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Pünkösdi hála az egyház születéséért 

Cím: 1149 Budapest, 
Egressy út 100.   
 

Telefon:  
+36-1-328-0530  
 

E-mail cím:  
iroda@nazaretiegyhaz.hu   

Hálásak vagyunk, hogy az Istentől 

természetfölötti módon elhívott, 

Jézus Krisztusban hívő, a Szentlé-

lek által újjászületett emberek kö-

zösségéhez tartozhatunk. Köszön-

jük Krisztus Neked az egyházat: a 

Názáreti Egyház nemzetközi kö-

zösségét, a Magyarországi Egyház-

kerületi családot, és a helyi Gyüle-

kezetünket. Azt is, akit nagyon 

könnyű szeretni és azt is, akit a 

Szentlélek nélkül emberi módon 

nehezen tudnék elviselni. Köszö-

nöm a Krisztus testének titkát. 

Az egyház csak akkor egyház, ha másokért van. (Bonhoeffer) 

Az egyház nemcsak látható intézmény, hanem természetfeletti közösség, 

misztérium is, igazi lényegét csak a hit útján lehet megérteni. (Katus L.) 

A Szentlélek jelenléte az életünkben nem titkos, hanem nyilvánvaló: 

egyik mérőeszköze a szeretet jelenléte és mértéke. Az érett keresztény 

ember, persze, magát méri meg először, nem másokat.  

"mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek ál-

tal" (Róma 5,5) 

"Ezt mondva [Jézus] rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlel-

ket!" (János 20,22) 

Gusztin Imre 
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NNI nap  

2020. május 9-án az NNI megtartotta első virtuális kerületi ifjúsági napját. 

Bár mindannyian érezzük, hogy nem ez az ideális formája ennek, hiszen a 

személyes találkozásnak egészen más varázsa van, mégis azt gondolom, Pál 

apostol irigykedne, ha látná, hogy ilyen eszközök állnak rendelkezésünkre 

a tanításra és a távoli közösséggyakorlásra. Gondoljunk bele: egy Zoom-on 

tartott ifjúsági nap, ahol látjuk és halljuk is egymást valós időben, mennyi-

vel jobb, mint leveleket írni a Korintusban, Rómában és egyéb helyeken élő 

keresztényeknek! A COVID-19 járvány által ránk kényszerített helyzet kre-

ativitásra ösztönzött minket, így generációnkhoz méltóan, interneten ke-

resztül kapcsolódtunk egy-

máshoz, hogy áhítaton, 

éneklésen, tanításon és on-

line játékokon keresztül le-

gyünk közösségben egymás-

sal. A rövidített ifjúsági na-

pot kétszer tartottuk meg: 

egyet délelőtt és egyet dél-

után – annak megfelelően, 

hogy kinek melyik időpont 

felelt meg jobban. Ki gon-

dolta volna még ezt, amikor 

tavaly ősszel az NNI tanács 

a 2020-as NNI programokat tervezte!   

Gusztin Rudolf 

Lelkész szakmai nap a kijárási korlátozás ideje alatt… 

Most tartottuk az első olyan lelkész szakmai napot, mely nem személyes ta-

lálkozás révén jött létre, hanem a szükségek, szabályok miatt, „csak” online. 

Ez a szakmai napunk a diakónusok részvételével zajlott, mert egy-egy alka-

lomra meghívást kapnak, és örömmel vesznek részt rajta. 

A lelkész szakmai nap az élethosszig tartó tanulási folyamat része, ezért rend-

szeresen továbbképzésként alkalmazzuk, egymás között, mely a kreditszerzés 

lehetősége is. 

Mindig áhítattal kezdjük az alkalmainkat, amit most Gusztinné Tulipán Mária 

tartott nekünk. A nap folyamán több előadóval, több témában hallhattunk elő-

adást, Ecsedi Imre diakónus a lelki gondozás témában, a krízislélektanról be-

szélt. Tulipán Miklós tiszteletes, a Próféciák? Avagy egyéb források haszná-

lata az eligazodásban címmel. Veres Gábor tiszteletes az evangélizációról 

szóló sorozatát folytatta. Gusztinné Tulipán Mária tiszteletes a Vírusteológia 

címmel tartott teológiai állásfoglalás kialakításáról előadást.  

 

Virtuális közösségben  



Szeretettel gratulálunk Gusztinné Tulipán 

Mária lelkész-tanárnak az EuNC rektorrá 

választásához! Örülünk, hogy a magyar 

egyházkerületünk hozzájárul az egyház 

nemzetközi munkájához. Imádkozunk, 

hogy Isten adjon neki erőt, örömet az új 

szolgálatában és a számára kedves lelki-

pásztori szolgálatban, amit társlelkészként folytat.  
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Kinevezés  

Ezen a napon tartottunk még KSZT ülést, és aktuális tájékoztatást kaptunk a 

kerületi szuperintendenstől, a kerületben, területen, régióban, és az egyete-

mes egyházban zajló eseményekről. 

