ÉLETCÉL MENTORPROGRAM
AZ ÉLETCÉL MENTORPROGRAM AZÉRT JÖTT LÉTRE, HOGY SEGÍTSE AZOKAT A
FIATALOKAT, AKIK IFIVEZETŐKÉNT SZOLGÁLNAK A GYÜLEKEZETÜKBEN.

A MENTORPROGRAM CÉLJAI

A RÉSZTVEVŐK VISSZAJELZÉSEI

Az egyéves programban minden résztvevőt egy
mentor kísér, akivel havi szinten találkoznak és
beszélgetnek
életvezetésről
és
szolgálatról
megadott témák mentén, mégis kötetlenül. Célunk,
hogy az ifivezetők fejlődjenek a vezetői
szerepükben és a személyes életükben egyaránt,
felelős döntéseket hozzanak, építő kapcsolatokat
alakítsanak ki és ők maguk is mentorokká váljanak.

„Számomra többnyire hasznosak voltak a
kérdések, főleg azok, amik a személyiségemet
igyekezték
feltárni,
illetve
a
kegyelmi
ajándékokkal foglalkozó részek. Ezek kifejezetten
hasznos információkat nyújtottak magamról,
azóta igyekeztem beleépíteni a szolgálatomba.
Különösen hasznosak voltak még azok a
beszélgetések, amikor megismerhettem a
mentorom ifijének működését, az ő szolgálati
terveit, hozzáállását. Nagyon sokat tanultam
belőlük. Örülök annak is, hogy hónapra hónapra
valaki rákérdez a korábban feltett kérdéseimre, a
változásokra, mert így nem csak áthaladok az ifim
életében történő dilemmákon, eseményeken,
hanem lehetőségem van egy külső szemlélő
véleményét meghallani és átértékelni a
történéseket. Úgy érzem sikerül haladni a célom
felé, és egyre világosabban látom a helyemet a
saját ifim vezetésében.”

Az Életcél Mentorprogram segédanyagának alapját
Paul Ch. Donders Kreatív Élettervezés c. könyve és
a MABIM alapelvei képezik. A mentorokat a
segédanyag mellett a könyv biztosításával és külön
felkészítő alkalommal is segítjük.

12 HÓNAP - 12 TÉMA
A következő egy év személyes céljai
Fedezzük fel a bennünk rejlő lehetőségeket!
Honnan jövök?
Ki vagyok?
Merre tart az életem?
Hogyan képezhetem magam?
Erőforrásaim
Evangélizációs fókusz az életemben és az
ifjúságomban
Az ifjúságom, helyspecifikusság
Az ifjúsági vezetői szerepem,
gyülekezetkompatibilitás
Az ifjúságom perspektívája, Értékalapú
innovativitás
Visszatekintés

„Nagyon hasznosak voltak számomra a
beszélgetések, örültem hogy kaptam egy látást
egy rendszerre az életem rendezéséhez, amit
remélem tudok majd hasznosítani.”
„A mentorommal azért volt hasznos ez az egy év,
mert nem csak az ifinkre, hanem személy szerint
rám is figyelt, mert szerinte a jó szolgálat a szolgáló
lelki-szellemi jólététől indul. Illetve sok segítséget
kaptam tőle egy-egy aktuális ifis dilemmában.”

A MABIM LÁTÁSA

ALAPÉRTÉKEINK

Evangélizációs fókusz
Gyülekezetkompatibilitás
Helyspecifikusság
Értékalapú innováció
CÉLJAINK
Érett kereszténnyé tétel: Szeretnénk segíteni a fiatalok érett keresztyénné válását, Krisztushoz
vezetni őket és felkészíteni a felelősségteljes életvezetésre és a gyülekezeti szolgálatra.
Biblikus identitás kialakítása: Vágyunk, hogy azokban a fiatalokban, akik felé szolgálunk,
biblikus identitás alapozódjon meg. Célunk, hogy krisztusi jellemű, biblikus értékrendű,
nemzeti és baptista felekezeti hovatartozását felvállaló, kiegyensúlyozott nemi identitású
emberekké váljanak.
Lehetőségteremtés: Szeretnénk lehetőséget teremteni programokon keresztül a fiataloknak
arra, hogy felfedezzék elhívásukat és ajándékaikat, fejlődjenek, ismerkedjenek, szolgálatban,
evangélizációban gyakorolják magukat
Zenei szolgálat és dicsőítő életforma megalapozása: Élménygazdag, inspiráló dicsőítő
életmód kialakítását akarjuk segíteni, ahol a zene és az ima a helyére kerül, és a zenei nevelés
folyamatos.
Vezetőképzés: küldetésünknek tartjuk olyan vezetők kinevelését, akik vezetői
folyamatosságban, tanítványozásban gondolkodnak, hogy tartós változásban legyenek
eszközök.
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