
„Lehet, hogy nem érzed magad képesnek a feladatra, amikor 
hittel elindulsz, de micsoda jutalom azt látni, amikor Isten Igéje 
gyümölcsöt terem emiatt mások életében.”

—JJohn Bush, misszióban dolgozó volt menedzser

„Ebben a munkában szívvel-lélekkel tudok részt venni, ráadásul 
tudhatom, hogy mindeközben Istent szolgálom egy olyan  
fontos szerepben, amely lehetővé teszi a bibliafordítást, és Isten 
Országát építi.”

—Jerry Tacker, Wycliffe képzési koordinátor

„Feleségemmel együtt a negyvenes éveinkben jártunk, amikor 
egy leépítés miatt hirtelen ketté tört a karrierem. Ezzel vége lett 
mindennek? Istennek hála azért, hogy második virágkorunkat 
élhetjük a Wycliffe-nél végzett szervezői-vezetői munkában, 
hiszen itt az Ő céljainak eléréséért dolgozhatunk, és ez nekünk  
is áldás.”

—Mike Gallagher, mozgósítással foglalkozó munkatárs

„A Wycliffe-en keresztül Isten lehetővé tette számomra, hogy 
országa növekedésére használhassam üzleti és vezetői képessé-
geimet, és ezáltal részese legyek a missziói parancs betöltésének. 
Létezhet ennél jobb dolog? Munkám érdekes és kihívásokkal teli, 
soha nincs egyetlen unalmas mozzanata sem!”

—Laralee Wiggins, pénzügyi igazgató
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A vezetői-szervezői munkakörben tevékenykedők 
– mind a 93 országban, ahol a Wycliffe dolgozik – sok 
különböző szerepet töltenek be, de még így is több 
mint 200 betöltetlen állás vár rájuk világszerte. 
Lássunk néhány területet, ahol különösen is nagy 
szükség van szervezői/vezetői képességekre:

 A betöltendő pozíciók széles skálájá-
nak köszönhetően a Wycliffe biztosan 

talál a végzettségednek és képességeid-
nek megfelelő lehetőséget, mely által 
minden adottságodat használni tudod 

majd. Szolgálj bárhol is a világon támoga-
tói munkakörben vagy olyan helyen ahol a 

fordítási munka folyik, elégedett leszel, mert 
tudod, hogy munkáddal Isten Igéjének eddig még nem 
létező nyelvekre való lefordítását segíted elő. Ráadásul a 
Wycliffe-nél dolgozva értékes kulturális tapasztalatokra 
tehetsz szert, amelyek által sokrétűbbé válnak képessé-
geid, és minden eddiginél jobb menedzser válik belőled!
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Menedzser  
  vagy?

 Szeretnéd, ha jelentőségteljesebb lenne a 
munkád? Mit szólnál ahhoz, ha Istentől kapott 
képességeidet egy örökkévaló célra használhatnád?

A Wycliffe célja, hogy Isten Igéje minden népcso-
portnak a számukra legérthetőbb nyelvre legyen 
lefordítva. Csatlakozz egy olyan tettrekész csapathoz, 
amelynek tagjai arra szánták oda magukat, hogy 
minden ember azon a nyelven juthasson hozzá Isten 
Igéjéhez, amely a leginkább megérinti a szívét.

A menedzserek nagyon fontos szerepet töltenek 
be ebben. A Wycliffe csapata nagyban támaszkodik 
olyan vezetői képességekkel rendelkező, szolgáló szívű 
munkatársakra, akiknek szívügye Isten Igéje és 
vágynak arra, hogy annak üzenete mindenki számára 
elérhetővé váljon.

Csatlakozz a csapathoz! Szervezz, vezess!  
Változtasd meg a világot!


