
   

 

Tanítványság éve         Názáreti Egyház Magyarországi Egyházkerület        2021. március 

H Í R L E V É L  

Lépjünk tovább!  

"Minden lehetséges annak ,  ak i  h i sz . ”  -  ezt  az a  Kr i sztus  mondta ,  ak inek a fe l tá-

madását  Húsvétkor  ünnepel jük .  Húsvétkor  a  h i tet lenség ha lá lából  támadunk fel  

h i t re .  Valaki  ezt  mondta :   “Húsvétvasárnap a kedvenc ünnepem. Úgy tűn ik,  

ezen a napon minden lehetséges . ”  (A .  P lass )  Ezt  a  fe l támadást  meg kel l  é l-

nünk ,  mivel  "minden ,  ami  nem hi tbő l  származik ,  az bűn" és  “hi t  nélkü l  pedig 

senki  sem lehet  kedves  I s ten  előt t " .  Jóka i  Anna így fogalmaz:  “A húsvét  a  leg-

nagyobb mélységeket  és  legnagyobb magasságokat  megélő ünnepünk. ”  A 

nagyböj tben,  a  Nagypénteken harcol junk meg a kétség ,  a  h i tet lenség,  a  taga-

dás mélységei t ,  és  lépjünk tovább a h i t  magasságaiba .  Az evangél iumi  törté-

netben a Jézushoz forduló ember  h i tet lenkedve ezt  mondta :  “de ha valami t  le-

het  tenned,  szán j  meg minket ,  és  segí t s  ra j tunk! ”  Amire  Jézus  ezt  mondta ne-

k i :  „Ha lehet  valamit  tennem? -  Minden lehetséges  annak,  ak i  h isz . ”  

Támadj  fe l  a  h i tet lenségből  a  h i tbe ,  a lehetet lenségből  a lehetségesbe,  a  kor-

látok közül  a  szabadságba!  Kr i sztus é l  és  “minden lehetséges  annak ,  ak i  

h i sz . "  (Mk 9 :23 )   Kr i sz tus  fe l támadt ,  és  ve le együtt  mi  i s  fe l támadunk.  Igaz h i t -

te l  megél t  K r i sztus -ünnepet  k í vánok!  

A hit magasságaiba 



 2 

 

 Év eleji események online 

Aliansz imahét  

Az évet mindig imahéttel szoktuk kezdeni a helyi, és környékbeli szolgálók, gyülekezetek 

részvételével. De a 2021-es Aliansz imahetet hagyományos formában nem tudtuk megtar-

tani, mivel azonban a kapcsolat, a közösség fenntartása fontos volt számunkra, ezért nem 

akarva lemondani az éveleji imahét közösségéről, online formában igyekeztem megszer-

vezni. Most először szerveztünk ilyet a vírushelyzet miatt, és a végeredmény tekintetében 

voltak bennem kétségek, de a cél, a közösség létrehozása akár ilyen formában is, halvány-

nyá tette ezen bizonytalanságokat. Remél-

jük a közeljövőben nem kell ismét ebben a 

formában imahetet tartanunk. De nagyon 

jó tapasztalás lett. A kijárás korlátozott, 

de a közös imádkozás, nem, ha erre a 

facebook-ot kell is használni.  

Ennek a szokatlan formának (online), volt 

egy örömteli hozadéka, hogy a kerület 

minden gyülekezete részese lehetett en-

nek a közösségnek. 

Köszönetemet szeretném kifejezni azon szolgálók felé, akik vállalták a szolgálat ilyen kü-

lönleges formáját, és hozzájárultak ennek az imahétnek a sikeréhez.  

Tulipán Miklós tiszteletes  

Felszentelt szolgálóink képzése  

2021-ben az első Lelkész/Diakónus Szakmai Napra január 23 -án került sor, a fennálló korlá-

tozásoknak megfelelően online formában, melyen minden felszentelt szolgáló jelen tudott 

lenni. Bár a résztvevőknek a személyes találkozást nélkülözniük kellett, áldásokban és is-

mertben nem szenvedtek hiányt. A nap Veres Gábor tiszteletes áhitatával kezdődött, mely-

nek központi témája a beszéd és annak fontossága volt. Ezt követték egymás után a külön-

böző szekciók, melyeknek szerepe egymás tanítása és az ismeretek mélyítése.  

Először Tulipán Miklós tiszteletes előadására került sor, melyben felhívta a figyelmet arra, 

hogy korunkban már nem az információ hiánya, hanem a túl sok információval való ellá-

tottság okoz problémákat és teszi nehézzé az eligazodást.  

