeretnéd benne megélni magadat!



Kérdések reflexióhoz

• Hogyan érintett ez a rajzkészítés? Hogyan 

kezdted?

• Kiket rajzoltál még oda magad mellé? Ki 

és mi hiányzik a képről? 

• Mit fejez ki ez a rajz most a számodra 

rólad és közösségedről/intézményedről? 

• Ha változtatni szeretnél valamit a rajzon, 

mi lenne az?



SZEREPTORTA

• Életszerepeim felsorolása

• Melyik mekkora teret foglal el az 

életemben?

• Szereptorta készítése 



Kérdések reflexióhoz

• Ma így néz ki a szereptortám, életem tortája.

• Mit gondolok róla? 

• Mi okoz meglepetést? 

• Minek örülök?

• Mi gondolkodtat el?

• Mi lenne a legrosszabb kinézet fél év múlva? 

• Milyen lenne az a szereptorta, amivel meg 

lennék elégedve fél év/egy év múlva? 

• Ennek érdekében minek a változásán 

kezdenék el dolgozni?


