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„Jézus Krisztus tanítványait nevelni, hogy megváltozzon a világ!” 
 

 

sorban 

  -----------------—------------------ 
SZÜNTELEN IMÁDKOZZATOK! 

  -----—------------------------------ 
 

IMÁDKOZZUNK  
ALKALMAINKÉRT,  

A SZOLGÁLATOKÉRT,  
JÉZUS MELLETTI DÖNTÉSÉRT,  

MEGTÉRÉSÉRT, SZABADULÁSÉRT!  
 

IMÁDKOZZUNK  
A BETEGEKÉRT, GYÓGYULÁSÉRT  

SZENVEDŐKÉRT, VIGASZTALÁSÉRT 
ÉS AZ IDŐSEBB TESTVÉREKÉRT!  

A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele 
Felsősorban – 2019. május 

Éljen május elseje! 
Séra Lívia 

 
 
Május elseje, a Felsőerdősori Gyülekezet életé-
ben köztudottan nem a munka megünnepléséről 
szól. Idén is le vonatpótlóztunk Isaszegre, hogy 
együtt tölthessünk egy napot Ágiék idilli kertjé-
ben. A kiscsoportos beszélgetések a gyülekezet 
jelen állapotát, felelősségét, terveit boncolgat-
ták. Közben a bográcsban készülő gulyás is kiro-
tyogta magát, és a beszélgetés után asztalhoz 
ültünk. Kristóf mit sem sejtve lakmározott, elége-
detten tunkolta kenyerét a levesbe, míg mi töb-
biek, baljósan tömtük magunkba a szokásos, fi-
nomabbnál finomabb süteményeket.  
 Elérkezett a próbatétel ideje. Kristóf kü-
lönböző feladatok áldozata lett, mely helyi lelké-
szi rátermettségét vizsgálta, ügyességi, bibliais-
mereti és gyülekezettel kapcsolatos kérdéseken/ 
feladványokon keresztül. Kristóf naprakészsége 
lehengerelte a gyülekezetet, így a programok vé-
gére mindenki nyugtázta, hogy alkalmas a pozíció 
betöltésére. Ez persze csak az ügyességi feladat 
után vált mindenki számára egyértelművé, ami-
kor bekötött szemmel, akadálypályán végigmen-
ve kellett Brigit megtalálnia. A nap zárásaként 
mindenki elszürcsölte napi kávébevitelét jó han-
gulatú beszélgetések kíséretében. 

Vidám és komolyabb pillanatok az  
idei isaszegi gyülekezeti napról 
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MIX NAP VOLT A FELSŐBEN 
Május 18-án a Felsőerdősori Gyülekezet látta vendégül 

az első alkalommal megrendezett HB MIX napot. HB 

azaz Hozd a Barátodat. A MIX zenekar vezette a dicsőí-

tést, Vadászi Dániel lelkészi szolgálatra készülő teoló-

gus hallgató tett bizonysáhgot és Sztupkai Kristóf helyi 

lelkész inspiráló előadást tartott arról, hogy mit jelent 

Istent megismerni. Együtt ebédeltünk, kiscsoportok-

ban sétáltunk a Városligetben, majd a felsőerdősori 

imateremben volt egy elcsendesedős alkalom állomá-

sokkal. Jó volt látni új arcokat és inspiráló volt az is 

hogy sokan elhívták a barátaikat – tudósít a MIX bizott-

ság vezetője, Gyurkó Donát lelkipásztor. A HB MIX 

napban a gyülekezetünk ifjúsága, a FIFI jelentős részt 

vállalt, hiszen ők voltak a házigazdák. Többen a MIX 

nap után a gyülekezetben éjszakáztak, és hosszú be-

szélgetések folytak az ifjúság kérdéseiről, terveiről. 

KERESZTELŐI ÜNNEPÜNK VOLT 
Szép keresztelői ünnepünk volt május 19-én vasárnap. 

Kovács Zoltán miskolci lelkész  két ötéves gyermeket, 

egy kilencévest és egy tizenötéves tinédzsert (Albert 

Balázs, Petrik Levente, Horváth Virág, Petrányi Noémi) 

keresztelt meg. A prédikáció alapigéje az Apcsel 16. 

fejezetéből az induló európai misszióról szólt: két csa-

ládról, akik az európai misszió első keresztény család-

jai: Lídiának és a filippi börtönőrnek a családjai. Isten a 

nyitott ajtók Istene, aki újabb és újabb utakat nyit az em-

ber felé az üdvösség örömhírével. A mintegy 90 fős ün-

neplő gyülekezet az alkalom után még szeretetvendég-

ségre maradt együtt.  

