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Tanévkezdő köszöntő 

Cím: 1149 Budapest, 
Egressy út 100.   
 

Telefon:  
+36-1-328-0530  
 

E-mail cím:  
iroda@nazaretiegyhaz.hu   

A fejlődés nagyon fontos. Amíg itt élünk a földön, minden válto-

zik, és nekünk folyamatosan alkalmazkodni kell, újat tanulni, fej-

lődni. 

Jézus emberré lett, és vállalta, hogy változnia kell, fejlődni, növe-

kedni, tanulni, alkalmazkodni.   

“Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek 

előtt való kedvességben.” 

Ezt a fajta egészséges fejlődést kívánjuk minden gyermeknek és 

felnőttnek! 

Kedves gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket tanító Hitoktatók, 

legyen minden tanítási-tanulási találkozás olyan áldásos alkalom, 

amikor lélekben, erkölcsben, szellemben, értelemben, érzelmileg, 

testileg egészségesen fejlődünk! Köszönjük a hitoktatók munkáját. 

Hálát adunk azokért a felnőttekért, akik éhezik és szomjazzák az 

igazságot és akik a gyermekeiket és unokáikat is hozzák Krisztus-

hoz. 

Szeretnénk ezt a hitoktató évet jövő nyárra így zárni: Minden hit-

oktatásban részesülő gyermek, fiatal és felnőtt gyarapodott böl-

csességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben! 

Ámen. 

Gusztin Imre kerületi szuperintendens  
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A nyár eseményei 

KETB ingatlan bejárások 

A KETB az ingatlan körútjait Istennek hála, sikeresen teljesítette az idei 

évben is. Az ingatlan bejárások alkalmával a gyülekezeti képviselők 

megkönnyítve munkánkat, a kitűzött időpontokban minden gond nélkül 

tudtak fogadni bennünket.  

Szívélyesen és felkészülten vártak 

minket, amit külön köszönünk, illet-

ve nagy örömünkre szolgált, hogy 

több helyen ebéddel is vártak.  

Amit megállapítottunk a bejárás so-

rán, hogy az ingatlanok állag meg-

őrzését minden gyülekezet magáé-

nak érzi, sőt egyes gyülekezetek még fejlesztésben is gondolkodnak.  

Összefoglalva elmondható, hogy a gyülekezetek az ingatlanon felmerült 

problémákat szinte azonnal javítják, nyilván az anyagi kereteikhez mér-

ten.  

Tulipán Zoltán KETB tag 

Vakációs Biblia Suli 

Hajdúhadház 

Úgy tűnt idén nem lesz VBS. A járványhelyzetre való tekintettel kétséges 

volt, hogy engedélyezik-e a nyári napközis táborokat, illetve, ha engedé-

lyezik is, volt bennünk egyfajta félelem a helyzet miatt. Végül mindannyi-

unk örömére szabad utat kaptunk. Több óvintézkedést tettünk (lázmérés, 

kéz - és felületfertőtlenítés, saját pohár stb.), az ÁNTSZ is ellenőrzött 

bennünket már első nap :-), de végülis minden jól alakult: rendben talál-

tak mindent, senki nem lett beteg, nem volt baleset sem, szóval nagyon 

hálás vagyok, hogy Isten előttünk járt, mellettünk, mögöttünk volt. Sokan 

várták hogy legyen tábor, és a létszámban is törekednünk kellett (volna) 

arra, hogy ne legyünk túl sokan, de meg kell mondjam, senkit nem volt 

szívem visszautasítani :-). Végülis 26 gyerek jött el, 19 családból. Mindig 

szívesen jönnek minden évben a gyerekek, de ebben az évben különösen 

örültek, hogy "kiszabadulhattak" otthonról a hosszú bezártság után, és 

történt velük valami. És VBS-en igen sok dolog szokott történni. A leg-

fontosabb a jó közösség, a játékok, hogy tanulhatnak Istenről, és meg is 

tapasztalhatják rajtunk keresztül az ő szeretetét. Többször hallottuk már a 

szülőktől, hogy a mi táborunkba azért szeretnek jönni a gyerekeik, mert 

itt szeretik őket. Nagyon örülök, mikor ezt hallom, mert amellett, hogy a  

dolgozó szülőknek segítség a táborunk a gyerekek elhelyezése szempont-

jából, a legfőbb célunk, hogy megismerjék Krisztust, és az ő szeretetét 

rajtunk keresztül.  
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A VBS-ből már kinőtt gyerekek 

