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2012. dec 1. Nyíregyháza 

Megszólítani, Meghívni, Motiválni  

I. MEGSZÓLÍTANI 

10.45-10.50: Miben új az új evangelizáció (EP)  

„Maga az egész egyház az evangélium hirdetés végett létezik” „Minden hívő hivatott az evangelizációra!” 
„Amikor meghirdetjük a hitet a lényeget kell elmondani”  „Amit leginkább várok az a plébániák missziós 
jellegének kidomborodása” Mit is értünk azon, hogy új evangelizáió: nem új evangélium, nem csupán 
újraevangelizálás,  

Az új evangelizáció új a tüzében, a szenvedélyében, a lendületében, új a módszereiben, és új a 
körülményekben amelyek között Krisztus örömhírét hirdetni kell” 

10.50-11.00 őt ki és mivel szólította meg (élmény páros 2x 3) ami nálam bejött... (flipcsákó)  
összefoglalás 

10.50-11.05: Egy kérdés ami foglalkoztat mostanában? (nem túl intim) (papírok kiosztása) 

Írd fel -Tedd fel - Válaszoljon ő is tegye fel – válaszolj – cseréljetek kérdést - az új kérdéssel 
lépj oda új emberhez, tedd fel neki – ő válaszoljon és fordítva - aztán tovább a dudaszóig 

 

II. MEGHÍVNI: 

 „Azután fölment a hegyre. Magához hívta azokat akiket ő akart, és azok odamentek hozzá” Mk, 3,13 

11.05-11.10: Isten toborzó-tisztje vagyok!  

– elmélet: egyház: ekklézsia – azok közössége a kik elfogadták a kihívást, kihívni kihívása –  

11.10-11.25: Verseny: Kiket? (20’) Hogyan? (15’) Mire? (10’) 
11.30-11.40: Gyakorlat: Isten toborzó-tisztje vagyok! (ügynök, területi képviselő, élő meghívó stb) 

(mondogatni 5-ször, érzés-kör, átalakítás úgy hogy tartalmilag ne változzon!, saját mondat - 
körbe hangos kör) cél: identitás-erősítés, identitás-tisztázás) 

11.40-11.45: Elméleti buborék: mi kell a sikeres meghíváshoz:  

a) küldetéstudat (emóció) + elhatározás (akarat) + terv (kogníció) = sikeres meghívás  

b) Mivel evangelizálok, hívok meg: aki vagyok + amit teszek + amit mondok 

c) A megszólítás öt aranyszabálya: 

1.  Az emberek érdeklődését főleg pozitív kijelentésekkel lehet felkelteni: 

     “Van szabadidőd?” ahelyett hogy “Most hogy munkanélküli lettél és nincs mit csinálj...” 

2. Az emberek figyelmét az kelti fel, amiben saját magukra ismernek! 

“Titokban Te is vágysz arra, hogy valahova tartozz?”ahelyett, hogy “Új közösségbe tagokat keresünk!” 



 3. Az emberek akkor tesznek valamit szívesen, ha megkérik őket rá! 

 "Szerezz tapasztalatot csoportok vezetésében!” Ahelyett, hogy “Közösségvezetőt keresünk” 

 4. Az embereknek szükségük van gondolkodási időre! 

 "Hívjalak fel jövő héten újra?" Ahelyett, hogy “Nos, mit gondolsz?” 

 5. Az emberek szeretik a határozottságot! 

“Adok neked egy információs anyagot” Ahelyett, hogy “Úgy gondolom, hogy talán ez neked is 
tetszene.” 

(ARANY KÖR: Miért? Hogyan? Mit? Simon Sinek) 

 

11.45-12.15: 

III. MOTIVÁLNI: 

11.45-12.00: Motiváló erők és motiváló eszközök: 4 szint (Maslow-szükséglet-hierachia) 

Anyagi  gyomor   Anyagok, eszközök biztosítása, hasznok, előnyök 
Érzelmi   szív    Szeretet, valahova tartozás, elfogadás, emberi bánásmód 
Intellektuális agy   A szellemi képességek kihasználása, kihívások, tanulás, fejlődés,  
Spirituális lélek   Elkötelezettség, transzcendens, a körnek igazi jelentősége van. 
 

12.00: Régi és új típusú önkéntesség 3 -3 motiváció 

12.10: Pár jó példa Adventre 

- www.afiu.hu (lényeget modern formában) – ezt zárónak? 

- férfi akolituskör alkoholtilalom  

- mikuláscsomag Szeged-Belvárosában 