_____________________________ 

SCHOLA EUROPA  
ISKOLAI HÍREK 

_____________________________ 

 

Örömmel tapasztaltuk, hogy Schola Europás 

diákok is részt vettek a május MIX napon! Min-

den alkalmunk nyitott, természetesen mindig 

szeretettel látjuk programjainkon a fiatalokat! 

� 
Már nincs sok hátra a tanévből! Tartsatok ki! 

Az első gimnáziumi osztály tanévzárója és bizo-

nyítvány osztója várhatóan június 15-én szom-

baton a Felsőben lesz! 

� 
Várjuk a jobb időt... Várjuk a nyarat... És várjuk 

az idei Angol Tábort!!! Idén is az Illionois Ál-

lamból érkező amerikai partnergyülekezetünk-

ből jönnek ehhez segítők, Ken Hutchens lelkész 

vezetésével, aki június 16-án fog prédikálni 

köztünk. Másnap, június 17-én kezdődik az 

első Angol Táborunk a Schola iskolában. Eddig 

kb. 15 gyerek jelentkezett. Ez a létszám kiegé-

szül majd a mi gyülis ifjúságunkkal. A tábor 21-

én pénteken ér véget.  A részvételi díj: 7500 ft. 

Here we go! See you in the English Camp!  
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Jézus mondja:  
Az ajtón zörgetek! 

 

A Húsvét előtti böjti hetekben a Zsidókhoz írt levél alap-
ján tanulmányoztuk a Szentírást, és szóltak hozzánk az 
igehirdetések. Ez a levél tulajdonképpen a döntés levele, 
amely elkötelezettségre, a döntés felvállalására, és így egy 
új életre hív bennünket, mindnyájunkat Jézus Krisztusban. 
Jézus ma is kopogtat, keres minket! 
 Ezt a kereső hangot hallhattuk idei nagyheti ün-
nepeinkben: az asztal körül, amikor a széder-estén idéztük 
fel Kiss Andi vezetésével az utolsó vacsorát, és a nagypén-
teki úrvacsorai istentiszteleten, ahol hét igehirdető vezette 
az áhítat sorozatot, a 22. zsoltár alapján. Három gyüleke-
zet volt együtt ezen a különleges órában, Pestről, Óbudá-
ról és a Reménység Gyülekezetből. Jó volt együtt megállni 
a kereszt előtt, szemlélni a kereszt titkát, az értünk halt 
Bárány győzelmét, aki vérével váltotta meg ezt a bűnös 
világot. Dicsőség neki! A következőkben a nagypénteki 
sorozatot befejező részeit szeretnénk közre adni, és így 
tovább vinni a kapott igéket. 
 

��� 

Reménységünk alapja 
(22. zsoltár 5-6.10-12) 

 
1. Jézus Krisztus kereszthalála az emberiség történetének 
sorsfordulója. Ez az esemény az alapja annak, hogy az 
emberi mivoltunkat mérgező, sorsunkat lerontó erőktől 
lehetőségünk van szabadulni és isteni elhívatásunknak 
megfelelően kiteljesítő életet éljünk. Kozma Imre könyvét 
forgatva találtam rá az alábbi állításra: „Az emberi élet, csak 
Isten erőterében létezik” – egyedül ebben van megtartatásunk. 
 
2. Atyáink emléke buzdít és bátorít bennünket, amire szá-
mos más zsoltár is emlékeztet bennünket! Az ígéret így 
szólt Ábrahámnak: „Megáldatnak tebenned a föld minden nem-
zetségei” (Gen 12,2-3).  
 
3. Még ma is, az egész földön ragyog a Krisztus-név és új 
életre szabadít. „Bíztak benned és nem szégyenültek meg” (Zsolt 
22,5) – de ki látta ezt akkor? Ma mégis azzal találkozunk, 
hogy Jézus neve kitörölhetetlen az emberiség történelmé-
ből, hanem ragyog és erő árad belőle. 
 
4. „Születésem óta a te gondod voltam” – mondja a zsoltáros. 
Már anyám méhétől kezdve. Úgy formáltál, hogy alkotó 
élettervedet véghez vidd sorsomban. Akkor is, amikor 
„közel a nyomorúság és nincs, aki segítsen” (Zsolt 22,12). A mai 
közfelfogás arról beszél, hogy ha Isten velünk van, akkor 
minden sikerül. Jézus Krisztus példája azonban más. A 
Zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk: „Ő testi élete idején kö-
nyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között 
járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a 
halálból. És meghallgattatott istenfélelméért. Jóllehet ő a Fiú, szen-
vedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre 
jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik enge-
delmeskednek neki” (Zsid 5,7-9). A krisztusi élet nem földi 

sikerekről szól, hanem a belső ember, a személyiség krisz-
tusi megerősödésének, meggazdagodásának útjáról. Az 
örök életre készülünk és nem a földi sikerekre. 
                   (Dr. Hecker Frigyes) 

 

