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A szolgálattal kapcsolatban érdeklődni, 

személyesen a helyi gyülekezeti NNI 

vezetőnél vagy a kerületi NNI vezetőnél 

lehet. 

 

Názáret i  Egyház  
Magyarországi  Egyházkerület  

 

Szolgálat i  t isztségek  

A Nemzetközi Názáreti Ifjúság küldetése   

a nemzedékünket dinamikus életre 

hívjuk Krisztusban . 

Örömmel lennél  a 

csapat tagja? 
 

Az NNI egyfajta védőbástyát 

szeretne a fiataloknak adni. 

Vannak, akik nem találnak 

társaságot maguknak, nem 

tudnak kivel beszélgetni a 

hitükről. Az NNI lehetőséget 

ad erre. Figyelemmel követi, 

hogy kiben milyen talentu-

mok lakoznak; önbizalmat 

serkent és segít az egészsé-

ges énkép, önkép kialakítá-

sában. Közösen törekszünk 

arra, hogy egyre Krisztusib-

bá formálódjunk. Mi fiatalok 

is tartozunk azzal egymás-

nak, hogy hordozzuk a gyen-

gébbet, példát mutassunk 

egymásnak, imádkozzunk 

egymásért, és a személyes 

kapcsolat által terelgessük 

egymást, hogy a jó úton tud-

junk maradni, s a kritikus 

időszakokat is átéljük.  



Az NNI  hármas stratégiája  

•  Evangélizálás, azaz fiatalokat 

megnyerni Krisztusnak.  

•  Tanítványképzés, azaz megtaní-

tani a fiataloknak, mit jelent 

Krisztus követése.  

•  Mobilizálás, azaz megtanítani a 

f iataloknak, mit jelent a gyüleke-

zet és társadalom aktív tagjának 

lenni.  

 NNI  programok a kerületben  

• Helyi NNI események, pl. ifjúsági 

órák. 

• Kerületi NNI napok 

• Csalit–NNI tábor 

• NNI Vezetők Lelkigyakorlatos Napja 

(VLN) 

• Fiatalok a Misszióban (FaM) 

• Területi és regionális Názáreti Ifjú-

sági Konferenciák (NIK) 

Ezen felül a fiatalok aktív részesei a helyi 

gyülekezeti életnek (pl. vezetőségi tagok, 

részt vesznek a liturgiai szolgálatban, 

időseket látogatnak stb.) valamint részt 

vesznek kerületi testületek munkájában is 

(pl. TB, NVM).  

Forrás:  EHR 39., 239., 239.2, 239.3. 

http://nazarene.org/files/docs Manual2005_09Hungarian.pdf  

NNI Tanács tagjai  

A testület elnöke, alelnöke, titká-

ra, pénztárosa, ifjúsági képviselői 

és szolgálati vezetői – szükség 

szerint, valamint a kerületi szuper-

intendens. Olyan személyek, akik-

nek élete nyilvános tanúbizonyság 

a minket szent életre hívó Isten 

kegyelméről; akik összhangban 

vannak a Názáreti Egyház tanaival, 

s akik részvételükkel, tizedükkel 

és felajánlásaikkal hűségesen tá-

mogatják a helyi gyülekezetet.  

Ezekhez a t isztségekhez legkö-

zelebb ál ló gyülekezet i  szolgá-

latok  

Helyi NNI vezető és azok akik részt 

vesznek a f iatalok felé végzett 

missziós szolgálatban.  

Kerületi Nemzetközi Názáreti 

Ifjúság/NNI 
 

A kerületi názáreti ifjúsági szolgá-

lat a Nemzetközi Názáreti If júság 

alkotmánya alapján és annak fel-

ügyelete alatt szerveződik és a 

Kerületi NNI Tanács irányítása 

alatt működik, amely felelős a leg-

alább 12 éves tanulók, főiskolai/

egyetemi hallgatók és fiatal felnőt-

tek szolgálatának megtervezéséért 

és megszervezéséért, valamint a 

kerületi ifjúsági szolgálatra vonat-

kozó kollektív látás kialakításáért. 

A tanács felelősséggel tartozik a 

kerületi szuperintendensnek és a 

Kerületi Tanácsadó Testületnek. A 

Nemzetközi Názáreti Ifjúság Taná-

csának a fiatalok oktatásához kap-

csolódó minden tevékenységét jó-

vá kell hagynia a kerületi Vasárna-

pi Iskolai Szolgálatok elnökének és 

a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok 

Testületének.  

 

Angol megnevezése: Nazarene Youth International 

(NYI) 


