
 

 

„Isten elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el Szolgáját,  
aki megáld titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából.”  

 

sorban 

(ApCsel 3,26) 

2017. JANUÁRI VASÁRNAPOK IGEHIRDETŐI 
 

JANUÁR 1. DR. KHALED A. LÁSZLÓ 
JANUÁR 8. DR. HECKER FRIGYES 
JANUÁR 15.  BOLYKI LÁSZLÓ 
JANUÁR 22.  GYURKÓ JÓZSEF 
JANUÁR 29. SZTUPKAI KRISTÓF 
 
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. DR. KHALED A. LSÁZLÓ 
MÁRCIUS 12. ED DURHAM 
MÁRCIUS 19. DR. HECKER FRIGYES 
MÁRCIUS 26. GYURKÓ JÓZSEF 
 

„Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt,                                        

aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek:         

hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő,           

feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő,             

amikor az egészséges tanítást nem viselik el.” (2Tim 4,1-3) 

2017. január  

• Január 1. Évkezdő istentisztelet 
 

• Január 8. Szövetségmegújító istentisztelet  
 

• Január 8-15. Aliansz Imahét 
 

• Január 15-22. Ökumenikus Imahét 
 

• Január 24. Kik a metodisták? – beszélgetős est 
 
 

2017. február 

 

• Február 5. Úrvacsorai istentisztelet 
 

• Február 19. Körzeti Konferencia és bibliavasárnap 
 

• 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 
 
 

Imádkozzunk alkalmainkért, a szolgálatokért,  

Jézus melletti döntésekért, megtérésért!  

Imádkozzunk a betegekért, szenvedőkért, idősebb testvérekért!  

VISSZATEKINTÉS 

• December 10-én népes közösség gyűlt egybe az adventi 

alkalmunkra. A szombati napon Kovácsné Márti néni veze-

tésével kézműves kört tartottunk, az áhítatot Szabóné Klá-

ra vezette. A szép együttlét koncerttel záródott, amelyen 

több tehetséges zenész is fellépett a Felsőerdősori és a 

Reménység gyülekezetekből. 

• December 16-án pénteken a Felsőerdősori és a Remény-

ség gyülekezetek új közös szolgálataként hajléktalan test-

véreket láttak vendégül egy vacsorára, és közös beszélge-

tésre. Az alkalmat Peregi Béla és Szabóné Klára vezették, 

többen is segítettek a két gyülekezetből (pl. Ed és Heather 

Durham is). A havi egy alkalommal tervezett új kezdemé-

nyezés a Nyugati aluljáróban tartott heti istentiszteletek 

közösségéhez kapcsolódik. Isten áldja meg ezt a szolgála-

tot, a testi és lelki eledel közvetítésével! 

• Vasárnapra esett idén karácsony első napja. A hagyomá-

nyos gyakorlat szerint idén is megajándékoztuk gyülekeze-

tünk idősebb tagjait és a gyermekeket. Az istentiszteleten 

dr. Hecker Frigyes szolgált Jn 1 alapján. A Mosonmagyaró-

vári Gyülekezet első karácsonyi istentiszteletén Gyurkó 

József prédikált.  

• Az év utolsó napján a Reménység Gyülekezettel együtt 

tartottuk az év utolsó istentiszteletét, amelyet szeretetven-

dégség követett, és az újévi igék kihúzása (az igéket 

Kovácsné Márti néni készítette el). Az alkalmon, amelyen 

mintegy 40-en voltunk Szabóné Klára az Ézsaiás 30 alapján 

hirdette Isten igéjét: „Megtérés és higgadtság segítene raj-

tatok!” Január 1-én úrvacsorai istentisztelettel kezdtük az 

évet. 

A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele 
2017. január 

„Mert így szól az én Uram, az ÚR, Izráel Szentje:  
A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok,  
a béke és a bizalom erőt adna nektek!  
De ti nem akarjátok, inkább ezt mondjátok:  
Nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk!  
Hát majd vágtatnotok kell!  
Gyorsan akartok hajtani?  
Hát majd gyorsak lesznek üldözőitek.”  
(Ézsaiás 30,15-16) 
 
 
 
