
 

 

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

 

sorban 

    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

    IMÁDSÁG 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 

IMÁDKOZZUNK  
ALKALMAINKÉRT,  

A SZOLGÁLATOKÉRT,  
JÉZUS MELLETTI DÖNTÉSÉRT,  

MEGTÉRÉSÉRT!  
 

IMÁDKOZZUNK  
A BETEGEKÉRT,  
SZENVEDŐKÉRT,  

IDŐSEBB TESTVÉREKÉRT!  

2017. ÁPRILIS 
 

• Április 2. Úrvacsorai istentisztelet 
 

• Április 4. KIK a metodisták csoport (záró) 
 

• Április 9. Virágvasárnapi családi istentisztelet 
 

• Április 13. Nagycsütörtöki széder-est (17h) 
 

• Április 14. Nagypénteki úrvacsorai áhítat (18h) 
 

• Április 16. Húsvétvasárnapi keresztelő és  
   tagfelvételi istentisztelet 
 

• Április 19. Miskolci templom alapkőletételi  
   ünnepe dr. Patrick Streiff püspökkel 
 

• Április 20-23. A 85. Évi Konferencia  
   Dombóváron: Gyurkó Donát felszentelése 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

ELŐREKINTÉS 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 

• Május 1. Gyülekezeti nap Isaszegen 

• Május 7. Sztupkai Kristóf teológus hallgató 
   köszöntése 

• Június 4. Pünkösdvasárnap 

• Június 5. Pünkösdhétfői nagy reformációi nap 
a Fasori evangélikus templom körül több pro-
testáns egyház összefogásával: evangélikus, 
református, baptista, metodista 
 

  

HÍREK 

 

• A vezetőség a március 31-i ülésén úgy határozott, hogy a 
pénztárszabályzatra tekintettel behívja az elöljáróságba Hanula 
András utalványozót.  A vezetőség legközelebb április 25-én 
kedden tartja következő ülését, közös vacsora keretében. 
 

• Április 7-9. között a mosonmagyaróvári misszió ad helyett a 
férfi csendesnapoknak, mintegy 40 résztvevővel. A téma: Férfi-
ak áldás alatt. 
 

• Április 11-én kedden költözik ki Lakatos Viktória és terv sze-
rint április 22-án szombaton Jávorné Sári. Aki kész segíteni a 
költözésben, jöjjön. Várhatóan Sárinak már 21-én pénteken 
elkezdünk segíteni a lepakolásban. 
 

• Az idei nagypénteken a tavalyihoz hasonlóan Jézusnak a ke-
reszten elhangzó hét szavát fogjuk a közös áhítatban meghall-
gatni lelkészeink vezetésével, a Reménység Gyülekezettel kö-
zösen. Az áhítat után közös úrvacsorai közösséget tartunk. 
 

• A június 5-i pünkösdhétfőre a VII. kerületi protestáns egyhá-
zak nagy Reformációi Napot szerveznek, amelybe a mi gyüleke-
zetünket is meghívták. Ennek a napnak a kapcsán várhatóan mi 
is kapunk egy hirdető molinót, valamint a nap során egy sátrat, 
amelybe a gyülekezetünket, egyházunkat mutathatjuk be.  
KÉRÜNK segítőket, önkénteseket ebbe a sátoros szolgálatba, 
ahol akár egy kávéval, süteménnyel fogadhatnánk a betérőket.  
A helyszín a Reformációi Emlékpark melletti evangélikus temp-
lom és iskola lesz, várhatóan lefoglalásra kerül a templom előtti 
Fasori szerviz út is. Délelőtt egy ünnepi istentiszteletet tervez-
nek a szervezők, délután többek között koncertekre, kerek-
asztal beszélgetésre kerül sor, de egész nap lesz a gyerekeknek 
szóló program is. 
   

A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele 
Felsősorban – 2017. április 

 

Lehetek-e tanítvány? 
 

Péter útjain 
 

Uram  
Lehetek-e tanítvány? 

Üres a hálóm, nincs siker 
Nem volt fogás az éjjel 

Pedig mindent megtettem 
Ismered kudarcos életem? 

 
Uram  

Lehetek-e tanítvány? 
Bűnös ember vagyok 

Nem leszek elég jó neked 
Távozz el tőlem Mester 
Mégis elhívsz engemet? 

