
 

V á l t o z á s o k  k ö z ö t t  i s . . .  
N á z á r e t i  E g y h á z  M a g y a r  E g y h á z k e r ü l e t  

Fohász 

Cím: 1149 Budapest, 
Egressy út 100.   
 

Telefon:  
+36-1-328-0530  
 

E-mail cím:  
iroda@nazaretiegyhaz.hu   

Kezdd  minden  napoda t  I s t enne l !   

Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el en-

gem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgat-

va kiáltok! [...] Hozzád kiáltottak segítségért, és 

megmenekültek, benned bíztak, és nem szégye-

nültek meg. [...] Ó, Uram, ne légy távol, erőssé-

gem, siess segítségemre! (Zsoltárok 22)  
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Egyházkerületi Gyűlés 2020  

A Názáreti Egyház éves Kerületi Gyűlésére ebben az évben március 7-én ke-

rült sor, mely esemény megrendezéséhez a debreceni gyülekezet adott otthont. 

A nap szokás szerint egy áhítattal kezdődött, melyet Dr. David W. Graves 

egyetemes szuperintendenstől hallhattunk, Gusztin Imre tolmácsolásában. Az 

áhítatot követően megkezdődött a Kerületi gyűlés rendes ügymenete, melynek 

során a lelkészek ill. a különböző bizottságok számoltak be elvégzett szolgála-

taikról, munkájukról és jövőbeli terveikről. Mivel számos bizottságban lejárt a 

tagok mandátuma, így az ülésszak alatt a hivatalos tagok és a választott küldöt-

tek leadták szavazataikat az új jelöltekre. Az egész napos gyűlést csak néhány 

remek zenei szolgálat és egy finom ebéd szakította meg. Köszönhetően a gör-

dülékeny ügymenetnek (dicsőség az Úrnak), a tervezett 16:00 órás kezdés he-

lyett 15:00 órakor elkezdődhetett a Kerületi Gyűlést záró Istentisztelet. Az Igét 

szintén  Dr. Graves hirdette ezen a délutánon, melynek központi témája Jézus 

el nem múló szeretete volt, és az hogy ez a szeretet egyben különböző feladato-

kat is ró tanítványaira.  Ecsedi Imre 

Kerü le t i  t i s z t s égv i se lők  2020 -2021  

Kerületi Szuperintendens: Gusztin Imre 

Kerületi Pénztáros:  Szilágyi-Kovács Beáta  

Egyháztitkár és GDPR-felelős: Tulipán Zsuzsanna  

Médiafigyelő: Veres Gábor 

Kerületi Tanácsadó Testület/ KTT: Gusztin Imre elnök, Ecsedi Imre, Veres 

Gábor, Tulipán Zoltán, Tulipán Zsuzsanna 

Kerületi Egyháztulajdoni Bizottság / KETB: Gusztin Imre elnök, Tulipán 

Zoltán, Tulipán Zsuzsanna  

Kerületi Evangélizációs Testület / KET: Ecsedi Imre elnök, Gusztin Imre, 

Sőrés Timotheusz, Veres Gábor 

Kerületi Szolgálatra Jogosító és Tanulmányi Testület / KSzT és KTat: 

Tulipán Miklós elnök, Ecsedi Imre, Gusztin Imre, Gusztin Rudolf, Gusztinné 

Tulipán Mária, Veres Gábor  

Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete / VISZT: Gusztin Imre 

elnök, Sőrés Zoltánné, Tulipán Cintia, Veres Gábor 

 

Legyen áldás 

szolgálatotokon.  



Ha gondolkoztál valaha azon, melyik korban érdemes igazán kisgyermeknek 

lenni, segítek: most is, de leginkább március 7-én, Debrecenben az Óvoda u. 

16-ban. Ekkor került ugyanis megrendezésre egyházunk XXI. Egyházkerületi 

Gyűlése (KGY), ahova minden korosztályt szeretettel vártak. 

Mi ebben a pláne? Tán a reggeli áhítat végén a gyermekek előrehívása, meg-

ajándékozása és megtapsolása? Vagy az, hogy 4. alkalommal való KGY-

részvétellel (Kovács Jázmin) már "veterán" KGY-résztvevő lehetsz? Esetleg 

a finom töltött káposzta miatt délben? 

Ez mind szép és jó, de a legjobb az egészben, hogy "együtt, egy akarattal" 

tudtak kicsik és valamivel nagyobbak közösen játszani: rajzolni, gyurmázni, 

énekelni, futkosni és még sok egyebet. Mindeközben a szülők teljes figye-

lemmel tudtak részt venni az ülés ügymeneti részén, így igazán hálásak vol-

tak mind a szervezőknek, akik teret és eszközöket biztosítottak, mind azok-

nak, akik így vagy úgy segítőként voltak jelen, és együtt játszottak a gyerme-

kekkel. 

