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Introducere
Acest manual pentru Misiunile Nazarinene Internaționale (MNI) este o versiune globală
pentru a fi folosit în Biserica Nazarineanului dincolo de regiunea Statelor Unite și a Canadei.
Scopul și obiectivele MNI sunt aceleași pentru toate regiunile bisericii noastre globale. Cu
toate acestea, detaliile pentru a îndeplini scopul și obiectivele au fost simplificate sau omise
în această versiune globală. Referirile la Constituția MNI sunt incluse în capitolul notelor de
final din această ediție. Echipa Biroului MNI global și Consiliul MNI Global intenționează să
facă să fie mai ușor pentru fiecare biserică din întreaga lume să fie parte a familiei MNI. Ei
doresc ca toate bisericile să participe în misiunea lui Dumnezeu de a duce Evanghelia la
oamenii din fiecare națiune, cultură și limbă.

Capitolul 1
Misiunile Nazarinene Internaționale

Misiunile Nazarinene Internaționale sunt nucleul sau inima Misiunii Globale în fiecare
biserică locală din întreaga lume. MNI lucrează îndeaproape cu Misiunile Globale la toate
nivelurile bisericii - local, districtual, FIELD, regional și global. MNI funcționează conform
acestui Manual și conform îndrumării din partea liderilor districtuali, regionali și globali.
Scopul
Scopul MNI este să propulseze biserica în misiune
prin rugăciune, ucenicizare, dărnicie și educare.
1.
2.
3.
4.

Obiective
Rugăciune - mijlocire pentru lideri, biserici și pentru ca Duhul Sfânt să atragă toți oamenii
la Hristos.
Ucenicizare - implicarea și mentorarea viitorilor lideri misionari, în special tineri și copii,
pentru a face ucenici asemenea lui Hristos în toate națiunile.
Dărnicie - dedicându-ne personal și resursele noastre, în special Fondul pentru
Evanghelizare Mondială, pentru a extinde Împărăția lui Hristos.
Educare - informarea oamenilor despre nevoile lumii și făcând posibil ca bisericile
noastre să împlinească acele nevoi în Hristos.

MNI în biserica locală
Organizare
• Pastorul ar trebui să organizeze o întâlnire a adunării unde oamenii să învețe scopul și
obiectivele MNI. Dacă este posibil, selectați sau alegeți un președinte sau un lider MNI.
De asemenea, selectați alte persoane care să asiste președintele și pastorul.1
• Pastorul și președintele MNI ar trebui să ceară îndrumarea districtului și a regiunii. Acești
funcționari pot oferi informații și resurse pentru a ajuta biserica locală.
• Consiliul local MNI trebuie să lucreze de-a lungul anului pentru a împlini scopul și
obiectivele MNI. Președintele sau pastorul va pezenta un raport MNI la sfârșitul anului
bisericesc despre lucrarea MNI.
Calitatea de membru
• Identifică membri locali MNI, acest lucru făcând MNI o organizație mai puternică și mai
eficientă.2
• Încurajează orice adult, tânăr și copil să se alăture MNI-ului. Bisericile locale pot
considera fiecare membru al bisericii și membru MNI. Toți participanții la serviciile divine
care nu sunt membri ai bisericii pot deveni membri asociați ai MNI.
• Președintele și pastorul lucrează împreună pentru a determina numărul de membri MNI
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pentru raportul pastorului pentru adunarea districtuală.
Întrunirea anuală MNI
• Organizați o întrunire anuală pentru membrii MNI. Această întrunire poate fi ținută în
același timp cu întrunirea anuală a bisericii. Pastorul sau președintele MNI prezidează
întrunirea anuală MNI.
• Întrunirea anuală este momentul când biserica revizuiește lucrarea MNI-ului din perioada
anului precedent. Președintele MNI și alți membri ai Consiliului MNI pot fi selectați pentru
următorul an bisericesc. De asemenea, delegați sunt aleși pentru întâlnirea districtuală
MNI (Congres Districtual MNI), dacă se organizează o astfel de întâlnire în district.6
Experiențele Bisericii Misiune
Aici sunt câteva sugestii pentru a ajuta la crearea unei biserici orientată spre misiune:
• Rugați-vă pentru ghidare în împlinirea scopului și obiectivelor MNI.
• Întâlniți-vă cu Consiliul MNI sau alți lideri ai bisericii pentru a determina planurile și
strategiile care vor realiza cel mai bine scopul și obiectivele MNI în adunarea voastră
locală.
• Dezvoltați acțiuni și atmosferă de misiune în adunarea voastră. Ajutați oamenii să afle că
biserica are responsabilitate globală.
• Includeți toate grupele de vârstă. Implicați copii și tineri în misiunile locale și globale.
• Folosiți fiecare ocazie pentru a educa adunarea despre misiune.7 Folosiți fiecare mijloc
posibil, inclusiv resursele oferite de către district și regiune .
• Luați în considerare programe lunare de misiune ca și parte a serviciului de închinare
sau lecție de școală duminicală.
Relația cu alte Programe Nazarinene
• MNI este „fața” misiunilor în biserica locală.
• Președintele MNI este membru al comitetului bisericii.
• Școla Duminicală și Lucrările de Ucenicizare Internaționale (ȘDLUI), Tineretul
Nazarinean Internațional (TNI) și liderii lucrării cu copiii sunt parteneri în misiunile locale
și globale.
• Liderii MNI lucrează cu lideri ai bisericii pentru a ajuta la accentuarea misiunilor in
biserică.
Misiunea Prima Prioritate
O strategie pentru a îndeplini obiectivele MNI
MNI prețuiește răspunderea, care se practică în denominațiunea noastră la nivel global.
Misiunea Prima Prioritate (MPP) este strategia MNI ce demonstrează prioritatea pentru
misiune a unei biserici. Cele patru ținte MPP sunt bazate pe cele patru obiective MNI.
Președintele MNI sau pastorul păstrează evidența participării la cele patru obiective MNI
de-a lungul anului. La finalul anului, președintelui local MNI i se poate cere să prezinte
bisericii și districtului un raport, care va include cât de bine a atins biserica țintele MPP.
Oportunități MPP
Rugăciune
Obiectiv: Mijlocire pentru lideri, biserici și pentru ca Duhul Sfânt să atragă toți oamenii la
Hristos.
• Asigurați-vă că sunt aduse cereri de rugăciune în mod regulat în biserică. Metode
posibile sunt Linia de Mobilizare pentru Rugăciune prin e-mail, pagina de internet MNI,
scrisorile de informare ale misionarilor, contactul personal cu misionari, cereri regionale
sau districtuale.
• Angajați în rugăciune fiecare grup de vârstă și toate grupurile mici pentru a se ruga
regulat pentru cererile de rugăciune din misiune.
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Puneți accent pe rugăciunea cu post. Postul poate include mâncare, timp, locuri,
preferințe, etc.
Participați la Ziua Mondială pentru rugăciune, Săptămâna Nazarineană Mondială de
rugăciune, rugăciune pentru biserica persecutată, fereastra 10/40, Parteneriatul pentru
seceriș cu filmul ISUS, Ziua Globală de rugăciune, zile naționale pentru rugăciune și alte
chemări la rugăciune.