Ezt követően Gusztin Rudolf folytatta a korábbi Szakmai Napon már elkezdett előadását 

melynek címe „Az istentiszteleti ének funkciói” volt. Ennek keretében mélyebb betekintést 

adott az énekek liturgiában betöltött szerepéről, ill. az énekek segítségével történő tanítás-

ról. 

A záró szekcióban Ecsedi Imre ismertetett egy rövidebb szakmai cikket (Mary Ho: A szolgá-

ló vezetés transzcendens kultúrája), mely Krisztus példáján keresztül gondolta újra a szol-

gáló-vezetés alapjait, figyelembe véve a különböző kulturális különbségeket.  

Szintén ezen a napon tartotta ülését a Kerületi Szolgálói Testület, melynek során Gusztinné 

Tulipán Mária tiszteletes beszámolt a teológiai oktatásról illetve a soron következő felada-

tokról. 

A napot Gusztin Imre kerületi szuperintendensi beszámolója zárta.  

Ecsedi Imre diakónus 
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Fiatal vezetőink lelkigyakorlata  

2021. február 1-jén este online, rövidített formában a kerületi NNI tanács megtartotta az 

éves NNI Vezetők Lelkigyakorlatos Alkalmát (VLN). A virtuális találkozás miatt a szokásos 

egész napos együttlét helyett csupán két órát voltunk együtt, de így is volt lehetőség az Is-

ten igéjét hallgatni, beszélgetni lelki életünkről, imádkozni egymásért, majd az aktuális ke-

rületi NNI ügyeket átbeszélni. Egy igazán inspiráló összejövetel volt. Várjuk az idei NNI ese-

ményeket, akármilyen formában (személyes vagy online) is kerül rájuk sor.  

Gusztin Rudolf NNI elnök  

 

Ezerszer is igen!  

A házasság hetének mindennapján egy-egy kedves házaspár volt a házasság hetének aznapi 

ARCA. Videó-riportokkal készültünk, amely során 6 házaspárral készült interjú egymás báto-

rítására, melyek az egyházi közösségi média oldalon kerültek megosztásra. Hálásak vagyunk 

a keresztény házaspároknak, családoknak, akik ebben részt vettek. Köszönjük az őszintesé-

güket, hitvallásokat és a házastársi hűségük megvallását. Isten tartson meg minket ezekben 

a nehéz időkben, adjon egymáshoz türelmet; Ő szentelje meg és áldja meg a házasságokat!  

 

 

 

Kerület i Találkozó  

Köszönjük a testvériség közül azoknak, akik éltek a technika lehetőségeivel, és legyőzve a nehézségeket, 

ajándékoztak az idejükből, becsatlakozva a reggeli áhítatba március 6-án. Köszönjük az egyházkerületi 

tisztségviselők munkáját a nap során. Isten áldja meg a hűséges szolgálókat az egyházkerületben!  

 

Ápril is / Missziós oktatás hónapja  

 Április 4. Húsvét    

        VilágMissziós gyűjtés  

 Április 17. NNI nap 

Május / Család hónapja 

 Május 2-9. Család hete 

 Május 14. Tavaszi szakmai nap  

 Május 23. Pünkösd 

 Május 30. Szentháromság vasárnap  

Május 20. 1% + 1% felajánlás lehetőségének határideje  

 Tavaszi beharangozó 
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1%+1% felajánlása  

 Határideje: 2021. május 20. 

 Amennyiben az adófizető állampolgár nem rendelkezik az egy százalék felajánlásáról vagy 

elfogadja az automatikus adóbevallást a NAV-tól , úgy az összeg az állam pénztárába kerül , 

mint befizetett adó.  

 Akinek az SZJA összege nulla, az 

• Az első 1%-ról a civil kedvezményezett felé nem tud rendelkezni  

• De a második, egyházi 1%-ról igen a „RENDELKEZÉS TECHNIKAI SZÁMOS KEDVEZMÉNYE-

ZETT RÉSZÉRE” szakaszban. Itt sem lesz SZJA összeg, de a „felajánlási szándékot” a mi-

niszterelnökség figyelembe veszi az Egyház felé meghatározandó támogatás kiszámo-

lásánál.   

