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Hálaadás imája
Mindenért, amit adtál,
hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit elvettél
hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,
hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit megakadályoztál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden örömért, amivel boldoggá tettél,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden szenvedésért, amivel formáltál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden problémáért, amitől megszabadítottál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden erényért, amit nekem ajándékoztál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden emberért, akit tőlem elszakítottál,
hálát adok Neked, Istenem!
A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál,
hálát adok Neked, Istenem!
A helyért, amelyet nekem országodban készítettél,
hálát adok Neked, Istenem!
Ámen

Cím: 1149 Budapest,
Egressy út 100.

Telefon:
+36-1-328-0530

E-mail cím:
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Lelkipásztorok megbecsülésének napja
Isten munkatársai
Nekünk ellentmond minden e világon.
Velünk felesel a hullott haraszt,
Tövis sérteget törött téli ágon.
mi hivogatjuk mégis a tavaszt.
Ez a mi harcunk, Testvér.
Jövendőt mondunk az alvó rügyeknek,
Kifütyöl bár a februári szél:
Helyet készítünk a virágseregnek,
hol rút kórókat zörgetett a szél,
Ez a mi dolgunk, Testvér!
Letiprott földet verejtékkel ásunk,
Vetőmagunkat sírva hintjük el,
Nem látjuk még, lesz-e aratásunk,
vagy meg sem érjük, míg plántánk kikel.
Ez a mi terhünk, Testvér.
De tudjuk azt, hogy van Gazdánk az égben,
ki velünk plántál, öntöz, s majd arat.
Esőt s fényt ád a maga idejében,
míg megteremti a termő nyarat.
Ez a mi erőnk, Testvér!
Tudjuk, az Ige majd csírába szökken.
Rügyet duzzaszt a lelkeken a hit.
E tavaszt váró, áldott munka közben
tanuljuk a nyár zsoltárait.
Ez a mi győzelmünk, Testvér!
Dömötör Ilona

Így adtunk hálát 2020-ban!
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Szabadság vasárnapja
Mennyei Atyánk!
Ember ember ellen tör. Ez mindig is így volt. Nálad Istenünk ezt senki
sem tudja jobban. Nálad többet senki szíve nem jajdult látva, hogyan használja ki egyik teremtményed a másikat. Elnyomás, kihasználás, megfélemlítés és fenyegetés, szexrabszolgaság, szervkereskedelem, hányszor fájt
szíved látva az ezek által megnyomorított életeket. A modernkori rabszolgaság napjainkban 30 millió embertársunkat tartja fogva.
Istenünk te tudod egyedül hogyan éred el azok szívét, akik ezt elszenvedik, de kérünk érd el. Vedd óvó szárnyad alá őket. Adj reményt és hirdess
szabadulást ezeknek a fogjoknak, erre kérünk Urunk. Gyógyító érintésed
érintse meg őket, helyreállítva életük. Kérünk Atyánk, segíts a modernkori
rabszolgaság ellen küzdőknek, hogy győzedelmes legyen harcuk. Szolgálatuk legyen sokak lelki üdvére.
Ámen!
Ifj.Sőrés Zoltán NVM elnök

Reformáció napja
Állítólag Szent Ágostontól származik a mondás: ecclesia semper reformanda est – az egyház mindig megújításra szorul. Bizony, nem elég néhány
nagy reformáció, amire mint nagy egyháztörténeti eseményekre emlékezünk vissza: folyamatosan az egyház megújításán kell fáradoznunk. Teszszük mindezt nem azért, mert önmagában az újítás a cél, hanem mert mint
bűn által megfertőzött emberek és Sátán által támadott egyház, folyamatosan letérünk az útról, amelyre Isten helyezte népét, így újra és újra vissza
kell térnünk az általa kijelölt útra. Újra és újra torzulni kezd az Isten -arcú
egyház, melyet ismételten Krisztus képére kell visszaformálni. Adja Isten,
hogy egyháza készen álljon mindenkor a Szentlélek reformáló
(újraformáló) munkájára!
Gusztin Rudolf diakónus

Emlékezzünk...
és adjunk hálát minden életért, és mindent tegyünk meg azokért, akik még
itt vannak velünk, hogy örökké éljenek!
Jézus világosan beszél arról, hogy a halállal nincs vége mindennek. A földi
létünknek van folytatása, de a folytatás nem egyforma, nem minden halott
boldog. Ezt mondja az ige: "Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak
meg... (Jel 14,13)
Van összefüggés a földi életünk és az öröklétünk között. Jézus azt hangsúlyozza: egy valami segíthet rajtunk, és ez Isten igaz igéje. Az Isten az akaratát és önmagát egészen kijelentette a Szentírásban.
Boldog ember az, aki ezt komolyan veszi.
Gusztin Imre kerületi szuperintendens
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1 perc a Tanítványságról
Ha elfogadtam saját magamat, elfogadom, hogy utamnak nem az én elképzeléseim szerint kell alakulnia: lemondok hatalmi igényeimről, arról a követelésről, hogy fejlődésemet egyedül saját "énem" kormányozhatja.
Örömmel elfogadom, hogy fejlődésem valóban más úton járhat, mint ahogy
azt elképzeltem, s fantáziámban kiszíneztem. És mégis tökéletes és lényemnek megfelelő lesz.

