
 

 

Szeretnél eszköz lenni? 
 

Az egyház a vi lágban végzett  

missziójával Isten szeretetét  

mutatja meg.  Ezért  csatlako-

zunk az összekapcsol t  egyház 

más tagjaihoz:  szeret jük a 

megtört  embereket,  v i lágszer-

te e lér jük az e lveszett  le lke-

ket,  és Kr isztushoz hasonló 

taní tványokat képezünk a 

népek között .  

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. 

 

Názáret i  Egyház  
Magyarországi  Egyházkerület  

 

Szolgálat i  t isztségek  

E g y ü t t   

többre vagyunk képesek,  

mint egyenként.   



Názáreti Világmisszió Tanácsa 

NVM 
 

A Nemzetközi Názáreti Missziót kép-

viseli a kerületben és a gyülekeze-

tek tagjait kapcsolja össze az egy-

ház más tagjaival a következő ese-

ményeken keresztül:  

Missziós oktatás minden korosztály 

számára.  

Világevangélizációs Alap, húsvéti és 

hálaadónapi felajánlások, Alabást-

romgyűjtés.  

Globális imahét, Ima és böjt meghir-

detése.  

Ima a 10/40 ablak területén élőkért 

és az Üldözött egyházért.  

Szeretetszolgálatra buzdítás.  

Bizonyságtevő és Munkacsoportok 

(BMCS) koordinálása/fogadása.  

Támogatható, jóváhagyott egyete-

mes projektek lehetőségének meg-

hirdetése. (pl.  Jézus film projekt)   

Hírlevelek közzé tétele.  

 

Angol megnevezése: Nazarene Missions Internatio-

nal (NMI)  

Nemzetközi  Názáret i  Misszió 

küldetése:   

Az egyház mozgósí tása a misszió-

ban az imádságon,  taní tványkép-

zésen,  adakozáson és oktatáson 

keresztül.  

Célja:  

• az egész egyházat mozgósítani a 

misszióban való tevékeny részvétel-

re, a közös imádságra és a világ 

üdvösséggel kapcsolatos szükségle-

teinek vizsgálatára; 

• elősegíteni a Názáreti Egyház misz-

sziómezőinek szélesebb körű megis-

merését; 

• a fiatalokat és a gyermekeket ösztö-

nözni, hogy fogékonyak legyenek a 

missziói szolgálatra való isteni elhí-

vásra, valamint elősegíteni, hogy az 

elhívott gyermekek, fiatalok és fel-

nőttek megfelelő útmutatásban és 

pártfogásban részesüljenek; 

• anyagi fedezetet teremteni Jézus 

Krisztus országának a világban való 

terjedéséhez. 

 
Forrás:  EHR 39., 811./II.cikkely 

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

NVM tagjai  

A kerületi szuperintendens, a helyi 

gyülekezeti NVM elnök, valamint a 

Kerületi Gyűlés által választott 

tagok. Olyan személyek, 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  

Hely i  NVM vezető,  és a hely i  ná-

záret i  misszióban szolgálatot  vég-

ző személyek.  


