
   

 

A Lelki építkezés éve         Názáreti Egyház Magyarországi Egyházkerület        2022. szeptember 

H Í R L E V É L  

„új tanév”,  

 új lehetőség 

„Mindezekből, fiam, intessél meg: a sok könyvek írásának nincs vége, és a sok tanulás fáradságá-

ra van a testnek.” (Prédikátorok 12,14 Károli) 

Most így az iskolakezdés idején előtérbe kerül ismét a tanulás. A Prédikátorok köny-

vének írója egy olyan igazságot feszeget, amivel a diákok valószínűleg egyetértenek. 

A tanulás sok vesződséggel s fáradtsággal jár. Ezért is halljuk sokszor a fiatalabbak-

tól, hogy elegük van az iskolából és a tanulásból. Az ismeretszerzés azonban nem 

hagyható ki senki életéből sem, ha jó napokat szeretne látni az életben.  

Jeremiás próféta egy nehéz és szomorú helyzetben próbált vigasztaló szavakat mon-

dani a büntetés alatt álló népnek, amikor azt mondja: „Akkor nem tanítja többé 

egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az URat, mert 

mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok – így szól az ÚR –, mert megbo-

csátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. ” (Jeremiás 31,34) Egy olyan ide-

ális állapotról beszél a próféta, amikor véget ér a tanulás, mert eljutott minden em-

ber az „ismeretre”, egész pontosan az Úr ismeretére.  

Sokan vagyunk olyanok, akik már az iskolapadból kiszálltunk, már befejeztük a for-

mális tanulást és papírunk van róla, hogy megszereztünk bizonyos ismereteket, és 

ezek birtokában végezhetjük a munkánkat. Az ismeretek megszerzésének a lelki éle-

tünkben is fontos szerepe van.  

Az Úr ismerete egyet jelent az élettel  
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Az Úr ismerete áll a Szentírás tanításának középpontjában és ennek megszerzése min-

den időben egyenlő volt az élettel. Jézus maga is tanította az embereket, mert azt 

akarta, hogy minden ember eljusson az igazság megismerésére. Te meddig jutottál az 

igazság megismerésében? Mit tettél a megismert igazsággal? Jézus maga mondja, 

hogy „…én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához csak énál-

talam.” Számunkra az Úr ismerete egyet jelent az élettel. Egy viharban hánykolódó ha-

jónak az egyetlen segítség egy távoli világítótorony fénye. Ez az egyetlen biztos pont, 

ami tájékozódási, kiindulási pontként használhat, aminek megléte vagy hiánya jelenti 

az életet vagy a halált. Nem másodlagos számunkra, hogy eljutunk-e az Úr ismereté-

nek teljességére. 

Jeremiás arról a szép jövőről beszél, amikor nem kell már az Úr ismeretére tanítani 

senkit, mert mindenki ismeri az Urat. Ha körülnézünk a gyülekezeteinkben, azt látjuk, 

hogy ez a prófécia nálunk még nem teljesedett be. Még van mit tanulni! Sőt, úgy tűnik 

mintha egyre távolabb kerülnének az emberek az Úr ismeretétől. Ezért Jézus tanító 

missziója a mi missziónk is: „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy 

evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdes-

sem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a 

megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” Ehhez minden adott. Itt az „új 

tanév”, itt az új lehetőség. Itt vagyunk mi mint tanítványok Minden, amit már annyiszor 

elmondtunk, most újra elmondható, sőt az életünk gyakorlati példáján keresztül be is 

mutatható. Hirdessük az örömüzenetet! Áldott tanulást, áldott tanítást!  

 

Hálás vagyok azért, hogy ismét részt vehettem a női találkozón. Öröm számomra ami-

kor találkozhatok a gyülekezeteink női tagjaival,   hálát adhatunk egymás bizonyságaiért 

és imádkozhatunk az imakérésekért. Sokat jelentett számomra   a kezdő áhítat, az ének-

lés, a közös beszélgetés. A nap kiemelkedő részeként említeném az előadást, valamint a 

tükör előtti közös interaktív tevékenységet. Hálás vagyok, hogy ott lehettem és lehető-

ségem volt az Ige tükrében is megnézni, megigazítani magam.  

