
   

 

„Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a 

Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. 

Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor 

Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőség-

ben.” (Kolossé 3,1–4) 

Megérkezett a 2023-as év. Ilyenkor mindenkiben ott van a vágy, hogy célokat tűzzön 

ki maga elé az új évre. A mindennapi életben elérhető evilági célok nagyon fontosak, 

mert szeretjük, ha sikerül jobb munkahelyet találnunk, vagy végre fel tudjuk újítani a 

lakásunkat. Nekünk, Krisztus követőinek, fontos az is, hogy lelki életünkre nézve is 

célokat tudjunk megfogalmazni. 

Ahogy körülnézünk magunk körül ebben az egyre zavarosabbá váló világban, és fo-

lyamatosan próbáljuk elkerülni a felénk repülő repeszdarabokat, szinte nincs is időnk 

megpihenni és foglalkozni a lelki életünk karbantartásával. Ebben segít nekünk Pál 

apostol, aki a Kolosséban lévő gyülekezetnek segített a fontossági sorrendet felállíta-

ni és megtalálni a kiindulási pontot, azaz a biztos alapot.  

  Ha minden összedőlni látszik, ha minden bizonytalan, ha az eddig megszokott már 

nem működik, és már magam sem tudom, hogy merre tovább, hogy mi lenne a leg-

jobb lépés, akkor menjünk vissza Pál segítségével a kiindulópontra:  

 „Ha tehát feltámadtatok Krisztussal” – kezdi Pál a tanácsát.  

A kiindulópont tehát az a tény, hogy mi Krisztussal együtt egy új életre támadtunk 

fel, és Isten gyermekei vagyunk. Ez a tény a legmegingathatatlanabb alap az életünk-

ben. Ha megvan ez a kiindulási koordináta, akkor csak emeljük fel a tekintetünket és 

„keressük azokat, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki az Isten jobbján ül ”. 

A Kegyelem éve       Názáreti Egyház Magyarországi Egyházkerület       2023. január 

Istenben elrejtett élet  

A legfontosabb feladat 
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Nagyon könnyen el tudja vonni a figyelmünket az a sok gond és probléma, amivel nap 

mint nap találkozunk. Amikor Péter kilépett a csónakból és elindult a vízen, nem telt el 

sok idő, amikor levette a tekintetét Jézusról, a háborgó tengerre figyelt és süllyedni 

kezdett. Tudatos erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a tekintetünket az odafent va-

lókra irányítsuk és ne a minket körülvevő kihívásokra. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell 

szembenézni a mindennapok feladataival, hanem azt, hogy ezekhez a feladatokhoz az 

erőt felülről kérjük és kapjuk. Amikor Jézus Isten gondviselésére irányította hallgatósá-

ga figyelmét, így fogalmazott: „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és 

mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” És hogy mit is rejtenek a „mindezek”, 

amik megadatnak nekünk ha először az Isten országát keressük? Nos ezek a: „mit 

együnk?”, „mit igyunk?”, „mit öltsünk magunkra?” vagy „mivel fűtsünk?”. 

Nincs miért aggódni, bátran nézhetünk szembe az új évvel, mert a mi életünk el van 

rejtve Krisztussal együtt Istenben. Csak a megfelelő alapra kell ráállni, és a megfelelő 

irányba tekinteni, és akkor ez az év is jól indul, ez az év is az áldások esőjét fogja szá-

munkra tartogatni. Ha kétségek merülnének föl benned, akkor tekints vissza az elmúlt 

évre és keresd meg azokat a pontokat, ahol Isten áldásában volt részed.   

Megvan bennünk az a rossz tulajdonság, hogy az jut először eszünkbe amit kértünk, 

de nem kaptunk meg. De ha ezeken sikerül túljutni, akkor megtaláljuk azokat az áldá-

sokat, amik Isten gondviselésének a bizonyságai. Ha Ő áldásaival szórta tele az elmúlt 

évet, akkor áldásaival lesz jelen az előttünk álló évben is. “Ha tehát feltámadtatok a 

Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten 

jobbján ül.”  

