
   

 

Viharok között is békességben  

 Názáreti Egyház Magyarországi Egyházkerület        

T a n í t v á n y s á g  é v e                                    
2021. november 

Egy több szempontból is különleges egyházi év van mögöttünk. Különleges, mert ez egy egyházi 

„szökőév” volt a számunkra, mert most tértünk át a tavaszi Egyházkerületi Gyűlésről az őszi Egyház-

kerületi Gyűlésre, ezért 20 hónap telt el az előző Gyűlés óta. És persze különleges azért is, mert a ko-

ronavírus világjárvány miatt az eddigi megszokott életünk felborult és ez kihatással volt nem csak a 

személyes életünkre, hanem a gyülekezetek életére és szolgálatára is. 

Egy hét leforgása alatt kellett megoldani, hogy az evangélium eljusson a gyülekezet tagjaihoz és lá-

togatóihoz. Ahhoz volt hasonlítható ez a helyzet, mint amikor a tanítványok felteszik a kérdést Jézus-

nak: „Uram, nem ebben az időben állítod helyre Izráel országát?”, majd röviddel ezután 

„...felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.” és valami olyan várt rájuk, amivel addig soha 

nem találkoztak. 

Én ma örömmel számolok be a Gyűlésnek, hogy a lelkészeink a gyülekezetvezetőséggel együtt a Lé-

lek vezetése alatt sikeresen vették az akadályokat és a szolgálatunk ebben a bizonytalan időben nem 

szakadt meg sőt, a rendelkezésre álló eszközökkel tovább bővülhetett a gyülekezetek szolgálati terü-

lete, és minden gyülekezet elérhetővé tette az igehirdetéseket valamilyen online felületen, és a hitkö-

zösség tagjairól kreatív módon, szünet nélkül gondoskodtak. 

Az egyházkerület a közösségi média segítségével heti rendszerességgel tett közzé hitoktató anyago-

kat az óvodás, kisiskolás és ifjúsági korosztály számára és ide került a család hónapja alkalmából há-

zaspárokkal készített interjúsorozat is. A Názáreti Egyház Alapítvány erre az időszakra ingyenes elér-

hetővé tette a Hitkapcsolatok tananyagát, hogy ezzel segítse a virtuális térbe szorult hitoktatók mun-

káját. 

Isten iránti hálával és köszönettel mondom, hogy a világjárvány alatt a gyülekezetekben az adakozás 

nem csökkent hanem inkább növekedett, és ez, valamint a személyi jövedelemadó 1%-a  is hozzájá-

rult ahhoz, hogy az online közvetítéshez szükséges eszközöket sikerült minden gyülekezetben besze-

rezni. 

Az egyházkerületi események megrendezése is átkerült az online térbe, aminek a szervezése próbára 

tette a kreativitásunkat, de sikerült ezek segítségével fenntartani egyfajta kötődést az egyházkerüle-

ten belül. Köszönjük a testvériségnek, hogy velünk együtt “szenvedtek”, és vállalták a nehézkesebb 

felületeket és a technikai ugrásokat, csakhogy közösségben lehessünk. 

Szeretnék köszönetet mondani a lelkészeinknek és a diakónusainknak, hogy helytálltak a szolgálati 

helyükön ebben az intenzív időszakban és hogy a szuperintendenssel együttműködve és egymást 

bátorítva tudtunk választ adni a kihívásokra. 

Gusztin Imre /kerületi szuperintendensi beszámoló részlet/ 

A Lélek vezetésével 
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 KGY 2021 

Egyházkerületi Gyűlés kicsit másként  

A XXII. Egyházkerületi Gyűlésünkre 2021. november 13-án került sor. 

Dr. David Busic, egyetemes szuperintendens és Rev. Jim Ritchie, regionális egyházvezető online 

csatlakoztak be, mint levezető elnökök a virtuális elnöki asztalnál foglaltak helyet. A fizikai távol-

ság és a nyelvi korlátok miatt, az egyetemes szuperintendens nyitotta meg a XXII. Kerületi Gyű-

lését a Názáreti Egyház Magyarországi Egyházkerületének, majd átadta az elnöklést Gusztin Im-

re egyházkerületi szuperintendensnek. Mindketten végig követték a Gyűlést, és többször szót 

kértek vagy társelnökként vezették a Gyűlést.  

Dr. Busic köszöntést hozott a globális egyházból, a 2,5 millió egyház-

tagtól 164 országból, beszámolt a pandémia-sújtotta egyházról, aho-

gyan a gyülekezetek életére hatással volt a magyar helyzethez hasonló-

an a járvány, de arra is, hogy mindenhol megőrizte az Úr a gyülekeze-

teket, és sok bizonyságtétel és növekedés született ebben az időszak-

ban is. Bátorító és örömteli szavai annál is inkább sokat jelentettek, mi-

vel őmaga is németországi karanténból beszélt még a vírussal küzdve.   