Ucenicizare
Obiective: Implicarea și mentorarea viitorilor lideri misionari, în special tineri și copii, pentru a
face ucenici asemenea lui Hristos în toate națiunile.
• Implicați și mentorați tineri și copii pentru a deveni urmași devotați ai lui Hristos.
• Încurajați copii și tineri care simt chemarea lui Dumnezeu de a deveni misionari să
vorbească cu liderii bisericii locale (pastor, președintele MNI, lucrătorul de la școala
duminicală, etc.)
• Folosiți resursele disponibile pentru a educa copiii și tinerii despre misiunile globale.
• Planificați să invitați un misionar sau un vorbitor despre misiune pentru a se întâlni cu
copiii și tinerii.
• Încurajați copiii și tinerii să doneze pentru misiuni, în special pentru Fondul pentru
Evanghelizare Mondială.
Dăruire
Obiective: Dedicându-ne personal și resursele noastre, în special Fondul pentru
Evanghelizare Mondială, pentru a extinde Împărăția lui Hristos.
• Fiecare biserică locală oferă cel puțin 5.5% din venitul curent pentru Fondul pentru
Evanghelizare Mondială (FEM). Trimiteți această sumă în mod regulat.
• Promovați colectele de Paște și de Ziua Recunoștinței.
• Plănuiți un eveniment „Promisiune prin credință" (Vedeți Capitolul 4 pentru mai multe
informații).
• Trimiteți donații pentru Fondul pentru Evanghelizare Mondială săptămânal sau lunar la
locația stabilită.
 Bisericile din Statele Unite trimit Fondul pentru Evanghelizare Mondială de îndată ce
este dat Global Treasury Services (Trezorierul General al Bisericii Nazarineanului).
 Bisericile din Canada trimit Fondul pentru Evanghelizare Mondială de îndată ce este
dat Biroului Național Canadian al Bisericii Nazarineanului.
 Toate celelalte regiuni trimit Fondul pentru Evanghelizare Mondială de îndată ce este
dat prin sistemul financiar regional sau districtual stabilit și în măsură pentru Fondul
pentru Evanghelizare Globală. Contactați președintele districtual MNI pentru mai
multe detalii.
Educarea
Obiectiv: informarea oamenilor despre nevoile lumii și făcând posibil ca bisericile noastre să
împlinească acele nevoi în Hristos.
• Folosiți resursele pentru misiune de pe pagina de internet a MNI și cele din districtul și
regiunea voastră.
• Participați în proiectele de misiune locale.
• Oferiți oportunități adunării să audă vorbitori despre misiune sau să interacționeze cu ei.
• Puneți cărțiile MNI la dispoziția adunării dacă este posibil.
Cerințele Misiunii Prima Prioritate în biserica locală:
1. Biserica s-a rugat pentru misiuni.
2. Biserica a implicat copiii și tinerii în misiunile locale și globale.
3. Biserica a dat cel puțin 5.5% din venituri pentru Fondul pentru Evanghelizare Mondială.
4. Biserica a participat în activități care informează adunarea despre misiuni Nazarinene.
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Consiliul MNI al Bisericii Locale
Președintele MNI și consiliul MNI slujesc împreună cu pastorul ca echipa de strategie
pentru misiune. Consiliul se întâlnește să planifice, să împărtășească idei și să raporteze
progresul.8
Consiliul este responsabil să promoveze și să atingă scopurile și obiectivele MNI rugăciune, ucenicizare, dăruire și educare.9
Începeți cu un consiliu în număr mic. Alți membri pot fi adăugați pe măsură ce biserica și
lucrarea de misiune cresc.
Membrii consiliului MNI pot fi desemnați să lucreze cu obiective specifice: rugăciune,
ucenicizare, dăruire și educare. Membrii Consiliului MNI pot fi de asemenea numiți oficial
în alte programe de misiune, cum ar fi Colecta de Alabastru, Lucrări de Compasiune,
Parteneriatul pentru seceriș cu filmul „ISUS", Misiunea difuzării Evangheliei în Lume.10
Consiliul Districtual MNI
Președintele și Consiliul Districtual MNI slujesc împreună cu superintendentul districtual
și bisericile locale pentru a promova misiunile prin bisericile din district. Consiliul se
întrunește pentru a plănui, împărtăși idei și pentru a raporta progresul.11
Consiliul este responsabil să promoveze și să atingă scopurile și obiectivele - rugăciune,
ucenicizare, dăruire și educare.12
Consiliul este compus din președinte și alți membri aleși și numiți.
Membrii consiliului MNI pot fi desemnați să lucreze cu obiective specifice: rugăciune,
ucenicizare, dăruire și educare. Membrii Consiliului MNI pot fi de asemenea numiți oficial
în alte programe de misiune, cum ar fi Colecta de Alabastru, Lucrări de Compasiune,
Parteneriatul pentru seceriș cu filmul "ISUS", Misiunea difuzării Evangheliei în Lume.13
Secretarul districtual întocmește statisticile pentru MNI districtual, bazat pe informațiile
primite de la bisericile locale.
Congresul Districtual MNI
Congresul sau întâlnirea districtuală MNI este un timp de reînnoire spirituală, inspirație și
informații despre misiune și pentru a trata chestiuni. Președintele și Consiliul districtual
MNI întocmesc un raport cu ceea ce s-a făcut în anul precedent și viziunea și țintele
pentru următorul an.
Includeți copiii și tinerii în congres ca un mod de a-i disciplina și mentora.
Colaborați cu alți oameni și grupuri, cum ar fi superintendentul districtual, ȘDLUI
districtual și TNI districtual pentru a planifica data, locația și ideile.

