
Köszöntöm az egyházkerületet egy olyan évtizedben, amely a kegyelem 
időszaka. Igaz 2020-2030-ban is, hogy “veletek leszek minden nap a 
világ végezetéig”. Bármikor is lesz mindannak a világnak vége, amit 
ismerünk, amiben és ahogyan létezünk, ha végig Krisztus lesz velünk, 
addig ez egy reményteljes időszak és világ. Krisztus aktívan van velünk 
Szentlelke által a földi létben és egyszerre az Atya mellett és előtt ér-
tünk tanítványaiért imádkozva: 

„Kijelentettem a te nevedet az embe-
reknek, akiket nekem adtál a világból. 
A tieid voltak, és nekem adtad őket, 
és ők megtartották a te igédet. Most 
tudják, hogy mindaz, amit nekem ad-
tál, tetőled van; mert azokat a beszé-
deket, amelyeket nekem adtál, átad-
tam nekik, ők pedig befogadták azo-
kat, és valóban felismerték, hogy te-
tőled jöttem, és elhitték, hogy te küld-
tél el engem. Én őértük könyörgök. ... 
„De nem értük könyörgök csupán, 
hanem azokért is, akik az ő szavukra 
hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, 
Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy 
elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet 
nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek va-
gyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, 
hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, 
ahogyan engem szerettél.” „Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem ad-
tál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én di-
csőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kez-
dete előtt. Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megis-
mertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismer-
tettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szere-
tet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük.”  Jn 
17,6-9, 20-26 

Krisztus imádsága vezessen és bátorítson minket a 2020-as év, és a 
2020-2030 évtized minden napján. 

K r i s z t u s  k ö v e t é s e  
N á z á r e t i  E g y h á z  M a g y a r  E g y h á z k e r ü l e t  

Újévi köszöntés a szuperintendenstől  

Cím: 1149 Budapest, 
Egressy út 100.   
 

Telefon:  
+36-1-328-0530  
 

E-mail cím:  
iroda@nazaretiegyhaz.hu   
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Decemberi szeretetszolgálataink  

A budapesti gyülekezet az őszi Tanítványcsoporton a hálaoltár építéssel szeptem-

ber 19-én és a Hálaadónapon kezdte el a gyűjtést október 6 -án, amit a december 

második advent vasárnapjáig folytattunk. A MOPS kismamák felajánlották a sze-

mélyes ajándékok készítésében a segítségüket. A szeretet -ajándékaink átadását a 

december 8-14. időszakban tettük meg a kiszolgáltatott nők és hátrahagyott csa-

ládjaik felé (élelmiszer és személyes ajándék), illetve a nagycsaládosok felé 

(élelmiszer; játékok, ruházat).  

A debreceni, és a hajdúhadházi gyülekezet, a DEKOM, (Debreceni Egyetem) 

speciális mentő szolgálat munkáját támogatja, tartós élelmiszerekkel.  

A földesi gyülekezet csatlakozott egy civil kezdeményezéshez, mely szegény gye-

rekek mikuláscsomagjaiba szervezett gyűjtést. Hirdettük a kijelölt pontokat, ahová 

az adományokat el lehet helyezni, továbbá helyet biztosítottunk az összegyűlt ado-

mányok csomagolására.  

Továbbá egy nehéz helyzetben élő család számára juttattunk el szeretetcsomagot, 

melybe főként tartós élelmiszereket helyeztünk.  

Szolgálóinktól 

Diakónus. A szó ismerősen hangozhat már, de a jelentése kissé még talán ködös. 

Ami helyén valónak is tűnik, hisz a diakónusi szolgálat elsősorban különböző se-

gédszolgálatokban való részvételt jelent, vagyis olyan feladatokat takar, melyek 

kevésbé látványosak. 

A 2019-es évben dikaónusként több területen vállaltam szolgálatokat a Magyaror-

szági Názáreti Egyházban. Az első szolgálati terület a nyár során megrendezésre 

kerülő Csalit táborhoz kapcsolódott. Kissé pontosabban már a tábort megelőző 

időszakhoz, ugyanis 2019-ben én állíthattam össze a reggeli ill. az esti áhítatok 

keretét. A téma (Isteni GPS, Újratervezés) adott volt, így ennek mentén kerültek 

kiválasztásra a különböző Igék ill. az egyes áhítatok vezérgondolatai. Az egyes 

áhítatok vezetői ezek segítségével, de egyben szabad kezet is kapva készülhettek.  

A diakónusi szolgálathoz tartozóan kerültek megszervezésre a kora reggeli 

„pacsirtaimák” is. Itt szeretném megköszönni mind az áhítatok, mind a reggeli 

imaalkalmak vezetőinek, segítségüket és szolgálatkészségüket, mellyel részt vet-

tek ezekben a szolgálatokban.  

Szintén a diakónusi szolgálat keretében került sor a Csalit tábor lelkigondozói 

szolgálatának ellátására a részemről.  

