
   

 

A Lelki építkezés éve         Názáreti Egyház Magyarországi Egyházkerület        2022. június 

H Í R L E V É L  

„elvezet majd titeket a teljes igazságra” 

„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom 

az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igaz-

ság Lelkét , akit a világ nem fogadhat be, mert nem lát ja őt, nem is ismeri;  t i 

azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. ” Jn 14,15–17 

Mi az igazság? –  tette fel a kérdést Pi látus Jézus kihallgatásán, amikor azt hal-

lotta ettől a zsidó rabbitól,  hogy ő azért jött a vi lágba, hogy bizonyságot te-

gyen az igazságról. Ez a kérdés egyidős az emberiséggel.  Azóta, hogy a Sátán 

megkérdőjelezte Isten szavát a kertben és hazugságaival becsapta az embert, 

ezzel a kérdéssel küzdünk nap mint nap: mi az igazság? A kísértő újra meg újra 

igyekszik hazugságaival csapdába csalni , majd feltenni a kérdést:  mi az igazság. 

Nem adja fel soha. Jézust is megkísértette és igyekezett a Szentírásból vett 

igazságok kitekerésével tőrbe csalni Őt.  Nincs ebben semmi meglepő. Jézus ma-

ga mondja: „nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a ha-

zugságot szólja, a magáéból szól,  mert hazug, és a hazugság atyja. ”  Jn 8,44  

Az információ korában élünk. Egyre több és egyre el lenőrizhetetlenebb infor-

mációk jutnak el hozzánk az egyre szélesedő kommunikációs csatornákon. Ko-

rábban megbízhatónak vélt  forrásokról derül ki,  hogy a hazugság és a csúszta-

tás versenyébe beszállva, a megtévesztés és félrevezetés eszközeivé váltak. Egy-

re többször és egyre hangosabban tesszük fel a kérdést : mi az igazság?  

AZ IGAZSÁG LELKE 

gracemidcity.com 
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Az igazság kereséséhez nagyon precíz és biztos útmutatást kaptunk a mi Urunk-

tól.  Miközben arra készít i fel a tanítványait,  hogy elmegy erről a földről,  megígéri, 

hogy kéri az Atyát, hogy küldjön egy másik Pártfogót. Ez a Pártfogó megérkezett!

Itt  van! Velünk van! Bennünk van! Közöttünk van! Ez a Pártfogó a Szentlélek a 

Szentháromság Isten egyik személye. Ő az igazság Lelke . Ha valaha is elbizonyta-

lanodsz az igazság keresése közben, csak hallgass a Lélek hangjára és ő elvezet 

téged a tel jes igazságra (Jn 16,13)  

Jézus beváltotta az ígéretét . Tíz nappal a mennybemenetele után az Atya elküldte 

az igazság Lelkét és ez a Lélek betöltötte azt a 120 tanítványt,  akik a felházban 

voltak. Ez a Lélek tölt i be azóta is mindazokat,  akik kérik.  Az egyetlen feltétel:  „ha 

szerettek engem [és] megtartjátok a parancsolataimat”. Tehát mindazok részesül-

nek a Szentlélek ajándékában, akik Jézus követői, akik elfogadták őt Megváltójuk-

nak. 

Ünnepeljük együtt az igazság Lelkét ezen a Pünkösdön is! Legyen ez a vi lág bár-

milyen zavaros, legyen bármilyen kiszámíthatatlan, legyen bármennyire is el lent-

mondásos és félrevezető, amit nap mint nap hallunk, ne feledjük: az igazság Lelke 

„elvezet majd titeket a tel jes igazságra ”.  

Legyen egy áldott Pünkösdünk! 

