
 

A Názáreti Egyház küldetése, 
 

hogy válaszoljon Krisztus Nagy 

Missziós Parancsára: „menjetek el 

tehát, tegyetek tanítvánnyá minden 

népet” (Mt28,19). Az Egyház elsőd-

leges célja az, hogy Isten országát 

előmozdítsa a keresztyén szentség 

megőrzésével és terjesztésével, 

amint azt a Szentírás tanítja. 

Legfontosabb céljai: szent keresz-

tyén közösség, a bűnösök megtéré-

se, a hívők teljes megszentelődése 

és a szentségben való növekedése, 

a korai újszövetségi gyülekezetben 

megnyilvánuló egyszerűség és spi-

rituális erő, valamint az evangélium 

hirdetése minden teremtménynek. 

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  

„némelyeket apostolokul, má-

sokat prófétákul, ismét másokat 

evangélistákul, vagy pásztoro-

kul és tanítókul [hívott el], hogy 

felkészítse a szenteket a szolgá-

lat végzésére, a Krisztus testé-

nek építésére”  Efézus 4,11-12  

Ke r ü l e t i  S z o l gá l ó k   



Kerületi Szolgálók 

Minden keresztyénnek magát Krisztus 

szolgálójának kell tekintenie, és töre-

kednie kell arra, hogy megismerje Is-

ten akaratát a szolgálat neki való, 

megfelelő módja tekintetében.  

Ahogyan Urunk magához hívta azokat, 

akiket akart, és kiválasztotta, vala-

mint kirendelte tizenkét apostolát, 

„hogy vele legyenek, és azután elküld-

je őket, hogy hirdessék az igét” (Márk 

3,14), úgy ma is elhívja és kiküldi az 

evangélium hirdetőit.  A Szentlélek 

által megvilágosított egyház felismeri 

az Úr hívását.  

A Názáreti Egyház bármely tagja, aki 

úgy érzi,  hogy elhívása van gyülekezet-

plántálásra, másodállású lelkipásztor-

ságra, tanításra, laikus evangélistai 

és énekevangélistai szolgálatra, gond-

viselői vagy adminisztrátori szolgálat-

ra és/vagy az egyház más különleges 

szolgálatára, de jelenleg nem érez 

különleges elhívást arra, hogy felszen-

telt szolgáló legyen, érvényes képzés-

ben részesülhet, hogy laikus szolgálat-

ra szóló képesítést szerezzen.  

                   Angol megnevezése: District Licensed Ministers  

Szolgálók  

•  Laikus szolgáló  

•  Egyházi személyek  

•  Adminisztrátor  

•  Káplán  

•  Diakonissza  

•  Oktató  

•  Evangélista  

•  Keresztény oktatás szolgálója  

• Zenei  szolgáló  

•  Misszionárius  

•  Lelkipásztor  

•  Énekevangél ista  

• Különleges szolgálat  

 

Szolgálók oktatása  

A szolgálói oktatás célja az, hogy se-

gítsen az Isten által elhívott szolgálók 

felkészítésében. Szolgálatuk ugyanis 

életbevágóan fontos ahhoz, hogy a 

szentség üzenete az új evangelizációs 

területeken elterjedjen. Tudatában 

vagyunk annak, mennyire fontos kül-

detésünket világosan megértenünk 

annak a megbízatásnak fényében, 

amelyet Krisztus adott Egyházának a 

Máté 28,19-20-ban: „Menjetek el te-

hát, tegyetek tanítvánnyá minden né-

pet”. A felkészítés nagy része első- 
Forrás:  EHR 400-423.1, 402-402.1, 424-425.2   

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

sorban teológiai és bibliai jellegű, és 

szolgálói felszenteléshez vezet a Ná-

záreti Egyházban. 

A Kerületi Szolgálói Tanulmányi Test-

ület állapítja meg minden egyes hall-

gató tanulmányi eredményét, és érté-

keli előrehaladását a maga választot-

ta tanulmányokban.  

 

A keresztény  szolgálatra való 

fe lkészülés  

Az érvényes képzés és azok az eljá-

rások, amelyeket a képzettség meg-

szerzéséhez teljesíteniük kell azok-

nak, akik lelkészi vagy diakónusi 

jogosítványt, i l letve a szolgálat va-

lamely kategóriájára vagy szerepére 

vonatkozó tanúsítványt kívánnak 

szerezni, A felszentelés kézikönyvé-

nek regionális változatában találha-

tók meg.  

Ha egy szolgáló teljesítette egy ér-

vényes szolgálói képzés feltételeit,  

akkor folytatja az élethosszig tartó 

tanulást, hogy minél jobban el tudja 

látni azt a szolgálatot, amelyre Is-

ten elhívta.  


