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Nemzetközi Hit és Fény 

Képzési tanácskozás 

  



A megkülönböztetés első fázisa 

Felkérő levél 
 

Mikor? Ki által? Tennivaló 

Egy max. két hónappal a 
közösségi találkozó előtt 

Az alkoordinátor vagy a 
küldöttje 

Küld egy levelet a 
szerepek leírásával és 
jelölőnyomtatványt 
minden közösségi 
tagnak 

 
Az alkoordinátor megkéri a közösség tagjait, hogy imádsággal válasszák ki azon emberek 
neveit, akiknek megvannak az adományaik, képességeik, tapasztalatuk és rendelkezésre 
tudnak állni arra, hogy a közösség vezetői legyenek. A közösségi tagokat arra kérik, hogy 
magyarázzák el, hogy az egyes jelöltek hogyan illenének bele a szerepbe (pl. egységet épít, 
csapatjátékos, le tudja osztani a feladatokat, jól tud másokat meghallgatni, összeszedett, 
megfogható, pozitív és segítő javaslatokat tesz, bizalmat épít…) Az alkoordinátor 
egyértelmű időintervallumot szab arra, hogy a közösség tagjai jelöljenek. 

 

  



A megkülönböztetés második fázisa 

A jelölések fogadása 
 

Mikor? Ki által? Tennivaló 
Miután megkapta a 
közösségi tagok által 
kitöltött jelölő-
nyomtatványokat 

Az alkoordinátor vagy a 
küldöttje 

Kapcsolatba lép a 
jelölőkkel vagy 
másokkal, akik ismerik 
a jelöltet, hogy további 
információt szerezzen 
róla 

 
Ha nincs elég információ az adományairól, tapasztalatáról, képességeiről vagy 
tulajdonságairól (főleg a szerephez szükséges tulajdonságokat illetően, melyeket 
korábban már lefektettek), akkor az alkoordinátor fog kérdezősködni, hogy információt 
szerezzen. Milyennek tapasztaltad ezt az embert, mikor ezt az adományt, tulajdonságot 
vagy készséget mutatta? 

A hiányzó információk 
begyűjtése után 

Az alkoordinátor vagy a 
delegáltja 

Átnézi az összes jelölő- 
nyomtatványt és plusz 
információt 

 
Csoportosítja a jelöltek listáját: azok, akiknél egyértelműen megmutatkoznak azok az 
adományok, tulajdonságok és tapasztalat, melyek képessé teszik őket a 
közösségfelelősségre – tekintet nélkül arra, hogy milyen sokszor vagy milyen kevésszer 
jelölték őket, s tekintet nélkül azokra, akikről még mindig nincs elég információ. 
Sok nagyon jó ember van, akik igen régen szolgálják és élik a Hit és Fényt, akiket itt 
jelölhetnek – az imádság emberei, akik szeretik a mi sérültjeinket, nagylelkű és törődő 
emberek ők. Az itt a legfontosabb kérdés, hogy vajon az ehhez a szerephez szükséges 
adományokkal rendelkeznek-e.   

 



A megkülönböztetés harmadik fázisa 

Kapcsolatba lépés a jelöltekkel 

 
Mikor? Ki által? Tennivaló 

A második szakasz 
és a koordinátorral 
való megbeszélés 
után 

Alkoordinátor vagy a 
küldöttje 

Kapcsolatba lép azokkal, akik 
megmutatták a szerephez 
szükséges adományaikat és 
informálja őket a jelölésükről 

Megkéri őket arra, hogy imádkozzanak és győződjenek meg (spirituális vagy személyes lelki 
vezetőjüket bevonva), hogy vajon ez Isten hívása-e a számukra. Ekkor az alkoordinátor nem 
kérdezi meg a jelölteket arról, hogy elfogadják-e a jelölést. Ám ha valaki magától mondja, és 
komoly indokai vannak arra, hogy miért nem lehetséges számára ez a szolgálat, akkor az 
alkoordinátor megkéri őket arra, hogy beszéljenek erről egy bizalmasukkal. Azt is 
megkérdezi tőlük, hogy ha szükséges, akkor hajlandóak/képesek volnának-e elmondani 
indokaikat a közösségi tanács előtt is. (A közösségi tanács egy olyan találkozó, melyen a 
közösséget mélyen érintő témákat beszélik meg a közösség tagjai.)   

 Az alkoordinátor 
vagy a küldöttje 

Kapcsolatba lép azokkal, akik 
sok jelölést kaptak, de nem 
mutattak fel a szerephez 
szükséges adományokat 

Meghívja őket arra, hogy imádkozzanak és próbálják felismerni, hogy Isten milyen 
szolgálatra hívhatja őket a Hit és Fényben (projektcsapatok stb.) 

