
 

 

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

 

sorban 

Február 12-én kezdődik idén a Házasság hete!  
Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely 
Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a 
család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A Házasság he-
tét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert köz-
életi személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házas-
ság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünnep-
lik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik 
meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű össze-
fogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével.          
 
                    (Honlap: hazassaghete.hu) 

2017. FEBRUÁR 
 

• Február 5. Úrvacsorai istentisztelet 
 

• Február 12. Házasság hete kezdete 
 

• Február 16. Kik a metodisták? – beszélgető est 
 

• Február 19. Körzeti Konferencia  
 

• Február 19.  Bibliavasárnapi gyűjtés 
 

• Február 23-25. Piliscsabai Elöljárói Konferencia 

 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

ELŐREKINTÉS 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 

• Március 3. Világimanap 

• Április 16. Húvétvasárnap – tagfelvétel    

• Április 19. Miskolci templom alakőletétel 

• Április 20-23. Évi Konferencia, Dombóvár 
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

IMÁDSÁG 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 
IMÁDKOZZUNK  

ALKALMAINKÉRT, A SZOLGÁLATOKÉRT,  

JÉZUS MELLETTI DÖNTÉSEKÉRT, MEGTÉRÉSÉRT!  

IMÁDKOZZUNK  

A BETEGEKÉRT, SZENVEDŐKÉRT, IDŐSEBB TESTVÉREKÉRT!  

 

A  2017-ES KÖRZETI KONFERENCIA  

TERVEZETT NAPIRENDJE: 

 
10:00 Istentisztelet kezdés 
            (Segítő szolgálat: pontos érkezés és kezdés)   
10:50 Körzeti Konferencia kezdés  
           (Segítő szolgálat: asztalok, székek pakolása) 
12:30 Ebéd kezdés  
           (Segítő szolgálat: terítés, asztal leszedés, mosogatás) 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

KONFERENCIAI JELENTÉSEK LISTÁJA 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 

1. Lelkészi (Dr. Khaled A. László) 

2. Statisztika (Hanula Lajos) 

3. Laikus elöljárói (Főglerné Kovács Ilona) 

4. Mosonmagyaróvári Misszió (Dicsőfi Balázs) 

5. Reménység Gyülekezet (Szabóné P. Klára) 

6. Pénzügyi (Gál Tamás) 

7. Jelölő Bizottság választás 

8. Hajléktalanok vendéglátása (Szabóné P. Klára) 

9. Befogadó Ház Alapítvány (Hecker Christiane) 

10. Gyerek és tini misszió (Hanula Ágnes) 

11. Ifi misszió (Pereginé Kovács Zsuzsa) 

12. Férfi kör (Főgler László) 

13. Női körök (Gyurkóné Katalin és Jávorné Sára) 

14. Honlap (Antal Nóra) 
 

 

 

(Tervezett időtartam témánként max. 5+2 perc:  

5 perc beszámoló + 2 perc kérdések!) 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ***  Körkérdés: Mi a házasság? *** 
 
 
 

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

Megjelent 50 példányban. Felelős kiadó: Dr. Khaled A. László lelkész, szuperintendens. 
A gyülekezet címe: 1068 Budapest, Felsőerdősor 5. – A lelkész telefonszáma: 20-824-8379 

Weboldal: www.pest.metodista.hu – Felsős imaóra: vasárnap 9.00 óra  
Istentisztelet: vasárnap 10 óra (Felső), 16 óra (Reménység Gyül.), 16 óra (Mosonmagyaróvár) 

első 
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2017. FEBRUÁRI VASÁRNAPOK IGEHIRDETŐI  
 

FEBRUÁR 5. CSERNÁK ISTVÁN 
FEBRUÁR 12. DR. HECKER FRIGYES 
FEBRUÁR 19. DICSŐFI BALÁZS 
FEBUÁR 26. DR. KHALED A. LÁSZLÓ 

 
2017. MÁRCIUSI VASÁRNAPOK IGEHIRDETŐI  
 

MÁRCIUS 5. ED DURHAM 
MÁRCIUS 12. DR. KHALED A. LÁSZLÓ 
MÁRCIUS 19. DR. HECKER FRIGYES 
MÁRCIUS 26. GYURKÓ JÓZSEF 

[A Házasság hete nagykövetei 2017-ben 

Madarász Isti filmrendező és felesége, 

Kerekes Mónika. ] 

 

„Tavaly voltunk 10 éves háza-
sok Bogival, ami persze nem 
egy óriási távlat, de azért mé- 
gis tapasztalat, évtizedes rálá-
tás a „kérdésre”. A házasság 
egy olyan kapcsolat, amire 
fiatalként vágyunk, amibe 
öröm megérkezni, és amiben 
aztán folyamatosan fejlődünk, 
fejlődnünk kell, és ha dolgo-
zunk érte tényleg egy egyre 
nagyobb és szebb ajándék.”  
              