„Hogyan váljunk missziós gyülekezetté - A jézusi példa”
Örömmel számolhatok be nektek arról, hogy elkészült egy új, az evangélizációt segítő kiadvány a magyarországi Názáreti Egyházban. Szerettük volna
ezeket a könyveket a gyülekezeteknek személyesen átadni az őszi Kerületi
Szolgálói Napon, de mivel a személyes találkozási lehetőségek korlátozottak
és nem szerettük volna, hogy emiatt még több idő teljen el amíg a könyvekhez hozzájuthattok, így postai úton küldtük el nektek ezeket a kiadványokat.
A könyv szerzője Dr. Gustavo Crocker, akinek a neve
ismerős lehet számotokra, hisz korábban ő volt az Eurázsiai régió vezetője, többször járt Magyarországon is és
jelenleg Egyetemes Szuperintendensi szolgálatot végez.
Had hozzak ide egy idézetet a könyvből, ami nagyon jól
összefoglalja annak célját: “Az egészséges gyülekezet
evangélizál. Figyelembe véve, hogy az évek során több
száz módszert dolgoztak ki az evangélizációra, ennek a
könyvnek a célja nem az, hogy evangélizációt tanítson a
gyülekezeteknek. Minden gyülekezet és minden személy maga kell hogy
megtalálja azt a módszert, mely legjobban megfelel az ő kontextusának és
személyiségének. A lényeg az, hogy minden tag elmondja az örömhírt másoknak.”
A könyv néhány rövid fejezeten keresztül a gyülekezet növekedését Jézus
személyéből kiindulva közelíti és állít fel könnyen megérthető párhuzamokat
az evangélizációra vonatkozóan. Úgy gondolom a könyv alkalmas mind
egyéni, mind csoportos tanulmányozásra ill. feldolgozásra. A könyvek bekerültek a gyülekezetek könyvtárába, így onnan szabadon kölcsönözhetőek.
Kérlek benneteket, hogy az olvasás során közelítsetek a könyvhöz megfelelő
kritikával, de egyben nyitott szívvel is.

Kerületi
E v a n g é l i z ác i ó s
Testület

Azzal a reménységgel bízzuk rátok ezt a könyvet, hogy az segítségetekre
lesz mind az egyéni, mind a gyülekezeti szintű evangélizációban, betöltve
ezzel azt a feladatot, amit Jézus ránk bízott: “tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon”
Ecsedi Imre KET elnök
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NNI nap
Míg egy évvel ezelőtt az emberek többsége nem ismerte a Zoom nevű
szoftvert, mára szinte az egyik legnépszerűbb alkalmazássá vált, köszönhetően a COVID-19 járványnak, amely legtöbbünket az otthonainkba
kényszerít. De mint tudjuk, feltámadása után Krisztus átment a csukott
ajtón, úgyhogy most sem jelentett gondot neki, hogy otthonainkba ellátogasson egy virtuális NNI-nap keretén belül. Tavasszal a tanítványságot
vettük gorcső alá, most ősszel pedig a mentális egészség volt fókuszban.
Némi felvezető gondolatok, interneten keresztüli dicsőítés és „hogy vagy”
kör után (amelyben mindenki beszámolt arról, hogy köszöni szépen, mentálisan teljesen egészséges), Veres Gábor tiszteletes osztotta meg gondolatait a témáról. Ezt egy közös Kahoot!-játék zárta, majd egy rövid csevej
után mindenki hazament. Ja nem, már eleve otthon voltunk! Hm, azért
szokni kell még ezt…

M ent áli s e gé szség

Gusztin Rudolf NNI elnök

Egyházkerületi irányelv kivonata
Templomok nyitva maradnak:
A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, mint a
lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Istentiszteletek tarthatóak, de azok csak
úgy végezhetőek, hogy a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban
maradjanak. Felelősen és körültekintően kell eljárni.
Általános rendelkezés:
Minden egyházi alkalom a járványügyi rendelkezések betartásával tarthatók
meg.
Személyes részvétellel tartott istentiszteletek csak úgy tarthatók, ha a gyülekezeti terem mérete lehetővé teszi, hogy a résztvevők legalább 1,5 m távolságban legyenek egymástól
Kérjük gyülekezeteinket, hogy a járvány első hulláma idején közzétett liturgiai ajánlások szerint jöjjenek össze személyesen vagy térjenek vissza
online istentisztelet-közvetítésre, a helyi adottságok és lehetőségek szerint.
Minden résztvevő viseljen az orrot és szájat takaró, archoz simuló maszkot
(a maszkot a szolgálattevők csak a szolgálatuk ideje alatt vegyék le).

Járványügy 2020 ősz

5

Az érkezéstől távozásig zárt térben, illetve az templom közvetlen közelében minimum 1,5 m távolságot tartsanak egymás között (ez alól csak az
egy háztartásban élők kivételek).
A vezetőség gondoskodjon kézfertőtlenítőről, az alkalomra érkezők és arról távozók használják a kézfertőtlenítőt.
Az istentisztelet előtt és után együtt töltött időt korlátozzuk a szükséges
minimumra.

Erkölcsi felelősség:
Kérjük, hogy a járványügyi rendelkezéseket példamutatóan tartsák be a
gyülekezetek.
Az istentiszteleten való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek továbbra is érvényesek. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességemnek, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Nyomatékosan kérjük
őket, hogy maradjanak otthon.
Imádság és szolgálat felelőssége:
Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban.
Imádkozzunk a járványhelyzetért, a betegekért, a kiszolgáltatottakért,
egymásért!
Egymást a testvérek keressék minden kommunikációs eszközökkel.
Különösen figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra.
Gondoljunk azon testvérekre, akiknek élelmiszerre, meleg ebédre van
szüksége.
A fiatalokat kérjük, hogy felelősségteljesek legyenek, és nyújtsanak segítséget az elesettek felé.
Az egyházkerületi rendelkezésen túl a helyi gyülekezetvezetőségnek döntésjoga és felelőssége van. A gyülekezetben a rendelkezések betartása és
betartatása a vezetőség feladata.

A világhálón is együtt
NazKer családi FB
VISZT Online hitoktatás
NNI Online Ifiórák
Csalit táborozók FB