 
Uram  

Lehetek-e tanítvány? 
Jó itt fenn a hegyen 

Távol a világi zajtól és sötéttől 
Csak veled a fényben 
Miért küldesz tovább? 

 
Uram  

Lehetek-e tanítvány? 
Hitvallást teszek: Isten Fia vagy 

De keresztre nem mehetsz 
Mert király kell nekünk 

Miért fedsz meg? 
 

Uram  
Lehetek-e tanítvány? 

Elbuktam, megtagadtalak 
Erősködésem csak gyengeség 

De tudod, hogy szeretlek 
Hogyan szolgáljalak? 

 
A feltámadt Jézus csendesen így szólt: Kövess engem! 

 
 

(Khaled A. László) 
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ÁPRILIS ÉS MÁJUS HÓNAPOK IGEHIRDETŐI  
 
 

ÁPRILIS 2. DR. HECKER FRIGYES  
ÁPRILIS 9. DR. KHALED A. LÁSZLÓ 
ÁPRILIS 16. GYURKÓ JÓZSEF 
ÁPRILIS 23. VÁLYI GYÖRGYI 
ÁPRILIS 30. ED DURHAM 
 
MÁJUS 7. SZTUPKAI KRISTÓF 
MÁJUS 14. DR. HECKER FRIGYES 
MÁJUS 21. GYURKÓ JÓZSEF 
MÁJUS 28. BOLYKI LÁSZLÓ 

 � J É ZUS- KÖ ZPON TÚ 
   � TANÍTVÁNYKÉPZŐ

�  ÉL E TÚJÍTÓ 

Jézus bevonul Jeruzsálembe 

Jézus a tanítványokkal az utolsó vacsorán 

Jézus a keresztúton Cirénei Simonnal 

GYEREKSAROK: 

Húsvéti színezők 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a 
sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak 
el.” (Ézs 40,31) 
 
Lakatos Lilla vagyok. Kis korom óta az egyik kedvenc 
igeversem a fenti. Természetesen a „szárnyra keltek” rész 
miatt. Többször ültem már repülőn, és amikor felszáll a 
gép, mindig úgy érzem, olyanná lettem, mint a madarak, 
mint például egy sas, „szárnyra keltem”. Lelki értelemben is 
számtalanszor átéltem már ezt. Egy-egy örömteli esemény, 
egy-egy ige, egy gondolat, egy ima, egy találkozás, egy fon-
tos beszélgetés, egy helyén mondott mondat, egy 
szívárvány megjelenése mind mind felemelő pillanatok.  
 
Az élet sikerei  és szárnyaló pillanatai mellett a bukások is 
ott vannak: egy elrontott mondat, egy félresikerült mozdu-
lat, egy tévedés, keserűség, csalódás. Azonban ez az igevers 
számomra az újrakezdés, felállás, az újra felszállás lehető-
ségét vetíti előre. Éppen ezért is klassz kép. Erőnk megújul. 
Erőnk ellankad… de aztán megújul. Erőnk elfogy…. aztán 
újra bátran megyünk az úton. A gyülekezetek élete is sok-
szor ilyen szakaszokból áll, hiszen a gyülekezet emberekből 
áll. De nagyon fontos számomra, hogy bármi történjen is, a 
metodista egyház lelki otthonom lehet közel és távol, szerte 
a világon. Most éppen itt a Felsőerdősor utcában.  
 
 
 
Kardos Katalin vagyok. Életem 
felét – most 71 éves múltam – 
hitetlenül éltem. Ebben benne 
voltak az iskolák, munkahelyek, 
férj és egy gyermek. Külkereske-
delemben dolgoztam s munkám 
folytán többször utaztam több 
hétre is. Sajnos ez gyengítette a  
házasságot. A második gyermek  megszületése után hosz-
szan tartó depresszió vett erőt rajtam, melyből egy 
biatorbágyi csendeshéten az Úr Jézus kiszabadított. Nem 
sokkal a szülés után férjem elhagyott bennünket és a két fiú 
nevelése egyedül rám hárult. Nehéz idők következtek. 
Azonban visszanézve  világossá vált, hogy minden élethely-
zet lehetőség, hogy fogjam az Úr kezét és közelebb kerül-
jek hozzá. 
 