A választás előtt Az alkoordinátor 
vagy delegáltja 

Ismét felveszi a kapcsolatot 
azokkal, akik rendelkeznek a 
szerephez szükséges 
adományokkal, s megkérdi, 
elfogadnák-e azt 

  Azokat, akik eddigre arra 
jutottak magukban, hogy ezúttal 
ez nem az ő hívásuk, megkéri 
arra, hogy indokaikat a közösség 
előtt is mondják el, ha 
szükséges.  

  Az alkoordinátor listát készít 
azokról, akik megengedték, hogy 
a megkülönböztetés és választás 
utolsó szakaszában maradjanak. 

 



A megkülönböztetés negyedik fázisa 

A gyűlés – 1. Bevezetés 
 

Mikor? Ki által? Tennivaló 
A közösségi találkozó 
legelején 

Az alkoordinátor vagy 
delegáltja 

Ima 

- Először is: nagyon fontos, hogy megteremtsük az ima és a megkülönböztetés 
légkörét. Kezdjetek egy énekkel. 

- Igeolvasás1 (pl. ApCsel 1,21-26). Kérdések elmélkedésre: a felolvasott részben ki 
kezdeményezi a megkülönböztetési folyamatot? (24-es vers) Mit keresünk egy 
jelölt személyben? (22-es vers) Nekünk, a Hit és Fényben mit jelent a feltámadás 
szemtanújának lenni? (22: megtapasztalni, hogy a közösség átalakít minket…) 
Csendes elmélkedés ideje. 

 Az alkoordinátor vagy 
a küldöttje 

Fölvezeti a találkozó 
lebonyolítási rendjét 

A választás a megkülönböztetés légkörében zajlik. Megkérjük a Szentlelket, hogy 
vezessen minket eljövendő választásainkban, de végül mi választunk… 

- Bemutatja a választás lépéseit 
- Miért a megkülönböztetés: 

 hogy azokban a dolgokban, melyek a közösség számára fontosak a következő 
pár évet tekintve, fontossági sorrendet alakítsunk ki 

 hogy felelőst válasszunk 
 hogy tanuljunk 

- A facilitátor szerepe (alkoordinátor vagy a delegáltja) 

 segíti a csoportot a döntés meghozatalában. A közösséget szolgálja. A 
facilitátornak nincs előre elgondolt elképzelése arról, hogy mire van szüksége a 
közösségnek.   

- Meghatározza azt, hogy kinek van joga szavazni 
- A szükséges szavazatok száma:  

 első kör: 75%, második 75%, harmadik 50%+1 

 

  

                                                           
1 javasolt olvasmány 



A gyűlés – 1. Bevezetés 

A gyűlés lépéseinek leírása 
 

 Ima és bevezetés 

 A közösség számára legfontosabb dolgok lefektetése 

 A felelősségre igent mondott személyek listájának 

bemutatása 

 Választás 

 Ünneplés 

 

 
 

 

  

Megjegyzés a titoktartásról 

Magyarázd el jól a résztvevőknek, hogy ami itt történik, az nem titkos. Kerüld el 

a történések túlmisztifikálását, s légy annyira transzparens, amennyire csak 

lehet. Kerüld az olyan szavakat, mint „bizalmas”, „titok” vagy „nem mondhatjuk 

el, hogy mi történik itt.” 

Ehelyett inkább javasold, hogy mindenkinek tiszteletben kell tartania azoknak a 

tapasztalatát, akik nagylelkűen beleegyeznek, hogy részt vegyenek a 

folyamatban. Mindenki beszélhet a saját tapasztalatairól. De mindent tapintattal 

és érzékeny figyelemmel kell kísérni.  

 



A megkülönböztetés negyedik fázisa 

A gyűlés – 2. A folyamat és a prioritások 

 
Mikor?  Ki által? Tennivaló 

 Az egész közösség Megvitatja és eldönti, 
hogy melyek a következő 
évek legfontosabb 
közösséget érintő ügyei 

Ezek a fontos dolgok képezik az új koordináló csapat megbízatásának alapját, s egyben 
a megkülönböztetés e negyedik részének kulcsfontosságú részét képezik, mely azt 
célozza, hogy ki tudná segíteni a közösséget abban, hogy jól éljen és növekedjen. 
 
Javaslatok a facilitátor számára: 

- Flip chartot vagy táblát érdemes használnia, hogy a résztvevők észrevételeit 
rögzítse 

- Kezdjen egy olyan kérdéssel, ami jó hangulatot teremt: „Az elmúlt 2-3 évben mi 
az, amit jól csináltunk?” Ez a bemelegítő kérdés segíteni fog a résztvevőknek 
abban, hogy végiggondolják, hogy mi történik a közösségben. Ezzel a 
megbeszéléssel a résztvevők emlékeznek azokra a jó dolgokra, melyek a 
közösséggel történtek, és újra felfedezik a fejlesztésre váró témákat. 

- Segítse a csoportot a fontossági sorrend kialakításában: „Mit szeretnétek többet 
vagy jobban csinálni?” Ezzel a kérdéssel a jó dolgokra való fókuszálást segíti elő. 
Ügyeljen arra, hogy alaposan jegyezze fel az elhangzottakat. Ne értelmezze a 
megszólalásaikat. 

