
 

 

„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!  

 

2017. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER 
 

• Augusztus 6. Úrvacsorai istentisztelet 

• Augusztus 13. Vasárnapi istentisztelet  

• Augusztus 20. Vasárnapi istentisztelet, Nemzeti    
   ünnep 

• Augusztus 27. Vasárnapi istentisztelet 

• Augusztus 31. A nyár utolsó napja 

• Augusztus 31. – szeptember 3. Férfi   csendes 
   napok Györkönyben 

• Szeptember 1. Első tanítási nap (péntek) 

• Szeptember Konfirmációs csoport indulása  
   (időpont egyeztetés folyamatban) 
 

*** 

 

A nyári hónapok során  
RENDKÍVÜLI CÉLADOMÁNYGYŰJTÉST  

tartunk az imatermünk őszi felújítására, 
amelynek során mindenekelőtt a fűtést sze-
retnénk korszerűsíteni és a padlót tervezzük 
javítani! Az adományokat előre is köszönjük! 
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VISSZATEKINTÉS 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

Amerikai vendégek a Felsőben 
Június 18-án vasárnap Donn Stephens amerikai 
lelkész szolgált közöttünk az istentiszteleten, és 
köszöntöttük az Illinois államból érkező metodista 
testvéreinket, akik idén újra Ken Hutchens lelkész-
szel érkeztek a VI. kerületbe. Az amerikai testvére-
ink a Forrai Metodista Középiskolában tartottak 
angol tábort. Vasárnapi alkalmunk szeretetvendég-
séggel fejeződött be. 
 
Szeretetvendégség a hajléktalanokkal 
Július 21-én pénteken szeretetvendégséget tartot-
tunk fedél nélküliekkel. Az 5 vendég mellett ezúttal 
6 segítő is jelen volt, valamint Peregi Béla és Főgler 
Laci, akik a finom vacsoráról gondoskodtak. A kö-
zös étkezés után Szabó Andor ny. lelkész szolgált az 
asztal körül ülőknek Isten igéjével. 
 
Felújítások Mosonmagyaróváron 
A mosonmagyaróvári gyülekezetben ezen a nyá-
ron felújításokat terveznek az éppen egy évvel ez-
előtt átalakított imaházban, amely egy családi ház-
ból lett kiépítve. A felújítások a fürdőszobát és az 
imaterem falait érintik. A mosoni gyülekezet 2017 
nyarán is a Balaton mellett, Gyenesdiáson tervez 
nyári tábort tartani (július végén, augusztus ele-
jén), amelyben idén Gyurkó József ny. lelkész fog 
szolgálni. 
 
Búcsú Végh Lászlótól  
Július 26-án tartottunk búcsúistentiszteletet Végh 
László testvérünktől, aki életének 92. évében, 50 
éves házasság után hunyt el. Az istentiszteleten dr. 
Hecker Frigyes prédikált az 2Kor 5,1-10 alapján: 
„Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, 
van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, 
hanem örökkévaló mennyei házunk.” Hamvainak 
sírba helyezése katonai tiszteletadás mellett au-
gusztus 1-én lesz a Megyeri utcai temetőben. 

A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele 
Felsősorban – 2017. július-augusztus 

„Mert a Krisztus szeretete  

szorongat minket…”  
■ Sztupkai Kristóf ifj. vezető 
 
Egy keresztény közösség nem lehet önmagáért élő kö-
zösség. Ez számomra egy alaptétel. Mert ha Krisztus 
szeretete szorongat minket (2Kor 5,14), akkor azt a 
megélésen túl szeretnénk tovább adni. Kilépni kényel-
mes életünk megszokott kereteiből, kilépni a templom 
és a gyülekezet falain túlra és elvinni az örömhírt oda is, 
ahol ezt a krisztusi szeretetet még nem ismerik, és ahol 
az emberek igazi megbékélést, igazi megoldásokat keres-
nek, de nem találnak. Egy keresztény 
közösség feladata, hogy só és világos-
ság legyen ebben a világban (Mt 5,13-
16). Ezt tanulnunk kell. Újra és újra. 
De Isten ezen az úton, ezen a kalan-
don akar vezetni bennünket, hogy mi 
magunk is, a másik felé való szolgálat 
során megszentelődjünk.  
 