A diakónusi megbízásom a fentieken túl az előző évben magában foglalta a 

„Helyettes igehirdetői” szolgálatot is (szükség esetén). E szükség fel is merült az 

év során, így a debreceni gyülekezetben 2 vasárnap míg a hajdúhadházi gyüleke-

zetben 1 vasárnap helyettesítettem a lelkipásztort.  

Hálás vagyok Istennek, a szolgálati lehetőségekért, a gyülekezetekért és az embe-

rekért akik felé a fenti szolgálatokat végezhetem. Köszönöm mindenkinek, aki 

bármilyen formában részese és segítője volt a diakónusi szolgálatoknak, és ezen 

keresztül közösen építhettük Isten országát már itt a Földön.  

Ecsedi Imre 

„…közösen építhettük 

Isten országát  

már itt a Földön.” 

K r i s z t u s  k ö v e t é s e  

Képhez vagy ábrához tartozó 
felirat. 



Hollópersely köszönet  

Isten jó. Isten elhív. Isten felkészít. Isten melletted van. Isten megáld. Már nyolca-

dik éve megtisztel, hogy az Ő nyájában szolgálhatok, mint helyi szolgáló. Mind-

egyik év más és más, mert másra tanít és én is más élethelyzetben vagyok. Az sze-

repek és áldások csak sokasodnak: testvérnő, gyülekezetben/kerületben szolgáló, 

(tanuló) édesanya, feleség, gyermek, és barát.  

Mindezekkel együtt szeretném teljességgel és természetességgel megélni és to-

vábbadni azt, hogy Krisztus nem kényszerít olyan válaszutakra, amely ajándéko-

kat egyébként mind tőle kapott az ember. Ahhoz, hogy minden egyszerre legyek 

az Ő kegyelme kell és a Krisztusra függesztett tekintet, aki nem kényszerít családi 

és baráti kapcsolatok versus szolgálat választására akkor sem, ha valamelyik egy 

időre kevesebb rivaldafényt kap. Ezt minden évben és helyzetben bebizonyítja 

nekem Isten. 

Öröm volt az élethosszig tartó tanulási kötelezettségnek eleget tenni. Ki ne szeret-

ne együtt tölteni, tanulni egy napot a testvérekkel a kerületi szolgálói napon? Ki 

ne szeretne újra találkozni a régebben látott testvérekkel a társegyházakból és kö-

zösen boncolgatni a gyülekezetvezetés, Jézus testének vezetése témáját? Ki ne 

szeretne együtt lenni más testvérnőkkel és arról beszélni hogyan formálhat minket 

Isten valódi derék asszonyokká? Ki ne szeretne elolvasni egy könyvet, hogy Isten 

beszélhessen hozzá az olvasmányon keresztül és ami egész évben formálja az ima-

életét? 

Köszönöm, hogy ebben az évben is megtisztelt a gyülekezetem a bizalmával, sze-

retetével, hogy vezethettem liturgiát, ifjúsági órát, hirdethettem az igét. Mindig 

kihívás és munka a szolgálatra készülni, csendes időt találni a felkészülésre, de 

édes teher, mert annyival gazdagabbá tesz Isten mindezek által. Köszönöm az Ő 

véget nem érő szeretetét.  

Szilágyi-Kovács Beáta 

Kedves Gyülekezet!  

Hálásak vagyunk az idén a Hollóperselybe tett adományaitokért, és hogy ezzel 

támogatjátok egyházunk teológushallgatóinak tanulmányait. Fontos, hogy egy-

házunkban, gyülekezeteinkben teológiailag képzett, felkészült szolgálók legye-

nek, és ezzel az adománnyal ehhez járultatok hozzá.  

Isten áldását kívánva az új évre:  

a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testület  
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Isten jó.  

Isten elhív.  

Isten felkészít.  

Isten melletted van.  

Isten megáld.  
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Egyházkerületi események/Házigazda-Gyülekezet 

január 11. NNI VLN / NNI szombat, Hajdúhadház 

január 20. Lelkész nap/ KSZT hétfő, Debrecen 

március 9. Kerületi Gyűlés / KTT hétfő, Budapest 

március 28. Tavaszi KSZN / KTT szombat, Földes 

május 9. Tavaszi NNI nap / NNI szombat, Hajdúhadház 

május 23. Lelkész és diakónus szakmai nap/ KSZT szombat, Budapest 

június 27. Férfi találkozó / VISZT szombat ,Földes 

július 3-5. Tini-hétvége / NNI péntek-vasárnap, Kisvárda 

Július 10-11. Fiatalok a Misszióban péntek-szombat / NNI külön dönt a helyszínről. 

augusztus 8. Női Találkozó / VISZT szombat, Debrecen 

szeptember 26. KSZN Nap / KTT szombat, Budapest 

november 7. Őszi NNI Nap/ NNI szombat, Földes 

november 21. Lelkész és diakónus szakmai nap/ KSZT szombat, Hajdúhadház 
 

Szolgálati út: 2020. január 23-29- India, Regionális Teológiai Konferencia 

(szakmai nap / élethosszigtartó képzés) és Regionális Konferencia/Testvéri Talál-

kozó - Gusztin Imre és Gusztinné Tulipán Mária (TeolNap szervezőbizottság el-

nöke, vendég Igehirdető)  

Aliansz - programajánló  Éves Gyülekezeti Gyűlések 

Január 19. Budapest 

Február 9. Földes 

Február 16. Debrecen, 

Hajdúhadház 

K r i s z t u s  k ö v e t é s e  

Egyházunk az Evangéliumi Aliansz aktív és támogató tagja. 