Kár lett volna kihagyni – bár a személyes találkozás hiányzott… 

Tulipán Miklós 

 

Köszönet 

Köszönjük az Egyházi és Civil 1% felajánlásokat. A támogatások hozzájá-

rulnak, hogy szolgálhassunk Isten országának építésében az evangélium ter-

jesztésével, lelkigondozással, szeretetszolgálattal, hitoktatással és keresztyén 

irodalom kiadásával. 
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VISZT 

WAC és Názáreti Egyház Alapítvány a (csak) zárt csoportnak elérhetővé tette a 

tananyagot digitálisan a C-19 idejére. Egyházkerületi összefogással az online 

hitoktatás heti rendszerességgel 5 korcsoportban  (ebből 2 korcsoport NNI alatt) 

zajlott, március közepétől  május végéig. Legkisebbek (0-3 év), Óvodások: Kis-

csoport (3-4 év), Nagycsoport (5-6 év) Iskolás korosztály (7-12 év) számára. A 

hitoktatáson túli kiegészítő szolgálatunk: Szülői percek, amolyan online kávé-

szünet és lelki báto-

rítás, Családi áhítat 

megtartására való 

bátorítás, Gyakorla-

ti tájékoztatás szü-

lők részére, Ajándé-

kok: szülőktől visz-

szajelzések (képek, 

videók, bizonysá-

gok, történetek) 

KÖSZÖNJÜK a hitoktatóknak a tanítást és a szülőknek az otthoni tanítást. Eb-

ben is együtt voltunk márciustól májusig. Öröm, hogy több gyülekezetből együtt 

tanítottuk a járvány alatt a gyermekeket. Gyülekezeti hitoktatók és szülők taní-

tották otthon, amit megosztottunk a VISZT online hitoktatói csoportban hétről 

hétre: iskolásoknak, nagycsoportos és kiscsoportos óvodásoknak és   a legkiseb-

beknek.   

 

NNI  

Az online hitoktatás 2 korcsoportban heti rendszerességgel valósult meg.  

Tini korcsoport (12-17 év) számára indult sorozat: Jézus 

a Megváltó a Márk evangéliuma 10-16 alapján: A nagy-

sághoz vezető út, Az úrvacsora, Tárgyalás és megpró-

báltatások, A halálon át a megváltáshoz (Nagypéntek), 

Feltámadt! 

Fiatal felnőtt (18-35 év) részére, A legfontosabbak: A 

Szentírás, A gyülekezet, Kicsoda Jézus?, A Szentlélek. 

Összevont NNI tanítás, Isten irányítása alatt: A keresz-

tény élet 3M-je, Az istentisztelet. 

Az online ifjúsági/felnőtt hitoktatást azzal a céllal hoz-

tuk létre, hogy az otthonunkba kényszerülés idején az ifjúság felé való szolgálat 

ne szűnjön meg és ehhez segítséget nyújtsunk mint összevont ifjúság: a) össze-

vont két korcsoport és b) összevont egyházkerületi módon. Pluszban, a bejegy-

zések segítségével az egyházkerületi ifi csoportban a közösség ne szűnjön meg, 

vagy akár megerősödjön. 

Fiatalok szolgálata 
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Szolgálati bizottságok missziós válasza a C-19 helyzetre  

Bizonyság és hála 



NVM 

Ifj. Sőrés Zoltán kezdeményezésére NVM híreket a NazKer FB-on keresztül 

közzétettük az email és Drive mellett. A rendkívüli helyzetben lehetőség volt 

a VEA-felajánlások utalására. Az Igehirdetők együttműködésével az NVM 

szolgálati lehetőséget látott a szeretetszolgálatban, tulajdonképpen a gyüleke-

zeti Gondviselő Testület területét is felölelve: idősek felé bátorítások, Igehir-

detések összegyűjtése és házhoz vitele hetente. 

Rövid NVM-hírek: Nem csak 

betegek vannak, hanem a gazda-

sági körülmények miatt sok em-

ber éhes és élelmet keres. A Ná-

záreti Szeretet Szolgálat (NVM-

NSZSZ) révén a Kongói Demok-

ratikus Köztársaság (KDK) Ru-

andában rekedt állampolgárai 

több mint 4 tonna élelmet kaptak. Az Egyesült Királyságban a hajléktalan 

emberek táplálékot kaptak, és a testvérek  támogatást nyújtottak azoknak, 

akik veszélyeztetettek (az öngyilkosság vagy a függőségek felé sodródnak). 

A Fülöp-szigeteken fekvő egyházi gyermekfejlesztő központjaink nemcsak 

gyermekeket és családjaikat táplálják, hanem több esetben a gyermeknevelést 

is átvállalták. 

 

NAZ20  

Folytatódik az emlékek gyűjtése. Várunk továbbra is képet, bizonyságot, történe-

tet, idézetet, amivel gazdagíthatjuk az egyházi archívumot, és az egyházi törté-

neti/történelmi kiadványt összeállíthatjuk.  