Veres Gáborné 

 Isten országa épül közöttünk 
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„Ne a  múlton  tűnődjetek ,  mert  én  ú jat  cse lekszem! ”  

Nagyon jól éreztem magam az idei férfi találkozón és hálatelt szívvel tekintek vissza, 

hiszen sok jó élménnyel gazdagodtam! Nem csupán a szuper társaság, a jó beszélgeté-

sek, a fenséges ételek és sütemé-

nyek miatt, hanem az Isten jelenléte 

miatt, ami teljessé tette az alkalmat! 

Az előadások feldolgozása a megfe-

lelő időben és helyen kellőképpen 

komoly és ahol arra volt szükség, 

játékos módon és végig interaktívan 

történt meg, mindezek szintén fo-

kozták az izgalmat a nap folyamán. 

Jókat beszélgethettünk és tanulhattunk Isten 

Szentlelke által arról, hogyan használhatjuk a 

múlt emlékeit a jelen és a jövő jobb megélésé-

re, betekintést nyerhettünk egymás múlthoz, 

jelenhez és jövőhöz való viszonyába, így tanul-

hattunk egymástól. Felejthetetlen élményt je-

lentett a retro autókiállítás, ahol a nosztalgikus 

hangulat révén szinte újra átélhettük, amit 

vagy mi, vagy pedig a másik annó megélt. Bí-

zom abban, hogy jövőre is lehetőségünk lesz egy ilyen jó és áldott alkalmon részt ven-

ni! Köszönjük Istennek, hogy biztosította ezt a lehetőséget számunkra!  

Sőrés Barnabás, NNI tag 

 

 

H a  n y á r ,  a k k o r  C s a l i t  é s  V B S !  
 

Az első Csalit  táborunk  

Már régóta terveztük, hogy mi is részt veszünk a Csalit táborban. Olyan sok szép törté-

netet hallottunk és idén végre mi is részesei lehettünk.   

Első táborozókként nagyon sok jó tapasztalatot szereztünk. Mikor megérkeztünk min-

denki nagyon kedvesen fogadott minket, mint új családtagokat. Az áhitatok szépek és 

változatosak voltak. Az ének pedig különösen tetszett a kisfiúnknak. Ahogy a gyönyörű 

ébresztők is.   
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Imádtam mikor az Ifik felidézték a kedves emlékeiket és nosztalgikusan nézték a gyer-

mekeket, amikor például a harangjáték következett.  

Látszott, hogy mindenki nagyon sokat készült az áhítatra, a hitoktatásra, a különböző 

délutáni programokra. És persze a teaházra. Fantasztikusak voltak a teák és a sütemé-

nyek (a levendulásat azóta már el is készítettük itthon). Kisgyermekes szülőként legin-

kább a finom, ébrentartó kávékat szeretném kiemelni. Voltak napok, amikor nagy szük-

ségünk volt rá. 

Úgy érzem, hogy mindhármunk nevében kijelenthetem, hogy a legjobb a táborban a 

közösség volt. Egy szeretetteljes, befogadó, kedves és összetartó közösségbe kerülhet-

tünk. Tetszett, hogy mindenki figyelt a másikra és a hihetetlenül gyors kisfiamat valaki 

mindig szemmel tudta tartani.  

Nagyon jól éreztük magunkat! Hálásak vagyunk, hogy ott lehettünk; hálásak vagyunk a 

közösségért, a beszélgetésekért, és hogy ezt a pár napot Veletek tölthettük!  

Cselőtei-Szűcs Edina  

Az élményeink igen színesek voltak a táborral kapcsolatban. A megérkezés pillanatától kezdve 

„Azta, látod a fedett medencéket?!”)  egészen a végéig („Még sosem ültem tábortűznél kekszek 

között megolvasztott pillecukrot majszolva”) végig új élményekkel tartott minket éberen. 

