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Légy lámpás, ott ahol vagy!
Évkezdés Istennel
Mennyei Atyánk!
Hálás és imádkozó szívvel állunk meg előtted a 2021-2022-es tanév küszöbén, hogy áldást kérjünk
mindenkire, aki a bölcsődétől az egyetemig diákként, pedagógusként, szülőként vagy vezetőként
érintett Magyarország oktatásában.
Imádkozunk az oktatásügy döntéshozó irányítóiért, az óvodák, iskolák vezetőiért, hogy a gyermekek
hittanórákon, hitfoglalkozásokon továbbra is hallhassanak a keresztény értékekről, az evangéliumról.
Add Istenünk, hogy a pedagógusok megtanuljanak felelősségteljesen nevelni, értékeket közvetíteni,
hivatásukat elkötelezetten betölteni! Segítsd őket, hogy a gyermekek számára az iskolákban nyugodt,
családias légkört teremtsenek és ott is békességük legyen!
Uram, kérünk, munkáld a gyermekekben is a tanulásvágyat, a felnőttek iránti tiszteletet, a tanulótársaik iránti együttérzést, szeretetet! Segítsd őket kitartásra, bölcs célok kijelölésére, feladataik elvégzésére, és ahhoz, hogy az iskolapadban eltöltött hosszú évek a legkisebbektől a legnagyobbakig sikerélményt, pozitív önértékelést és útmutatást jelentsenek mindenki számára.
Uram, adj a keresztény pedagógusok és gyermekek szívébe bátorságot, hogy hirdessék az iskolafalak
között is a megváltás örömét! Teremts bennük tiszta szívet és a szívük tisztasága mutatkozzon meg a
mindennapi cselekedeteikben is, hogy elhívásuk szerint ki-ki a maga helyén lámpás lehessen a mai
értékvesztett és sokszor értékromboló társadalmunkban!
Végezetül könyörgünk a gyermekeket nevelő szülőkért, hogy személyes példájukkal, felelősségteljes
nevelésükkel éljenek megfontolt és józan életet, tegyék, ami Isten szerint helyes, igazságos és becsületes! Ne kövessék az aktuális nevelési trendeket, hanem rendelkezzenek önuralommal, józan ítélőképességgel és legyenek éberek!
Köszönjük, hogy az előttünk álló tanévet, nevelési évet is a Te szent kezeidbe tehetjük és az elmúlt
években megtapasztalt áldások után most is reménykedhetünk gondviselésedben.
Jézus Krisztus nevében kértük Tőled, és könyörögtünk Hozzád!
Ámen
Bellonné Serbán Tünde
„Úgy lesz az én beszédemmel is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és eredményes lesz ott, ahová küldtem.” (Ézsaiás 55:11)