Ezt a krisztusi magatartást tanuljuk 
most már több éve amerikai metodista 
testvéreinktől, akik nem csak a temp-
lomuk falait lépik át, hanem a Csendes 
óceánt, kontinens- és országhatárokat, 
és ezzel együtt személyes komfortzó-
nájukat is. Átutaznak a föld másik 
részéről, hogy itt Magyarországon 
hátrányos helyzetű roma gyülekezeteinkben (Kisvaszar, 
Alsózsolca) vagy egyházunk Forrai iskolájában, esetleg 
nem egyházi iskolákban szolgáljanak (Kistokaj, Dombó-
vár). Hogy elmeséljék, elmondják, elénk éljék azt, hogy 
Krisztus szeretete szorongatja őket, és ezt nem tudják és 
nem is akarják magukban tartani.    
 
Ez a lelkület járta át a sokunk által jól ismert Ken 
Hutchens lelkész (a képen szószéken) által vezetett Illi-
nois IMT (In Mission Together) csoportot, akik a Forrai 
középiskolában szerveztek sokadjára angol tábort. Nagy 
öröm volt látni őket, bekapcsolódni a szolgálatba és ta-
nulni azt, hogy mit is jelent igazából a misszió, amikor az 
„én” háttérbe kerül, és a másik ember kerül előtérbe. 

Igazi áldást jelentett a közös istentisztelet is, ahol Donn 
Stephens lelkész hirdette köztünk az igét és, aki az alábbi 
kedves szavakkal emlékszik vissza az imatermünkben 
közösen átélt eseményről:  
 
„Milyen csodálatos élmény volt veletek együtt részt venni az 
istentiszteleten, és az, hogy lehetőségem volt prédikálni a 
pesti gyülekezetben! Köszönöm a lehetőséget és a támoga-
tásotokat mindkettőtöknek (Kristóf és Laci), különösen ne-
ked, László, a fordítást. Tudom, nem volt könnyű, mert néha 
nehéz engem követni. Kérlek, osszátok meg azt az örömö-
met a gyülekezettel és a zenészekkel, amit az ebéd utáni 
zenés ráadás jelentett nekem. Nagyon izgalmas volt, hogy 

megtiszteltetek azzal, hogy a zongorához ülhettem, és vele-
tek játszhattam, miközben ünnepelve felemeltük szíveinket 
és hangunkat. A szívem mélyéig átmelegített. Kívánom, 
hogy legyen újra lehetőségünk találkozni. Talán Isten lehe-
tővé teszi. Tudjatok róla, hogy mindannyiótokat imádságban 
hordozlak, és legyen a tiétek Jézus öröme, életetek útján, 
minden lépésnél. – Donn” 
 
A texasi El Paso városából is több éve érkezik nyaranta 
egy szolgáló csoport, akik a kisvaszari metodista roma 
gyülekezetünkben végeznek missziót gyerekek és asszo-
nyok között, valamint tartanak evangélizációs estéket és 
építik, formálják át az egyház telkén álló régi pajtát Isten 
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AUGUSZTUS IGEHIRDETŐI  
 

AUGUSZTUS 6. GYURKÓ JÓZSEF 
AUGUSZTUS 13. DR. HECKER FRIGYES  
AUGUSZTUS 20. SZTUPKAI KRISTÓF 
AUGUSZTUS 27. DR. HECKER FRIGYES  

 � J É ZUS- KÖ ZPON TÚ 
   � TANÍTVÁNYKÉPZŐ

�  ÉL E TÚJÍTÓ 



 

 

Egyszer otthon minden átmenet nélkül Isten a következő 
bibliai részt juttatta eszembe:  Elmegyek és helyet készítek 
nektek. – Rendben van, mondtam az Úrnak, de ez a rész a 
feltámadásról szól. Ilyen rövid időre kell a lakás? Ez a mon-
dat nem a lakásomra, vonatkozik, ugye? Különben sem 
szeretem azt komolyan venni, ami csak úgy eszembe jut.  
 
Az utána levő napokban  a 30 perces busz-útron  olvastam  
a János evangéliumát folyamatosan. (János 14,1) „Ne nyug-
talankodjatok: higgyetek Istenben és higgyjetek bennem. 
Atyám házában sokak számára van lakóhely.  Most ELME-
GYEK és HELYET KÉSZÍTEK NEKTEK.”  Töpreng-
tem, hogy ez lehet üzenet Istentől, hogy Isten mégis valami 
valami HELYET készít elő nekem? Másnap megint ezt a 
részt olvastam. Jézus aktívan lép a tanítványaiért, hogy le-
gyen helyük. 
 