           (Khaled Laci, lelkész) 

 
„Veled vagyok az, aki vagyok. – A férfi-
nő segítik egymást, hogy azok lehesse-
nek, akik, fejlődni tudók és akarók. Segí-
tenek egymásnak abban, hogy ki-ki bejár-
ja a saját útját, de nem egyedül, hanem 
saját örömére, a másik büszkeségére. Ez 
nyilván nem csak örömöket, de terhek 
vállalását, feszültségek tisztázásának fo-
lyamatát is jelenti.”  
                   (Dr. C. Molnár Emma)  

A házasság a keresztény ember számára 
folyamatos szentség, egyszerre imádság és 
engedelmesség, az isteni kegyelem eszköze, 
amely legbenső lényege szerint minden ízé-
ben éppoly „szent”, mint bármi, ami egy ko-
lostorban, egy templomban avagy egy misz-
szió során történhet, és ugyanolyan fontos, 
ha nem éppen fontosabb, mint bármely más 
„munka”, amelyet az ember a világban vé-
gez.   
 

      (Mike Mason: A házasság misztériuma) 

„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gon-
doskodása az ember számára, amelyben a felek 
megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a 
hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy ne-
kik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül.  
A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatáro-
zásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorításá-
ra, segítésére és védelmére törekszik egész életé-
ben. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, 
biztonságos és meghitt közösséget jelent  
számukra, és áldásul szolgál életük minden más 
területén is.”  
       (Házasság Hete szervezőbizottság)  

 

„A házasság, hogy egy olyan hely, 
ahol legmélyebben átélheted a felté-
tel nélküli elfogadás csodáját és a 
másik által formálódás kemény lecké-
jét is.”              (Hanula Ági, elöljáró)  



 

 

Azért, mert ott (a mennyben) semmi helye sincs az elesés-
nek, botladozásnak. Ott már nem küzdhet a lelked olya-
nokkal, mint a „gyenge a hitem”, vagy „még van bennem 
irigység, harag, elengedésre való képtelenség, stb”. Mire 
odaérsz, tökéletesen meg kell tisztulnod, meg kell szente-
lődnöd, mert Isten mennyei országában már “nem tárgyalá-
si alap” az Úrral, hogy bocsáss meg nekem, megint elestem 
ostoba bűneimben. Egyszerűen aki élete végéig nem tudja 
ezeket a dolgokat magából kitusakodni (s erre küldte az Úr 
a Paraklétoszt, a mellé állót, a Segítőt, a Szent Lelkét), az 
nem méltó a bemenetelre. 
Mert látta az Isten, hogy annyira földi, annyira bűnös, any-
nyira gonosz a belsőnkben lakó ember, hogy egyedül erre 
képtelenek vagyunk. Ezért fontos, hogy az ember “kapja a 
Szentlelket”, mert nélküle nem menne. „Mivel tehát ilyen 
ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat 
minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében 
tegyük teljessé a mi megszentelődésünket.” (2Kor 7,1) 
                                (Dicsőfi Balázs) 
 
