Názáreti Egyház
Magyarországi Egyházkerület
Szolgálati tisztségek

Szeretnél eszköz lenni?
A z e gy ház a vi l ágb an vé gze tt
mi sszi ój ával I st en sze retet ét
mut atj a me g. E zé rt csatl akozunk az összekap csol t e gyház
más tagj ai hoz: sze re t jük a
me gt ört e mb e re ke t, vi l ágsze rt e e lé rj ük az e l ve sze tt le l ke ke t, é s K ri szt ushoz hasonló
t aní t vány okat ké pe zünk a
népe k közöt t.

Názáreti Egyház
1149 Budapest, Egressy út 100.
E-mail cím: iroda@nazaretiegyhaz.hu

A szolgálattal kapcsolatban érdeklődni,
személyesen a helyi gyülekezeti NVM
vezetőnél vagy a kerületi NVM vezetőnél
lehet.

Együtt
tö bbr e vagyunk k épesek ,
mi nt eg yenk ént.

Nemzetközi Názáreti Misszió
küldetése:

NVM tagjai

A z e gy ház mozgósí t ása a mi sszi ó-

gyülekezeti NVM elnök, valamint a

A Nemzetközi Názáreti Missziót kép-

b an az imádság on, tanítványkép-

Kerületi Gyűlés által választott

viseli a kerületben és a gyülekeze-

zés en, adakozás on é s oktatás on

tagok. Olyan személyek, akiknek

tek tagjait kapcsolja össze az egy-

ke re szt ül.

élete nyilvános tanúbizonyság a

ház más tagjaival a következő ese-

Célja:

minket szent életre hívó Isten ke-

Názáreti Világmisszió Tanácsa

NVM

ményeken keresztül:
Missziós oktatás minden korosztály
számára.
Világevangélizációs Alap, húsvéti és
hálaadónapi felajánlások, Alabástromgyűjtés.
Globális imahét, Ima és böjt meghirdetése.
Ima a 10/40 ablak területén élőkért
és az Üldözött egyházért.
Szeretetszolgálatra buzdítás.
Bizonyságtevő és Munkacsoportok
(BMCS) koordinálása/fogadása.
Támogatható, jóváhagyott egyetemes projektek lehetőségének meghirdetése. (pl. Jézus film projekt)
Hírlevelek közzé tétele.

• az egész egyházat mozgósítani a
misszióban való tevékeny részvételre, a közös imádságra és a világ
üdvösséggel kapcsolatos szükségleteinek vizsgálatára;

A kerületi szuperintendens, a helyi

gyelméről; akik összhangban vannak a Názáreti Egyház tanaival, s
akik részvételükkel, tizedükkel és
felajánlásaikkal hűségesen támogatják a helyi gyülekezetet.

• elősegíteni a Názáreti Egyház miszsziómezőinek szélesebb körű megismerését;

• a fiatalokat és a gyermekeket ösztönözni, hogy fogékonyak legyenek a
missziói szolgálatra való isteni elhívásra, valamint elősegíteni, hogy az

Ezekhez a tisztségekhez legközelebb álló gyülekezeti szolgálatok
He l y i N VM ve ze t ő, é s a he ly i názáre t i mi sszi ób an szol gál at ot vé gző sze mé lye k.

elhívott gyermekek, fiatalok és felnőttek megfelelő útmutatásban és
pártfogásban részesüljenek;

• anyagi fedezetet teremteni Jézus
Angol megnevezése: Nazarene Missions International (NMI)

Krisztus országának a világban való
terjedéséhez.

Forrás: EHR 39., 811./II.cikkely
http://nazarene.org/files/docs Manual2005_09Hungarian.pdf