Ez volt a harmadik alkalom. Na, ez már nem lehet vélet-
len.Sok ember imádkozott a lakás-helyzetemért, és sokan 
segítettek gyakorlati dolgokban. 2 hónap intenzív keresés 
után Feketéné Gánóczi Andi küldött adatot a számítógé-
pen keresztül, hogy nézzek meg egy a lakást. Fel van újítva. 
Az eladóval való második találkozás alkalmával azonban 
kiderült, hogy a lakás a BERENDEZÉSSEL EGYÜTT 
eladó. Először nem is fogtam fel, hogy ez mit jelent a szá-
momra. 
 
Egyedül voltam a lakásban. Tavasszal újították fel az ingat-
lant. Bementem a fürdőszobába. MOSÓGÉP, fürdőszoba-
szekrény, tükör.  A két szobában ÁGYAK, SZEKRÉ-
NYEK, SZŐNYEGEK. Teljesen megdöbbentem. Kimen-
tem a konyhába. HŰTŐSZEKRÉNY. Kinyitottam a kony-
haszekrényt. A fiókokban, polcokon EDÉNYEK, TÁ-
NYÉROK, KONYHAI ESZKÖZÖK. 
 
Minden ODA VOLT KÉSZÍTVE nekem. Az eladó még 
búcsúzóul annyit mondott nekem: A kamrában még van 
néhány dolog, aminek hasznát veheted. Mit gondoltok, 
többek között mi volt a kamrában? KENYÉRPIRÍTÓ…  
Bementem a szobába, letérdeltem a szőnyegre, amit nem 
én választottam, és nem én vettem. Letérdeltem a szőnye-
gen és csak sírtam. 
 
A 24. Zsoltár 1. versében ez áll:  „Az ÚRé a föld és ami 
betölti, a földkerekség és a rajta lakók.” Isten így szólt: Te 
azt szoktad mondani: Minden lakás, pénztárca, és állás Iste-
né. Igazad van. Ez a lakás is az enyém, most egy ideig te 
fogod használni. Örömet szerez nekem, hogy teljes szívvel 
rám akartál támaszkodni. Szívesen segítek bárkinek.  
 
Következő nap újra leborultam a szőnyegre, amiről 2 nap-
pal előtte azt sem tudtam, hogy létezik. Ezt mondtam Is-
tennek: Uram, újra oda akarom adni az életemet Neked. 
Tegyél vele, amit akarsz. Küldj oda, ahova akarsz. Te tény-
leg mindent jobban tudsz. Isten olyan túláradóan megaján-
dékozott, hogy az én konyhafelszerelésemből és az új lakás 
tárgyaiból el tudom látni a Budapest felsőerdősori lelkészla-
kás konyháját Sztupkai Kristóf számára. 
 

(Jávorné Czirbusz Sára) 
 

Zákányszéki csendesnap 2017 
 

A Pesti Körzet Reménység Gyülekezete 2017. július 5-8. 
időtartamban Zákányszéken tartott csendeshetet. 
Nehémiás könyvével foglalkoztunk, melynek központi 
gondolata: „jertek építsük meg Jeruzsálem falait”. 15 és 18 
között mozgott a létszám, más felekezetűek is voltak kö-
zöttünk. Gyakorlatilag minden alkalmat más vezetett a ki-
adott terv szerint. Munkáról, felelősségről, Isten előtti érté-
kességünkről volt szó leginkább, de kijutottunk a 
mórahalmi strandra is. Széder - este és szövetségmegújító 
istentisztelet úrvacsorával zárta a napokat. A panzió mind-
ehhez csodás körülményeket biztosított.  
  
           (Szabó Andor ny. lelkész) 
 

_______________________________ 
 

Látogassatok el ti is Kárpátaljára! 
 

Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam: Kerner Nóra nyug-
díjas szakfordító vagyok. Körülbelül 15 éven át angolok 
misszióját segítettem Erdélyben. Ennek befejeződése után 
a számomra fehér folt, Kárpátalja felé fordultam. Kirándu-
lás(ok)nak indult, de tartós szerelem, elköteleződés lett be-
lőle. Már az első látogatáskor világossá lett, hogy az elsza-
kadt magyarság legmostohább sorsát élik az ott lakó ma-
gyarok. Egymagamban és a legszűkebb barátaimmal közö-
sen sok segítséget vittünk Mezőkaszonyba, és indítottunk 
el némi fejlődést az iskolában és a református gyülekezet 
gyermekfoglalkozásaihoz adtunk segítséget. Fel kellett is-
mernem, hogy egyedül nem vagyok elég hatékony és az 
adományok odajuttatása sokba kerül és nem elég hatékony. 
Ezért kirándulásokat szervezek, mint egy „non profit” uta-
zási iroda. Az adományok határon való átjuttatása normál 
személyi poggyászként a legegyszerűbb. Gond, hogy az 
utasok csak érvényes útlevéllel juthatnak be az országba. 
Miután korlátozottak a lehetőségeim, az óvoda támogatásá-
ra szűkítettem le a tevékenységemet.  
 
A felsőerdősori metodista Reménység Gyülekezettől kapott  
szolid támogatásból 1500 ív fehér papírt és ecsetkészleteket 
vásároltam. Útitársaim pedig kreatív foglalkozáshoz szük-
séges kellékekkel okoztak örömet. Tavaly 72, idén 64 gye-
rek jár óvodába. Igen magas szintű az oktatás minden anya-
gi nehézség ellenére. Kárpátalján  az állam beszüntette a 
gyermekétkeztetés támogatását. A személyzet fizetését az 
önkormányzat nehezen, de kinyögi. Mire van szükség? 
Szinte mindenre! Ezen belül: minden,  a magyarságtudat 
kialakításához szükséges  segédanyagra, pl. mesekönyvek, 
verses könyvek,  mesefilmek,  zenei anyagok. Íróeszközök, 
ecsetek, festékek, zsírkréták, textíliák, bábok. Nagyon hasz-
nos lenne nagyobb mennyiségű vászon nemű ágynemű 
készítésére. A gyermekek délután megvetett ágyakban 
alusznak. Jó állapotú gyermek ruhákra és lábbelikre is szük-
ség van. A legutóbbi utunkon a Reménység Gyülekezetből 
öt fő és a szegedi metodista gyülekezetből egy fő vett részt. 
Ez egy 4 éjszakás, 5 napos út volt. Testvéri üdvözlettel!  
 

(Kerner Nóra)  
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házává. Idén a gyülekezetünkből Hanula Hanga is részt 
vett ebben a misszióban, aki így emlékszik vissza az ott 
eltöltött napokra: 
 

„Azt szoktam mondani, hogy a roma missziós táborokban 
megszűnik a külvilág, nem számít ki honnan jött, mi van mö-
götte. Ez Kisvaszaron sem volt másképp. Csak itt még hozzá-
tett az is, hogy a segítő csoport nagy része amerikai volt. Per-
sze voltak abból vicces helyzetek, hogy nem beszéltük tökéle-
tesen egymás nyelvét, mégsem volt ebből túl nagy gond, hi-
szen a mi közös nyelvünk Kisvaszar és az ottani emberek 
voltak. Az a nagy szeretet, ami körül ölelte az egész tábort. 
Megható volt látni, hogy csüngenek a kissebb-nagyobb gyere-
kek azokon az embereken, akiknek nem értik a beszédét, de 
ez egyáltalán nem akadályozta őket abban, hogy megtalálják 
az utat egymáshoz. Mindezek mellett a gyerekekkel rengete-
get játszottunk, tanultunk, a felnőttek a közös pajtát építették, 
erősítették. Végül minden este összegyűltünk a pajtában, 
hogy közös áhítatot tartsunk. Jó érzés volt már a második 
ilyen táborban azt hallani, hogy mi segítők többet kaptunk 
ettől az egésztől, mint ők tőlünk. Csak ajánlani tudom 
Kisvaszart, mindazoknak, akik feltöltődésre vágynak vagy 
tanulni szeretnének önmagukról és más emberekről vagy 
csak egyszerűen jól szeretnék magukat érezni egy szerető 
közösségben. – Hanga”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy keresztény közösség nem lehet önmagáért élő közös-
ség. Továbbra is alaptétel ez a mondat. Ennek újrafelfede-
zésében és elmélyítésében segítettek 2017 nyarán is ameri-
kai testvéreink, de a nyárnak még nincs vége. Mert az arat-
ni való sok… (Mt 9,35-38). Augusztusban az óbudai gyü-
lekezet mellett a felsőerdősori gyülekezetünk is Tudós-
puszta tábort szervez Kürtöspusztára, ahogy az már mind-
két fővárosi gyülekezet életében hagyománnyá vált. A 
2010-ben kezdett missziós sorozat folyamatosan erősödve 
és új lendületet kapva, új vezetőséggel, végtelenül lelkes 
fiatal tagokkal kiegészülve megy tovább egy olyan telepü-
lésen, ahol a helyiek azt élik meg, hogy mindenki lemon-
dott róluk. Bizonyságtevő jelenlétünk alapüzenete pedig, 
hogy Isten senkiről nem mond le. Ezt szeretnénk megélni 
és hirdetni családjainkban, gyülekezetünkben, egyházunk-
ban és azon túl is. Mert Krisztus szeretete szorongat min-
ket! 
 