Hívő életemet átszőtte az Ézsaiás 58,11, azaz „vezérel té-
ged az Úr szüntelen” és mai napig ez biztosít arról, hogy jó 
vezetőm van. Nyugdíjasként elvégeztem a diakónus és szo-
ciális asszisztens képző 3 éves szakiskolát, s a továbbiakban 
ilyen területen kerestem és találtam szolgálatokat. Tizenhá-
rom évet töltöttem Sződligeten, ahol a  Kékkereszt Egye-
sület helyi csoportját vezettem. Bár református vagyok, 

egyetlen gyülekezetnek sem lettem tagja, mára viszont 
szükségesnek látom az elköteleződést. Régóta ismerem és 
látogatom a Felsőerdősori Metodista Gyülekezetet, egyet 
értek hitvallásával és szeretnék tagja lenni. Továbbá olyan 
területen segíteni, ahol erre szükség van. 
 
 

 
„Kezdettől fogva csak én vagyok, és nincs, aki 
kezemből kimentsen; ha én cselekszem, ki vál-
toztathatná meg azt?”  
(Ézs  43,13) 
 
Lakatos Viktória vagyok Kaposváron 
csöppentem bele egy metodista családba, 
és Dombóváron nőttem fel a kisközösség 

óvó karjaiban. Kedvencem volt a vasárnapi iskola, mert 
sokat énekeltünk mindenféle kreatív módon dicsértük Is-
tent. Már egész fiatalon elhatároztam, hogy csak Istennel 
érdemes élni! :) Sok megerősítés, és formálódás követte a 
döntésemet.  
 
Hálás vagyok, hogy ebben a Felsőerdősori Gyülekezetben 
élhetem meg a felnőtt-hívő-életem. Már körülbelül 4 éve 
rendszeresen ide járok (korábban elő-elő fordultam).A Fia-
tal női kör (FIFECS) oszlopos tagja/szervezője vagyok. 
Tavaly óta a tinik felé szolgálok nagy örömmel. Jó a közös-
ség örülök, hogy vannak aktív hétközi találkozások. Őszin-
te, figyelmes a csapat. Szeretnék itt tag lenni hivatalosan.  
 
 

—————————————— 
 
 

A TIZENEGY TANÍTVÁNY PEDIG ELMENT GALILEÁBA  
ARRA A HEGYRE, AHOVA JÉZUS RENDELTE ŐKET.  
ÉS AMIKOR MEGLÁTTÁK ŐT, LEBORULTAK ELŐTTE,  

NÉMELYEK AZONBAN KÉTELKEDTEK.  
JÉZUS PEDIG HOZZÁJUK LÉPETT, ÉS ÍGY SZÓLT:  

 
NEKEM ADATOTT MINDEN HATALOM MENNYEN ÉS FÖLDÖN. 

MENJETEK EL TEHÁT, TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN  
NÉPET, MEGKERESZTELVE ŐKET AZ ATYÁNAK, A FIÚNAK  

ÉS A SZENTLÉLEKNEK NEVÉBEN, TANÍTVA ŐKET,  
HOGY MEGTARTSÁK MINDAZT, AMIT ÉN PARANCSOLTAM 

NEKTEK; ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK  
MINDEN NAPON A VILÁG VÉGEZETÉIG. 

 
(Máté 28,16-20) 
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Egy tanítványi csoport... 
Áprilisban fejeződött be a KIK a metodisták? csoport 
beszélgetés sorozata. A fél éves sorozatot 2016 novem-
berében kezdtük el, havonta egyszer találkoztunk ösz-
szesen heten. A hat találkozónkon a metodista egyház 
káté könyvét és a 25 hitcikkelyt dolgoztuk fel, de rend-
szeresen beszélgettünk gyülekezetünkről, személyes 
életünkről is. Az alkalmak rövid áhítattal, imádsággal 
kezdődtek és záródtak. Az aktuális témával Lakatos Lilla 
és Khaled László készültek fel rendszeresen. A sorozat 
végeztével a gyülekezetünkhöz való csatlakozás lehető-
ségét kínáltuk fel a tagoknak, akik az alábbiakban rövi-
den bemutatkoznak lapunkban. 
 