Ha egyetlen élményt/dolgot ha kiemelhetnék az egész táborozás időtartama alatt, az a rendkívüli 

közösség lenne, amelybe belecsöppentünk. Nem hittem volna, hogy ennyi JÓ ember egy rakáson 

össze tud gyűlni. Kerestem rá más szavakat, és bár rengeteg szinonima van arra, hogy JÓ, egy sem 

beszédes eléggé annyira, hogy leírja az itteni embereket. Csak egy pár példát, ha megemlíthetek: 

A teaházban süteményt és kávét kínálnak becsületkassza alapokon, minden nap valami újat kínálva, 

ráadásul olyan minőségeket, amelyeket egy nevesebb cukrászda is megirigyelne 

Foci közben megsérült játékos, és nemhogy leküldenék vagy 1-2 ember segítségével felsegítenék, 

hanem megáll a játék, mindenki köré gyűlik és felajánlja a segítségét és elgondolkodnak hogyan 

folytatódhat a játék MINDENKI számára jól! 

Még a gyermekekre is simán rá mertem bízni 3 éves fiamat, mert jó példával járnak elől, felelősség-

teljesen figyelnek rá. 

Volt szerencsénk majdnem min-

den nap más embert üdvözölni 

az étkezőasztalnál a szabad he-

lyen, és mindenkivel sikerült jól 

elbeszélgetni, sőt a gyermek is 

megkedvelte a hozzánk ülőket. 
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Az emberek befogadóak, nyitottak voltak, nem klikkesedtek, ha mégis, akkor is bárkit örömmel üd-

vözöltek köreikben. 

A társasjátékok vidám hangulatban teltek, örömmel tanítottak újakat annak ellenére, hogy ez elvet-

te a játékidejüket, és örömmel fogadták amikor én segítettem a szabályok megértésében – sőt 

még kérték is! 

És ez csak egy pár emlékezetes példa alapján leírt első benyomás, ha folyamatosan írtam volna az 

elejétől a dolgokat, egy napló sem lett volna elég, hogy a pozitív, boldogságot okozó eseményeket 

összeírjam. 

Mindent egybevetve ez a csodálatos társaság felejthetetlenné tette az első Csalit táborunkat, na-

gyon szépen köszönjük mind a szervezőknek, mind az összes résztvevőknek a befogadást és csalá-

di hangulatot. 

Cselőtei Péter 

 

Az idei CSALIT számomra nagyon meghatározó élmény volt 

mind fizikailag, mind lelkileg. Új kapcsolatok bontakoztak ki és 

virágoztak, rengeteg beszélgetés, nevetés, közös élmény, ahol 

Isten mindig jelen volt.  

A programok nagyon színesek voltak az idén is. A szabadprog-

ramok mellett, ahol a kosárlabda mérkőzések eléggé híressé 

váltak, a foci meccsek és a pingpong verseny is nagy létszám-

nak örvendett. Az ifi estéken is nagyszerűen érezte magát a 

fiatalság. A közös játékok hangulatossá tették az alkalmakat. Az 

ásványgyűjtő túra örvendett a legnagyobb népszerűségnek, 

ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig voltak vállalkozó szel-

leműek. Rengeteg kinccsel térhettünk vissza szállásunkra. A Veres-család által szervezett csapatjá-

tékok is csodás élményt adtak a táborozóknak. A közösen történő feladatmegoldással még jobban 

összekovácsolódtak a csapattagok. Végül, a legmókásabb esemény a táborban a „Szabad a szín-

pad!” volt. Itt a legifjabbak is megmutatták tudásukat, akikre mindannyian büszkék voltunk. Az ifjú-

ság által előadott Várótermi jelenetek és a Verőcei Asszonykórus előadása igen kellemes hangula-

tot varázsolt. 