Megtérés az Úrhoz és lehiggadás a Szentíráshoz 
 
Nagy hatást gyakorolt rám az év utolsó istentiszteletén szóló igehirdetés, amely Ézsaiás próféta könyvéből szólt, 
Szabóné Klári lelkésztestvéremtől. A Reménység Gyülekezet lelkésze egy olyan igére mutatott rá, amely a Refor-
máció évének lényegét egészen különlegesen fejezi ki. Ha csak egy szóra kellene ezt sűrítenünk, akkor ezt emelném 
ki: megtérés.  
 Megtérés Jézushoz, aki az elveszett bárány után megy, bele születik a mi embervilágunkba, emberré lesz, 
hogy minket megtaláljon, megkeressen, Istenhez vezessen. Márk evangéliumában Jézus első szava: „Térjetek meg, 
mert elközelített/közel van Isten országa.” A megtérés Jézus nagy központi üzenete, amelyről gyönyörű példázatá-
ban is beszél, a tékozló emberről, aki a végponton ismeri fel, hogy élete megoldása az Atyához/Istenhez való visz-
szatérés. Jézus keresztje lett számunkra az a végpont, amely a teremtő-megváltó-megújító Istenhez hív minket visz-
sza. Dönts Jézus mellett ma! 
 A megtérés a nagy kezdetnek szava. Új kezdet, újjá teremtés, új élet, amelyet átélt Pál. Átélt Luther. Átélt 
John és Charles Wesley. És amelyet lényegében minden hívő megtapasztal. A régi elmúlt, új kezd kibontakozni. De 
ne felejtsük el, a megtérés, a növekedés szava is. A kezdet után folytatás jön. Az újjászületés után növekedés. Nem 
lehetünk mindig csecsemő állapotban istengyermekek. Legyünk felnövekedett, szolgáló keresztények.  
 Térjetek meg, újuljatok meg – újra meg újra arra gondolok, hogy 500 év után, ma nem pusztán egy régi 
monumentális eseményre kellene visszagondolnunk, amely átrendezte Európát és a világ történelmét Isten által, 
hanem tapasztaljunk ma meg egy Új Reformációt. A mi hétköznapjainkban, a mi családunkban, a mi életünkben, 
gyülekezetünkben, egyházunkban, városunkban, országunkban. Legyen új reformáció, egy új ébredés és változás. 
 Az ige, a próféta nagyon élesen, világosan és aktuálisan figyelmeztet minket: ma is vágtatnánk, rohannánk, 
lóháton vagy autóban, feladattól feladatig, és közben fenyeget a veszély: elveszítettük a lényeget, elvesztettük Is-
tent, Jézust, a Szentlelket életünkből. Micsoda tragédia ez, így kereszténynek lenni. Lényeglátó helyett felületesen, 
érzékeny helyett, érzéketlenül, békés higgadtság helyett fáradt feszültségben élni.  
 Le kellene lassítani, le kellene csendesedni, érzékenyíteni magunkat, vissza a forráshoz. Az élő vízhez, Is-
ten szavához és Lelkéhez. „A higgadtság segítene rajtatok.” Lehiggadni Isten Igéjéhez. És az isteni csendekből nö-
vekedés, fejlődés, újulás, reformálódás lehet. Adja Isten, hogy így induljon és formálódjon az újévünk, és így legyen 
a Reformáció jubileumi 2017-es éve valóban egy új reformáció számunkra! 
 

Dr. Khaled A. László lelkész, szuperintendens 
 Felsősorban – A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele 

2017. január 

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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Aliansz imaheti beosztás 2017 
 
 
Január 8. vasárnap 17 óra 
Helyszín: Metodista egyházközpont,  
Kiscelli u. 73. 
Liturgiát vezet: Aliansz vezetők 
Igét hirdet: Végh Tamás 

Január 9. hétfő 18 óra 
Helyszín: Testvérgyülekezet, Ó u. 16. 
Liturgiát vezet: Takács Attila 
Igét hirdet: Kübler János 
 
Január 10. kedd 18 óra 
Helyszín: Testvérgyülekezet, Ó u. 16. 
Liturgiát vezet: Gyurkó József  
Igét hirdet: Bánki Lajos 
 
Január 11. szerda 18 óra 
Helyszín: Golgota gyülekezet, Erzsébet krt. 13. 
Liturgiát vezet: Bánki Lajos 
Igét hirdet: Aliansz vezetők 
 
Január 12. csütörtök 18 óra 
Helyszín: Testvérgyülekezet, Ó u. 16. 
Liturgiát vezet: Csikós Péter 
Igét hirdet: Khaled László 
 
Január 13. péntek 18 óra 
Helyszín: Testvérgyülekezet, Ó u. 16. 
Liturgiát vezet: Németh János 
Igét hirdet: Varga László 
 
Január 14. szombat 18 óra 
Helyszín: Testvérgyülekezet, Ó u. 16. 
Liturgiát vezet: Herjeczky Kornél 
Igét hirdet: Hecker Frigyes  

 
………………………………………………………….. 