Igazán felemelő látni azt a hagyományt, hogy családok jönnek el egészen ki-

csi gyermekeikkel évről évre a kerületi gyűlésre, és veszik természetesnek, 

hogy ebben a légkörben nőjön fel a következő nemzedék kerületi vezetői ré-

tege is. Nem túlzás ezt állítani, hisz az idei ülésen megválasztott rengeteg 

fiatal közül is sokan így kezdték KGY pályafutásukat. 

Örülök, hogy idén is volt erre lehetőség, remélem még sokáig így marad, hisz 

ezek a személyes kapcsolatok az egyházzal és egymással segítik igazán 

Krisztus országának építését, rajtunk és családjainkon keresztül.  

 "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, 

mert ilyeneké az Isten országa." (Mk 10,14)  

Kovács Norbert édesapa 
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Gyermekek KGY-ja 

Názáreti VilágMisszió Testülete / NVM: Ifj. Sőrés Zoltán elnök, Tulipán 

Péter, Ifj. Oláh Zoltán, ifj. Veres Gábor  

Nemzetközi Názáreti Ifjúság Tanácsa / NNI : Gusztin Rudolf elnök, Ifj. 

Sőrés Zoltán, Ifj. Veres Gábor 

Tábori Bizottság / TB: Tulipán Zsuzsanna elnök, Bellon Tibor, Gusztin Ru-

dolf (NNI), Gyarmati Eszter (NNI), Kiss Tamás, Sőrés Barnabás (NNI), Ve-

res Gábor, Veres Gáborné 

„...az idei ülésen 

megválasztott rengeteg 

fiatal közül is sokan így 

kezdték KGY 

pályafutásukat.” 
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Első negyedév eseményei 

NNI /VLN 

Törvény teszi kötelezővé, hogy a gépjárműveket meghatározott időnként vagy 

bizonyos megtett kilóméterszám után szervizbe vigyük általános ellenőrzés, 

átvizsgálás céljából. Így kellene tennie minden keresztyén embernek is, külö-

nösen azoknak, akik Isten szolgálatában ügyködnek, és lelki vezetők. Ezért 

rendezzük meg 2011 óta az NNI Vezetők Lelkigyakorlatos Napját. Ige, ima, 

lelkigyakorlatok, közösség, tervezgetés. Így lehetne röviden összefoglalni, 

miből is áll egy ilyen nap. Mert az, hogy ott vagyunk egymás számára, nem 

puszta szó, hanem valóság az kerületi NNI tanács életében. Itt alkalmunk van 

a terheket megosztani, közbenjárni egymásért, áldást kérni egymás életére, és 

egyáltalán megnyitni életünket szolgatársaink előtt. Áldott alkalmak ezek, 

mert Isten jelenlétében lehetünk együtt. Így belőle feltöltekezve végezhetjük a 

szolgálatot, melyet a kerületi NNI tanácsra bízott a Kerületi Gyűlés.  

Gusztin Rudolf 

 

Aliansz imahét 

2020 január meghatározó eseménye volt a Hajdúhadházi és Debreceni Názáre-

ti gyülekezetben az Aliansz imahét volt, melyet Tulipán Miklós lelkipásztor 

szervezésében, és koordinálásával, és öt gyülekezet vezetőjének bevonásával 

tartottunk meg. Az imahét alkalmával a hét minden napján együtt imádkoz-

tunk, és töltöttük estéinket az Isten jelenlétében. Minden estére sikerül más-

más igehirdetőt hívnunk, mely lelkünk épülését is szolgálta. A hét témája: 

Úton hazafelé... Volt szó a tékozló fiúról, Pál apostol mennyei honvágyáról, 

az igazi kincs megtalálásáról, és az igazi kincsekről, és végül a hazaérkezés-

ről, reménységünk beteljesedéséről. 

Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy a 2020-as évben a közös imahetet 

már azzal a hagyománnyal szerveztük , hogy több helyszínen, és sok vendég 

igehirdetővel ünnepeljük közösen, ami Urunkat, Istenünket, sokféle szertartás, 

liturgia szerint, de az egységre törekedve, megáldott bennünket Istenünk!  

Igehirdetők: Gusztin Imre, Ecsedi Imre, Kalmár János, Kiss László, Tulipán 

Miklós, Lukinich György, Kriszt István, Veres Gábor. 

