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ÁLDOTT ÚJÉVET!

KÖRLEVÉL
KERÜLETI SZUPERINTEN DENS

Názáreti Egyház Magyar Egyházkerülete

Hálaadások és könyörgések: csatlakozzunk egy egyházkerületi imaláncba, és kezdjük közös imádkozással a 2018-as évet.

DECEMBERI ÜNNEPEKÉRT, SZOLGÁLATÉRT, CSÖN DÉRT
Adjunk hálát Gusztin Rudolf kerületi szolgáló testvér imájával
mindannyian a 2017-es évért, a Csönd hónapjáért az egyházkerületben és az angyalujjongástól és gyülekezeti evangélizációtól és istentiszteletektől teljes decemberért: a Gyülekezeti Evangélizációs Testületek által vezetett gyülekezeti evangélizációs munkáért, a Gyülekezeti NVM által vezetett gyülekezeti szeretetszolgálatokért. Könyörögjünk, hogy a szívekbe hullott mag kikeljen és gyümölcsöt teremjen - a gyülekezetek pedig készen álljanak a befogadásra!

Hála

Drága Istenünk!
Te, aki kezedben tartod az időt, fogadd hálánk az elmúlt
esztendőért. Minden, ami benne volt, a te tudtoddal történt,
és tudjuk, hogy a javunkra válik.
Hálát adunk, hogy decemberben megpihenhettünk az egész
évben végzett szolgálatban mint bizottságok, testületek és
felkészíthettük lelkünket arra, hogy Fiad születését megünnepeljük. A testté lett Ige arra ösztönzött minket, hogy bennünk és általunk is testté legyen az Ige azáltal, hogy gyülekezeteinkben a karácsonyi ünnepkört és a szeretetszolgálat
hónapját arra használtuk, hogy szolgáljunk embertársaink
felé. Add, hogy kikeljenek az elvetett igemagvak. Ámen
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Áldott Új Évet kívánok nektek az Úr Jézus Krisztusban! Legyen Ő
az idén is számunkra mindenben: "Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten,
Örökkévalóság Atyja, Béke Fejedelme."

Tisztségviselők
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Találkozunk
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Történelem-percek
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ÉVES GYÜLEKEZETI GYŰLÉSEK
Imádkozzunk Veres Gábor lelkipásztor testvér imájával mindannyian az Éves Gyülekezeti Gyűlésekért,
hálát adva a 2017-es gyülekezeti évért és könyörögjünk a beszámolókra készülőkért, akik vállalták Isten
és népe előtt a beszámolással járó szolgálatot, járjunk közbe a teljesjogú, aktív tagságért, akik Isten akaratát keresik a szavazásokon keresztül is, az újabb egy évre szolgálatra vállalkozókért, külön kiemelve azokat, akik éveken át Istent szolgálják, azokért, akik újonnan állnak szolgálatba és áldásokért az új gyülekezeti évre!
Mennyei Édesatyánk, hálás szívvel állok meg előtted, megköszönöm, hogy az elmúlt esztendőben megtartottál, és szolgálatba küldtél bennünket. Köszönjük, hogy képviselhettünk téged a mindenség Urát. Szeretnék közben járni előtted azokért a Testvéreimért, akik tisztséget vállaltak a
gyülekezeteinkben. Köszönöm az elhívásukat, a készségüket, és azokat az áldásokat, amelyeket
rajtuk keresztül adtál a gyülekezeteknek. Kérlek segíts nekik, amikor be kell számoljanak az elvégzett szolgálatról, hadd legyen minden beszámoló egy -egy bizonyságtétel. Hadd tudjanak bátorságot adni másoknak is a szolgálatra, hogy az előttünk álló esztendőben még többen legyenek munkások a Te aratásodban. Az előttünk álló évet is a Te kezedbe ajánlom, kérlek, hogy vezess, használj, és áldj meg bennünket. Ámen

EGYHÁZKERÜLETI GYŰLÉS
Imádkozzunk mindannyian az Egyházkerületi Gyűlésért, hálát adva az elmúlt év minden
közös áldásáért, minden egyházkerületi tisztségviselőért, a kerületi szolgálókért, az általuk adott vezetésért. Hálaadás minden egységben, Isten népe között töltött alkalomért:
KSZN, KGY, NNI, Nő Találkozó, Csalit tábor.

