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Világosságban jár va
Újévi köszöntő
“A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent …” (Jel 21,5a)
Egy új év mindig lehetőséget ad a múlt értékelésére és valami új elkezdésére. Sokan élnek is ezzel a lehetőséggel és újévi fogadalmakat tesznek. A lista sokszor meglehetősen
hosszúra sikeredik, ami sok esetben csak egy ellenünk szóló kézírássá válik az év végén.
Hívő keresztényként - Krisztus tanítványaként vajon milyen évet hagytunk magunk mögött és
milyen új évet kezdtünk el? Mi az, amit hátunk
mögött hagytunk és mi az, aminek nekidőlve haladunk a célegyenes felé? Ha valami igazán újat
és maradandót szeretnénk tenni ebben az új évben, akkor kérjük Isten segítségét! Ő azt mondta,
hogy újjáteremt mindent. Ami igazán maradandó
és ami igazán megvalósítható, csak az, amit vele
és általa teszünk.
Kívánom minden egyes testvéremnek, hogy a 2021 -es év legyen az újjáteremtő Istennel
megvalósított fogadalmak éve. Legyen ez az év az újjáteremtés éve az egyházkerületünk
számára is. A mögöttünk hagyott 1 év, különösen 10 hónap sok nehézséget hozott az
emberi kapcsolatokat illetően. Sok minden megállt, lelassult vagy teljesen megszűnt. De
a trónon ülő azt mondja: íme, újjáteremtek mindent. Legyünk részesei ennek az újjáteremtő folyamatnak és erősítsük meg a kezeinket a jóra, hogy Isten Lelke újjáteremthessen bennünket, gyülekezetünket és egyházkerületünket.
A gyülekezetek post-Covid életéért imádkozzunk és a saját szolgálati területünkön segítsünk: Isten újjáteremtő ereje járja át a gyülekezetinket, hogy a közösségek újjáépülhessenek!
Istentől gazdagon megáldott 2021 -es évet kívánok a Názáreti Egyház Magyarországi Kerületének és minden kedves Testvéremnek!
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Folytatódik a tanítványság éve és mottója 2021-ben
"Bárhová is vezet" - Isten
iránti teljes hittel és bizalommal, együtt kövessük
Krisztust 2021-ben is!
Folytassuk a 8 alapérték
pedagógiai alkalmazását a
tanításban és a természetes
közösségi életben.

Eseménynaptár
Kedves Testvér!
Újra elérkezett február és ezzel együtt az év első alabástrom gyűjtése. De mi is az alabástrom gyűjtés?
A 2. világháború után egyházunk templomai és telkei közül több is viselte magán a háború nyomát. A Názáreti Egyház Egyetemes Világmissziós Tanácsa ezért kereste a megoldást, hogyan tudnának segíteni a gyülekezeteknek megújítani ingatlanjaikat. Elizabeth
Roby Vennum tiszteletes volt megbízva a feladattal, hogy imádkozzon ezért az ügyért és
gondolkodjon a megoldáson. Egy megbeszélés után az a történet jutott eszébe, amikor
egy asszony drága kenetet önt Jézus fejére. (Máté evangéliuma 26:6 -13) Ezt a kenetet egy
alabástrom tartóban hozta. Ez egy nagyon drága kenet volt, s a jelenlévők pazarlásnak is
tartották. Az asszony ezzel nem törődve Jézusnak ajánlotta ezt a drága ajándékot, amit az
alabástrom tartó rejtett! E történet kapcsán fogalmazódott meg Vennum tiszteletesben a
"szeretet ajándék" ötlete, amit alabástrom dobozban gyűjthetnek. 1949 -ben meg is tartották ezt a gyűjtést, ami Egyházi családunkban azóta is szerves részét képezi életünknek.
Több mint 5600 ingatlan épült már ebből az összegből az elmúlt 72 évben.
Az alabástrom adakozás formálja gondolkodásunk az anyagi javainkról, hálára buzdít, mikor megállhatunk a magyarországi templomainkban, együttérzésre és adakozásra sarkall,
hogy azok a testvéreink is egyszer hálát adhassanak gyülekezeti ingatlanjukért, akiknek
még ez nem adatott meg.
Bátorítalak benneteket is, hogy hálatelt szívvel adakozzunk, hogy iskolák, templomok,
missziós központok épülhessenek, ahol megismerhetik sokan Megváltónkat és elfogadhatják Isten kegyelmét!
Áldott adakozást!
ifj. Sőrés Zoltán, Kerületi NVM elnök
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Január 10-17.
Aliansz imahét
Január 23.
Szakmai nap