2

Nyári események
Női találkozó
Nagyon lelkesen készülődtünk a női találkozóra. Mivel korlátozások után ez volt az első
kerületi alkalom, így nagyon vártuk, hogy újra lássuk egymást!
A Földesi gyülekezet adott otthont ennek az alkalomnak, amit nagyon köszönünk.
Az időjárás, az ételek, a vendéglátás kitűnő volt. A lelki táplálék is teritékre került, ahogy
ezt már megszokhattuk.
A nap mottója volt: Nőnek lenni szívvel lélekkel.
A napi ige pedig, a Példabeszédek könyvéből volt: „Aki mást felüdít maga is felüdül.”
Hallhattuk néhány olyan negatív tulajdonságról, (az irígy, az áldozat, a manipulatív, a nárcisztikus, pesszimista, ítélkező, arrogáns ) amit ha birtoklunk és használunk, az a körülöttünk élőkre és magunkra nézve is toxikus, mérgező. Ezért ezeket a tulajdonságokat
"levetkeztük", hogy ne legyünk mérgező "Évák". És magunkra öltöttük a lélek ajándékait
(szeretet, jóság, hűség, mértékletesség, szelídség... ) melyek áldást hozó "Évákká" tesznek minket, ha szívünkben lakozást vesznek és gyakoroljuk is őket.
Gyarmatiné Toronyi Edit vezetett áhitatban, majd Gusztinné Tulipán Mária tanítását hallgathattuk meg. Isten lelkének vezetését éreztük benne, hiszen úgy kapcsolódott egymáshoz, mintha két egymást követő részt olvastunk volna egy könyvből! Ezúton is szeretnénk
megköszönni szolgálatukat!
A nap különlegessége az volt, hogy ellátogattunk az ovis mama levendikéjébe. Egy nagyszerű délutánt tölthettünk ebben a csodás levendula kertben. Itt igazán szívhattuk magunkba a levendula tiszta, friss illatát! Kézműveskedtünk is (levendula buzogányt készíthettünk) és közben levendulás finomságokat fogyaszthattunk, amit kedves vendéglátónk
készített számunkra. (köszönjük szépen!) Lehetőség volt levendulát, illetve levendulából
készült termékeket vásárolni.
Majd visszatértünk a templomhoz, ahol röviden összegeztük a hallottakat, tanultakat.
Én nagyon jól éreztem magam! Hálás a szívem Istennek és az egyháznak, hogy lehetőséget adott, hogy egy ilyen csodálatos alkalmon részt vegyek. Megkérdeztem még néhány
nőtestvért, hogyan érezte magát. A következő néhány mondatot megemlíteném, amik elhangzottak részükről.
"Nagyon jó volt újra látni egymást!"
"Megítélt az igei üzenet de egyben útmutatást is adott."
"Nagyon különlegessé tette a levendula kertbe látogatás!"
"Imádkoztunk, hogy ne essen az eső, nem is esett. De azért nem
imádkoztunk, hogy a szél ne fújjon, így fújt is."
"Jót aludtam a levendulás kertben! "
"Örültem annak, hogy ismét lehetőség volt a személyes találkozásra, újra találkozhattam gyülekezeteink női tagjaival.
Az áhítat és az előadás hasznos és bátorító volt számomra.
Hálás vagyok azért, hogy két munkatársam is elfogadta a
meghívásomat és velem együtt felüdülhettek."
Sőrésné Ildikó VISZT tag
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Nyári események
Férfi találkozó
Nagy várakozással tekintettem az idei férfi találkozó elé, hiszen az elmúlt két alkalom nagyon jól sikerült, nagy élmény volt számomra. Különleges volt ez az alkalom már önmagában a találkozás miatt is, hiszen az elmúlt időben a pandémia miatt erre csak nagyon
korlátozott módon volt lehetőség, illetve azért is, mert újra együtt szolgálhattam a Hajdúhadházi Gyülekezet zenészeivel. Felemelő érzés, amikor ilyen sok férfihang együtt dicséri az Urat!
Hálás vagyok azért, hogy újra közösségben lehettem azokkal a férfi testvéreimmel, akikkel együtt küzdök a mindennapok harcaiban. Akik ugyanazoknak a támadásoknak vannak
kitéve mind Isten gyermekeiként, mind férfiként. Ahogyan az alkalmon elhangzott áhítat
és Igehirdetés is rámutatott, lelkünk ellensége minden erejével azon munkálkodik, hogy a