4. kérés:  
Mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma! 
A „Mi Atyánk” igéiről egyrészt könnyű beszélni, másrészt 
igen nehéz. Könnyű, mert nagyon sokszor elimádkoztuk, 
sok prédikációt hallottunk róla, de épp ez teszi nehézzé is. 
Szeretnénk valami újat, személyeset mondani, de ismétlé-
sekbe bocsátkozunk. Amikor azt gondoljuk, hogy a sajá-
tunkat mondjuk, magunkat csapjuk be. A sokszor hallott, 
olvasott magyarázatok már sajáttá váltak, beépültek, átfor-
málták lelkivilágunkat, személyiségünket, gondolatainkat, 
ahogy a mindennapi kenyér éltetőnkké válik, testünkbe 
beépül, táplál, fenntart.  
Ez a „Mi Atyánk” negyedik kérése. Három „ te kérés” 
után, („szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te orszá-
god, legyen meg a te akaratod...”)  ez az első „mi kérés”, 
melyet Jézus tett első helyre. Arra tanít, hogy a 
„mindennapi kenyerünket” is a mi mennyei Atyánktól 
kérjük el – naponként, mely egyben biztosítja a napi kap-
csolatot az Atyával. 
Kenyéren a Szentírás mindazt érti, ami testi jólétünket 
szolgálja. Luther Márton Kis Kátéjában ennél a bibliai hely-
nél írja, hogy a mindennapi kenyér fogalmába tartozik mindaz, 
ami a test táplálására és szükségleteire kell. „A kenyérhez 
tartozik az evés és ivás, ruha és cipő, ház és udvar, szántó-
föld, barom és minden jószág, istenfélő házastárs és gyer-
mekek, istenfélő és hűséges felsőbbség, jó kormányzók, jó 
idő, béke, egészség, erkölcs, becsület, jó barátok, hű szom-
szédok és ezekhez hasonlóak.”    
 „Add meg”  Tudjuk, hogy Istenünk, akihez imádkozunk, 
szeret bennünket. Bizalommal és bátran kérhetünk, mint 
gyermekek apjuktól, és hittel, mert tudjuk, hogy bármit 
meg tud adni. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell dolgoz-
nunk, de tudjuk, hogy mind a munkánk, mind a munkaké-
pességünk, erőnk, stb. mennyei Atyánktól van. A kérés 
mögött gyermeki alázat van: rászorulok Isten segítségére. 
„Nekünk” azaz többes számban kérünk. Nemcsak ma-
gunknak, hanem másoknak is kérünk. Ha én többet kapok, 
mint amennyire szükségem van, adjak másnak is. Legyek 
hű sáfár. Nem szükséges tartalékolnom, ha hiszem, hogy 
holnap is kapok, ha kérek. Kálvin felteszi a kérdést: 

„Micsoda bennünk lakó gyarlóság lehet az oka annak, hogy 
vannak, akik lelküket Istenre merik bízni, testük miatt pe-
dig szakadatlanul aggódnak?” Az ilyen magatartás a hitetlen 
embert jellemzi, azt aki úgy gondolja, hogy csak magára 
számíthat. 
„Ma”, vagyis naponként,  ugyanis elég mindig az aznapit 
elkérnünk, ha naponként imádkozunk és állandó kapcsolat-
ban vagyunk Istennel. Ez bizalmunkat is kifejezi, nincs 
szükség spájzolásra, hisszük, hogy Isten holnap is adni fog, 
ahogy a pusztai vándorlásnál is naponként táplálta népét 
mannával, aszerint, ahogy megmondta. Spájzolni nem lehe-
tett, mert másnapra megromlott, pénteken viszont kétnapit 
kellett szedni, mert a szombat az Úré, akkor nem szedhet-
tek. (2Móz 16) Jézus imádságából is láthatjuk, hogy Isten-
nek gondja van testünkre is, a test sem elhanyagolható, de 
lelkünket is táplálni kell. Az állandó imádságos kapcsolat 
Istennel egyben lelki táplálék is.                   (Vályi Györgyi) 
 