A regionális egyházvezető beszámolt az Eurázsiai Egyházrégióban folyó 

egyházkerületi gyűlésekről, köszöntést adott át a régióból, bátorított 

minket az áhítat üzenetével. 

A szuperintendensi beszámolót DR. Busic és Rev. Ritchie is megköszönte, kiemelve, hogy pontos 

képet vázolt fel a magyar egyházvezető az egyházkerület helyzetéről, a küzdelemről és a helyt-

állásról az elmúlt időszakban. Az országépítés felhívás szavait kérte, hogy tegye magáévá az 

egyházkerület "Jöjjön el a te országod!" (Mt 6,10) a .2022.es évre a "Lelki építkezés éve" kereté-

ben. A szuperintendens megosztotta a mottó Igéit: “Mert mi Isten szolgálatában állunk…” (1Kor 

3,9) és ezért, “Legyen bátor az ország egész népe … és dolgozzatok, mert én veletek va-

gyok!” (Hag 2,4b) 

A videókonferencián becsatlakozó egyházvezetők a chat-en keresztül többször hozzászóltak: 

"Inspiráló beszámolók!", "Jó látni a testvériséget." "Milyen nagyszerű, hogy gyerekek is vannak 

jelen." "Nagyszerű közösség van a teremben."  "A magyar egyházkerület igazi 'názáretis', az 

egyházi család része!":   Bár a testvéri találkozó és egyházi ügymenet nem könnyű hibrid mó-

don, mégis jó volt együtt lenni még ilyen formában is. Örültünk, hogy a területi stratégiai koor-

dinátor, Sunberg testvér is becsatlakozott  és vendégként részt vett az alkalmon.  

Az online résztvevők két kivetítőn voltak láthatóak. És a levezető elnökök a technikusainknak kö-

szönhetően belátták a termet, mivel folyamatosan forgott a kamera a pulpitus, az elnöki asztal, 

a szavazótér és a vendégtér között. A szavazások idején a szavazótér felügyelete a kamerán ke-

resztül megoldott volt.  

Dr. Busic elismerését és köszönetét fejezte ki, hogy a Kerületi Gyűlés rendben, szabályosan és 

nagyon megszervezett, előkészített módon zajlott. A Kerületi Gyűlés napirendje előzetesen jóvá-

hagyásra került, a KGY digitális naplója a lefordított beszámolókkal megosztásra került, bár min-

den beszámolót szóban is szinkronban tolmácsoltuk. Az istentiszteletet 

tudtuk az online résztvevők felé közvetíteni, illetve őket a gyülekezet 

felé.  

Ritchie testvér Igehirdetésével zártuk a Kerületi Gyűlés istentiszteletét, 

aki a viharban lévő tanítványok életeseményén keresztül bátorította az 

egyházat arra, hogy amikor viharban vagyunk:   a) Jézus van velünk a 

hajóban, b) kiáltsunk neki, amikor bajban vagyunk, c) Jézus törődik ve-

lünk, még amikor úgy látszik is, hogy a vihar nem ezt bizonyítja,  
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d) Jézusnak nem csak hatalma van lecsendesíteni a vihart, hanem mivel Isten szerető Isten, ezt 

meg is akarja tenni, e) Jézus vagy minket csendesít le vagy a vihart, de mindenképpen békessé-

get és nyugalmat hoz, és amikor Jézus a mi hajónk körül a tengert lecsendesíti, akkor a többi 

hajóra is békesség száll körülöttünk. Ez az egyház szerepe. 

Reméljük, hogy minél hamarabb találkozhatunk személyesen, biztonságban és egészségben, 

addig pedig feladatunk van egymás felé és mindenki felé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerületi Tanácsadó Testület / elnök: Gusztin Imre, tagok: Veres Gábor, Ecsedi Imre, Gyarmati 

Sándor, Tulipán Zsuzsanna 

Nemzetközi Názáreti Ifjúság / elnök: fj. Sőrés Zoltán, tagok: Bellon Rebeka, Gyarmati Eszter, 

Hadházy Péter, Ifj. Veres Gábor, Veres Vivien  

Názáreti VilágMisszió / elnök: Ecsedi Imre, tagok: Bellon Rebeka, Tulipán Péter, Ifj. Veres Gá-

bor, Gyarmati Eszter, Sőrés Timotheusz  

Vasárnapi Iskolai Szolgáltok Testülete / elnök: Sőrés Zoltánné, tagok: Kissné Kulcsár Anikó, 