A mindennapi reggeli és esti áhítatok, a csoportos hitfoglalkozások mindannyiunkra hatást gyako-

roltak. Az idei témafeldolgozás gyógyulást jelenthetett a megfáradt lelküeknek, akik elveszve érez-

hették magukat a világban. Isten a biztos alapunk, akire építkeznünk kell. Nélküle csak hervadt virá-

gok lennénk a kusza, felgyorsult világban. Ám ha életünket az Ő kezébe adjuk, dicsőítjük Őt, imád-

kozunk, Bibliát olvasunk, gyülekezetbe járunk, a biztos alapra, Isten Igéjére építkezhetünk. Jöhet 

bármekkora vihar, hitünket senki nem veheti el. Erre tanított meg engem az idei CSALIT. Kívánom 

minden embernek, hogy Istenre építkezve élje életét, megtalálva Benne a boldogságot, nyugalmat 

és erőt. 

„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” Zsoltárok 119:105 

Orosz Gréta 
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„A t i  munkátok  nem h iábava ló  az  Úrban" .  

Lassan 20 éve, hogy minden nyáron megtartjuk a templomunknál a VBS-t. Idén 2022. jú-

lius utolsó hetében fogadtuk a gyerekeket a templomunknál. 30 gyerek vett részt a nap-

közis táborban, amit a városunkban néhányan "hittantábor"-nak neveznek. Nagyon sok 

a dolgozó szülő, nagyon nagy az igény minden évben erre a programra. Többen kér-

dezték, hogy nem tartunk-e még egy hetet, de a segítők kapacitása ezt nem teszi lehe-

tővé. 

Hálás vagyok a segítő kezekért, szívekért! Közel 20 fő munkájának köszönhető, hogy 

idén is tartalmas, jól sikerült tábort tudhatunk magunk mögött. Nagyon jó érzés volt, 

hogy idén én is jobban tudtam a tanításra koncentrálni, készülni, mert a feladatok, a 

terhek szépen eloszlottak közöttünk.  

A nyár folyamán több tábort is tartanak a városunkban, ahova szinte ugyanazok a gye-

rekek járnak táborról táborra. Több szülő jelezte, hogy a mi táborunkba szeret jönni a 

legjobban a gyereke. Mikor beszélgettünk róla, hogy miért, egymástól függetlenül kivé-

tel nélkül hasonlókat mondtak, hogy "Mert itt szeretik őket...."   "Mert itt olyan jó a lég-

kör..." "Mert itt elfogadják őket..."  

Igen, ez az egyik célunk: hogy bemutassuk Isten szeretetét, amit mi is megtapasztaltunk. 

Ez sikerült idén is. 

Az a vágyunk, imádságunk, hogy az elvetett   magok idővel kikeljenek. 

És az imák nem hullanak a porba, illetve ahogy a Biblia mondja: "A ti munkátok nem hi-

ábavaló az Úrban". 

A néhány évvel ezelőtt még résztvevő, (nem gyülekezeti családba járó)   gyerekek közül 

ugyanis idén 3 fiatal tervezi az NNI tagságot kérni. Imádkozzunk értük, hogy a mag to-

vább növekedjen az életükben! 

Kissné Kulcsár Anikó  
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Vakác iós  B ib l ia  Su l i  Fö ldesen  

Ha nyár, akkor VBS. A gyerekek nyári szabadsága alatt nyújt tartalmas időtöltést minden 

évben Földesen a Vakációs Biblia Suli. Éveken át plakáttervezés, nyomtatás, terjesztés 

előzte meg a programunkat. Nagy előkészület zajlott a színfalak mögött, hogy mire el-

érkezik a meghirdetett időpont és érkeznek a gyerekek, addigra minden elő legyen ké-

szítve. Hála legyen Istennek, az utóbbi két évben már nem volt szükség arra, hogy meg-

hirdessük, plakátoljuk a programot, ugyanis már hetekkel a program előtt megtelt a lét-

szám, a személyes találkozások alkalmával jelentkeztették a gyerekeket a szülők. Ez 

nagy örömmel és hálával tölt el bennünket, hisz ez egy pozitív visszajelzés a családok 

részéről, hogy bizalommal hozzák hozzánk a gyerekeiket, akik szívesen jönnek. A Covid 

miatt csökkentenünk kellett a létszámot az előző években, ezt 30 főben határoztuk meg, 

ehhez igyekeztünk alkalmazkodni. Nehéz szívvel mondtunk nemet gyerekeknek, akik el-

késtek a jelentkezéssel és várólistára kerültek.  