Betegség és szégyen 
(22. zsoltár 15-16.18-19) 

 
Jézus szenvedéséről visszafogottan és tartózkodóan szok-
tunk beszélni, tulajdonképpen az evangéliumokhoz hason-
lóan. Bár Krisztus kilencszer is jelenti, mi lesz vele, mind-
annyiszor tömör a jeruzsálemi vég leírása.  Mi fennkölt 
kifejezéseket használunk. „Életét adta”. „Vérét ontotta”, 
„Szíve szakadt meg” stb. De Jézus áldozatáról a Biblia 
más könyvei (Ézaiás, Zsoltárok, a zsidó levél, a korinthusi 
levél) már sokkal részletesebben, árnyaltabban, súlyosab-
ban szólnak. Nem beszélve arról, hogy mi a szenvedéstör-
ténetet gyakran „lerövidítjük”, illetve inkább csak mecha-
nikai sérülésekre korlátozzuk. A  templomok homályos 
festményei, szomorú, sápadt szobrai nem a valóságot áb-
rázolják. 
 Írásomban nem különböztethetem meg, választ-
hatom szét a keresztút különböző fázisait, ugyanakkor a 
cím szerint ezzel a két nagyon fontos jellemzővel kell fog-
lalkoznom. Egyrészt azért, mert a Szentírás is használja 
ezeket a kifejezéseket, másrészt ezek nagyon komoly reali-
tások a történetben.  Nem akarom És 53-at idézni Urunk 
betegségéről. Helyette nézzük meg az evangéliumokból 
ismert részleteket! 
 Azt hiszem, ma már természetes, hogy általában 
is összekötjük a test és a lélek megromlását. Jézus is gon-
dolnunk kell erre, de Ő mindkét síkon szörnyű ütéseket, 
csapásokat viselt el. Régóta tudott már arról, hogy mi vár 
rá. Nagy kérdés, hogy életének különböző fordulataiban 
ez a tudat hogyan kristályosodott ki. Készült a jövőre, no-
ha az egész az Atyának az eleve elrendelt akarata volt, 
Krisztus - és az Újszövetség írói -  többször hangsúlyozták 
önkénességét. 
 A felkészülés során magára hagyták, elutasították 
az övéi is, Ő pedig rettegett, és kérte Istent, hogy vegye el 
ezt a poharat tőle. Támogatást kért tanítványaitól – nem 
kapta meg. Vért izzadt. Azon az éjszakán nem aludt. Ösz-
szeesett a kereszt alatt. A betegség fájdalom, gyöngeség, 
rosszullét, fogyatékosság, szervek nem működnek, szom-
júság, láz, vérzés, légszomj. 
 Fölpofozták, megostorozták, fölszögezték. Teste 
szögeken lógott, ahhoz, hogy levegőt vegyen, a lábában 
lévő szögön föl kellett emelkednie. Közben a megkorbá-
csolt háta súrlódott a szálkás fához. Verejtékes véres bőrét 
égette a nap, lepték a bogarak. 
 Teljes volt a szégyen is. Nem hősként halt meg. 
Köztörvényes bűnöző. Csaló, hitető. Isten is elhagyta – ő 
maga is beismeri – meg az övéi is. Kivert szem, meztelen-
ség, gúnyolódók hada. Maga kereste magának. Miért nem 
száll le a keresztről? Mi azt hittük, verettetik Istentől. Meg-
érdemli! Heródes udvarában semmibe vették. Csúfot űz-
tek belőle.  
 A kereszt fölirata merő élcelődés volt. Mi úgy éne-
kelünk róla: „Szépséges Jézus”. De néztünk rá, és nem volt 
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arca kívánatos. Utált, fájdalmak férfija, betegség ismerője. 
Vannak betegségek melyeket említeni is illetlenség. Amikor 
Jézus arról beszélt, ahogyan Mózes felemelte a kígyót, ak-
kor nemcsak a felemeltetéséről szólt. Átkozott lett, kígyó-
vá. Aki bűnt nem ismert, bűnné tette. Elhagyta és pokolra 
küldte. 
 Nagy titok, hogyan jöttek rá a tanítványok, hogy 
ez az evangélium. Hogy miattunk, helyettünk és értünk. 
Valamit megsejtünk az emmausi út és vacsora ismeretéből. 
A zsidókhoz írt levél mondja ki, hogy ahhoz, hogy ő legyen 
a Világ Megváltója, égig kellett mennie ezen az úton. 
 Számomra a pécsi Tettyén lévő feszület a legmeg-
döbbentőbb alkotás. Iszonyat és borzalom. A „betegség és 
szégyen” igazi mondanivalója az, hogy ez az összeroncsolt, 
széttaposott, halálra kínzott férfi a mi istenünk. Őt adta az 
Atya. Csak a Krisztus által közeledhetünk Istenhez. 
 A világnak ez bolondság, a zsidóknak botrány. De 
nekünk, akik megtartatunk Istennek ereje. Péter nemcsak 
jézust féltette. Uram, ez nem történhet meg veled. A saját 
jövője is fölrémlett előtte.  
 2019 Nagyhetének elején leégett a Notre Dame. 
Húsvét vasárnap reggel százak haltak meg az Sri lankai 
templom ünnepi istentiszteletén. Ma is van jézusi sors, és 
ma is vannak, akik vállalják. 
          (Szabó Andor) 
 

A SZENVEDŐ KRISZTUS A PÉCSI HAVI HEGYEN,  
A TETTYE FELETT. 