NNI VLN  

Az idei NNI vezetőségi lelkigyakorlatos napot kibővített formában tartottuk. Ez azt je-

lenti, hogy a kerületi NNI Tanács tagokon túl meghívtuk a helyi NNI vezetőket, általuk 

javasolt fiatal szolgálókat, potenciális fiatal szolgálókat. Végül tizen vettünk részt ezen 

az alkalmon, aminek idén a hajdúhadházi gyülekezet adott otthont. Köszönjük nekik ezt 

a lehetőséget. A kibővített VLN célja pedig az volt, hogy előre gondolkodjunk az NNI-

vel kapcsolatban. Egyéni lelkigyakorlaton végig vettük, hogy milyennek szeretnénk látni 

magunkat, gyülekezeti ifjúságunk és kerületi ifjúságunk 10 év múlva. Majd ezt követően 

mindenki egyénileg megvizsgálta, hogy mit lát reálisan megvalósíthatónak ezekből 5 év 

múlva és végül, hogy mit kell ehhez tegyünk 2022-ben. Ezt követően megtekintettük, 

hogy 2019-ben Debrecenben milyen értékeket, ötleteket és vágyakat állítottak össze a 

kerületi szolgálók. Zárásképpen pedig hosszasan beszélgettünk az előzőek fényében, 

hogy az ifjúságunk életében mik merültek fel bennünk. A kerületi NNI Tanács ezeket to-

vább fogja elemezni, priorizálni és be fogjuk építeni a szolgálatunkba.  

Hálás vagyok ezért a 

személyesen megvaló-

sult NNI alkalomért. 

 

Ifj.Sőrés Zoltán  

NNI elnök 

 

 „Bizonyságoknak ily nagy fellege” 
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NNI nap 

Április 8-án, pénteken elindultunk Kisvárdára az NNI hétvégére, majd mikor megérkez-

tünk, lepakoltuk a holminkat, és megvártuk míg mindenki megérkezik. Miután mindenki 

megérkezett, közösen megvacsoráztunk, majd egy rövid áhítatot hallgattunk meg. Ez-

után szabad játék és beszélgetés következett. Másnap reggel fáradtan keltünk, de miu-

tán összeszedtük magunkat megreggeliztünk és vártuk azokat, akik csak az NNI napra 

jöttek. Mikor mindenki megérkezett, kezdetét vette az NNI nap. Először a leendő ifi ter-

met dekoráltuk ki, raktuk rendbe. Ezután elfogyasztottunk egy finom ebédet amit 

Icuséknak köszönhettünk. Ebéd után egy témafeldolgozást hallgattunk meg a lelki épít-

kezésről. Ezután játék és közösséggyakorlás következett. Ezek után megvacsoráztunk, 

és egy rövid morzsaszedegetéssel zártuk az NNI napot, majd folytattuk a játékot. Más-

nap reggel közösen megreggeliztünk, és elkezdtük a pakolást és a takarítást. Miután 

mindent rendbe raktunk, elindultunk haza. Szerintem mindenki nagyon jól érezte ma-

gát, és mindenki számára hasznos testi és lelki feltöltődést jelentett a hétvége.  

Kiss Anna NNI tag 

 

 

 

 

Öröm a mennyben és a gyülekezetben 

Április 10-én a Debreceni Gyülekezetben és a mennyben is örömünnep volt. Életem legfontosabb 

döntését meghozva úgy döntöttem, hogy bemerítkezek és Istennek szentelem az egész életem.  

Az utóbbi pár hónapban hatalmas változáson ment át az életem. A 2021-es Csalit táborban fordult 

át bennem valami, ami számomra akkor,  még megmagyarázhatatlan volt.  

Nekem a tábor volt az a hely, ahol azt éreztem, hogy a Szent Lélek erőteljesen dolgozik bennem.  

Miután hazajöttem, egyre többet foglalkoztam Isten tanításával, a Bibliával. A világi zenék helyett, 

Dicsőítő énekeket, koncerteket és más Gyülekezet Istentiszteleteit kezdtem el hallgatni.  

A bemerítkezés gondolata, már tavaly felvetődött bennem, amikor Miklós bácsi hirdette, hogy van 

ilyen lehetőség.  

Beszélgettem erről vele, és miután megszületett bennem a döntés, jelentkeztem, és közöltem ezt a 

családommal, menyasszonyommal és az ő családjával. Őszintén, nagy meglepődöttség volt ben-

nük.  