- Ragassza ki azokat a lapokat, melyek a fejlesztendő dolgokat tartalmazzák. 
- Kérje meg a csoportot, hogy határozza meg a listáról a 3 legfontosabb dolgot, 

melyen az új koordinátorcsoportnak majd dolgoznia kell 

- Ragassza ki ezt a három fontos dolgot úgy, hogy mindenki láthassa a találkozó 
következő szakaszánál is. 

 

  



A megkülönböztetés negyedik fázisa 

A gyűlés – 3. A rendelkezésre álló személyek 

bemutatása 

 
Mikor? Ki által? Tennivaló 

 Alkoordinátor vagy a 
küldöttje 

Asszisztál a folyamat 
ezen részénél 

Bemutatja azon személyek listáját, akik igent mondtak a közösségfelelősi szerepre: 
bemutatja őket és a tapasztalatukat. Ha szükséges, vagy értéket hordoz, akkor itt 
kapnak lehetőséget azok, akik nemet mondtak a szerepre; elmondhatják a döntésük 
okát. Segít a közösségnek, hogy megismerhetik a összes többi jelöltet is. 
 
Ha a lista nagyon rövid, akkor úgy is lehet végezni a bemutatást, hogy a jelöltek 
ugyanazt a két-három kérdést válaszolják meg az egybegyűltek előtt. (pl. mi a víziód a 
közösségről? Hogyan látod a közösséget, hogyan fog neki ennek a három fontos 
ügynek a következő néhány évben? Hol lesz szükséged segítségre, hogy jól élhesd meg 
ezt a szerepet?) Ha hosszabb a lista, a gyűlést több kiscsoportra lehet osztani. A 
jelöltek körbejárhatnak a csoportokon, s 5-10 percben megválaszolhatják a 
kérdéseket, bármilyen kérdése merülne is fel. A kérdések célja az, hogy a tagokat 
segítsék abban, hogy folytathassák a megkülönböztetést: ki lenne jobb választás arra, 
hogy a közösséget vezesse a következő pár évben. 

 

Mivel a közösség minden tagját megkérdezték már korábban, 
ne kérj és ne fogadj el már neveket a résztvevőktől a folyamat 
ezen pontján.  

 

  



A megkülönböztetés negyedik fázisa 

A gyűlés – 5. A választás 

 
Mikor? Ki által? Tennivaló 

A közösségfelelős választásakor a gyűlés a közösség tagjaiból áll. Minden tagnak egy 
szavazata van. Az alkoordinátor emlékezteti a tagokat a választás formai elemeire, és 
meghívja őket egy újabb imádságos megkülönböztetésre. A közösség mai és a 
következő három évre vonatkozó szükségleteit és prioritásait figyelembe véve, szem 
előtt tartva a már megmutatkozott adományokat és a jelöltek készségét, azért a 
szabadságért imádkozunk, ami a jó döntés feltétele, s azért a bölcsességért, melynek 
segítségével felismerhetjük, hogy most ki vezetne minket jobban. 

Miatyánknyi csönd 
után 

A tagok A felelős megválasztása 

Mielőtt a szavazásra kerülne a sor, hívjuk fel a figyelmet a közösség prioritásaira, 
melyek a falon láthatók. 
A választás egy írásos titkos szavazással folytatódik, a Hit és Fény hagyománya szerint. 
A szavazás szabályai: általában titkos szavazás, lehet szavazni üres cédulával, senki 
nem szavazhat magára, érdemes átismételni a szavazás százalékait, ha szükséges. 

 

 

  

Szakíts időt arra, hogy imádkozzatok útmutatásért. Fontos, hogy a komolyság és az 

imádság lelkületét megőrizzük a szavazás alatt. A szavazás és szavazatszámlálás alatt 

a csoport énekeljen egy meditatív éneket. 

Emlékeztesd az résztvevőket arra, hogy a Szentlelket kérjük arra, hogy inspirálja a 

döntésünket. Emellett nem a Szentlélek az, aki dönt. A résztvevők azok, akik 

döntenek, a Lélek akaratát kutatva. 



A megkülönböztetés negyedik fázisa 

A gyűlés – 6. Ünneplés 
 

Mikor? Ki által? Tevékenység 
 Az alkoordinátor vagy 

a küldöttje 
 Közli az eredményt 

 Megkérdezni a 
megválasztott 
személyt, hogy 
elfogadja-e  

 Bemutatja az új 
felelőst a gyűlésnek 

Szakíts időt arra, hogy megünnepeld, s hogy szentesítsd a felelőst a szerepében. 

 adj neki egy jelképes ajándékot 

 mindenki kifejezi elhivatottságát abban, hogy támogassa a felelőst 

 köszönd meg a résztvevőknek a részvételt 

 köszöntsd az előző felelőst 

 
 Az alkoordinátor vagy 

küldöttje 
Ünneplés 

 

 