Cerințele Misiunii Prima Prioritate în district
1. 90% dintre biserici s-au rugat pentru misiuni.
2. 90% dintre biserici au implicat copiii și tinerii în misiuni.
3. 90% din ținta FEM de 5.5 % din veniturile curente a fost primit și trimis.
4. 90% dintre biserici au participat la activități care informează adunarea despre misiuni
nazarinene.
Conducerea și întâlnirile regionale
Doi lideri regionali MNI slujesc în toate regiunile (cu excepția Statelor Unite/Canada):
reprezentantul regional al Consiliului Global MNI și coordonatorul regional MNI.
Reprezentantul Consiliului este ales la Congresul Global MNI14, iar coordonatorul regional
este numit de către regiune. Acești oameni vorbesc în numele regiunilor conducerii de la
nivel global și, de asemenea, ajută cu instruire din regiuni.
Ocazional, conferințele regionale vor fi găzduite de către conducerea regională și
adesea MNI va instrui lideri MNI locali și districtuali la conferințe. Liderii sunt sfătuiți să se
intereseze când vor avea loc conferințe și să participe, dacă este posibil. Dacă participarea
nu este posibilă, cereți reprezentantului Consiliului Global și coordonatorului regional
resursele MNI care au fost distribuite la conferință.
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Contactați liderii regionali MNI pentru informații despre unde și când să se trimită donații
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Consiliul Global MNI
Consiliul Global MNI slujește în colaborare cu Consiliul General, directorul de Misiune
Globală și directorii regionali. Consiliul este o echipă de strategie pentru misiune globală
care promovează scopul și obiectivele MNI împreună cu conducerea directorului global
MNI și președintelui global MNI.
Consiliul Global MNI ar trebui să se întâlnească de cel puțin trei ori în timpul celor patru
ani dintre congresele globale pentru a planifica, a face schimb de idei, rapoarte asupra
progresului și pentru a se ocupa de chestiunile apărute.15
Funcționari și Membri ai Consiliului MNI: Consiliul Global MNI este compus din
directorul de Misiuni Globale, directorul global MNI, președintele global MNI și un
reprezentant din fiecare regiune a Bisericii Nazarineanului. Fiecare membru al Consiliului
Global MNI este responsabil să promoveze scopul și obiectivele MNI sub conducerea
directorului global MNI și a președintelui global MNI, lucrând împreună cu coordonatorul
regional MNI.
Comitetul Executiv MNI: Comitetul executiv este compus din directorul de Misiuni
Globale, directorul global MNI, președintele global MNI, vicepreședintele global MNI,
secretarul global MNI și un alt membru al Consiliului Global MNI. Comitetul Executiv se
ocupă de chestiunile dintre întâlnirile de consiliu.16
Resurse
Constituția și Manualul MNI sunt actualizate la fiecare patru ani.
Pagina de internet MNI (www.nazarenemissions.org) este o resursă online ce oferă
multe informații despre obiectivele și strategiile MNI pentru a atinge acele obiective.
„Mission Connection” este o revistă lunară online în limba engleză, trimisă oamenilor
pe adresa de e-mail, cu informații despre scopul și obiectivele MNI. Pentru a vă abona,
mergeți la www.nazarene.org/subscriber.html și faceți click pe „Mission Connection”.
După ce ați completat informațiile cerute, asigurați-vă că 1) ați apăsat pe butonul „save”
din josul paginii și 2) răspundeți la scrisoarea electronică trimisă pe adresa voastră
electronică pentru a vă activa contul.
Revista „Engage” este o revistă pe internet în limba engleză despre misiune cu povești,
mărturii, recenzii de carte, eseuri personale, povești video, poze etc despre chestiuni
curente în misiunile globale. Pentru a vă abona, mergeți la www.engagemagazine.com
sau la www.nazarene.org/subscriber.html și faceți click pe Engage Magazine.