 

Adventi üzenet  
a Westwoodi Metodista Gyülekezetnek,  
Cincinnati Ohio államba 
 
2016 májusában kezdődött a Cincinnati Westwoodi Meto-
dista Gyülekezettel való kapcsolatfelvételünk, amelyben 
még Jávor Feri lelkésztestvérünk is segédkezett. A helyzet 
különlegessége, hogy 100 év után próbáltunk meg újra kap-
csolatba kerülni a Cincinnatti metodistákkal. Az őszi hála-
adóra a Westwoodi gyülekezetből dr. Lee Streahawn lelkész 
köszöntőt küldött, majd jelezte, hogy gyűjtést is fognak 
végezni gyülekezetünk számára. Az advent előtti napokban 
a mi gyülekezetünk is készített egy üdvözlő köszöntést, 
amelyet adventi 4. vasárnapján le is vetítettek az Ohio ál-
lambeli gyülekezetben. Ebből a képes köszöntőből közlünk 
most itt szövegrészleteket. (KAL) 

– Köszöntenek titeket budapesti testvéreitek Magyaror-
szágról! Béke veletek Jézus, a mi megváltónk nevében, aki 
Betlehemben született és meghalt értünk a golgotai keresz-
ten! Szeretettel és hálával köszöntünk benneteket Buda-
pestről, ebből a gyönyörű fővárosból, amely a Duna-folyó 
két oldalán fekszik. A képen a legrégibb hidat, a Lánchidat 
láthatjátok, ami Budapest egyik legszebb szimbóluma. Eb-
ben a képben arra is utalni szeretnénk most, hogy Jézus is 
egy híd! Nem csak az emberek között, akik nagy távolság-
ban élnek egymástól, mint például a magyarok és az ameri-
kaiak között, de az Isten és az embervilág között is ő az, 
aki helyreállította, megújította a kapcsolatot és közösséget. 
 
– Magyarország Európa közepén helyezkedik el. 10 mil-
lióan élnek hazánkban. Ez a nagymúltú nép 1100 éve 
telepedett le Európa szívében. A terület, ahol lakik mindig 
is népek találkozási pontja volt: a középkorban ez volt a 
muszlim török birodalom határa. A 20. században ez volt a 
kommunista szovjet birodalom határa. Jelenleg itt húzódik 
az Európai Unió egyik határa is, ahol menekülők tömege 
próbálja átlépni a határt. Találkozási pont vagyunk, sok 
nemzetiséggel. A metodista egyház is egy találkozási pont 
az országban. Kisegyház vagyunk, kb. 25 lelkésszel. Az első 
metodisták, akik Magyarországra látogattak a 19. században 
két amerikai volt: egy püspök és egy teológiai tanár. 
 
– 1916-ben ezt az épületet vásárolta a metodista egyháza 
Cincinnati Fanny Nast Gamble nagylelkű adományából. 
Óriási csoda és bizonyságtétel volt ez a missziós lépés az 
első világháború közepén! Az épület 3. emeletén a felirat a 
mai napig olvasható: Episcopal Methodist Church. Ebben 
a házban volt évtizedeken keresztül az egyházközpont, szu-
perintedensi hivatal, könyvesbolt, könyvtár, leányotthon, 
vendégszobák. A kommunizmusban az épületet elvették az 
egyháztól. 
 
– Mára az óriási épületben csak két ingatlanunk maradt: a 
fölszinten egy különleges imaterem és a 2. emeleten egy 
lelkészlakás. Hálásak vagyunk az adományért, amit gyűj- 
tenétek. Szeretnénk felújítani az udvarunkat. Nagy veszteség, 
hogy már nincsen több helyünk a házban. Vezetőink nagy 
álma, hogy a gyermek-ifjúsági és férfi-női csoportok számára 
legalább egy-két plusz helyiséget vegyünk újra a házban.  
 
– Az első magyar metodista lelkészt Melle Ottónak hívták, aki 
lelkes tanítánya volt Jézusnak, égett a szíve a misszió-ért. 1905-
ben kezdte el a budapesti missziót, akkoriban még német 
gyülekezetként. 1913-ban Melle Ottó kihajózott az USA-ba, 
ahol személyesen találkozott Fanny-val, aki támogatta 
missziós látását egy nagy budapesti metodista központra 
nézve. Fanny egy olyan asszony volt, aki korát megelőző 
módon globálisan gondolkodott, és meglátta, ahogy betelje-
sedik, hogy az Úr küldetése a föld végső határáig ér. Szeret-
nénk ma is tanulni tőle ezt a lelki gondolkodást és az isteni 
vezetésben való bizakodást.  
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Biztos Út Életünkben Krisztus! 
 
BÚÉK kedves Testvérek!  
 
A Zsolt. 18,31-32. versével köszöntelek benneteket.  
 
„Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta,  
pajzsuk Ő mindazoknak,akik bíznak benne.  
Mert kicsoda Isten az ÚRON kívül?  
És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül?”  
 