(13-15 év közöttiek) idén is vissza-

jöttek segíteni, ők egyébként cser-

készek is, egyre szorosabban kötőd-

nek a közösségünkhöz.  

Nagyon hálás vagyok a mindig segí-

tőkész gyülekezeti családért, akik 

az uzsonnaellátást és egyéb segítséget minden évben biztosítják.  

Kissné Kulcsár Anikó helyi VISZT elnök  

Földes  

Az idei nyár szolgálatait minden gyülekezetben meghatározta a Covid -19, 

így volt ez nálunk is Földesen. A vezetőséggel sokat beszélgettünk a nyári 

programjainkról, melyek közül többet nem is szerveztünk meg. A VBS 

minden vezetőségi tag számára fontos szolgálata a gyülekezetünknek. Ezt 

nem szerettük volna elhagyni, de a fertőzés kockázatát is csökkenteni 

akartuk. Ezért több felvetést mérlegelve úgy döntöttünk, hogy megrendez-

zük, de létszámkorlátot vezetünk be, és a résztvevők kezeit érkezéskor 

fertőtlenítjük és a nap során többször kezet mosunk. A létszámot 25 főben 

határoztuk meg, minden nap 8-16 óráig voltunk a gyerekekkel. A szerve-

zés legnehezebb része az volt, amikor nemet kellett mondanunk azoknak a 

jelentkezőknek, akik a létszámkorlát után akartak jelentkezni. Bízunk ben-

ne, hogy 2021-ben már nem lesz szükség korlátozásra.  

A VBS témája az „Állati küldetés” volt. Különböző bibliai szereplőkkel 

ismerkedtünk meg, hogy minél több ember példája hasson a gyermekekre. 

A bibliai történetekben szereplő állatok is fontos szerepet kaptak a héten. 

A kézművesfoglalkozásokat ezekre építettük. Külső előadókat is hívtunk, 

az állatorvost és egy természetvédőt, majd egy sétát tettünk a közeli ko-

vácsmúzeumba, ahol a lovak patkolásával ismerkedhettünk meg.  

Az üzenetek, melyeket próbáltunk átadni a gyerekeknek: 1.) Segíts, mert 

Ő megsegít 2.) Hagyatkozz Rá! 3.) Fogadj szót Neki! 4.) Hozd helyre kap-

csolataidat! 5.) Örülj együtt másokkal! 

A játékok és a foglalkozások során látszott a gyermekek arcán az öröm, 

hogy milyen sokat jelent nekik az az elfogadó légkör, amit megpróbáltunk 

megteremteni nekik. Többen mondták, hogy „ez nem olyan tábor, mint a 

többi.” Ezt mi is örömmel hallottuk, de ezért Istené a dicsőség.  

Küldetés teljesítve! 

Veres Gábor helyi VISZT elnök 
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NVM: Ima az oktatásért  

Eltelt a nyár... Ami a diákok és tanárok számára azt jelenti, hogy fél év után 

újra találkoznak.  

Akiket eddig kérdeztünk gyermekek közül várják az iskolát, természetesen 

elsődlegesen nem a tanulást , hanem a találkozást a rég nem látott barátok-

kal. De bizonytalan meddig és milyen formában valósul ez meg.  

Így most talán nagyobb a létjogosultsága az oktatásért való imanapnak, mint 

valaha. 

Köszönjük imáitokat a diákokért, tanárokért, a vasárnapi iskoláért, természe-

tesen kitérve a vírushelyzetre. 