férfi szerepeket elmossa, a férfiakat nevetségessé tegye, pedig Isten határozott céllal teremtett minket férfivá: hogy oszlopok legyünk családunkban, gyülekezetünkben és egész
környezetünkben. Olyan oszlopok, amelyek akár középen állnak, akár a háttérben húzódnak meg, fontos szerepet töltenek be. Köszönöm a lelkipásztorok szolgálatát, akik hirdették Isten Igéjét! Férfi testvéreimmel együtt kérem az Urat, hogy óvja meg lelkünket, és
tegyen olyan felkészült gyermekeivé, olyan oszlopokká, amelyek terhelhetőek, amelyek
nem billennek ki a rendeltetett helyükről, akiknek a közelsége biztonságérzetet ad, és
akik aktív részesei annak, hogy Isten országa épüljön, amíg a mi Urunk visszajön.
Kívánom, hogy a következő találkozón újra mindannyian együtt lehessünk, és ha lehet,
jövőre legyünk még többen, hogy gyarapodhasson Isten felkészült szolgáinak száma! Isten áldjon meg mindannyiunkat!
Marton László
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Nyári események
Ifi-Tini hétvége
Augusztus 13-15 között egy nagyszerű NNI hétvégét töltött együtt kerületünkből 15 fiatal a Kisvárdai Lelkigyakorlatos házban. Hálásak vagyunk az
ingatlan adottságaiért és a gondos kezekért, kik rendezik, ugyanis ideális
hely egy ifjúsági hétvégére. Társasjáték hajnalig (főleg Bang...), beszélgetések, tollas, foci, közös főzés, sütés, hullócsillag figyelés, városnézés és
fagyizás, és még sorolhatnám, milyen örömteli események voltak részei a
hétvégének. Természetesen a testi kikapcsolódás és feltöltődés mellett az
elcsendesedésre is volt elkülönített idő, hogy a lelkünk is feltöltődhessen.
A hétvége témája az Isteni öröm volt. Ifj. Veres Gábor pénteken 3 alap pillérjét mutatta be
számunkra ezen öröm elsajátításának. Szombaton bekapcsolódtunk az első online globális
NNI konferenciába, aminek a címe a The Journey volt. Közösen részt vettünk a világ más
táján élő testvéreinkkel együtt ebben az utazásban és közösen dicsőítettük Istent. Kiváltképpen mert megtapasztaltuk a Szent Lélek egységét, hiszen nem beszéltünk össze, de az
általunk választott témája a hétvégének és
a globális NNI által tartott tanítások öszszefonódtak, amely megtapasztalásért hálásak vagyunk. Vasárnap ifjúsági istentiszteletet tartottunk és úrvacsorai közösségben voltunk. Az igehirdetésben pedig további 10 alappillért vizsgáltunk meg, melyek szokásaink alakításával az Isteni öröm
részeseivé tesznek bennünket. Ehhez pedig útravalónak két, a hétvége témájában
íródott áhítatos füzetet is mindenki magával vihetett.
Úgy vélem, hogy minden fiatal nevében mondhatom, hogy hálásak vagyunk a vidám pillanatokért, a testi és lelki táplálékért, a helyért, egymás társaságáért és a jó Isten jelenlétéért!
ifj. Sőrés Zoltán
Csalit élménybeszámoló
A várakozásaimat felülmúlta a tábor!
Amikor megérkeztünk, számomra sok ismeretlen ember
volt ott, viszont összességében, mindenkivel tudtam legalább 1-2 mondatot váltani, és megismerni őket ebben a
pár napban.
Hogyan képzeltem el a tábort?
Sokat hallottam az előző egyházi táborokról, és vártam,
hogy megtapasztaljam, milyen közösség gyűlik össze, milyeneket tudunk majd ott beszélgetni. Először azt hittem,
hogy nagyon kötöttek lesznek a programok, de végül
sokkal szabadabban és lazábban teltek a napok, mint
ahogy azt előzőleg képzeltem volna, nem csak lelkileg de testileg is kipihentem magam és
úgymond egy lelki feltöltődést is átélhettem.
A tábor szolgáltatásaival is nagyon meg voltam elégedve. Csodálatos helyszínen voltunk,
egy nagyon szép zöld övezetben. Finomakat ettünk, ittunk, akár egy étteremben. Én nem