_______________________________ 
 

Slajkó Évának hív-
nak, Kiskőrösről, egy 
evangélikus családból 
származom. Bár vallá-
sos neveltetésben ré-
szesültem, s a gyer-
mekkori élmények 
meghatározó építőkö-

vei voltak a hit útján való haladásomnak, mégsem jutot-
tam volna oda, ahol most vagyok, a metodista egyház nél-
kül. 19 évesen kerültem Szegedre, ahol elkezdtem járni a 
metodista ifjúsági körbe. Egy idő után azt vettem észre, 
hogy a hetem kedvenc napjai mindig az IFI- alkalmak. 
Feltöltöttek, sok-sok útravalót kaptam itt az évek során, 
csupa olyan emberrel voltam körülvéve, akiknek a hite 
mind a mai napig példaértékű számomra. Megerősítő volt, 
ahogyan megosztottuk egymással az Istennel átélt helyze-
teket, el mertük mondani kételyeinket, kérdéseinket, de 
ugyanúgy az örömeinket, megtapasztalásainkat is.  
 
 A szó szoros értelmében volt meghatározó nekem az itt 
töltött 5 év. Formált és alakított. Sokan beszélnek Krisztus 
szeretetéről, de nekem erről a szóról mindig egy hely ju-
tott eszembe: Londoni krt. 30. Itt éltem meg azt, milyen 
az, mikor lehajolnak az emberhez, függetlenül attól, hogy 
ki ő és honnan jött.  Ma biztosan más ember lennék, ha az 
Úr útjai nem vezetnek el ebbe a gyülekezetbe. Pár hónapja 
pedig Pesten élek. Itt a felsőerdősori gyülekezetet keres-
tem fel, s ha tehetem, részt veszek az alkalmakon. (Bár 
vidéki vagyok, így nem töltök itt minden hétvégét.) Vi-

szont nagy örömmel indulok az alkalmakra, mivel itt is 
hasonlóan szerető és családias légkör uralkodik. Az isten-
tiszteletek személyesek, s az igehirdetés elején elhangzó 
dicséretek különösen is közel állnak a szívemhez. Az Úr 
áldja a gyülekezet minden tagját. 
 
 
Szabó Imre vagyok, 
65 éves. Nyugdíjas, 
képkeretezéssel és üve-
gezéssel  foglalkoztam, 
hivatalosan római ka-
tolikus. Jelző nélküli 
katolikus keresztény-
nek vallom magam, 
ami az újszövetséggel való relációban Krisztusban való 
egyetemességet, egyetemes Krisztus-követést jelent. En-
gem nem egyházi dogmákon álló privát kereszténységre 
hívott el Isten. Hanem Krisztus-követő, Krisztus-
centrikus kereszténységre. John Wesley gondolatai, nézetei 
közel állnak hozzám, amik a szeretet általi hiten alapulnak.  
 
Jelentkeztem a KIK a metodisták? interaktív sorozatra, és 
Khaled László egyházvezető progresszív, flexibilis biblia-
értelmezése imponált nekem. Úgy érzem, hogy itt, a 
Krisztusban való élet szabadságának, a szellemi törvénye 
szerint, Isten számára szalonképes módon tudnám megél-
ni a keresztény életemet. . Vallom, hogy a Szentlélek által 
belénk kódolt szabályozó folyamatok révén jutunk el a 
helyénvaló felismerésre és megváltozásra és kerülök har-
móniába az isteni renddel! „Nem saját cselekedeteink, ér-
demeink által, hanem a Krisztusba vetett hit révén kerül 
be a nevünk az Élet Könyvébe!” 
 

 
Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, 
az igazság és az élet; senki sem mehet az 
Atyához, csak énáltalam.” (János 14,6) 
 
Antal Nóra vagyok, és nem hívő 
családból származom. 19 éves ko-
rom óta keresem Istent. Több té-
ves próbálkozás után jutottam el a 

miskolci metodista gyülekezetbe. Ott szeretettel és elfoga-
dással közeledtek felém, és lehetőségem nyílt arra, hogy 
megismerhessem Isten tervét és  mindebben Jézus szere-
pét. Nem sokkal később elhatározásra jutottam és Jézus 
mellett döntöttem. 
 
Mikor a Fővárosba költöztem, nem volt  kérdés számom-
ra, hogy a Metodista Egyház pesti gyülekezetét keressem 
fel. Most már 6 éve járok ebbe a közösségbe, és lelki ott-
honomnak érzem. Sokat jelentenek számomra a tiszta, 
Igére alapozott tanítások, a kisebb csoportokban történő 
lelki beszélgetések és imádkozások, a sok bátorítás, melyet 
a gyülekezeti tagok személyes történeteiből nyerek. 
Szeretném úgy tovább folytatni a Jézussal megkezdett 
utat, hogy csatlakozom a Pesti Körzet Felsőerdősori Gyü-
lekezetéhez. 
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