Note de final
1. Constituția MNI, Articolul V, Secțiunea 1
2. Constituția MNI, Articolul IV
3. Constituția MNI, Articolul IV
4. Constituția MNI, Articolul VI, Secțiunea 1.B.
5. Constituția MNI, Articolul V, Secțiunea 1.C.
6. Constituția MNI, Articolul VI, Secțiunea 2.A.3.
7. Constituția MNI, Articolul VI, Secțiunea 1.A.
8. Constituția MNI, Articolul V, Secțiunea 1.A., și Articolul VI, Secțiunea 1.C.
9. Constituția MNI, Articolul V, Secțiunea 1.B.2.
10. Constituția MNI, Articolul V, Secțiunea 1, D.
11. Constituția MNI, Articolul VI, Secțiunea 2.B.
12. Constituția MNI, Articolul V, Secțiunea 2.B.2.
13. Constituția MNI, Articolul V, Secțiunea 2.D.
14. Constituția MNI, Articolul V, Secțiunea 3.C.3.
15. Constituția MNI, Articolul VI, Secțiunea 3.B.
16. Constituția MNI, Articolul V, Secțiunea 3.D.5.a.
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Capitolul 2
Rugăciune
„Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:16 )
Primul obiectiv MNI este: Rugăciunea - mijlocire pentru lideri, biserici și pentru ca
Duhul Sfânt să atragă toți oamenii la Hristos.
Rugăciunea este esențială pentru lucrarea de evenghelizare globală. Marea trimitere
poate fi dusă la îndeplinire în timp ce oamenii lui Dumnezeu mijlocesc și bisericile devin
case de rugăciune pentru toate națiunile.
Recomandări pentru implementarea Rugăciunii
• Rugați-vă zilnic ca și parte a unei vieți personale dedicate.
• Încurajați fiecare biserică să devină o casă de rugăciune pentru toate națiunile.
• Îndemnați toți membrii să se roage individual, în grupuri mici și în timpurile de închinare
pentru nevoile din misiuni.
• Oferiți adunării motive de rugăciune pentru misiune.
• Cereți ca pastorul să includă în mod regulat nevoile de rugăciune pentru misiunile
globale în rugăciunile pastorale.
Rugăciunea și postul
• Rugăciunea cu post este o disciplină spirituală biblică. Vezi Faptele Apostolilor 13:2 și
Faptele Apostolilor 14:23.
• Încurajați membrii să se roage cu post, negare de sine, după cum îi îndeamnă Duhul
Sfânt.
• Postul poate include abținerea de la mâncare pentru o masă sau pentru o perioadă de
timp. De asemenea postul poate include abținerea de la mâncăruri specifice, preferințe,
lucruri favorite, locuri etc.
• Postul de asemenea motivează dăruirea. Unele adunări folosesc Darurile de Post și
Rugăciune pentru Fondul pentru Evanghelizarea Mondială.
Linia de Mobilizare pentru Rugăciune
• Linia de Mobilizare pentru Rugăciune (LMR) este o resursă actuală și valoroasă pentru
cererile și nevoile de rugăciune nazarinene globale.
• Bisericile sau persoanele pot accesa LMR în engleză și spaniolă pe pagina de internet
www.nazarenemissions.org. Faceți click pe „Praying”.
• Pentru a vă abona, intrați pe www.nazarene.org/subscriber.html și faceți click pe „Prayer
Mobilization Line (NMI) EN” sau „Línea de Movilización de Oración—MNI”.
• LMR are de asemenea și o pagină de Facebook (www.facebook.com/NMIPrayer). A fost
creată cu scopul de a fi un loc de întâlnire pentru biserica globală unde să
împărtășească cereri și laude.
Iată câteva moduri specifice de rugăciune pentru misiunile globale:
• Parteneriatul pentru seceriș cu filmul ISUS. Această lucrare este un mijloc important
de evanghelizare. Parteneriatul pentru seceriș cu filmul ISUS se bazează pe rugăciunile
nazarinenilor pentru a continua să evanghelizeze oamenii pierduți. Puteți afla mai multe
despre Parteneriatul pentru seceriș cu filmul ISUS prin accesarea paginii www.jfhp.org.
Puteți citi raportul săptămânal „Prayer and Praise” („Rugăciune și Laudă”) pe pagina lor
de internet sau puteți primi acest raport prin e-mail.
• Săptămâna Nazarineană pentru Rugăciune Mondială. Acesta este un eveniment
anual în jurul primei vineri din martie, când nazarinenii se roagă pentru biserica globală.
Puteți prelua cereri de rugăciune specifice din jurul lumii de pe Linia de Mobilizare pentru
Rugăciune.
• Rugăciune pentru biserica persecutată. Rugăciunea pentru frații și surorile noastre în
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Hristos care suferă din cauza credinței lor ar trebui să fie parte din mijlocirea noastră
regulată. Există numeroase pagini pe internet care sunt disponibile și oferă cereri de
rugăciune pentru biserica persecutată.
Fereastra 10/40. Aceasta este o zonă din nordul Africii, Orientul Mijlociu și Asia de sud.
Mulți dintre oamenii cărora li s-a predicat cel mai puțin Evanghelia locuiesc în această
zonă. Rugați-vă pentru această parte a lumii în mod regulat și ca nazarinenii să poată
ajunge la acești oameni cu Evanghelia. Aflați mai multe despre Fereastra 10/40 pe
pagina de internet a MNI.
Ziua de Rugăciune Globală - Ziua Cincizecimii/Rusalii. Accentul rugăciunii include 10
zile de rugăciune zi și noapte, terminându-se de Rusalii. Aflați mai multe despre Ziua de
Rugăciune Globală de pe pagina de internet a MNI. Faceți click pe „Praying”. Vizitați de
asemenea pagina de internet a Zilei de Rugăciune Globală
(www.globaldayofprayer.com) și selectați limba voastră.
Zilele Naționale pentru Rugăciune. Multe țări au o zi națională pentru rugăciune. Aflați
când este programată această zi și folosiți-o ca un timp pentru a vă concentra cum să
atrageți oamenii pierduți din națiunea voastră.
Concerte de rugăciune. Un concert de rugăciune este un timp structurat de rugăciune
în timpul unui serviuciu, când oamenii se adună pentru a se concentra pe mijlocire. Aflați
mai multe despre Concertele de rugăciune pe pagina de internet a MNI Faceți click pe
„Praying”, apoi „Prayer with Fasting”. Resursele pentru Concerte de rugăciune sunt
localizate în josul paginii.
Plimbări de rugăciune. Un grup de mijlocitori se plimbă prin comunitate, rugându-se
pentru oamenii care locuiesc și/sau lucrează în acea zonă.
Resurse
Pagina de internet a MNI (www.nazarenemissions.org)
Pagina de web a filmului ISUS (www.jfhp.org)
Pagina de internet pentru Ziua Internațională de rugăciune pentru Biserica Persecutată
(www.idop.org)
Ziua Internațională a Porților deschise (www.opendoors.org)
Pagina de internet a Zilei Mondiale de Rugăciune (www.globaldayofprayer.com)
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Capitolul 3
Ucenicizare
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile...
...învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.”(Matei 28:19-20)
Al doilea obiectiv MNI este: Ucenicizarea – implicarea și mentorarea viitorilor lideri
misionari, în special tineri și copii, pentru a face ucenici asemenea lui Hristos în toate
națiunile.
MNI are angajamentul de a uceniciza toate generațiile, concentrându-se pe copii și tineri
pentru a-i ajuta să aibă gândirea orientată spre misiune și să devină lideri de misiune.
Ucenicizarea include învățarea liderilor tineri despre misiunea globală a lui Hristos și
hrănirea pasiunii lor pentru misiune.
Mentorarea și dezvoltarea liderilor
MNI are nevoie de lideri din fiecare generație pentru a echipa, uceniciza și mentora
generația următoare. De aceea, liderii MNI din fiecare biserică și district ar trebui să dezvolte
un plan pentru a atinge acestă țintă. Luați în considerare aceste idei:
• Identificați oameni de toate vârstele care arată interes pentru misiunile globale.
• Selectați lideri în curs de dezvoltare de toate vârstele care să slujească în consiliul MNI.
• Încurajați și implicați oameni noi în evenimente de misiune și strategii.
• Includeți copii și tineri în toate activitățile de misiune.
Copiii și tinerii
MNI recunoaște că interesele și viziunea asupra lumii sunt formate și dezvoltate în anii
timpurii. De aceea, MNI pune accentul pe copii și tineri pentru acest obiectiv. MNI implică
copii și tineri acum pentru viitor. MNI provoacă copiii și tinerii să se:
• Încredințeze în mâna Domnului – să Îl cunoască pe El prin persoana lui Isus Hristos.
• Încredințeze misiunii lui Dumnezeu – să învețe despre misiune globală și despre oamenii
care se ocupă de acea misiune.
Conectarea cu Noua Generații
• Statisticile indică faptul că 50% din populația lumii este sub vârsta de 24 de ani, iar 30%
este sub vârsta de 15 ani. De aceea, următoarele generații includ copii, adolescenți și
tineri adulți care sunt sub vârsta de 24 de ani. MNI implică acest grup de vârstă cu
pasiune pentru a realiza ce Hristos a poruncit în Marea Trimitere.
• Următoarele generații pot fi identificare prin cuvântul „pasiune”. Împotriva multe
probleme pe care le au în culturile lor, ei au tendința de a se dărui total în tot ceea ce
fac. De aceea, biserica și MNI trebuie să ajute următoarele generații să fie pasionate
pentru Dumnezeu și misiunea Lui.
• Luați în considerare acești pași importanți pentru a crea pasiune în generațiile
următoare:
 Fiți prezenți. Ei au nevoie de oameni pe care pot conta și care demonstrează interes
față de ei.
 Fiți pasionați. Ei vor ca oamenii să fie autentici și reali. Liderii de misiune trebuie să
fie pasionați de a-i ajuta pe alții să își dezvolte pasiunea pentru misiune.
 Fiți o comunitate. Ei vor să aparțină de ceva și să simtă că sunt importanți în
misiunea lui Dumnezeu. Petrecând timp cu alți creștini ajută la dezvoltarea unui
sentiment de apartenență.
Dezvoltarea Misionarilor de mâine (Chemarea la Misiune)
• Majoritatea misionarilor afirmă că au simțit prima oară chemarea lui Dumnezeu la slujire
globală când erau copii sau tineri. De aceea, biserica ar trebui să ajute fiecare copil și
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tânăr care simte chemarea lui Dumnezeu să fie încurajat și mentorat. Iată câteva moduri
prin care se poate realiza aceasta:
 Ajutați-i să își dezvolte o relație cu Dumnezeu prin studiul personal al Bibliei,
rugăciune și închinare.
 Ajutați-i să se implice în viața bisericii.
 Ajutați-i să învețe despre biserica globală și nevoile misiunii.
 Ajutați-i să își dezvolte darurile și abilitățile date de Dumnezeu.
 Pentru a afla mai multe, accesați pagina de internet a MNI
www.nazarenemissions.org și faceți click pe „Discipling”.
 MNI recomandă ca bisericile locale să aleagă o persoană care să mentoreze copiii și
tinerii în chemarea lor pentru misiune.
Organizare
• Grupurile următoarei generații vor varia în bisericile locale. Cu toate acestea, MNI
recomandă ca bisericile să aleagă o persoană care să se îngrijească și de copii și de
tineri. Aceste persoane trebuie să ofere materiale potrivite pentru activitățile cu ei,
incluzând educație despre misiune.1
• Oferiți copiilor și tinerilor calitatea de membru al MNI. Calitatea lor de membri ar trebui
inclusă în raportul președintelui local MNI.2
• Planificați întâlniri sau activități de misiune pentru următoarele generații cât de des este
posibil. MNI recomanda ca astfel de întâlniri să aibă loc o dată pe lună. 3
• Selectați lideri de misiune pentru următoarele generații care au următoare calificări:4
 Au dragoste pentru copii și tineri.
 Au un interes vital pentru misiunile nazarinene globale.
 Pot lucra în cooperare cu președintele MNI și consiliul MNI.
 Pot ajuta cu mentorarea și ucenicizare următoarelor generații.
Educația despre misiune
• Resursele care sunt potrivite pentru copii și tineri sunt importante pentru educația despre
misiune. Astfel de materiale îi vor ajuta să învețe despre lume și nevoile și oportunitățile
misiunii.
• Luați în considerare aceste idei pentru a promova conștientizarea globală cu
următoarele generații:
 Planificați activități de misiune regulate pentru următoarele generații. Numiți-le
„Misiunea Maximă” sau un alt nume creativ. Folosiți acest timp pentru a discuta ceea
ce face Dumnezeu la nivel global.
 Includeți următoarele generații în întâlnirile când misionarii sau vorbitorii despre
misiuni vorbesc cu adunarea. Aranjați pentru acești vorbitori să se întâlnească cu
copiii și tinerii separat.
 Implicați următoarele generații în proiecte de misiune prin implicare, activități și
călătorii. Cereți-i pastorului sau liderului de tineret să ajute în planificarea acestor
evenimente.
 Includeți următoarele generații în comunitate și acțiunile de slujire în afara bisericii.
 Vedeți pagina de internet a MNI pentru mai multe idei. Accesați
www.nazarenemissions.org și faceți click pe „Discipling”.
Rugăciune
• Implicați următoarele generații în accentuarea rugăciunii în biserică.
• Dezvoltați relații personale cu misionari și alte persoane implicate în acțiuni în afara
bisericii.
• Ajutați următoarele generații să identifice nevoile globale anunțate la știri.
• Împărtășiți cererile potrivite de la Linia de Mobilizare pentru Rugăciune, Parteneriatul
pentru seceriș cu filmul ISUS și alte surse.
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Dăruire
• Încurajați următoarele generații să participe la actele de dăruire prin:
 Fondul pentru Evanghelizare Mondială, Colectele de Paști, Ziua Recunoștinței sau a
Recoltei
 Colecta de Alabastru
 Lucrarile Nazarinene de Compasiune
 Alte proiecte și colecte pentru misiune
Experiențe de implicare în misiune pentru tineri
De multă vreme, Biserica Nazarineanului a realizat că tinerii și tinerii adulți au nevoie să
fie implicați în misiunea globală. Există mai multe modalități de a face acest lucru. Încurajăm
bisericile, districtele și regiunile să fie creative în a găsi moduri pentru următoarele generații
de a participa personal în misiunile de implicare. Luați în considerare aceste idei:
• Încurajați tinerii să participe la tabere de vară. În aceste tabere participă adesea
misionari care vin să le vorbească tinerilor și să interacționeze cu ei.
• Sponsorizați tineri care nu au fondurile necesare pentru a participa la tabere de vară.
• Implicați tineri în proiectele comunității.
• Conduceți un proiect de ridicare de fondri pentru proiectele de misiune.
• Când este posibil, ajutați următoarele generații să participe la Călătorii de Implicare în
Misiune pentru aceia care simt o chemare în misiune .
Misiuni Voluntare
Trupele Misionare
• Trupele Misionare a fost creat pentru oameni de toate vârstele pentru a sluji în misiuni
într-o altă regiune a lumii pentru trei luni sau mai mult. Acești voluntari își folosesc
abilitățile și darurile în misiuni nazarinene.
• Voluntarii din Trupele Misionare au propriul lor suport financiar sau își procură suport
financiar prin intermediul familiei, a prietenilor și a bisericilor.
• „Constructori de Corturi” sunt oameni a căror slujbă îi conduce spre o altă cultură sau
regiune a lumii. Sunt sprijiniți de slujbele lor, în timp ce împărtășesc despre Isus cu
ceilalții din jurul lor, iar eforturile lor sunt coordonate de liderii nazarineni pentru a ajuta
biserica și misionarii să facă ucenici în națiuni. (Vedeți Faptele Apostolilor 18:3.)
• Persoanele interesate ar trebui să întrebe biroul regional despre oportunitățile din
Trupele Misiunii sau să meargă pe pagina Trupelor Misiunii (www.missioncorps.org).
•