Krisztik Vanda, Veres Gábor, Veres Vivien  

Kerületi Szolgálati Testület / elnök: Gusztin Imre, tagok: Ecsedi Imre, Gusztin Rudolf, Gusztin-

né Tulipán Mária, Tulipán Miklós, Veres Gábor  

Tábori Bizottság / elnök: Tulipán Zsuzsanna, tagok: Bellon Tibor, Gyarmati Eszter, Kiss Tamás, 

Sőrés Barnabás, Veres Gábor, Veres Gáborné  

Egyháztitkár: Tulipán Zsuzsanna  

Egyházkerületi Pénztáros: Szilágyi-Kovács Beáta 

Egyetemes Gyűlés küldött: Gusztin Imre (hivatalból), pótküldött: Gusztin Rudolf  

NVM Kongresszus küldött: Ecsedi Imre (hivatalból), pótküldöttek: Sőrés Timotheusz, Ifj. Veres 

Gábor 

VISZT Kongresszus felszentelt küldött: Gusztin Rudolf, laikus küldöttek: Sőrés Zoltánné 

(hivatalból), Krisztik Vanda 

 Kerületi Tisztségviselők  
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 Reformáció  
Wesley Teológiai nap 

A Wesley Teológiai Szövetség szervezésében, a Reformáció hónapja keretében került 

megrendezésre november 30-án, Keresztény identitásunk címmel. Az eseménynek egyház-

kerültünk Budapesti Gyülekezete adott otthont. A konferenciát Gusztinné Tulipán Mária az 

Európai Názáreti Főiskola rektora vezette. Dr.Khaled László metodista szuperintendens be-

vezetője után, a napkezdő áhítaton Wesley himnuszok hangzottak fel és Péter Szabolcs 

EuNC hallgató (Üdvhadsereg) osztotta meg igei gondolatait. Szuhánszky Gábor metodista 

lelkész-szociológus bevezető előadásában, ismertette napjaink identitásválságának jellem-

ző vonásait a nemzeti, a vallási és nemi önazonosság területein. A konferencia meghívott 

előadója Seben Glória evangélikus lelkész-pszichológus, aki a csoportidentitás összefüg-

géseit taglalta, Gusztin Rudolf diakónus, a vallási identitás kapcsán a hitvallások, hitvallási 

iratok és egyéb egyházi állásfoglalások 

fontosságára világított rá és Gyurkó Do-

nát metodista lelkész, a keresztény 

identitás építésben a metodista kiscso-

portok, ún. bandek jelentőségét hang-

súlyozta. Ezt követően panelbeszélge-

tésre volt lehetőség, amit Ecsedi Imre 

diakónus vezetett. A Reformáció Hónap-

ja alkalmából a Wesley fivérek szobrá-

nak megkoszorúzására is sor került.    

Reformáció 

A Protestáns egyházak mindig örömmel 

emlékeznek október 31-re, tisztelegve az első lépés előtt, ami az egyház megreformálásá-

nak folyamatát beindította. Nem elfeledve Luther Márton, Kálvin János kiemelkedő érde-

meit, mi most szeretnénk időben 200 évvel előre ugrani és megemlékezni John és Charles 

Wesleyről, a metodista ébredés elindítóiról, akik a 18. századi Angliából kiindulva egy vi-

lágméretű hatással bíró reformációt indítottak el. Nem egyházi intézményeket, vezetőket 

és gyakorlatokat akartak megváltoztatni, hanem az embert magát akarták Istenhez vezet-

ni. Úgy gondolták, hogy az egyház reformációjának biztos sikere az egyház tagjainak 

megreformálásától függ. Wesley számára mindez többet jelentett mint az Anglikán egyház 

megreformálása, ő az egyházat szerette volna megreformálni felekezeti határok nélkül. 

Hogy mennyire nagyban gondolkodott, arról hadd álljon itt egy idézet az egyetemes lel-

kület című prédikációjából:  

Habár a vélemények vagy az istentiszteleti mód különbözősége 

meggátolhatja a teljes külső egységet, azért meg kell-e gátolnia 

a szívbeli egységet? Noha nem tudunk hasonlóképpen gondol-

kodni, azért nem szerethetünk-e hasonlóképpen? Nem lehetünk-

e egyek szívünkben, noha nem vagyunk egy véleményen? Minden 

kétséget kizáróan lehetünk. Ebben egyesülhet Isten összes gyer-

meke, tekintet nélkül a kisebb különbözőségekre. (39. prédikáció, 

Az egyetemes lelkület) 

Tegyük magunkévá Wesley reform gondolatait és legyünk mi 

azok, akik együtt munkálkodunk azon, hogy a szeretet törvénye 

formálja egységgé Isten népét.  

Gusztin Imre kerületi szuperintendens  

Názáreti Egyház, 1149 Budapest, Egressy út 100.      Telefon: +36-1-328-0530         E-mail cím: iroda@nazaretiegyhaz.hu   