Megértem őket, mert tényleg nagy változáson mentem keresztül.  
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A bemerítkezés előtt nagyon izgultam, mivel nem láttam még ilyen liturgiát, nem tudtam mire szá-

mítsak. Próbáltam a nagy izgalom közeppette, megélni és átélni minden pillanatot.  

Miután ellepte az arcomat a víz, teljesen megkönnyebbültem. Mintha tehermentes lettem volna. 

Nem az izgatottságom múlt el, hanem egy lelki megnyugvást éreztem.  

Miközben megtörölköztem, előtörtek belőlem az örömkönnyek és tudtam, hogy most vagyok a 

legjobb helyen, hogy ez az én utam és bármi legyen is, én ezen az úton szeretnék járni, kéz a kéz-

ben Istennel. 

Hatalmas és felejthetetlen élmény volt. Azóta is érzem Isten kegyelmét, áldását és szeretetét az éle-

temen és biztosan tudom, hogy ezután is fogom. 

 Nagyon hálás vagyok a menyasszonyomnak és 

családjának, hogy elhívtak a Gyülekezetbe, és Isten 

gondviselését átélhetem.  

Hálás vagyok a Gyülekezetnek, hogy befogadtak és 

hálás vagyok minden hitbeli Testvéremnek is, aki-

ket megismerhettem, akikkel beszélgethettem és 

akik imádkoztak értem és az én életemért. 

Kókai Bálint  

 

Kerü let i  Szo lgá lat i  Nap és  Testvér i  ta lá lkozó  

Nagy örömünkre a tavaszi KSZN-t már személyesen tudtuk megtartani. Jó volt újra ta-

lálkozni, beszélgetni, feltöltődni egymás társasága és a testvéri szeretet légkörében.   

A nap kiemelt része volt az Ukrajnai háborúshelyzetről szóló beszámoló, a háború el-

szenvedőiért és békéért elhangzott közös közbenjáró ima, a felajánlások gyűjtése és a 

segítségnyújtásra kiküldött szolgálók megáldása.  

 

Áldott napot töltöttünk együtt a közös Istenimádatban, a kerületi tisztségviselők mun-

kájában, egymás megvendégelésében és az adományok felajánlásában.  
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Köszönjük a Debreceni Gyülekezet vendégszeretetét!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közösségünk legkisebbjei vezettek minket az ebéd előtti imádságban, és azt a feladatot 

kapták, hogy az őszi KSZNapra építsenek valamit a lelki építkezés évében. (lego, dupla, 

építőkocka, gyufásdoboz, stb.)  

 

Szakmai napok 

Eddig 2022-ben két lelkész szakmai napot tartottunk.  

Mindig élmény a személyes, interaktív közösség, amelyet a lelkésznapok jelentenek a 

számunkra. 

De januárban még online, amikor is, lelkész-diakónus napot tartottunk. 

Veres Gábor tiszteletes igei gondolataival nyitottuk a napot, aztán az első előadást Tu-

lipán Miklós tiszteletes tartotta, „A tájékozódás nehézségei a XXI.sz-ban” címmel, és té-

makörben. A második szekciót, Gusztin Rudolf tiszteletes, „Az istentiszteleti ének funk-

ciói (teológia / liturgia / himnológia)” témájában. A harmadik szekciót Ecsedi Imre tisz-

teletes tartotta, „A szolgáló vezetés transzcendens kultúrája” ( Mary Ho), feldolgozása 

volt. Ebéd után KSZT ülést tartottunk, ennek keretében Gusztinné Tulipán Mária oktatá-

si beszámolóját osztotta meg a testülettel. A nap végén pedig a KSZ által felvetett ak-

tuális ügyeket beszéltük át. 

A tavaszi lelkésznap, melyet májusban tartottunk, mindannyiunk örömére, már szemé-

lyes találkozással történhetett, Földesen.  