Résztvevő gyülekezetek: Debreceni és Hajduhadházi Názáreti Gyülekezet,  

MPE Hajdúhadház (Pünkösdi), MPE Hajdúsámson (Pünkösdi), Megújult Pün-

kösdi Roma közösség (Hajdúhadház), Nap utcai független gyülekezet Hajdú-

hadház (Kriszt István), Hajdúsámsoni Baptista gyülekezet. 

Négy helyszínen: Názáreti Egyház Debreceni és Hajdúhadházi templom, Haj-

dúhadház Pünkösdi templom, Hajdúsámsoni Pünkösdi imaház. 

Tulipán Miklós 

„Úton hazafelé” 

V á l t o z á s o k  k ö z ö t t  i s . . .  



Februári lelkésznap 

A negyedéves lelkésznapunkat ezúttal Debrecenben tartottuk. Mivel a szolgá-

latunkat egymástól távol végezzük, minden ilyen alkalom nagyszerű lehető-

séget biztosít arra, hogy tapasztalatokat cseréljünk, továbbá megosszuk egy-

mással a nehézségeinket. Áhítattal kezdjük a napot, mellyel ráhangolódunk 

az együttlétre, majd egy-egy előadás formájában beszélgettünk azokról a té-

mákról, amik foglalkoztatnak bennünket. 

Minden ilyen alkalom elgondolkodtató számomra és rámutat arra, hogy 

mennyire szerteágazó a lelkipásztori szolgálat. Ahhoz, hogy elhívásunkhoz 

méltón tudjuk végezni a szolgálatunkat, naprakésznek kell lennünk az épp 

aktuális ideológiákkal, irányzatokkal kapcsolatban. Ha ezeket ismerjük, ak-

kor talán könnyebben megértjük a körülöttünk élő emberek problémáit, kér-

déseit, és tudunk azokra olyan válaszokat adni, melyek közelebb segítik őket 

az Örökkévaló Istenhez. 

Veres Gábor 
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„Legyetek egymással 

vendégszeretők…!”  

Ház igazda  kös zöne t  

Köszönjük a házigazda gyülekezetek vendégszeretetét: NNI VLN - Hajdú-

hadház, Lelkésznap és Egyházkerületi Gyűlés - Debrecen. 

1 percben a Tanítványságról  

A tanítványság egy dinamikus és interaktív kapcsolat. Nem egyoldalú és 

nemcsak követés. Sokkal többről van szó… 

 

Engedelmesség a követésben: Jöjj és kövess! 

Hallgatás és tanulás: Ekkor így szólt tanítványaihoz. 

Megfigyelés és tanulás: Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom.  

Különórák (nem csak a kötelező), és még több tanulás - előtte, utána, közben: 

Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták 

egymást, beszélni kezdett, de először csak a tanítványaihoz:  

Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz: 

Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta: 

Miközben pedig az egész nép hallgatta őt, így szólt a tanítványaihoz:  

Gondolkodás, kérdések, hozzászólások:  Uram, jegyezte meg Tamás, nem 

tudjuk hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat? 

A tanultak kipróbálása a gyakorlatban, gyakorlás:  

Ti azért így imádkozzatok… 

Amikor pedig jóllaktak, így szólt tanítványaihoz: Szedjétek össze ...  

„...dinamikus és 

interaktív kapcsolat” 
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Indiai konferencia 

Minden istentiszteletre le kell venni a cipőt tiszteletből. (Mária mezítláb pré-

dikált! Majd kérdezzétek meg tőle, milyen volt!!) Hálásak vagyunk az imáito-

kért. Mária Igehirdetése erőteljes volt és szeretettel, nyitottsággal fogadták, 

sok visszajelzéssel. A Teológiai konferenciát is ügyesen navigálta a sok ázsiai 

professzor között...mintha nem először járna itt.  

John Haines testvér mindenkit sok szeretettel köszönt. Mindenki felől érdek-

lődött, alig győztünk mesélni. A távolság nőtt, de a szeretete felénk nem hal-

ványult - ez egyértelműen kiderült.   
 

Évenkénti tanárképzés / European Nazarene College  

2020. február  2-6. Koszovó, Pristina 

Évenkénti kötelező tanári továbbképzés - az idén megspékelve a rektortól va-

ló búcsúval és az akkreditációs társaság egyik tagjának látogatásával, aki köz-

ben megfigyeléseket és meghallgatásokat tartott. 

Jelenleg háromszáz fölött v a hallgatók száma, ebből 12 magyar hallgatónk 

van. 