Áldott 2023-as évet kívánok minden Krisztusban megváltott testvéremnek!  

Egyházkerületi szuperintendens 

 

 

 

Mint wesleyánus egyház az éveleji Szövetségmegújítás nagyon fontos számunkra. Az év első Úr-

vacsoráján való részvétel meghatározó, az alábbi imádsággal szántuk oda életünket az előttünk 

álló időszakra. 

Szövetségmegújítási ima 

Nem vagyok többé a magamé, hanem a tied. 

Állíts oda, ahová akarsz!  

Rendelj a mellé, aki mellé akarsz! 

Hadd dolgozzak, hadd tűrjek akaratod szerint! 

Használj vagy állíts félre céljaid szerint! 

Emelj fel a te nevedért, vagy alázz meg a te nevedért! 

Töltsd meg, üresíts meg! 

Legyen meg mindenem, vagy ne legyen semmim! 

Szabad elhatározásomból és teljes szívemből mindent  jótetszésedre és kezedre bízok. 

Szövetségmegújítás  
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Eseménynaptár 

Január 

1. Wesley-féle Szövetségmegújító Úrvacsorai Szertartás  

1- 8. Aliansz imahét 

6. Vízkereszt, epifánia (Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe: Krisztus keresztségének, a ká-

nai menyegzőnek és a Háromkirályok - napkeleti bölcsek- látogatásának ünnepe) 

15-22. Ökumenikus imahét  

29. NNI Vezetőségi és Lelkigyakorlatos Nap, Hajdúhadház 

Február /Alabástrom és sáfárság hónap 

5. Gyertyaszentelés 

12-19. Házasság hete 

18. Lelkész- és diakónusnap, Hajdúhadház 

21. Húshagyókedd 

22. Hamvazószerda 

26. Nagyböjt első vasárnapja 

26-márc. 4. NVM Globális imahét 

Március 

3. Ima világnapja 

19. 1% hirdetése 

25. KSZN, Budapest 

Hajdúsági Aliansz imahét  

Mindenkit szeretettel várunk, a hét minden alkalmára, és a résztvevő gyülekezetekbe, hogy közösen 

építsük az Isten országát ebben a szétszabdalt, meghasonlott világban! 

„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” Jn 13:35 

 

Január 15. (1. nap) 16:00 Vasárnap: A teremtett világ öröme 

 Pető József – Názáreti Templom – Hajdúhadház, Erdő u. 1. 

Január 16. (2. nap) 18:00 Hétfő: Öröm, Jézus Krisztusban 

 Gusztin Rudolf – Názáreti Templom – Hajdúhadház, Erdő u. 1. 

Január 17. (3. nap) 18:00 Kedd: Az öröm, mint a Szentlélek gyümölcse 

 Veres Gábor – Názáreti Kápolna – Debrecen, Óvoda u. 16. 

Január 18. (4. nap) 18:00 Szerda: Örömre teremtve 

 Kalmár János– Földesi Názáreti Kápolna – Földes, Kállai u. 2. 

Január 19. (5. nap) 18:00 Csütörtök: Öröm az együttlétben 

 Gusztin Imre – Földesi Názáreti Kápolna – Földes, Kállai u. 2. 

Január 20. (6. nap) 18:00 Péntek: – A megváltottság öröme 

 Kriszt István – Pünkösdi Imaház – Hajdúsámson, Toldi u. 26. 

Január 21. (7. nap) 18:00 Szombat: Öröm a szenvedésben  

 Ecsedi Imre – Pünkösdi Imaház – Hajdúsámson, Toldi u. 26. 

Január 22. (8. nap) 10:00 Vasárnap: Az örök öröm  

 Tulipán Miklós – Pünkösdi Imaház – Hajdúsámson, Toldi u. 26. 
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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   

Felhívás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kárpátaljai gyermekek hálásak a szeretetből felajánlott adományokért.  

Hálás szívvel 