TUDÓSPUSZTA TÁBOR: 2017. AUG. 7-10.  

_______________________________ 
 
Egy évvel ezelőtt nyáron betegedett meg lelkészünk Jávor 
Ferenc. Jól emlékszünk még arra, ahogy az istentiszteletek 
végén 15-en, 20-an vagy még többen a közösség körbeült, 
imádkozott, közbenjárt. Ferit az Úr elszólította, felesége Sári 
egyedül maradt. De Isten gondoskodását megéli az azóta 
eltelt időkben, erről szól az alábbi bizonyságtétele, amely szá-
munkra imameghallgatás is az elmondott fohászokra. 

_______________________________ 
 

Isten gondoskodása 
 

„Jó és igazságos az Úr, OKTATJA a bűnösöket az Ő 
útjára. Az alázatosokat   VEZETI, hogy mi a helyes, 
és MEGTANÍTJA őket Isten útjára. Isten minden 
útja szeretetteljes és hűséges azok felé,  akik megtart-
ják szövetségét. A Te nevedért , Uram, bocsásd meg 
bűneimet, bár sok van. Ki az az ember, aki féli az 
Urat? Isten VEZETNI fogja, hogy MELYIK ÚTON 
JÁRJON.”  
       (25. zsoltár 8-12. vers) 
 
2016 augusztusában a gyülekezet leLkésze, Jávor Ferenc  
hét hetes rövid betegség után Istenhez költözött.  Feri 
elmenetele nagyon fájdalmas és mély tapasztalat volt mind 
az én számomra, mind a család számára.  Nagy vesztesé-
get jelentett a felsőerdősori metodista gyülekezet számára 
is. Mint lelkészfeleség egy ideig a lelkészlakásban marad-
tam, és próbáltam segíteni a gyülekezetnek a lelkész nélkü-
li  időszakot  túlélni  a mindennapi feladatok során. 
 
Tamás, Bence és Attila fiammal együtt eladtuk a család 
ingatlanát, hogy lakást tudjak belőle venni magamnak. 
Megérkezett Feri utódja, Sztupkai Kristóf és én április 
végén albérletbe költöztem – Luka Ircsi kedvesen felaján-
lotta a lakását egy időre.  
 
Úgy döntöttem, hogy a dupla ágyunkat, egy tolóajtós nagy 
szekrényt Kristófra hagyom, nem tudva, milyen körülmé-
nyek közé kerülök. A ruháim, könyvek, iratok, fényképek, 
konyhai eszközök – ennyi. Bútorok? Szőnyeg? Ki tudja, 
hova kerülök. 
 
Tárgyaink elhasználódnak egy idő után. Ez természetes. 
Az autónk véglegesen lerobbant a férjem temetése előtti 
napon.  Azután a mikrosütő.  2016 novemberben  mosó-
gépet kellett vásárolnom, amit fel is ajánlottam az új em-
bernek, akit vártunk a lelkészlakásba.  A hűtőszekrény  is 
öregszik. A kenyérpirító is kilehelte lelkét.  
 
Özvegyként gyakran borultam le az úr előtt, ami korábban 
nem volt rám ennyire jellemző.  Többször mondtam Is-
tennek:  Mutasd meg nekem mit akarsz az éltemmel! Nem 
tudom mi fog történni velem egy, öt vagy 10 év múlva. 
Mutasd meg, hova költözzek! Mutasd meg melyik lakást 
szánod nekem! Általában úgy üzen nekem Isten, hogy a 
Bibliát tanulmányozom, és azután arról eszembe jut vala-
mi. Mivel  sok ideig utazom a munkahelyemre, hosszabb 
szakaszokat is olvasok többször. 
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