5. kérés: És bocsásd meg a vétkeinket, miképpen  
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! 
A megbocsátás a Szentírás illetve az Evangélium nagy té-
mája. Ennek megfelelően a Miatyánk is foglalkozik a kér-
déssel. A Biblia sokféle Istenképet ad. Ezek között az egyik 
legfontosabb, hogyan tekint Isten a bűnös emberre. 
A mi Atyánk bűnt gyűlölő, és bűnt megbocsátó Isten. A 
mai napon számomra az első szempont, hogy ezt a két té-
telt komolyan veszem-e? Lelkészként megtalálom-e az 
egyensúlyt az ítélet és a kegyelem hirdetése között? Hol kell 
kötnöm, és hol oldoznom? Hajlandó vagyok-e a valós ba-
jokhoz hozzányúlni? 
Az isteni bocsánatot kérni kell. De Jézus szokása szerint 
építkezik. Egy mesteri fordulattal áttér az emberek közötti 
megbocsátásra. Megbocsátani nehéz dolog. A modern pszi-
chológia jön rá arra, hogy az ilyetén keménység nemcsak 
egy egyházi szószékről kárhoztatott hiba, hanem valóban 
életeket tönkretevő nyomorúság. Hogyan kell megbocsáta-
ni a ki nem mondott bűnt?  Meg merjük-e nevezni a mai 
társadalom jellemző vétkeit? Irigység, gyávaság, képmuta-
tás, közömbösség, erőszak, felelőtlenség, hűtlenség. Hata-
lom, siker, pénz, törtetés, korrupció, érdek, hazugság. Az 
egyházban is. 
Tudunk-e segíteni azokon, akikre rászakad az önvád? A 
modern teológiának arra is választ kell adnia, hogy Isten 
kegyelméből megbocsáthatunk magunknak is. Jézus tovább 
megy. Ugye, a Biblia Isten többször hasonlítja valami em-
beri relációban, tevékenységben. Atya, házastárs, szövetsé-
ges, jó pásztor, király, gazda stb. 
Itt a Miatyánkban a megbocsátó Isten úgy enged meg, aho-
gyan mi oldozzuk föl az atyánkfiát. Ez egy félelmetes felté-
tel. Mi szeretünk szabályokat szerkeszteni a mennyországi 
belépéshez. Nem mérjük föl a súlyát: amiképpen mi is… 
Talán itt válik lehetővé a kegyelem és az igazság össze-
egyeztethetősége. Törődj a magad üdvösségével, és bocsáss 
meg! A megbocsátással Isten isteni szerepet enged át ne-
ked. Milyen boldog az a gyerek, aki ezt otthon megtanulta! 
Ne mondj le a megbocsátás boldogságáról! Jézus Krisztus 
és a megbocsátás összetartozó fogalmak – ezt a világ is 
tudja. A Magyar Televízió sokhónapos, 1956-os műsora 
ezzel a három szóval fejeződött be: Názáreti, érted megbo-
csátunk!          (Szabó Andor) 
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Február 1-én volt az első Pesti Pásztorkör – 
Február első napján gyűltek össze körzetünk 3 gyüleke-
zetének aktív és nyugdíjas lelkészei, pásztorai, lelki ve-
zetői, hogy egy közös bibliatanulmányozás és imakö-
zösség után beszámoljanak egymásnak szolgálataikról 
és imatémákat osszanak meg egymással. A találkozó 
fontos mottója volt a látás-keresés, az isteni vezetés 
megértése és képviselete a közösségeink felé. Az aláb-
biakban a 7 résztvevő rövid igei üzeneteit kezdjük el 
megosztani, amelyek az este során hangoztak el a Mi 
Atyánk imádság 7 kérésének közös tanulmányozása 
során. (Folytatás a következő hírlevelünkben!)  

______________________________ 
 
1. kérés: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,  
szenteltessék meg a te neved! 
Mi – Jézus többes szám 1. személyben tanít minket imád-
kozni. Nem egyedül vagy, nem egyedül küzdesz. Egy kö-
zösség része vagy: a családban, a gyülekezetben, a pásztori 
körben. A Biblia Istene közösségben gondolkodik, és kö-
zösséget alkot.  
Atyánk – Jézus arra tanít minket, hogy Istent személyes 
Atyának, Apának szólítsuk. Ez egy csodálatos kiváltság az 
embernek. A közelség kiváltsága. Az Úristen oldalán ál-
lunk, a győztes oldalon, Isten családjában. 
Mennyekben – Isten országa a mennyek országa. Jézus 
missziójának kiindulópontja, hogy arról beszél: az Isten 
országa közel van hozzánk, elközelített. Nincs messze 
egyikünktől sem, ahogy Pál beszél róla. Lehet mellette 
dönteni, lehet hozzá tartozni, ezt az országot választani.  
Szenteltessék meg – Ez a mi sajátos metodista hangsú-
lyunk és megbízatásunk. Biblikus szentséget terjeszteni az 
országban. Fejlődni, növekedő tanítványnak lenni. Fejlőd-
ni a hitben, reményben, szeretetben. Akik szolgálnak, akik 
új szolgáló vezetők Jézus csapatában, akik felelősséget 
vállalnak. Ez mind Isten nevének megszentelését jelenti. 

(Dr. Khaled A. László)  
 
2. kérés: Jöjjön el a te országod! 
„Az ország eljövetelét kérő fohász a zsinagógai istentiszte-
leten is megtalálható. Azt célozza, hogy a próféták és a 
zsoltárosok megfogalmazta hosszú izraelita várakozás vég-
re beteljesedik.” (Spinetoli: Lukács evangéliuma 390. o.) 
Keresztelő János, majd később Jézus maga is ezzel a fel-
szólítással kezdi igehirdetői, tanítói ténykedését:”térjetek 
meg, mert elközelített a mennyek országa”. Ha elközelí-
tett, vagy, ahogy később fogalmaz Jézus, a mennyek orszá-
ga itt van, köztetek, bennetek van, akkor miért kell újra és 
újra kérni, hogy „jöjjön el a te országod!”?
Ellentmondásnak tűnő jézusi szavak ezek, hiszen ami már 
itt van, jelen van, bennem van, azért miért kell ismételten 
könyörögni? Valóban hordoz némi feszültséget e kérés, 
ám ha jól belegondolunk, akkor Jézus mást is mondott a 
mennyek országáról, s ha ezeket a képeket, hasonlatokat 
vizsgáljuk, akkor hamar rájövünk, mi áll e kérés hátteré-
ben.  
A mennyek országa olyan, mint egy drága kincs, amit 
bizony keresni, kutatni kell, nem pottyan az ölünkbe csak 
úgy. Meg kell dolgozni érte, azért, hogy a miénk lehessen. 