5

találtam semmi kivetnivalót a tábor egyik szegmensében sem, minden pazar volt és nekem
maximális elégedettséget jelentett.
Mit is adott nekem a tábor?
A menyasszonyommal és a családjával vettem részt a táborban, ezért eleinte az ő társaságukban voltam, mert nem ismertem igazán senkit. Aztán a ping -pong verseny, medencézés és a társasjátékok alkalmával új barátokra találtam. Mai napig jó kapcsolatot ápolok
velük.
Ami viszont számomra a legfontosabb, hogy nagyon sokat tanultam Istenről, bibliai történetekről, a mindennapokban megoldandó élethelyzetekről keresztény szempontból. Ezáltal pedig valami átformálódott bennem. Nehéz ezt megfogalmazni, de ha szeretném, akkor a megtérés, az Istenkeresés a legjobb szó rá. Én úgy érzem, hogy ez a tábor kellett
ahhoz, hogy többet foglalkozzak a hitemmel és tanuljak a Bibliából, értelmezzem azt, és
kialakuljanak bennem kérdések, aminek utánajárva még többet tudok fejlődni.
Nekem egy nagyon pozitív élmény volt ez a tábor, és remélem, hogy a következőkön is
részt tudok venni!
Kókai Bálint Erik
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Köszöntés
Lelkipásztorok megbecsülésének napja
Zsoltárok 34,7-9: „Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti
őket. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá
menekül. Féljétek az URat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők.”
Kedves Lelkészkar!
Mi igazán nem ismerjük a nyáj pásztorlásának felelősségét, amely a vállatokon nyugszik, csak bepillantást nyerünk abba a mélyről fakadó örömbe,
amellyel Isten megáld benneteket elhívásotok óta vagy azokba a nehézségekbe, amelyeken már átsegített benneteket az Úr. Bizony egy vezetőnek
vannak magányos útszakaszai, amikor egyedül Isten az útitársa, de imádkozunk, hogy adjon a Mindenható nekünk nyitott füleket, szemeket, szíveket, hogy az Úr angyalai mellett mi is őrt állhassunk és a gyülekezeteken keresztül is érezhessétek, és
láthassátok, hogy jó az Úr!
Ő erősítsen meg benneteket, adjon bizonyosságot a bizonytalan helyzetekben, útmutatást a kereszteződésekben. Támogatunk benneteket és végtelenül hálásak vagyunk, hogy Isten szeretetével viseltettek felénk.
Áldjon meg benneteket a világ Ura a Lelkipásztorok megbecsülésének napján keresztül is!
Szilágyi-Kovács Beáta

Őszi események
Szeptember / Alabástrom hónapja
19. Éves Gyülekezeti Gyűlés, Budapest
25. Lelkész szakmai nap
26.-október 3. Teremtés hete: Isten oikoszának megújítása, "Hol laksz?" (Jn 1,38)
Október / Reformáció, Hálaadás, Lelkipásztorok megbecsülésének hónapja
3. Éves Gyülekezeti Gyűlés, Földes
10. Éves Gyülekezeti Gyűlés, Debrecen, Hajdúhadház
10. Lelkipásztorok megbecsülésének napja
17. Ima - szabadságvasárnap (Modern rabszolgakereskedelem) és 10/40-es ablak
24. Istentisztelet - Zenés Istentisztelet (Magyar vasárnap) / Belmissziós vasárnap II.
30. Teológiai nap: Keresztény identitásunk, Budapest
31. Egyházi: Reformáció ünnepe, Názáreti Egyház: John Wesley vasárnap
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Szeretettel hívunk és várunk minden egyházkerületi tagot, tisztségviselőt és érdeklődőt a XXII. Egyházkerületi Gyűlésre, ahol a beszámolókon keresztül visszatekintve
adunk hálát az elmúlt évért, sor kerül a kerületi tisztségviselők megválasztására és
egyben megnyitjuk az új egyházi évet..
A járványhelyzet jelenlegi (szeptemberi) állása szerint az alkalmat személyesen megtartjuk a Budapesti Gyülekezet kápolnájában és ezzel párhuzamosan online részvételre
is lehetőség lesz. A részvétel módjától függetlenül, kérjük a regisztrációt, ami október
1-től elérhető az egyház weboldalán: www.nazaretiegyhaz.hu/aktualis linken, október
19-ig.
Amennyiben a járványhelyzet miatt szükségessé válik, fenntartjuk a jogot, hogy a személyes megrendezést akár a KGY hetén lemondjuk. Erről időben tájékoztatjuk a jelentkezőket, a gyülekezet titkárán keresztül. Kérjük, hogy a jelentkező saját felelősségre döntsön a
részvétel módjáról, mivel több külföldi vendég is jelen lesz különböző fertőzöttségű országokból.

Cím: 1149 Budapest, Egressy út 100.
Telefon: +36-1-328-0530
E-mail cím: iroda@nazaretiegyhaz.hu

NazKer családi FB
NNI Online Ifik
Csalit táborozók FB
VISZT Online hitoktatás

