
A tehetséged,  

szaktudásod segíthet  

ebben a szolgálatban? 
 

Küldetésünk  

A vasárnapi iskolának három 

célja van:   

•  A tanítványokat hatékonyan kell 

tanítani az Isten Igéjére mindad-

dig, amíg ők teljesen az üdvös-

ség útjára lépnek, és elég éret-

tek lesznek a keresztény tapasz-

talatok megéléséhez.  

•  Annak érdekében, hogy a ke-

resztények lélekben megerősöd-

jenek szükség van a közösségre, 

a tanításra, és a lelki szolgálat-

ra.  

• Fontos cél a nem istenfélő em-

berek elérése és a velük való 

kapcsolattartás mindaddig, 

amíg elhívását megértve, igent 

mond és aktívan részt vesz 

Krisztus Testének, az egyháznak 

az életében.   

Názáreti Egyház 

1149 Budapest, Egressy út 100.  

E-mail cím: iroda@nazaretiegyhaz.hu  

 

A szolgálattal kapcsolatban 

érdeklődni, személyesen a helyi 

gyülekezeti VISZT vezetőnél lehet. 

 

V I S Z T  

Názáret i  Egyház  
Magyarországi  Egyházkerület  

 

Szolgálat i  t isztségek  



Vasárnapi Iskolai és Tanít-

ványképző Szolgálatok Tes-

tülete/VISZT 
 

Hatásköre:  A  bei ratkozást  és 

a látogatottságot  növelő  prog-

ramok kidolgozásával  fe le lő -

sen vezetni  a kerületben a 

vasárnapi  iskolai  szo lgálatot,  

koordinálni  a gyermek -  és fe l -

nőtt  szo lgálatokhoz kapcsoló-

dó valamennyi  programot.  

Megszervezni  a Tábori  B izott -

ságot és a Nemzetköz i  Názá-

ret i  I f júsággal   (NNI )  együtt -

működve koordinálni  az i f jú-

sági  vasárnapi  iskolai  szolgá-

latokat.   

 

 

 

 

Angol megnevezése: Sunday School & Discipleship 

Ministries International (SDMI)  

Feladatai:  

•  Felügyelni a kerület minden va-

sárnapi iskolával kapcsolatos 

ügyét. 

•  Megválasztani a Gyermekszolgá-

latok Tanácsát, akik a fiú -  és 

leánytáborok, Csalit,  a Karaván, 

Cserkész táborok, a Vakációs 

Bibliasuli (VBS), a bibliai fejtörő, 

a gyermekek gyülekezete és a 

Bölcsődések ügyeit koordinálják.  

•  Megválasztani a Felnőttszolgá -  

latok Tanácsát, akik házasság és 

családi élet, idősek szolgálata, 

egyedülállók szolgálata, laikus 

lelkigyakorlatok, kis csoportos 

bibl iatanulmányozás, női szolgá-

lat és férfiszolgálat szervezői.  

•  Egyházkerületi és helyi gyüleke-

zeti Folyamatos Laikusképző tan-

folyamokat  és hitoktatói tanárok 

képzését tervezni és szervezni.  

• A vasárnapi iskolák dolgaival 

kapcsolatos információkkal segí-

teni az Egyetemes Vezetőség 

munkáját.  

Forrás:  EHR 39., 237.1-238.3 

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

• Javaslatot tenni a KPB-nek a VISZT 

éves költségvetésére. A Kincsesláda 

boríték kezelése. 

• Felelni a kerületi laikus lelkigyakor-

latokért. 

VISZT tagjai  

A kerületi szuperintendens, a kerületi 

NVM elnöke, a  kerületi NNI elnöke és 

a VISZT elnöke,  TB koordinátor, VBS 

vezetők, gyermek és felnőtt korcso-

port vezetők, valamint a Kerületi Gyű-

lés által választott tagok. Olyan sze-

mélyek, akiknek élete nyilvános tanú-

bizonyság a minket szent életre hívó 

Isten kegyelméről; akik összhangban 

vannak a Názáreti Egyház tanaival, s 

akik részvételükkel, tizedükkel és 

felajánlásaikkal hűségesen támogat-

ják a helyi gyülekezetet. 

Ezekhez a t isztségekhez legkö-

zelebb ál ló gyülekezet i  szolgá-

latok  

Hely i  V ISZT vezető,  korcsoport 

vezetők,  VISZT testület  és TB ko-

ordinátor.  