Február 1. NNI
Vezetőségi és
Lelkigyakorlatos
Nap

Február
Sáfárság hónapja
Alabástrom hónap

Február 7-14.

Február 7. Jézus bemutatása 40 nappal születése után
Gyertyaszentelés (Február 2.)
Február 16. Húshagyókedd
Február 17. Hamvazószerda
28- március 3. NVM: Globális missziós imahét

Megjelent!
Greathouse és Lyons: A rómaiakhoz írt levél 1 -8. Budapest, Názáreti Egyház Alapítvány,
2020.
Az egyházunknak volt egy korábban kiadott, 60 -as
és 70-es években készült sorozata magyarázat az
egész Bibliáról “ Beacon Bible” kommentársorozat
címmel. (A könyvtárban megtalálható)
Ezért ennek az újonnan készült sorozatnak a neve Új
Beacon Bible Kommentár sorozat. Ez egy mélyebb,
elemzőbb sorozat. A teljes Szentírás minden könyvéhez megjelenik angol nyelven, ennek az első kötetét adtuk ki magyar nyelven.
Ajánlom mindenkinek, akit mélyebben érdekel a Szentírás, és szeretne megismerkedni az Isten szavával és annak magyarázatával.
“A lebilincselő, éleslátó és szakmailag alapos “New Bacon” kommentár sorozat segít jobban
megérteni és értékelnünk a Biblia egyes könyveinek jelentését és üzenetét. ”
Ez a wesleyánus teológiai nézőpontú, nélkülözhetetlen kommentár Isten Igéjének kritikai,
releváns és inspiráló értelmezését nyújtja a 21. századi lelkipásztoroknak, tudósoknak, taní tóknak és a Bibliát tanulmányozó embereknek.
A kötet jellemzői: mai szakirodalom, wesleyánus teológiai hagyomány szakértőitől, jól használható, versenként világos magyarázat, átfogó magyarázat, hasznos kiegészítések, részletes irodalomjegyzék.
Megrendelhető: www.hitkapcoslatok.hu

A rómaiakhoz írt levél (hitkapcsolatok.hu)
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112 év - Az egyház mint Krisztus Teste örökkévaló!
A Názáreti Egyház 1908 óta tartja fennállásának évfordulóját. Az egyház szervezete egy
olyan szövetség, amely összekapcsolta a meglévő közösségeket és újat hozott létre. Alapítóink a szentségmozgalom és a megszentelt életre helyezett hangsúly kifejezéseként egy
közösséget alkottak. Az evangélizáción, az együttérző szolgálatokon és az oktatáson keresztül az egyház nemzetközivé vált.
Két központi irányelv kíséri a názáretisek történetét: “Egység a szentségben, Küldetés a
világban”

1887-1907

Aktuális
Az Egyetemes Szuperintendens Ideiglenes Rendelkezései kiküldésre kerültek a gyülekezetekhez. Kérjük ennek követését.
KTT határozata: A 2021-es naptár első negyedévére vonatkozó események az eddigi intézkedéseknek megfelelően - változás nélkül az eddigi rendelkezések szerint történjen.
A vakcina ügyében, kérjük, hogy mindenki felelősségteljes döntést hozzon!
Imádkozzunk a világ gyógyulásáért.
FELHÍVÁS 24 órás imára: „Napkeltétől napnyugtáig dicsőítsétek az Úr nevét!” Zsoltárok 113,3
Január 29-én 21 órakor indul és 30-án 20:59-ig tart. A lényege az, hogy az egész régióban EGY
IDŐBEN, EGY AKARATTAL összefogva imádkozunk.
https://www.eurasiaregion.org/resources/24-hours-prayer/
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