
 

Az élethosszig tartó tanulás 
 

Elősegíti a szolgáló fejlődését; a 

fiatal szolgáló fejlődését a gyüle-

kezetben; az egyház épülését és 

hogy az egyház a megfelelő módon 

forduljon a társadalom felé. 

Ahhoz, hogy a szolgáló egész éle-

ten át tartó szolgálata hatékony 

legyen, el kell köteleznie magát az 

élethosszig tartó tanulás mellett, 

ami a folyamatos egyéni fejlődés-

hez is nélkülözhetetlen, mert ele-

jét veszi annak, hogy az egyén 

lelki, mentális és gyakorlati képes-

ségei megtorpanjanak a növeke-

désben. 

Názáreti Egyház 

1149 Budapest, Egressy út 100.  

E-mail cím: iroda@nazaretiegyhaz.hu  

 

A szolgálattal kapcsolatban érdeklődni, 

a KSZT elnöknél és lelkipásztorodnál 

lehet. 

 

Názáret i  Egyház  
Magyarországi  Egyházkerület  

 

Szolgálat i  t isztségek  

„Felkészíteni a szenteket 
a szolgálat végzésére”  

Efézus 4,12. 

K e r ü l e t i   

S z o l g á l a t i   

Te s t ü l e t  



Kerületi Szolgálati Testület/

KSZT 

 

Egyházkerületünkben két testület -  

az Egyházkerületi Tanulmányi Test-

ület (KTaT) és az Egyházkerületi 

Szolgálatra Jogosító Testület 

(KSZJT) -  közös munkáját végzi.  

Az Egyházrend szerint a következő 

feladatot látja el:  a lelkészi kötele-

ző szakmai továbbképzések és a 

helyi -kerületi szolgálók és laikus 

képzések lehetőségének biztosítá-

sa, ösztöndíjak kezelése és a szol-

gálatra készülők tanulmányainak 

felügyelete.  

A kerület minden szolgálójának to-

vábbképzéséről teljes és helytál ló 

nyi lvántartás vezetése.  

Liturgikus forrásanyagok, Perikópa-

rend biztosítása.  

Egyházközi kapcsolatok ápolása.  

Lelkészkönyvtár gondozása.  

Liturgikus naptár frissen tartása.  

 

Angol megnevezése: District Ministry Board (DMB) 

A testület  kötelességei:  

•  Gondosan megvizsgálni és kiér-

tékelni minden olyan személyt, 

akit a Kerületi Gyűlésnek szabá-

lyosan megválasztásra jelöltek a 

lelkészek vagy a diakónusok kö-

zé, aki szolgálói engedélyért fo-

lyamodott, i l letve aki tanúsít-

ványt szeretne kapni a szolgálat 

bármely megbízottként betölthe-

tő hivatalára.  

•  A kerületi szuperintendenssel és 

a Szolgálóképzés irodájával, 

hogy együtt keressenek módsze-

reket és lehetőségeket azon je-

löltek bátorítására, segítésére és 

tanácsolására, akik valamely 

názáreti főiskolán/egyetemen 

vagy teológián érvényes képzés-

ben részesülnek.  

•  Elősegítse a kerületbe működő 

lelkészek és alkalmazásban levő 

egyéb szolgálók folyamatos okta-

tását.  

•  A testület tanfolyamokat és sze-

mináriumokat indíthat el,  hogy 

segítse az engedéllyel rendelke-

ző szolgálókat.  Forrás:  EHR 39., 226.-231.4. 440.1-440.2. 

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

KSZT tagjai  

A Kerületi Gyűlés által megválasz-

tott felszentelt szolgálók, akiknek 

élete nyilvános tanúbizonyság a 

minket szent életre hívó Isten ke-

gyelméről; akik összhangban van-

nak a Názáreti Egyház tanaival, s 

akik részvételükkel, tizedükkel és 

felajánlásaikkal hűségesen támo-

gatják a helyi gyülekezetet.  

 

Ezekhez a t isztségekhez legkö-

zelebb ál ló gyülekezet i  szolgá-

latok  

Lelkész, gyülekezeti l iturgusi cso-

port.  

 

A kerületben szolgálók képzése 

a következő programokon ke-

resztül  történik:  

Teológusképzés: EuNC  

Élethosszigtartó lelkésztovábbkép-

zés: lelkésznapok, Teológiai Nap, 

konferenciák,  

Kerületi/helyi szolgálók képzése:  

KSZN napok  