2018. március 15.
Budapest

Mi Atyánk, aki úgy láttad jónak, hogy elküldöd Fiadat, hogy egymás testvérei és az
Atya gyermekei legyünk, köszönjük Neked lelki családunkat. Úgy láttad jónak, hogy akkor jelensz meg, ha együtt vagyunk, akkor hallgatod meg imádságainkat, ha egységben
vagyunk, akkor bocsátod meg bűneinket, ha egymásnak is megbocsátunk, azért áldasz
meg minket, hogy rajtunk keresztül másokat megáldjál, a Krisztusról adott bizonyságunkat akkor hitelesíted, ha egyek vagyunk és csak akkor számítunk Krisztus tanítványainak,
ha egymást szeretni fogjuk.. Azt ígérted, hogy a néped dicséretei között laksz. Mint szeretett gyermekeid találkoztunk tavaly - hálát adunk minden alkalomért a Kerületi Gyűlésért, a tavaszi és őszi Kerületi Szolgálati Napokét, a Családi és Ifjúsági Csalit Táborért, a Női Találkozóért és minden NNI Napért - az Isten házában és népe között töltött minden pillanatért. Tudjuk, hogy Krisztushoz a Krisztus Testében vagyunk a legközelebb.
Találkozni fogunk egymással 2018-ban - Urunk, tekintsd meg naptárunkat - és ezekre az
alkalmakra add bőségesen áldásaidat! Külön hálát adunk az egyházkerületi szolgálókért!
Istenünk látogass meg minket a március 15 -i Kerületi Gyűlésen!

TISZTSÉGVISELŐK
Isten elhívása és küldése: Imádkozzunk Ecsedi Imre egyházkerületi szolgáló testvér imájával mindannyian a
Jelölő Bizottságok munkáiért, adjunk hálát a tisztségviselőkért, oszlopos tagokért és teherhordozókért; könyörögjünk, hogy mindenki az érett keresztény korra elérjen és betöltse a hitközösségben a feladatát, és különösen azokért járjunk közbe, akik imában mennek Isten elé a jelöltségük kapcsán és várják Isten vezetését
bátorságért, kitartásért, Lélekkel való feltöltődésért.
Örökkévaló Mennyei Atyánk! Hálát adunk és dicsőítünk, amiért Te előbb szerettél bennünket.
Ránk találtál, és kiszabadítottál bennünket az elveszettség állapotából! Kegyelmedből közel engedsz
bennünket magadhoz, de feladatokkal is megbízod követőidet, hogy mások is megismerjék szeretetedet. Így kérünk most Istenünk, hogy áldd meg a kerületi Jelölő Bizottság tagjait és az általuk végzett
munkát! Áldd meg testvéreinket, akik különböző tisztségek viselésére készülnek, minden odaszánt és
teherhordozó testvért a gyülekezetekben! Vezesd őket érett kereszténységre, adj nekik bölcsességet
és iránymutatást, bátorítsd és erősítsd őket minden egyes napon! Ámen!
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TALÁLKOZUNK
Mint testvéretek és kerületi szuperintendens nagyon várom a találkozásokat:
TALÁLKOZUNK az Éves Gyülekezeti Gyűlésen - a gyülekezetek napján.
BPGY: január 14. délelőtt 11:00
DBGY: február 11. délelőtt 10:00
FÖGY: február 18. délelőtt 9:30
HHGY: február 18. délután 16:00
TALÁLKOZUNK a Kerületi Gyűlésen március 15-én.

2018 JEGYEZD BE A NAPTÁRADBA ELŐRE!
NNI ifi találkozók egész évre
Január 13. téli NNI VLN, Hajdúhadház
Május 12. Tavaszi NNI nap, Budapest
Szeptember 1. NNI VLN, Debrecen
November 3. Kerületi őszi NNI nap, Hajdúhadház
Csalit családi és ifjúsági tábor 2018. július 9-13. Szajol www.csalit.hu
Női és Férfi Találkozók
Június 30. Férfi találkozó/VISZT, Debrecen
Augusztus 25. Női találkozó/VISZT, Földes
Hitoktatóknak képzés
Február 3. Tanári továbbképzés/VISZT, Debrecen
Április 28. Tavaszi KSZN, Hajdúhadház
Szeptember 15. Őszi KSZN, Földes
Nagyközösségi összejövetelek
Március 15. Egyházkerületi Gyűlés, Budapest
Április 28. Tavaszi KSZN, Hajdúhadház
Szeptember 15. Őszi KSZN, Földes
Családi tábor - A CSALÁD éve témában
Csalit családi és ifjúsági tábor 2018. július 9-13. Szajol www.csalit.hu
Lelkész szakmai napok
Március 2. Tavaszi lelkésznap, Földes
Június 15. Nyári Lelkésznap, Budapest
Október, Teológiai Nap, Budapest
November 24. Téli lelkészképzés, Debrecen
Minden dátum és helyszín megerősítve.
Köszönjük mindenkinek a vendégszeretet és szervezési munkát!
Változás esetén tájékoztatást küldünk.

NÁZÁRETI EGYHÁZ
1149 Budapest, Egressy út 100.
E-mail cím: iroda@nazaretiegyhaz.hu

Minden testvéri találkozásunk - az Éves Gyülekezeti Gyűléseken, a Kerületi Gyűlésen, a
két Kerületi Szolgálói Napon és a Csalit családi és ifjúsági egyházi táborban - értelme és
célja abban rejlik, hogy Krisztusban lelki családdá formálódunk és egymást segítjük, hogy
elmondhassuk: “én és az én házam népe az
Urat szolgáljuk!” J ó z su é 2 4, 15

Sok áldást kívánok az Aliansz imahétre!

TÖRTÉNELEM-PERCEK

1936: Florida, Lake Wales-i Gyülekezet