•

•

•

Muncă & Mărturie
În Biserica Nazarineanului, Muncă & Mărturie înseamnă experiențe de misiune pe
termen scurt de trei săptămâni sau mai puțin. Oameni de toate vârstele pot participa
direct în misiunile globale.
Muncă & Mărturie înseamnă construirea unei clădiri pentru o biserică, școală, clinică sau
casă, dar și clădirea de relații, creștere spirituală, administrare creștină și o viziune
creștină asupra lumii.
Proiectele M&M pot avea loc oriunde este o nevoie: o comunitate locală învecinată, întrun district, în aceași țară sau într-o țară îndepărtată. Pentru posibile proiecte, verificați la
biroul districtual sau regional sau accesați pagina de internet www.workandwitness.org.
M&M conectează echipe cu o varietate de nevoi. Echipe de doi sau mai mulți oameni
oferă asistență în construcții, medicină, tehnică și evanghelizare. Luați în considerare
una dintre aceste idei:
 Proiectele locale sunt planificate de către o biserică, sau o biserică poate face
parteneriat cu două sau mai multe biserici pentru un proiect. Biserica sau bisericile
strâng bani pentru toate cheltuielile proiectului.
 Proiectele districtuale sunt planificate de către district, care recrutează membri din
bisericile din district. Districtul ajută la strângerea banilor pentru toate cheltuielile
proiectului.
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Călătoriile misionare cu filmul ISUS pot fi proiecte locale, districtuale sau regionale.
Banii sunt strânși pentru a cumpăra și a livra Filmul ISUS. Pentru mai multe
informații, accesați pagina de internet a Parteneriatului pentru seceriș cu filmul ISUS
(www.jfhp.org) și faceți click pe „Ministry Trips”.
 Misiunile Nazarinene Extreme împlinesc nevoile globale și includ oameni din jurul
lumii. Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet
www.extremenazarene.org.
Finanțe. Există două costuri majore care apar la majoritatea proiectelor M&M:
 Costurile ce țin de materiale de construcție, resurse medicale, resurse școlare,
echipament pentru Filmul ISUS sau orice este necesar la fața locului proiectului
M&M.
 Cheltuielile echipei pentru călătorie, mâncare, găzduire și alte cheltuieli diferite.


•

Regulamentul M&M
• O biserică este eligibilă să sponsorizeze un proiect M&M după ce biserica a dat cel puțin
5,5% din venitul curent pentru Fondul pentru Evanghelizare Mondială.
• Un district este eligibil să sponsorizeze un proiect M&M după ce bisericile din acel district
au dat împreună cel puțin 90% din suma datorată Fondului pentru Evanghelizare
Mondială.
• Toate proiectele M&M sunt aprobate de către district, FIELD (nu în Regiunea
SUA/Canada) și regiune înainte de a fi adăugate pe lista de proiecte globale aprobate.
• Toate proiectele M&M care trec de liniile districtului sau au loc într-o altă țară trebuie
aprobate întâi și apoi înregistrate la Biroul M&M de la Centrul Global de Lucrare.
• Asigurarea obținută prin Biroul M&M de la Centrul Global de Lucrare este necesară
pentru toate proiectele aprobate M&M.
• Biserica Nazarineanului nu va fi responsabilă pentru echipele sau persoanele M&M care
nu s-au coordonat cu Biroul M&M și nu și-au plătit asigurarea.
• Proiectele oficiale M&M trebuie trimise Serviciilor de Trezorerie Globală cu trei luni
înainte de plecare. Acest lucru este necesar pentru a procesa fondurile și pentru a avea
suficient timp pentru a cumpăra materialele înainte de a ajunge echipa la locul
proiectului. Pentru echipe din afara Statelor Unite, vă rugăm să contactați Biroul M&M
(www.workandwitness.org) pentru a stabili modul de plată.
•