Ifj. Sőrés Zoltán NVM elnök 

 

NVM: Alabástrom hónap  

Közép-afrikai mezőgazdasági projekt. Hisszük, hogy az Úrnak az az akarata, 

hogy segítsünk a veszélyeztetett területen élő embereknek, életkörülményeik 

javítását segítve. A mezőgazdaság egy eszköz arra, hogy az Evangéliumot 

eljuttassuk a közösségeknek. Miközben élelmet biztosítunk az élelmiszerhi-

ánnyal küzdő területeknek, a helyi vezetők forrásokat tudnak gyűjteni körze-

teik és egyházaik számára is. 

Támogatásod segít a gazdaságok beindításában olyan kulcsfontosságú helye-

ken, amelyek magukban foglalják például csirkék, halak és a kecskék nevelé-

sét, továbbá banán, ananász és pálmafa termesztését is. A támogatandó na-

gyobb projektek mellett, tantermi környezetben képeznek ki embereket gya-

korlati tapasztalatokkal, hogy ezáltal a helyi gyülekezetek is tudjanak önellá-

tóan mezőgazdasági tevékenységet végezni.  

Amikor részt veszel az adakozásban, új utak nyílnak meg közösségeknek a 

fejlődésre és a növekedésre gazdaságilag és ezáltal az Úrban való bizonyos-

ságban is. 

Fordítás: Ifj. Oláh Zoltán, NVM tag 

 

Templomszentelési évforduló 

"Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt?"  

A Hajdúhadházi Gyülekezetnek áldott templomszentelési évfordulót kívá-

nunk! Legyen Istennek szentelt különleges hely, és mindenki, aki belép, ré-

szesüljön Isten áldásában! 

Egyháztulajdoni Bizottság (KETB) nevében / 2001. szeptember 7.  

Á l d o t t  n ö v e k e d é s t !  

Szeptemberi hírek 

Alabástrom  

adakozás 



Őszi KSZN 

A járványügyi helyzetre tekintettel, a KTT határozata szerint személyesen 

nem lesz találkozó. A testületek/bizottságok online tartják megbeszélései-

ket, szeptember 26-án.  Áldást kívánunk munkájukra! 

 

Nemzetközi   

Áldott tanulást, örömteli felfedezéseket Istenről, az életről, és a világról!  

A Szentlélek kísérje a közös tanulást.  

Nemzetközi tanévnyitó szeptember 2-án 

volt, melybe videón kapcsolódtak be a 

magyar tanárok, diákok és egyházkerület.  
 

Egyházkerületünk új hallgatóira - Szilágyi-Kovács Beáta, Tulipán Zsuzsanna, Ifj. 

Oláh Zoltán, Ifj. Sőrés Zoltán - Isten áldását kívánjuk! 

Gusztinné Tulipán Mária EuNC rektor 

 

Dr. Graves egyetemes szuperintendenstől: Sok szeretettel gratulálunk és 

várakozással, imával fogadjuk az új, eurázsiai egyházvezetőt Jim Ritchie lel-

kész személyében. A vezető lelkészi szolgálatát a skóciai perthi Trinity Názá-

reti Egyház gyülekezetében végezte eddig, miközben az Északi Brit Egyház-

kerület szuperintendense is volt. A gyülekezete és egyház-

kerülete szomorúan engedi el, de áldást kíván neki, hogy 

ezután még többőnk felé szolgálhasson.  

Jim felesége Maggi, 5 felnőtt gyermekük van és 1 unoká-

juk. Minden gyermekük Krisztus követője. 

Imádkozzunk, hogy áldás legyen az egész régióra, és a Ma-

gyarországi Egyházkerület életére! 

 

Felekezetközi   

Teremtés hete 2020 / A remény nem csal meg 

A teremtett világ megőrzésében nagy szerepük van a helyi közösségek-

nek. Kis lépésnek tűnő cselekedeteink is sokat számíthatnak környezetünk 

védelmében. Az egyházi közösségek mintaadóként és értékközvetítőként 

különösen fontos szerepet játszanak ebben a folyamatban. Szeretnénk arra 

buzdítani az egyházi közösségeket, hogy ezekben az akciókban működje-

nek együtt környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel, ezáltal 

is szélesítve a teremtésvédelmi összefogást. Hiszen a mintaadás és érték-

közvetítés akkor a leghatékonyabb, ha közösen történik.  

Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport  
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A szabadság legmagasabb fokát akkor értük el, ha azt mondhatjuk: 

"Uram, legyen meg a Te akaratod." kidobják. Akinek van füle, hogy 

halljon, az hallja meg!” (Lk 14:25–35) 

   

A tanítványság kérdései 

A sorozat célja egy lépéssel tovább segíteni a résztvevőket, hogy még mé-

lyebben megértsék, mit is jelent Jézust követni, vagyis a tanítványának 

lenni. 

A tanítványság kérdései más, mint sok egyéb 

újonnan hitre jutott keresztyéneknek szánt so-

rozat. Ezeknek sokszor az a célja, hogy megvi-

lágítsák Krisztus követésének valamelyik ele-

mét és annak jelentőségét: imádkozás, bibliaol-

vasás, gyülekezeti tagság, stb. Ezzel szemben 

ez a sorozat Pál Filippiekhez írt levelének rész-

letes tanulmányozására épül. Ezt olyan hívők-

nek írta, akik nem sokkal korábban indultak el 

Krisztus követésének útján. 

Lehetséges, hogy a beszélgetések résztvevői, akik talán korábban végig-

vették a Kereszt-kérdések sorozatot is, már döntést hoztak Krisztus mel-

lett, de olyanok is sokan lehetnek közöttük, akik még nem tették meg ezt a 

lépést. Az a reményünk, hogy miközben a csoport tagjai a hetenkénti talál-

kozások során felfedezik, hogy Krisztus megismerése és követése milyen 

kihívásokkal és örömökkel jár, illetve, hogy a Vele való közösség milyen 

megerősítő lehet, eljutnak majd oda, hogy rábízzák életüket, mint Megvál-

tójukra. 

A sorozat felépítése: 

1. HÉT Tényleg Krisztushoz tartozom? Filippi 1,1–11 37 

2. HÉT Mi az életem célja? Filippi 1,12–26 45 

3. HÉT Együtt Krisztusért? Filippi 1,27–2,11 53 

4. HÉT Hogyan éljek Krisztusért? Filippi 2,5–18 61 

5. HÉT Lehetek-e elég jó Istennek? Filippi 3,1–9 69 

6. HÉT Hogyan ismerhetem meg jobban Krisztust? Filippi 3,10–4,1 77 

7. HÉT Hogyan lehet örömöm Krisztusban? Filippi 4,2–9 85 

8. HÉT Hogyan lehetek elégedett Krisztusban? Filippi 4,10–23 93 

RÁADÁS Követésre méltó példák Filippi 2,19–30 

Könyvajánló 

Á l d o t t  n ö v e k e d é s t !  

1 percben a Tanítványságról  

A tanítványság lényege  



Hitben kell járni bármilyen nehéz helyzetbe is kerülsz, nem kételkedve 

azzal a gondolattal, hogy veled van-e Isten vagy nincs. Mert Jézus ve-

lünk van ahogyan ígérte: „Íme én veletek vagyok minden napon a világ 

végezetéig.” (Máté 28:20) 

Bízz benne és ne rendüljön meg a hited! 

"Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstek-

ben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az 

Isten előtt." (Filippi 4:6)  

Megtetted? 

A világhálón is együtt 

NazKer családi FB 

VISZT Online hitoktatás 

NNI Online Ifiórák 

Csalit táborozók FB 

 

Karantén idejére 

A táborszervezők már most elkezdték a jövő évi tábor előkészí-

tését. Augusztus végén sor került a tábornéző körútra, ahol 

két helyszínt látogattak meg. Hamarosan jönnek a részletek. 

Addig is készüljünk a 2021-es Családi- és Ifjúsági táborra, 

ami július 12. és 16. között kerül megrendezésre.  

Készülünk 2021 nyarára  
2021. július 12-16. 

Csalit-NNI tábor 