Minden nap 8 órakor kezdtük a napot, rövid köszöntést követően mozogtunk a gyere-

kekkel, majd a tábor hivatalos mozgásos énekét (Szánsájn hálidéj) elénekeltük. Korcso-

portokra bontva tanultunk, tízóraiztunk, kézműveskedtünk, játszottunk, ebédeltünk. 

Ebéd után tovább játszottunk és kézműveskedtünk egészen 16 óráig, amikor véget ért a 

nap, jöttek a szülők a kisebbekért, a nagyobbak pedig kerékpárral elindultak haza elme-

sélni a sok-sok élményt, amiben a nap során részük volt. A héten volt madársuli bemu-

tató, ahol különleges madarakkal találkozhattak a gyerekek és tanulhattak meg külön-

böző madárságokat, de a strandolás sem maradt el, ahol egy felajánlásnak köszönhető-

en egy úszótanfolyamon vettek részt a gyerekek.  

A heti programunk végén nagy megelégedéssel nyugtáztuk, hogy a gyerekek jól érezték 

magukat velünk, tanultak a Teremtő Istenről, a teremtett világról, és benne magukról, 

mint Isten teremtményeiről, akiket szeret a Teremtőjük és számít rájuk, hogy vigyáznak 

a teremtett világra, s abban minden teremtményre. Azzal váltunk el egymástól, hogy 

már csak 360-at kell aludni, és újra VBS. Végül, köszönet és áldás a gyülekezeti tagjaink-

nak, akik szolgálatukkal segítették a VBS lebonyolítását.   

Veres Gábor 
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Szeptember Alabástrom hónap 

4. Vasárnapi iskolai évnyitó  

6. Szolgálók és Vezetők Találkozója, Budapest 

18. Éves Gyülekezeti Gyűlés, Budapest 

24. Őszi negyedéves Lelkészi- és Diakónus Nap, Budapest 

szeptember 25-október 2. Teremtés hete 
 

Október / Reformáció hónapja, Hálaadás, VEA hónap 

2. Éves Gyülekezeti Gyűlés Debrecen, Hajdúhadház 

8. NNI nap, Földes  

9. Éves Gyülekezeti Gyűlés, Földes 

16. Lelkipásztorok megbecsülésének napja 

16. Ima - Szabadságvasárnap, 10/40 ablak 

22. Teológiai Nap, Budapest  

23. Belmissziós vasárnap/ Magyar vasárnap 

30. Reformáció ünnepe, John Wesley vasárnap 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel hívjuk meg a gyülekezetetek fiataljait (12 -35 év közötti korosztályt) az október 8 -

án, a Földesi Gyülekezetben megrendezendő Őszi NNI Nap-

ra. 

A nap folyamán a Názáreti Egyház két területéről lesz szó: 

NNI és az NVM néhány szolgálati területe kerül bemutatás-

ra. 

Időtartam: 10:00-16:00. 9:30-tól lehet érkezni. 

Jelentkezés: online,  2022 szeptember 30-ig 

Az űrlapban lehet kiskorút regisztrálnia magukkal azoknak a 

fiataloknak, akik gyermekeiket is szeretnék hozni az alka-

lomra. 

Fontos: ezen a napon sor kerül NNI tagfelvételre. Amennyi-

ben a gyülekezetetekből van jelentkező kérem jelezzétek fe-

lém 2022 szeptember 25-ig. 