Olyan a mennyek országa, mint a kovász, mint a mus-
tármag, melyek kicsisége mégis magában hordja a növeke-
dést, hatalmas fejlődést. Csakhogy az embernek ki kell 
bírnia addig, amíg „megmozdul a tészta”, amíg szárba 
szökken a mag, és nőni kezd. Úgy hiszem, ez a legnehe-
zebb. Az ember szeretne azonnal eredményt látni, élvezni 
a kisült tészta ízét, zamatát, hallani a dús lombú fákon 
éneklő madarak hangját.  
Olyan a mennyek országa, mint amikor az ember elveti 
a jó magot, s amikor kikel, szomorúan veszi tudomásul, 
hogy a jó mag között ott a gyom, ami megfojtani akarja a 
már növekedésnek induló növényt. Ki kell bírni ezt is, 
nem fordíthat hátat a magvető a szántóföldnek, és ahogy 
Jézus mondja, még csak a gyomláláshoz sem foghat hoz-
zá, mert véletlenül a hasznos növényben is kárt tenne. 
Micsoda feszültsége ez az Isten országának! Néha átfut az 
ember agyán, „kell ez nekem?” Jobban is el tudnám tölteni 
az időmet, talán még látszólag hasznosabb dolgokat is 
csinálhatnék? 
Csakhogy akit egyszer is megérintett ez az ország, ennek 
varázsa, aki egyszer is a kezében tartotta a drága kincset, 
akit csak egyszer is megcsapott a szántóföld illata, az már 
nem tud szabadulni tőle, még ha oly keservesnek tűnik is 
az egész. Jeremiás így vall erről:”rászedtél Uram, és én 
hagytam magam rászedni”. Aki hagyta magát „rászedni”, 
az ilyen ember, nem tehet mást, mint napról napra mon-
dogatja, „jöjjön el a te országod!”, mert én abban vagyok 
otthon, ott az én hazám.  
Spinetoli szavaival zárom e gondolatsort:”Az ország di-
menziói egybeesnek az üdvösség dimenzióival: mindenkor 
valóság, és ugyanakkor mindenkor levésben is van. Teljes 
a jelen pillanatban, és teljes a jövőben is. Benne a „most” 
és a „még nem” úgy következik egymásra, hogy az egyik 
nem éri el a másikat, talán még a végcélnál sem” (391. o.)  

(Szabóné P. Klára) 
 
3. kérés: Legyen meg a te akaratod,  
amint a mennyben, úgy a földön is! 
Ahogy kimondjuk e szavakat rájövünk, hogy itt valami 
komoly jelentéstartalom bújik meg! Az „amint a menny-
ben” kifejezés azt jelenti, hogy ahogyan ott már megvan(!) 
úgy(!) jöjjön (valósuljon meg) itt a földön is!  
Jézus világossá teszi előttünk: van valahol egy hely, ahol 
Isten akarata szerinti ország él és működik, a mennyben, 
ahol Isten Igéje, törvénye élő és tökéletes valóság. És tud-
juk, ismerjük az Atya Igéjét és törvényét: Szeresd az Ura-
dat a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, és sze-
resd felebarátodat, mint tenmagad. A tökéletes béke, a 
tökéletes igazság perfekt megvalósulása a teremtett angya-
lok, és a mennybe jutott „hívők és érdemesek” közös hó-
dolata és élete Isten előtt. 
Ott nincs semmi hiba, nincs elbotlás, nincs elbukása a 
lelkeknek, nincs lázadás, hanem teljes Ige-akarat és Ige-
ország valósul meg. S ebből a szempontból elmerengtem, 
hogy miért is ad nekünk ennyi időt az Úr életünkben, 
hogy hozzá megtérjünk, s főleg utána még miért olyan sok 
szenvedés és keserűség, bukás és elesés a megszentelődé-
sünk ideje. S miért ad nekünk még ennyi időt, mielőtt az ő 
tökéletes országába beenged. A „kegyelmi idő”. De mi is 
ez? Miért adja?  
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