•
•
•
•

Resurse
Pagina de internet a Muncă & Mărturie: www.workandwitness.org. Acest site are o
mulțime de informații, inclusiv formulare online și ghidul de resurse ce se poate
descărca.
Pagina de internet a MNI: www.nazarenemissions.org
Pagina de internet a Trupelor Misionare: www.missioncorps.org
Pagina de internet a Parteneriatului pentru seceriș cu filmul ISUS: www.jfhp.org
Pagina de internet a Misiunilor Extreme Nazarinene: www.extremenazarene.org

Note de final
1. Constituția MNI, Articolul III, Secțiunea 1.
2. Constituția MNI, Articolul IV.
3. Constituția MNI, Articolul VI, Secțiunea 1.A.
4. Constituția MNI, Articolul V, Secțiunea 1.C.2.
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Capitolul 4
Dăruire
„Vă mărturisesc că au dat de bună voie, după puterea lor,
şi chiar peste puterile lor.” (2 Corinteni 8:3).
„Fiecare să facă aşa cum a hotărât în inima lui, nu cu regret,
nici din constrângere, pentru că Dumnezeu îl iubeşte pe dătătorul voios.”
(2 Corinteni 9:7, NTRL).
Al treilea obiectiv MNI este: Dărnicia: dedicându-ne personal și resursele noastre, în
special Fondul pentru Evanghelizare Mondială, pentru a extinde Împărăția lui Hristos.
Dărnicia, în special dărnicia cu sacrificii, este necesară pentru misiunea globală a
Bisericii Nazarineanului. MNI este însărcinat cu responsabilitatea de a ajuta la strângerea de
fonduri pentru misiunea globală a bisericii. De aceea, MNI recomandă următoarele:
• Banii strânși pentru misiunile globale nu ar trebui niciodată să fie folosiți cu vreun alt
scop decât cel pentru care au fost dați.
• Trimiterea imediată a fondurilor persoanelor desemnate sau biroului desemnat este
foarte importantă.
•
•

•

•

Lucrările bisericii locale
Banii pot fi necesari pentru ca MNI din biserica locală să poată opera, cum ar fi pentru
vorbitori speciali, proiecte de misiune locale, rezerve și resurse.
Banii pentru cheltuielile locale sunt de obicei obținuți prin primirea de colecte sau ca și
un element în bugetul bisericii.
Lucrările Districtuale
Banii sunt necesari pentru a opera costurile lucrărilor MNI districtuale, cum ar fi
Congresul Districtual MNI, diferite resurse, cheltuieli regionale, cheltuielile delegaților la
Congresul Global MNI.
Districtul poate determina cum să finanțeze lucrarea districtuală MNI. Câteva sugestii pot
include: bisericile locale contribuie cu o sumă stabilită, bisericile locale iau o colectă
specială, districtul desemnează bani din bugetul lor, etc.
Lucrări Globale

•

•
•

•

•

Fondul pentru Evanghelizare Mondială
Fondul pentru Evanghelizare Mondială (FEM) este vital pentru misiunea globală a
Bisericii Nazarineanului. FEM este ancora de salvare esențială, care ajută pentru
totalitatea acțiunilor în afara biseicii din jurul lumii.
Cu FEM, reușim să facem mai mult împreună decât am putea face vreodată singuri.
Acesta este un angajament care ne leagă.
Fiecare biserică locală ar trebui să considere FEM drept cel mai important act de
dărnicie pentru misiunea globală. Proiectele de misiune aprobate, cum ar fi Colecta de
Alabastru și Lucrările Nazarinene de Compasiune, ar trebui să fie dăruite peste ținta
FEM.
Ținta pentru Fondul pentru Evanghelizarea Mondială este de cel puțin 5,5% din
venitul bisericii. Această țintă este aceași pentru toate bisericile din toate regiunile
lumii.
Colectele speciale, cum ar fi cele de Paști și de Ziua Recunoștinței (Recoltei) ajută la
strângerea FEM. Bisericile pot de asemenea să folosească Darurile de Post și
Rugăciune sau darurile cu Promisiune în Credință pentru a plăti FEM. O biserică poate
de asemenea să dea 5,5% din venitul ei din zeciuielile și darurile obișnuite.
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•

Consiliul General determină distribuirea FEM-ului. Cea mai mare parte a FEM-ului este
investită în evanghelizarea globală.

Operațiuni pentru câmpul de misiune și Alocațiile misionarilor. Următoarele sunt lista
parțială a chestiunilor pentru care se folosește suma din FEM pentru Misiune Globală:
• Misionari: salarii, cheltuieli de călătorie, alocație pentru studii, plan de pensie, asigurare
de sănătate și îngrijire etc.
• Susținerea și acțiunile bisericilor, școlilor, spitalelor, clinicilor etc.
• Plantarea și dezvoltarea de biserici
• Întreținerea clădirilor și a proprietății
• Seminarii și instruire
Recunoaștere: MNI recunoaște bisericile locale și districtele care ating țintele de dărnicie
pentru FEM.
• Biserica pentru Evanghelizare Mondială: bisericile care dau cel puțin 5,5% din venitul
lor pentru FEM au împlinit ținta minimă în sprijinul lor pentru misiunile globale. Aceste
biserici sunt seva misiunii Bisericii Nazarineanului pentru națiuni.
• Biserica de excelență pentru Evanghelizare Mondială: Bisericile care donează cel
puțin 5,7%, sau 1.500 de dolari (echivalentul în moneda națională) sau mult peste 5,5%,
oricare dintre acestea este mai puțin, către FEM.
• Districtul cu excelență pentru Evanghelizare Mondială: Districte care au donat cel
puțin 90% din ținta FEM (5,5%) au acoperit totalul minim în sprijinul lor ca și district
pentru misiunile globale.

•

•

•
•

Colectele pentru Proiectele de misiune aprobate
MNI promovează colectele speciale pentru misiune. Darurile oferite Proiectelor de
misiune aprobate sunt peste FEM. Aceste colecte speciale oferă sprijin valoros
misionarilor, slujitorilor dintr-o țară și altor lideri globali. Când o biserică donează aceste
colecte prin canalele potrivite (vezi paginile 15-16), acea biserică va primi credit pentru
Recunoașterea Celor Zece Procente.
MNI acordă prioritate următoarelor Proiecte de misiune aprobate. MNI încurajează
fiecare biserică locală să determine cele mai eficiente date și metode de a primi fiecare
dintre aceste colecte vitale.
 Colecta de Alabastru—Investită numai în clădiri și proprietate.
 Misiunea difuzării Evangheliei în Lume – Oferă difuzări media electronice ale
Evangheliei în lume.
 Îngrijirea misionarilor - Sprijină îngrijirea medicală și nevoile personale ale
misionarilor prin colecte speciale și ale oportunități pentru acte de dărnicie. Acesta
combină LINKS, Fondul de Crăciun pentru misionari, Îngrijirea Medicală a
Misionarilor, Premiul de distingere în Slujire, Registrul memorial.
 Alte Proiecte de misiune aprobate – Partenerii Misiunii Globale continuă să
promoveze alte Proiecte de misiune aprobate, cum ar fi Lucrări Nazarinene de
Compasiune, Parteneriatul în seceriș cu filmul ISUS, Muncă & Mărturie, etc.
Uneori misionarii vizitează biserici pentru a vorbi despre lucrarea lor de misiune.
Bisericile ar trebui să facă o colectă pentru acești misionari, dacă este posibil.
Bisericile locale și districtele pot alege ce colecte să sprijine și cum vor strânge banii. Ei
ar trebui să trimită banii prin birourile stabilite de către regiuni și districte.