• A nyugdíjsok is csak így tudnak 1%-os felajánlást adni az Egyháznak a jelenlegi NAV 

értelmezés szerint, hogyha nulla értékű 20SZJA bevallást is beadják. Egyébként a NAV 

jelenlegi programjával nem tudja értelmezni a nullás összegű szándékot.  

 Kitöltési útmutató 

• A rendelkezés felső részét pontosan ki kell tölteni, ha szeretnéd az ALAPÍTVÁNYT és az 

EGYHÁZAT támogatni 1 ÉS 1%-NYI SZJAdóddal, akkor a jobb üres négyzetbe X-et kell 

tenni. 

• NÁZÁRETI EGYHÁZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18159178-1-42. A Civil 1%-kal az Egyház 

kiadványainak kiadását támogatjuk. Tavaly kevesen éltek ezzel a lehetőséggel. Bízunk 

abban, hogy idén több támogatónk lesz.  

• A második 1%-kal az EGYHÁZAT támogatjuk.  A „RENDELKEZÉS TECHNIKAI SZÁMOS KED-

VEZMÉNYEZETT ÉSZÉRE” szakaszban. TECHNIKAI SZÁM: 1074. 

VilágEvangélizációs Alap - VEA gyűjtés 

Nemzetközi egyházként a helyi gyülekezeteinken túl, a világméretű család részeként az 

egyetemes egyházban folyó munkálatokhoz, szolgálatokhoz, Isten Királyságának építésé-

hez járulunk hozzá felajánlásainkkal. Húsvétkor elhelyezett adományainkkal a missziós ok-

tatást, misszionáriusokat és a missziós munkát támogatjuk világszerte.  

Covid idején  

Hálásak vagyunk, hogy az Úr megőrzött mindenkit. Imádkozunk azokért, akik most gyógyul-

gatnak. Az Úr adjon nektek teljes felépülést, imádságban hordozunk benneteket (név szerint 

is)!  

Imádkozzunk a nyári családi találkozónkért!  

 Felhívás  

A Tábori Bizottság a jelenlegi (járványügyi) hely-

zetben is teljes gőzzel és imádkozó szívvel végzi 

munkáját. Bízunk abban, hogy a bizonytalanságok 

ellenére áldott tábori közösségben lehetünk 

együtt júliusban. 

Tavasz folyamán elkészül a tábori tájékoztató és a 

regisztrációra is ebben az időszakban lesz lehető-

ség. Bátorítunk mindenkit a jelentkezésre, hiszen 

ha rajtunk kívül álló okok miatt változás történik, 

visszatérítésre kerül az addig befizetett összeg.  
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Növekedés  

Gary Hartke a Názáreti Egyház, egyetemes titkára és az egyházi kutatóintézet a Názáreti 

Egyház 2020. évre közzétette az éves statisztikai jelentéseit. Az egyház nemzetközi misszi-

ós statisztikai jelentése az elmúlt statisztikai évben növekedést mutatott, az egyház folya-

matos növekedése nyomon követhető az elmúlt évtizedben.  

A globális jelentések szerint a Názáreti Egyház jelenlegi 

tagsága 2 640 216 fő, 2019-hez képest nettó 23 475 (0,9%) 

a növekedés: 126 263 új egyháztagot fogadtunk közössé-

günkbe, és 104 494 testvér tett újonnan keresztény hitval-

lást. Az egyháztagság növekedését illetően Dél-Amerika 

(3,54 százalék) és Ázsia-Csendes-óceán (3,13 százalék) a 

leggyorsabban növekvő egyházrégióink.  

Jelenleg 31 049 gyülekezetünk van, ami 174 növekedést jelent a tavalyi jelentéshez képest. 

A felsorolt gyülekezetek közül 23 508 minősül hivatalosan szervezettnek, tehát 350 gyüle-

kezet ünnepelte a megszervezetté alakulását.  

A Názáreti Egyházban 18 641 felszentelt lelkész, 828 felszentelt diakónus és 10 715 szolgá-

latra jogosító engedéllyel rendelkező szolgáló van.  

 

Köszötjük a Luxemburgi testvéreket!  

 

A Názáreti Egyház Észak Európai Egyházterületén új munka indult. 

2021. február 27-én a Názáreti Egyház Egyetemes Tanácsadó Testü-

lete (ETT) 164. országként üdvözölte Luxemburgot. A Názáreti Egy-

ház Egyetemes Tanácsadó Testülete (ETT) 1923 óta ülésezik, ez a 97. 

éves döntéshozó ülése volt.  

 

 

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   

 Nemzetközi hírek 