EuNC rektor felé köszönet-hála-búcsú. A 

hallgatók és alumni nevében Denis, az iskola-

vezetés nevében Alan, a kuratóri-

um/iskolaszék nevében Piet és nemzetközi 

tanári kar nevében Mária mondott beszédet. 

 

 

 

És ha már Koszovóban jártunk, akkor az al-

bán-magyar Evangéiiumi Aliansz vezetőinek 

nem hivatalos, testvéri találkozójára is sor ke-

rült. 

 

Európai Metodista Teológiai Felsőoktatási Tanács 

Názáreti Egyház európai képviselője Gusztinné Tulipán Mária.  

2020. február 13-16. Bulgária, Varna   

 

 

 

 

 

 

 

   
        

 

Hálásak vagyunk a 

testvéri közösségért. 

V á l t o z á s o k  k ö z ö t t  i s . . .  

Ne mz e tköz i  t a l á lkozók  
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Egyházköz i  ka pcso la tok   

2020. február 8-án a MEKDSZ közgyűlése megválasztott a szervezet elnöké-

nek, így mostantól fogva ebben a tisztségben szolgálom ezt a felekezetközi 

szervezetet. Ez többek között a szervezet stratégiai irányvonalának kijelölé-

sét, a vezetőség irányítását, és a főtitkárral való szoros együttműködést jelent 

a gyakorlatban. Izgalmas kihívásokat jelent, mert teológiai tanulmányaimnak 

köszönhetően a szervezetnek segíteni tudok kurrens etikai kérdések megvá-

laszolásában, így lelki vezetést is tudok nyújtani. 

Célom, hogy a Názáreti Egyházat megismertessem országos keresztény ve-

zetőkkel és egyházunkat ezeken a fórumokon képviselhessem. Reménysé-

gem, hogy az évek során ez segít a magyarországi beágyazódásunkban, illet-

ve áldásosan hat vissza a gyülekezeti szolgálatokra és keresztény kapcsola-

tokra.  

Gusztin Rudolf 

1 + 1% felajánlása 

Magyarországon 1997 óta ajánlhatjuk fel adónk egy százalékát bizonyos szerve-

zeteknek és egy évvel később már egyházaknak is. A törvényalkotóknak az volt a 

célja, hogy az adófizető a befizetett adójának legalább egy részét arra a területre 

irányíthassa, amelynek szerinte erre a legnagyobb szüksége van. A Názáreti Egy-

ház 1999 óta köszönheti az 1% adó felajánlásokat azoknak, akik minket támogat-

nak, hogy szolgálhassunk Isten országának építésében az evangélium terjesztésé-

vel, lelkigondozással, szeretetszolgálattal, hitoktatással és keresztyén irodalom 

kiadásával is az alapítványon keresztül. Isten áldásából visszakapta egyházunk a 

technikai számát, így az egyháznak a 

Názáreti Egyház technikai számon keresztül 1074, 

Názáreti Egyház Alapítvány adószámon keresztül 18159178-1-42, 

pedig az alapítványunknak felajánlhatjuk az adónk 1%+1% részét. Köszönjük a 

közösségünkről való gondoskodást 2020. évében is! 

Szilágyi-Kovács Bea kerületi pénztáros 

A Wesley Teológiai Szövetség éves közgyűlése: áldást kértünk a további ter-

vekre a könyvkiadás, a teológiai oktatás és a teológiai konferencia terén ... és 

egyéb tervekre.  

Közgyű lés  



Az egyházkerületi pénztárosunk családjával örülünk: 

Megszületett Kovács Donát (53 cm, 3460 g) 

február 24-én 8:56 perckor. 

Kovács Norbert és Szilágyi-Kovács Beáta 

szülőknek és Jázminnak mint nagy testvérnek 

gratulálunk szeretettel! Doni a ti családotokba és 

Isten családjába is megérkezett! 

Szeretettel várjuk a találkozást a négyfős 

családdal! 

2020.01.26-án 3060 grammal, 50 cm-rel jöttem 

a világra. Üdvözlök mindenkit! Hadházy Sámuel 

Hálát adunk Istennek a csodálatos hírért, mert 

nem csupán Hadházy Péter apuka és Hadházyné 

Kulcsár Ilona anyuka élete gazdagodott, hanem a 

helyi gyülekezet és az egész egyházunk!  

Várjuk a találkozást, Sámuel!  

Hírek egyházkerületi tisztségviselőink életéből 

A világhálón is együtt. Csalit táborozók FB 

VISZT Online hitoktatás 

NNI Online Ifiórák 

NazKer családi FB 