Promisiunea în Credință
Unele biserici folosesc planul Promisiune în credință pentru sprijinul financial al
misiunilor globale. Ce este Promisiunea în Credință? Biserica locală provoacă oamenii să își
ia un angajament ca Promisiune în Credință pentru misiuni nazarinene globale. Credința
este esențială: biserica încurajează pe fiecare să caute voia lui Dumnezeu pentru suma pe
care promit să o dea prin credință. Angajamentul total este în funcție de preferința persoanei
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după cum Dumnezeu poartă de grijă - săptămânal, lunar sau un dar dat o singură dată.
Regulamentul Promisiune în Credință
• Banii din Promisiune în Credință ar trebui să fie pentru misiuni, în primul rând pentru
evanghelizare globală.
• Promisiunea în credință nu trebuie să înlocuiască alte colecte pentru misiune, cum ar fi
colecta de Paști, pentru Fondul pentru Evanghelizare Mondială. Oamenii care nu și-au
luat un angajament de genul Promisiune în Credință ar trebui să li se dea ocazia să
participe la aceste colecte.
• Banii Promisiune în Credință pot include sume pentru Proiecte de misiune aprobate; cu
toate acestea, MNI recomandă ca biserica să dea oamenilor ocazia de a participa la
aceste colecte pe lângă Promisiune în Credință.
• Promisiune în Credință poate include bani pentru cheltuielile locale și districtuale.
• Promisiune în Credință nu include cheltuielile altor biserici, cum ar fi salariul pastorului,
cheltuieli de construcție etc.
• Încrederea oamenilor nu trebuie înșelată.
Politicile Promisiunii în Credință
• Fondul pentru Evanghelizarea Mondială trebuie predat complet înainte de a lua în
considerare Proiecte de misiune aprobate.
• Banii pentru Promisiune în Credință ar trebui să fie folosiți numai pentru demersuri de
misiune .
• Toate colectele Promisiune în Credință trebuie să fie contabilizate prin trezorierul local
MNI sau trezorierul comun al bisericii.
Trezorierul bisericii locale MNI
Constituția MNI dispune ca trezorierul MNI să fie ales sau să fie trezorierul comul al
bisericii1.
Întocmirea registrelor
• Indiferent cât de mică este biserica sau suma de bani implicată, înregistrarea tuturor
banilor precisă și detaliată, inclusiv banii primiți și cheltuiți, ar trebui făcută.
• Trezorierul local MNI trebuie să ofere rapoarte financiare exacte pastorului pentru
raportul pe care-l va depune la adunarea districtuală.
• Dacă se folosește sistemul unui trezorier comun, acea persoană este responsabilă
pentru înregistrarea tuturor banilor MNI. Dacă există un trezorier MNI și un trezorier
comun, cele două persoane ar trebui să colaboreze la întocmirea registrelor financiare
MNI.
Cheltuirea fondurilor: Trimiterea fondurilor la biroul sau locația potrivită poate scuti timp și
va evita problemele contabilității.
• Regiunile Africa, Pacific-Asia, Eurasia, Mesoamerica și America de Sud: trimit toți
banii biroului regional, unde fondurile vor fi înaintate Serviciilor Trezoreriei Globale la
Centrul Global de Lucrare.
• Canada: Întocmiți toate cecurile pentru „Church of the Nazarene Canada.” Expediați-le
către Church of the Nazarene Canada, 20 Regan Road, Unit 9, Brampton, ON L74 1C3,
CANADA.
• Statele Unite: Întocmiți toate cecurile pentru „General Treasurer, Church of the
Nazarene.” Trimiteți-le către Global Treasury Services, P.O. Box 843116, Kansas City,
MO 64184-3116.
•