 
 

Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvére-

im, nem úgy érkeztem, mint aki ékesszólás 

vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az 

Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, 

hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus 

Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. És én 

erőtlenség, félelem és nagy rettegés között 

jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirde-

tésem sem az emberi bölcsesség megejtő sza-

vaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizo-

nyító erejével, hogy hitetek ne emberek böl-

csességén, hanem Isten erején nyugodjék.  

                              Pál apostol, 1Korinthus 2,1-5 

Győzelem, reményteljes jövő 
(22. zsoltár 28-32) 

 

Az utolsó szakasz a Győzelemmé és a Jövő amely rendít-
hetetlen biztos! 
 
1. A látszat csal! 
2. A vereség még nem biztos, hogy nem győzelem! 
3. A győzelem a szeretet alapján! 
4. Győzelem elfogadása a hit által. 
5. Reményteljes jövő csak győzelem által lehetséges! 
 
Nagypéntek kálváriája a nagycsütörtök szellemi harcának 
látható valósága és az Isten dicsőségének visszfény. Isten 
megdicsőült azáltal, hogy szerelemes fia mindenben belesi-
mult akaratában. Felvállalta, hogy mindenben hasonlóvá 
legyen hozzánk. Bűnössé és átokká váljon, hogy aki látszat-
nak hisz az legyen megcsalva. „Mert a látszat csal!”  
 A látszat Jézus veresége, és mint egy lator végzi be 
a földi küldetését. De az Örökkévaló kijelentés, amelyet 
Jézus háromszor előre megjelentette a tanítványoknak. 
Ahogyan meg volt írva: Az ember Fia átadatik a főpapoknak 
és az írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt, és a pogányok kezé-
be adják őt;És megcsúfolják őt, és megostorozzák őt, és megköpdösik 
őt, és megölik őt; de harmadnapon feltámad. (Márk 10,33-34) 
 „Imádságainkban hajlamosak vagyunk a külső kö-
rülményekre összpontosítani a belső hozzá állásunk he-
lyett, mert jobban szeretnénk, ha Isten a körülményeinket 
változtatná meg, ne minket. Ez a könnyebbik út. De így 
pont a lényeget nem értjük meg. Gyakran a legrosszabb 
körülmények hozzák ki belőlünk a legjobbat.” – Törekedj 
arra, hogy minden körülmények között Istent dicsőítsd!  
Ahogyan Jézus tette a Golgotán így nyert csatát a Sátánnal 
szembe! 
 Ez egy győzelmes csata! Miért? Azért mert a Sátán 
nem akarta, hogy Jézus meghaljon. Jól tudta – ő szellemi 
lény és rendelkezik különleges ismerettel – tudatában volt, 
hogy Jézus halála az teremtés koronájának a teljes bűnte-
lenné válását fogja okozni. Tudta nem tarthatja már fog-
ságba többé azokat, akik szerelmének a tárgyai. Mindvégig 
szerette őket! 
 Győzelmével helyre állította a hit alapját az Isten-
ben való bizalmat. Hit alapjára helyezte az üdvösséget, 
amely nem más mint Atyánk lett az Örökkévaló! Mi Jézus 
győzelméért fiaivá lettünk Jézus testvérei.  (Mert a megszente-
lő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli 
őket testvéreinek nevezni, amikor így szól: „Hirdetem nevedet testvé-
reimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged.” [Zsolt 22,23]) 
Zsid 2,11-12. 
         A jövőnek csak a kezdete az Elvégeztetett! Lezárult a 
múlt benne az emberi élet visszafordíthatatlan kárhozata. 
„Vége a rabságnak száll a madár!”  – Halál, hol a te diadalod? 
Halál, hol a te fullánkod?” A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje 
pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a 
mi Urunk Jézus Krisztus által! (1Kor 15,55-57) 
 Messze a jövőben, még az utódaink is őt szolgál-
ják, az Örökkévaló dicsőségéről beszélnek fiaiknak. Igen, 
jönnek, és az Örökkévaló hatalmas tetteit tanítják a szüle-
tendő nemzedéknek! Ámen  
         (Gyurkó József) 

„ 

 

 

” 