Édes és sós süteményeket, üdítőket szeretettel fogadunk.  

ifj. Sőrés Zoltán 
Kerületi NNI elnök 

 Őszi események 
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TEOLÓGIAI  NAP  

 

2022. október 22. (szombat) 10:00-15:00, Budapest  

Konferencia formája: Áhítat,  előadás és fórumbeszélgetés  

 

             

        Előadó: Tapolyai Emőke  

     klinikai- és pásztorál pszichológus, felső-

vezetői coaching 

Téma:   „Ember a viharban, v ihar az emberben ”  

Mentális/ lelki egészség, öngondoskodás az egyházi szolgálók, munkatársak részé-

ről.  Az elmúlt időszak sokféle nehézségei ( járvány, háború, egyéb feszültségek, ter-

hek) között felértékelődött a saját lelkünkre való f igyelem.  

Meghívottak: A Wesley Teológiai Szövetség tagegyházai és szervezetei részéről re-

gisztrációval.  Az alkalom ökumenikus nyitottsággal kerül megrendezésre minden 

évben, a jövőre 25 éves szövetség részéről.   

 

 

EuNC HÍREK  

Az Európai Názáreti Főiskola 2022. szeptember 

1-én tartotta központi évnyitó istentiszteletét .  

A Magyarországi Oktatási Központ szeptember 

9-én nyitotta meg az új évet.   

Köszöntjük a magyar hallgatókat és tanárokat!   

Az EuNC (European Nazarene College) keresz-

tyén szolgálatra felkészítő, továbbképző szak-

irányú oktatást nyújt .  Ez azt jelenti,  hogy az EuNC célja,  hogy hallgatói a gyakorlat-

ban is megéljék hivatásukat és felkészültek legyenek a gyülekezetekben és a világ-

ban végzett keresztyén szolgálatra.   

https://hungary.eunc.edu/  

 

 

LÁTOGASS EL KÖNYVTÁRUNKBA!  

 

https://whdl.org/hu  

Magyar nyelvű anyagokat találsz és otthonról olvasha-

tod a Názáreti Egyház Alapítvány jóvoltából.  

Köszönjük az 1%- adományokat.  
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Örömmel tudatjuk veletek, hogy augusztus 27. -én 

egy szombati napon, Isten színe előtt is  kimondhat-

tuk egymásnak a boldogító IGEN-t .  

Hálásan köszönjük mindenkinek, hogy imában hor-

doztátok a nagy napunkat és minket is.  Köszönjük 

mindenkinek a jókívánságokat és a gratulációkat. 

Mindenkinek nagyon hálásak vagyunk, különösen Is-

tennek, mert nagyon jól éreztük magunkat,  csodála-

tos volt az idő is,  minden a legtökéletesebben zaj-

lott ,  sokkal jobban, mint ahogy azt mi elterveztük.   

Köszönjük a lehetőséget,  hogy ezt az örömhírt meg-

oszthatjuk az egész egyházkerülettel.   

Kókai-Bellon Rebeka és Kókai Bálint Erik  

 

 

Örömmel oszt juk meg a várva várt újabb családtag megérkezését.   

Szeptember 6-án, 9 óra 12 perckor megszü-

letett Kovács Vencel,  3850g-mal és 57cm-rel . 

Két nappal később már az otthonunkban 

tudtunk mindannyian együtt lenni,  ahol Jáz-

min és Donát is  kitörő örömmel fogadta Ven-

cel érkezését.  

Köszönjük mindenki imatámogatását/

bátorítását,  hogy az Úr kegyelméből ebben a 

csodában részesülhettünk.  

Kovács-család 

 

Az istenfélők házán áldás van  

„Boldog mindenki,  aki az URat fél i ,  és az ő útjain jár.  Kezed munkája után élsz,  

boldog vagy, és jól megy sorod.  Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő 

szőlőtő; gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték.  I lyen áldás-

ban részesül az az ember, aki fél i  az URat.  Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, 

hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át,  és megláthasd unokáidat is! 

Békesség legyen Izráelben! ” 128. Zsoltár  

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   

Tisztségviselői örömhírek 