Resurse
• Pagina de internet a MNI: www.nazarenemissions.org
• Pagina de internet a Bisericii Nazarineanului: www.nazarene.org
• Pagina de internet a Administrației: www.nazarene.org; și faceți click pe „Stewardship”
• Pagina de internet a Parteneriatului pentru filmul ISUS: www.jfhp.org
Note de final
1. Constituția MNI, Articolul V, Secțiunea 1.C.2. și D.4.
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Capitolul 5
Educarea
„Cei ce au primit cuvântul lui au fost botezaţi;
şi cam trei mii de suflete au fost adăugate în ziua aceea.
Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în părtăşie,
în frângerea pâinii şi în rugăciuni.” (Faptele Apostolilor 2:41-42)
„Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile...
învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit!”
(Matei 28:19-20).
Al patrulea obiectiv MNI este: Educarea – informarea oamenilor despre nevoile lumii
și făcând posibil ca bisericile noatre să împlinească acele nevoi în Hristos.
Educația este obiectivul fundamental, oferind o bază pentru celelalte trei obiective.
Nazarinenii pot să se roage, să ucenicizeze și să dea doar când „știu”. Liderii MNI trebuie să
se străduiască din greu pentru a educa oamenii despre nevoile globale și cum acestea pot fi
împlinite în Hristos Isus.
Nazarinenii din întreaga lume împărtășesc poveștile despre misiune ale bisericii.
Relatarea poveștii strecoară pasiune pentru misiunile globale. Când urmașii lui Isus știu care
este miza și aud despre cum alții ascultă chemarea lui Dumnezeu la misiune, ei sunt
provocați să participe de asemenea.
MNI și-a luat angajamentul de a ajuta bisericile locale să își spună poveștile despre
misiune. Acest lucru se realizează printr-o varietate de resurse și sprijin pentru bisericile
locale.
Publicația Educației despre Misiune și Resursele Media
Cărți MNI despre misiune
• Cărți MNI pentru adulți: în fiecare an sunt redactate șase cărți în limba engleză, care
spun povestea misiunilor globale. Cărțile se găsesc și în format audio pe CD. Cărțile
sunt vândute în seturi de câte șase de la Nazarene Publishing House (Editura
Nazarineană). Accesați pagina de internet (www.nph.com) și căutați „NMI Missions
Books”. Cărțile se găsesc și în format MP3 și ca și eBook. Acestea se cumpără separat
de pe pagina de internet a NPH. Pentru a vedea cărțile în formatul MP3, căutați „MP3”.
Pentru eBooks, mergeți pe pagina inițială a NPH și faceți click pe „eBooks” din coloana
din stânga, apoi „Nazarene Missions International”.
• Cărți pentru tineri: În fiecare an, trei dintre cărțile pentru adulți în limba engleză sunt
create pentru tineri și sunt disponibile în seturi de câte trei la Nazarene Publishing
House. Accesați pagina de internet (www.nph.com) și căutați „NMI Missions Books”.
• Cărți pentru copii: Șase cărți în limba engleză sunt scrise în fiecare an, trei sunt pentru
toți cititorii, iar trei sunt pentru cititorii avansați. Sunt disponibile în seturi de câte șase la
Nazarene Publishing House. Mergeți pe pagina de internet a NPH (www.nph.com) și
căutați „NMI Missions Books”.
Programa de studiu MNI
• Jurnalul Educației despre Misiune Internațională (JEMI): acestă resursă, bazată pe
resursele pentru adulți și copii descrise mai jos, sunt disponibile în limbile spaniolă,
portugheză, franceză, tailandeză și engleză. Este destinată pentru adunările din afara
regiunii SUA/Canada și pentru adunări în care nu se vorbește limba engleză din Statele
Unite și Canada. JEMI în alte limbi decât engleza pot fi accesate gratuit pe pagina de
internet a MNI (www.nazarenemissions.org). Toate traducerile sunt disponibile prin
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birourile regionale.
Resursă pentru adulți: „Misiunea Vie” conține materiale pentru lecții, povești, videouri
și principii (implicare, proiecte practice de misiune). Un abonament oferă de asemenea
acces la resurse adiționale pe pagina de internet a Misiunii Vii (www.livingmission.com).
Această resursă este disponibilă de la Nazarene Publishing House în limba engleză.
Accesați pagina de internet a NPH (www.nph.com) și căutați „Living Mission”.
Resursele pentru tineri: Această resursă ajută tinerii să își dezvolte un stil de viață de
conștientizare a nevoii de misiune și slujire. Principiile misiunii încurajează tinerii să se
conecteze cu proiecte specifice cu implicare din jurul lumii. Această resursă este
disponibilă de la Nazarene Publishing House. Mergeți pe pagina de internet a NPH
(www.nph.com) și căutați „Youth Mission Education”.
Resursele pentru copii: Copiii învață despre misiuni globale prin intermediul a 12 lecții
în fiecare an. Acesta este planul de învățământ regional destinat pentru copiii din ciclu
gimnazial. Include ghidul de resurse, un CD cu 24 de pagini de activități și slide-uri
PowerPoint cu materiale artistice din fiecare dintre cele șase cărți despre misiune pentru
copii. Această resursă este disponibilă de la Nazarene Publishing House. Accesați
pagina de internet a NPH (www.nph.com) și căutați „Children’s Mission Education”.
Biblioteca Media Nazarineană este o pagină de internet ce conține segmente video,
audio și fișiere PDF pentru Biserica Nazarineanului. Biblioteca are resurse pentru MNI,
Misiuni Globale și alte lucrări de misiune nazarinene. Accesați pagina de internet:
www.nazarenemedialibrary.org.
Resurse pentru cei ce nu vorbesc limba engleză: Sunt disponibile multe resurse în
spaniolă, portugheză, franceză și tailandeză. Accesați pagina de internet
(www.nazarenemissions.org) și faceți click pe “Language Resources”.
Resurse pe internet
Pagina de internet MNI: aceasta este o resursă importantă pentru liderii MNI. Informația
este organizată în jurul celor patru obiective: rugăciune, ucenicizare, dărnicie și educare.
Aceste două resurse sunt profilurile misionarului și „Registrul de la A la Z”. Există de
asemenea secțiuni pentru biserica locală și președinții districtuali MNI. Accesați
www.nazarenemissions.org.
Engage este o pagină de internet care prezintă conținut despre misiune în format de
revistă: povești despre oameni, articole despre strategiile de misiune ale bisericii
noastre, poze, articole întocmite de către cititori și alți scriitori. Publicul țintă sunt toți
nazarinenii din jurul lumii. Pagina de internet a revistei poate fi tradusă în mai multe limbi
pe pagina inițială. Pentru mai multe informații, vizitați pagina de internet a revistei
Engage (www.engagemagazine.com).
Mission Connection este un schimb de resurse electronice lunare pentru liderii MNI din
cadru bisericii locale. Este plină cu idei și strategii pentru a ajuta la implementarea
obiectivelor MNI. Pentru mai multe informații și pentru a vă abona, accesați pagina de
internet a MNI (www.nazarenemissions.org) și faceți click pe „Educating”.
Heartline este o scrisoare de informare lunară destinată liderilor MNI, trimisă electronic
președintelui districtual MNI și membrilor consiliului global. HeartLine conține o gamă
largă de informații utile și provocări pentru liderii MNI de la toate nivelurile. Poate fi
accesată de pe pagina de internet a MNI www.nazarenemissions.org la „Registrul de la
A la Z”.
Parteneriatul pentru seceriș cu filmul ISUS are o pagină de internet vastă cu povești
despre vieți schimbate, rapoarte, strategii, broșuri, postere etc, spre a fi folosite în
biserica locală. Accesați www.jfhp.org.
Pagina de internet a Lucrărilor Nazarinene de Compasiune (LNC) include știri,
povești, informații, proiecte, sponsorizări ale copiilor și deschiderea de oportunități.
Accesați www.ncm.org.
Pagina de internet a Misiunii Globale oferă multe informații despre nazarineni din jurul
lumii, inclusiv link-uri de accesare a unor lucrări diferite ale Misiunii Globale (MNI, LNC,
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M&M, Trupele Misionare, Misiunea difuzării Evangheliei în Lume etc). Accesați
www.nazareneglobalmission.org.
Slujirea misionarului în țara de origine (Delegarea)
•

•

•

•

•

•
•

•
•

Ce este delegarea? Când misionarii slujesc în țara lor de origine, ei călătoresc adesea
la biserici pentru a vorbi despre lucrarea lor și împărtășesc despre ceea ce face
Dumnezeu. Asigurați-vă că includeți copiii și tinerii în aceste servicii cu misionari și
vorbitori despre misiune.
Scopul: Una dintre cele mai eficiente căi de a spune povești despre misiune este de a
avea misionari care să vorbească și să interacționeze cu adunarea. Acest lucru va ajuta
să aducem lumea la biserică și este una dintre cele mai importante strategii pentru a
indeplini obiectivul „Educare”.
Programare: dacă este posibil, districtele ar trebui să ajute bisericile să programeze un
misionar. Bisericile pot contacta districtul sau biroul regional pentru a ajuta la
programarea altor vorbitori.
Darurile și Găzduirea: O biserică ar trebui să strângă o colectă pentru un misionar sau
un vorbitor despre misiune. Biserica ar trebui de asemenea să ofere cazare și mese
pentru un misionar sau un vorbitor despre misiune.
Școlile biblice și seminariile
Instituțiile educaționale nazarinene din jurul lumii instruiesc predicatori, profesori,
evangheliști, asistente medicale și lideri laici. Această educație este esențială în
succesul eforturilor evanghelistice. Dumnezeu folosește acești predicatori, profesori și
laici aleși pentru a zidi Împărăția Lui în domeniile lor. De aceea, educația noastră este
vitală în pregătirea liderilor internaționali și echipelor pastorale.
Vă rugăm să susțineți în rugăciune studenții, profesorii și angajații.
Pentru lista instituțiilor globale nazarinene, accesați pagina de internet
(www.nazarenemissions.org), și faceți click pe “Educating”.
Alte resurse
Pagina de internet a Misiunii Difuzării Evangheliei în Lume:
www.worldmissionbroadcast.org
Pagina de internet a Mobilizării pentru Misiune Globală: http://mobilization.nazarene.org
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