Bátorítjuk a gyülekezeteket az alábbi alkalmakba való becsatlakozásba: a helyi gyülekezet-
ben való megtartására és/vagy események látogatására. 
 

2020. január 5-12. Aliansz imahét  

2020. február 1. 08:00-15.00 Gender kérdések, Mahanaim Gyülekezet, Budapest, Damja-
nich u. 2. / szakemberek előadásai - regisztráció szükséges 

2020. február 9-16. Házasság hete: “Csapatjáték szerelemmel” 

2020. február 18. Aliansz: Keresztény identitásunk és az Ifjúság, Budakeszi (MME) 

2020. március 27-28. GLS Nemzetközi Vezetői Konferencia “Mindenki formál” 

2020. július 18. Ez az a nap! Budapest, Puskás Aréna 

2020. augusztus 19-23. BalatonNet: “Az egészséges közösség” 

2020. október 1-5. Emberkereskedelem elleni Freedom konferencia / Budapest, Benczúr 
Hotel 

Ajánlás NVM felé: 

          2020. október 1-5. Emberkereskedelem elleni Freedom konferencia  

Ajánlás VISZT felé: 

          2020. február 9-16. Házasság hete: “Csapatjáték szerelemmel” 

Ajánlás NNI felé: 

          2020. február 1. 08:00-15.00 Gender kérdések 

          2020. február 9-16. Házasság hete: “Csapatjáték szerelemmel” 

          2020. február 18. Aliansz: Keresztény identitásunk és az Ifjúság, Budakeszi (MME)      

          2020. július 18. Ez az a nap!   

http://www.aliansz.hu/
https://hazassaghete.hu/
http://www.glshungary.hu/
https://ezazanap.hu/
https://balatonnet.hu/
https://hazassaghete.hu/
https://hazassaghete.hu/
https://ezazanap.hu/
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Ebben az évben a nemzetközi Názáreti Egyházban (163 országban) együtt 

idézzük fel Krisztus szavait: “Így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és 

én emberhalászokká teszlek titeket.” Márk 1,17 És Krisztus keres minket, és 

velünk mindazt, amit elhagytunk és elveszett.  

Krisztus követése: “Kövessetek engem!” Legyen ez az év és évtized Krisztus 

igaz követésének időszaka, bárhová is vezet.   

1 percben a Tanítványságról  

2020 a Tanítványság éve  

Jézus minden cselekedete hitet ébreszthet bennünk és követésre bátorít. Kö-

vessük nyomán Jézus cselekedeteit a világban. A tanítvány a Mester jelenlé-

tében él, szemtanúja cselekedeteinek, és semmi amit a Mester tesz nem hagy-

ja hidegen: vagy tanul belőle; vagy értetlenkedik, de kérdez; vagy kételkedik, 

de hitért könyörög és további bizonyítékot kér; vagy álmélkodik és hitre jut; 

vagy kis hite ellenére, nagy hitlépést tesz, hogy ő is kipróbálja azt, amit a 

Mester tesz. Minden szavára kiváncsi, sőt meg akarja azt érteni.  

Jézus első csodája is tanítványainak jelentetett a legtöbbet. Ezt tette Jézus 

első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai 

hittek benne. (János 2,11 )  

Legyünk bátor tanítványok, akiknek kijelentheti dicsőségét, és akik hittek 

benne, és akiket megbízhat Igéjével. Rád bízhatja Isten az ő szavát és nevét? 

Követed Krisztust? A főpapi imádság szerint könyörög értünk és azt akarja, 

hogy ott legyünk, ahol Ő van, most és majd azon a napon. Vajon ott vagyunk 

most, ahol Ő van?  

Rád bízhatja Isten az ő 

szavát és nevét?  

„Kövessetek engem!” 

Nemzetközi rövidhírek   

Dr. Klaus Arnold, EuNc rektorától februárban búcsúzunk a tanári továbbképzé-

sen, mivel az Egyetemes Tanácsadó Testület megválasztotta az egyház Nemzet-

közi Teológiai Tanulmányok és Felszentelési Testület vezetőjének. Imádkozzunk 

a rektori kinevezésért, ami folyamatban van. (Imre EuNC VB titkára vezeti az 

előkészítési jelölő folyamatot.)  

 

Rev. Arthur Snijders, regionális igazgatótól és feleségétől, Annemarietól márci-

usban búcsúzunk. 2013 óta voltak regionális vezetők. Imádkozzunk az új regio-

nális vezetésért. Április 1-től fogják átadni fokozatosan a vezetést.  

Dr. Klaus Arnold 

R
e

v. A
rth

u
r  S

n
ijd

e
rs 

D
r. K

la
u

s A
rn

o
ld

 