A napot Veres Gábor tiszteletes áhítatával kezdtük, melyet egy „Társadalmi kitekintés” 

című előadás követett. Interaktív témafelvetés, az aktuális társadalmi, politikai élet, 

bennünket érintő részével foglalkozott, mely élénk eszmecserét bontakoztatott ki.  

Ezt követte, egy szintén napirenden lévő téma, „A szivárványvallások” címmel, mely a 

világot átszövő társadalmi ideológiai változásokra reflektált, melyet közösen vitattunk 

meg. A délután folyamán a TB felkérésére a tábor hitoktatásának az anyagát állítottuk 

össze. 

Áldás minden ilyen alkalom a számunkra, és hálásak voltunk a személyes találkozásért, 

a földesi lelkész vendégszeretetéért. 

Tulipán Miklós tiszteletes 
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augusztus 13. Férfi  találkozó, Földes  

 

KETB körutak -  ingatlan bejárás  

június 18. Kisvárda   

júl ius 23. Földes, Debrecen, Hajdú-

hadház  

 júl ius 30. Budapest  
 

Vakációs Biblia Suli  

július 18-22. Földes 

július 25-30. Hajdúhadház 

július 11-15.  

Családi- és I f júsági tábor, 

Telkibánya 

 Nyári eseményeink 

 

 

Június 25.  

Női találkozó, Debrecen  

Regisztráció: június 12-ig 

Női találkozó 2022, regisztráció  

 

Az idén is jókedvvel fűszerezett 

építő és élménydús családi-és 

if júsági táborra  készülünk.  

Már várjuk a találkozást!  

https://forms.gle/ntjwiMnT15BixF527
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Názáreti SzeretetSzolgálat - UKRAJNA rövid hírek 

Nemzetiségek, akik felé szolgáltunk eddig:  

ukrán orosz kárpátaljai magyarok más kisebbségek - és országon belüli 

menekültek (kijevi ukránok, oroszok) 

Mennyi ember felé: 

Határon innen és túl - közvetlenül 350-400 fő felé 

közvetetten pedig 600 fő felé 

ebből: 150-180 gyermek 

Mit gyűjtött eddig össze az egyházkerület:  

gyermekruha 

tisztálkodási szerek 

egészségügyi eszközök (WC-papír, női higiénés eszközök) 

pelenka 

szájmaszkok 

gyógyszerek 

élelmiszer 

tápszerek 

hálózsákok 

takarók 

szappan, kézfertőtlenítő 

Adományok: 

A gyülekezetek, magánszemélyek küldtek adományokat, amelyről novemberben részletesen is beszámo-

lunk a Kerületi Gyűlésen. 

Ajándék Húsvétra: 

Húsvétra felhívást tettünk közzé a hitoktatóknak/szülőknek, hogy gyermekrajzokkal kedveskedjünk 

az apák nélkül maradt menekült, traumatizált gyermekek felé. A háborús övezetben élőknek az NNI -

től üzenetet, zenét kértünk. A lelkészektől, gyülekezetektől bátorító videóüzenetet. A családoktól 

szintén kedves üzenetet, bátorítást azok felé, akik az otthonukat elveszítették. Eezk a családok nem 

a saját gyülekezetükben, a gyerekek nem a megszokott hitoktatói teremben, az ifik nem ifjúsági di-

csőítéssel ünnepeltek - és nem családi körben. Köszönjük a lelki ajándékcsomagot.  

Szállás: 

Kisvárdai egyházingatlant befogadóhelyként neveztük meg. A brit egyhákerületből 20 názáretis csa-

lád jegyeztette be magát befogadó családnak, akik otthona nyitva áll a menekültek előtt.  

Szolgálók: 

Ifj. Tulipán Miklós és Vivien - és mindenki, aki részt vett benne. 

 

 

 

 
NazKer családi FB 

VISZT Online hitoktatás 

NNI Online Ifik 

Csalit táborozók FB  

Cím: 1149 Budapest, Egressy út 100.   

Telefon: +36-1-328-0530  

E-mail cím: iroda@nazaretiegyhaz.hu   

 NSZSZ 