 Az újévben mindannyian keresünk egy biztos 
pontot,amely nem inog meg és biztos védelem a számunk-
ra. A fenti Ige ilyen biztos és megingathatatlan Ígéret, 
mert az ÉLŐ ISTEN mondja szent Igéjében. Mai vilá-
gunkban amikor olyan sok a lehetőség és a tévút,Isten 
Igéjére támaszkodhatunk egyedül. Az Ő útja tökéle-
tes,mert a tökéletes,szent országba vezet bennünket a 
mennyei hazába, ahol a tisztaság és a szentség uralkodik. 
Pajzsunk,akinél védelmet találunk ennek feltétele,hogy 
egyedül benne bízzunk.  
 Nincs más Isten – énekeljük egyik szép énekünk-
ben,jó ebben a tudatban megerősödnünk és kizárni min-
den hamis Istent. Ez az erős bizonyosság megtartatásunk 
alapja,ez hitünk fundamentuma. Az 5oo éves reformáció 
is erre emlékeztet bennünket: religali-visszacsatolás. Vissza 
az eredeti alapokhoz,ahol Egyedül a Szentírás, Egyedül a 
Hit, Egyedül a Kegyelem, és Egyedül Krisztus van a kö-
zéppontban. A mai korunkban is nagyon aktuális a refor-
máció üzenete: vissza a teljes lelki megújulás felé. Nincs 
más Út egyéni életünkben,egyházi életünkben és a világ 
minden embere életében. Isten adjon nekünk Új erőt az 
újében Istenünkkel járni napról-napra. 

 
Szeretettel: Gyurkóné Kati, a Női Kör vezetője 

 
………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aliansz Imahét 2017 
 

Itt állok. Másként nem tehetek!” A feljegyzések szerint 
Luther egynapos mérlegelés után mondta ki ezeket a sza-
vakat Worms-ban, V. Károly udvarában. Ezeknek a sza-
vaknak a hatására Luther számkivetetté vált. De ugyan-
ezek a szavak tették a lelkiismereti szabadság modern ér-
telmezésének megalapózójává is. Azt is kijelentette– még a 
fenti kiállását megelőzően, hogy „Ha a Szentírás alapján 
bebizonyítjátok az állításaimról, hogy nem igazak, akkor 
visszavonok mindent, amit mondtam.” 
 Az Evangéliumi Aliansz 2017-es imahetének kö-
zéppontjában az az öt „Sola” áll,melyek a reformációt 
meghatározták, Luthert - és hozzá hasonlóan sokakat - 
törvényen kívülivé tettek, de mindezekkel együtt mégis 
megváltoztatták a világot. Ezek a „Solá”-k ma is számki-
vetetté teszik a keresztényeket. Egy olyan korban,amikor 
szinte minden relatív, az ember nem lesz túl népszerű ha 
az abszolút értékeket hirdeti. Belegondoltál már abba, 
hogy valódi lelkiismereti szabadságról csak olyan társada-
lomban beszélhetünk, amelyik hisz az abszolút értékekben 
és elfogadja, hogy ezek  a  helyes  életvitel  alapkövei?  Ma  
azonban  egy  olyan  társadalomban  élünk,amelyik nem-
csak hogy elutasítja az abszolút értékeket, de még bünteti 
is azokat,akik ezekben hisznek. Az elutasítástól, a 
„politikailag nem korrekt”-nek bélyegzéstől haladunk afe-
lé, hogy lassan nem tehetünk majd semmit a hitbeli meg-
győződésünk alapján, mert törvényileg meg lesz határozva, 
hogy hogy gondolkodhatsz, mit mondhatsz, mit tehetsz - 
és mit nem.  
 Be kell látnunk, hogy mi, keresztények s vétkesek 
voltunk ebben, amikor egy adott korban arra használtuk 
fel a hatalmunkat, hogy megtiltsunk bizonyos meggyőző-
déseket. Csak ott beszélhetünk szabad lelkiismeretről, szó-
lás- és vallásszabadságról, ahol szabadon lehet vitatkozni. 
Ehhez elengedhetetlen, hogy ma is visszatérjünk az alap-
értékeinkhez.  
 Azért imádkozom, hogy az imahét során bátorod-
junk fel arra, hogy teljes erőnkből keressük az igazságot, és 
jussunk el annak új, friss megértéséhez, hogy mit jelent az 
öt „Sola” szerint élni: Sola Scriptura – Egyedül a Szentírás 
által – a Szentírás fölötte áll a hagyományoknak Sola Fide– 
Egyedül hit által –  hitből, nem a cselekedetekből, Sola 
Gratia – Egyedül kegyelemből – a kegyelem fölötte áll az 
érdemeinknek, Solus Christus – Egyedül Krisztus által – 
Krisztus az egyetlen út. S legyen mindez egyedül Isten 
dicsőségére! Soli Deo Gloria! 
 

Imádkozó szívvel: 
 

Thomas Bucher,  
az Európai Evangéliumi Aliansz  

Főtitkár 
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