 

NazKer 

Kerületi tisztségviselőknek induló, a C-19 alatt a názáretis testvériség előtt 

megnyitott közösségi fórum. Minden lelkész és FB-vel rendelke-

ző tisztségviselő tagja, így valóban egyházkerületi nagykö-

zösségi fórum. Ezen a felületen teszünk közzé tájékozta-

tást egyházkerületi tisztségviselőktől és azok részére, il-

letve bátorítást egyházkerületi szolgálóktól, és lelkigondo-

zói gondolatokat. 

 

Csalit FB  

Publikus csoport, ahol minden érdeklődővel tartjuk a kapcsolatot, hirdetve a 

2021-es tábort.  

        Gusztin Imre 
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Az Apostolok cselekedetei 11:26 szerint a tanítványokat először Antiókhiá-

ban nevezték keresztényeknek, vagyis a kereszténység belső lényegét, valódi 

tartalmát, ízét a tanítványság adja. Amikor valaki megtér, akkor még nem va-

lódi tanítvány, csak elindult egy úton. Az újjászületés nem a végcél, csak a 

kapu; a cél a Krisztushoz hasonló életmód, életvitel elsajátítása, életünkben az 

Ige hússá, vérré létele, az Istennel való közösség: „...menjetek el, és tegyetek 

tanítvánnyá minden nemzetet, merítsétek alá őket az Atya, a Fiú és a Szent 

Szellem nevére, és tanítsátok meg nekik, hogy tartsanak meg mindent, amit 

megparancsoltam nektek!” (Mt 28:19–20) De hogyan válhatunk tanítvánnyá, 

azaz valódi – nem kulturális, nem pusztán társadalmi értelemben vett – ke-

reszténnyé? 

 

A tanítvánnyá válás egyik alapigéjét Lukács evangéliumában találjuk: „Nagy 

tömeg tartott vele, ő pedig megfordult, és így szólt hozzájuk: Ha valaki hoz-

zám jön, de nem gyűlöli meg saját apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivére-

it és nő véreit, sőt, még a saját lelkét is, nem tud a tanítványommá válni. S ha 

valaki nem viszi a saját keresztjét, és úgy jön utánam, nem tud a tanítványom-

má válni. Hiszen melyikőtök az, aki ha tornyot akar építeni, nem ül le előbb, 

hogy kiszámítsa a költségeket: telik-e neki arra is, hogy befejezze? Nehogy 

miután lerakta az alapot, de nem tudja befejezni, gúnyolni kezdjék, akik csak 

látják: »Ez az az ember, aki építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni!« 

Vagy ha az egyik király elindul, hogy egy másik királlyal megütközzön, nem 

ül-e le tanácskozni előbb arról, hogy szembe tud-e szállni tízezer ember élén 

azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem tud, akkor követséget küld, 

amíg az még távol van, és békét kér tőle. Ugyanígy tehát senki közületek, aki 

nem válik meg mindenétől, amije van, nem tud a tanítványommá válni. Jó 

dolog a só, de ha elveszti az ízét, mivel lehet megízesíteni? Talajnak vagy 

trágyának sem alkalmas, hanem kidobják. Akinek van füle, hogy halljon, az 

hallja meg!” (Lk 14:25–35)  

„...a cél a Krisztushoz 

hasonló életmód…” 

I s t e n b e n  b í z v a  

1 percben a Tanítványságról  

Hálaadás  é s  bá to r í t á s . . .   
járvány idején az egyetemes szuperintendensektől 

Hálát adunk a gyülekezeti közösségek kitartó imáiért és fegyelmezettségé-

ért, a közösségi, gyülekezeti élet ápolásáért, a hűségért.  

"Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek." 

Ezékiel 37:27 

"...én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy vele-

tek legyen mindörökké." János 14:16 



Hány gyülekezete van az egyházunknak? 30 875  

Hány országban van "hivatalosan" az egyház jelen? 163  

[Kambodzsa a 163. ország, ahol a VEA-n keresztül Forint segítségével is 

közösen teljesítjük a nagy misszió parancsot.]  

Mennyi egyháztag (közeli családtagod) van szerte a világon? 2 616 741  

Hány felszentelt lelkésze van az egyházunknak? 18 566  

Hány felszentelt diakónusa van az egyháznak 918  

Hány szolgálói engedély van érvényben? 10 239  

Évforduló: 1738. május 24. London, Aldersgate utcai istentisztelet, 

tulajdonképpen egy szombat esti Bibliatanulmányozás volt, a gyülekezet 

a Rómaiakhoz írt levelet tanulmányozta. Szóval Bibliatanulmányozások 

alatt is meg lehet térni! Mindez 281 éve, és azóta is átéljük ezeket a 

megtérési csodákat. Isten hűséges! Vajon hányan élték át az elmúlt hó-

napokban? 

 

A világhálón is együtt NazKer családi FB 

VISZT Online hitoktatás 

NNI Online Ifiórák 

Csalit táborozók FB 
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Tudod... 
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