
 

 

„Jézus Krisztus tanítványait nevelni, hogy megváltozzon a világ!” 
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SZÜNTELEN IMÁDKOZZATOK! 
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IMÁDKOZZUNK  
ALKALMAINKÉRT,  

A SZOLGÁLATOKÉRT,  
JÉZUS MELLETTI DÖNTÉSÉRT,  

MEGTÉRÉSÉRT, SZABADULÁSÉRT!  
 

IMÁDKOZZUNK  
A BETEGEKÉRT, GYÓGYULÁSÉRT  

SZENVEDŐKÉRT, VIGASZTALÁSÉRT 
ÉS AZ IDŐSEBB TESTVÉREKÉRT!  

 

2017. JÚNIUS 
 

• Június 1. Vezetőségi megbeszélés 

• Június 4. Pünkösdvasárnap 

• Június 5. Pünkösdhétfő 

• Június 16. Illinois-i metodisták érkezése 

• Június 19-23. Angol Tábor (Forraiban) 

• Június 18. Gyülekezeti ebéd 
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

ELŐREKINTÉS 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 

Az országos MIX ifjúsági nyári tabor 2017. július 
10-14. között lesz Dömösön! A nyár végén augusz-
tus utolsó napjaiban lesznek a Férfi Csendesnapok 
Györkönyben, amelyet Gyurkó József és Hecker 
Frigyes szerveznek.  Időpont: 2017. augusztus 31 – 
szeptember 3. 

*** 

 

Gyülekezetünk tinijei számára ősszel Sztupkai 
Kristóf vezetésével konfirmációs csoport indítását 
tervezzük. Kérjük az érdeklődőket, hogy keressék 
Kristófot! Kristóf is keresni fogja őket! :) 
 

*** 

 

A nyári hónapok során minden vasárnap hirdetni 
fogjuk, hogy rendkívüli céladománygyűjtést tar-
tunk az imatermünk őszi felújítására, amelynek 
során mindenekelőtt a fűtést szeretnénk 
korszerűsíteni és a padlót tervezzük javítani! Az 
adományokat előre is köszönjük!!! 

 

PARTNERGYÜLEKEZTI HÍREK 

 

PARTNERGYÜLEKEZETI  
LÁTOGATÁS ÉS ANGOLTÁBOR 
 
Június 16-24. között újra körzetünkbe érkezik 
Ken Hutchens lelkész és 8 fős In Mission 

Together („Együtt a misszióban”) missziós csapa-
ta, az Illinois állambeli Embarras River partner 
kerületből.  A csoport a Forrai metodista közép-
iskolában fog angol tábort tartani. A gyülekezeti 
vendégfogadást Sztupkai Kristóf koordinálja (szállás: 
a Felsőben és a Múzeum körúti Forrai épületben 
lesz). Az iskolai részt Pásztor Zsófia iskolalelkész ko-
ordinálja .  

 
Segítők, önkéntesek jelentkezését  
várjuk Sztupkai Kristófnál!   
 
Június 18-án vasárnap a csoporttal érkező Don 
Stevens amerikai lelkész vendégszolgálatát fog-
juk meghallgatni az istentiszteleten. Amikor terv 
szerint közös gyülekezeti ebédre is együtt mara-
dunk! Önálló a csoport, de külsős segítők is lesz-
nek: Vadászi Dani, Szabó Zsuzsi, Csics Szandi, Ed 
és Heather Durham. Valamint a gyülekezetből: 
Főgler Laci, Lakatos Lilla és Viki, valamint 
Sztupkai Kristóf egy-egy délután. Fő koordinátor 
Sztupkai Kristóf.  

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

Pünkösd 2017 
„Az igaz ember hitből él!” 
 
Nyüzsgő életet hoztak a meto-
disták a Fasoron megrendezett 
ökumenikus pünkösdhétfői nap-
ra.  A metodista pavilon éppen 
az evangélikus templom kijára-
tával szemben kapott helyett, a 
jól berendezett sátorban a gyereksarok kis asztal-
kái, székei, középen a könyvasztal, a másik sarok-
ban a vendéglátás fontos kellékei foglaltak helyet: 
kávé, limonádé, sütemények, szendvicsek. Jó volt 
metodistának lenni ezen a napon. Egy aktív közös-
ség mutatkozott be, reggel kilenctől délután ötig a 
munkatársak, segítők jó hangulatú sokasága vett 
körül minket. A naphoz jelentős részben hozzájá-
rultunk ezen felül is: a Bolyki testvérek és a kecske-
méti adventisták Reformációs Séta c. interaktív ki-
állításának meghívásával, és nem utolsó sorban a 
németországi metodista sátormisszió szolgálataival 
(ugrálóvár, mobiltemplom). Nagy élmény volt, teli 
van hálával a szívünk, hogy Luther, Kálvin és 
Wesley nyomdokain járva ma is tapasztaljuk a Lé-
lek „mozgatását”, frissítő lendületét, bátorító erejét. 
Hatalmas köszönet mindenkinek, aki imádkozott 
értünk, személyesen szolgált, jelen volt! (KAL)  
 
Lehet közösen, közösségben és családias hangulatban 
ünnepelni pünkösd ünnepét! A budapesti Reformációi 
emlékparkban szervezett pünkösdhétfői együttlét meg-
mutatta, hogy egy igazán felszabadult és sokrétű ünnep 
is lehet a pünkösdi találkozás. Egy példaértékű alkalmon 
jártunk. A Budapest VII. kerület gyülekezeteinek szerve-
zésében Erzsébetváros baptista, evangélikus, metodista 
és református gyülekezetei együtt ünnepelték pünkösd 
ünnepét, valamint a reformáció ötszázadik évfordulóját. 
De nem csak a kerület volt jelen, hanem a város számos 
más gyülekezete, többek között a pesti evangélikusok is 
csatlakoztak a közös ünnephez, így valódi ökumenikus 
közösségben élhettük át pünkösd üzenetét. „Mert az 
igaz ember hitből él” (Gal 3,11) alapján Gáncs Péter 
evangélikus elnök-püspök igehirdetésében hangsúlyozta, 

hogy az első pünkösdkor nem 
valami elvonatkoztatott nyel-
ven szólaltak meg a tanítvá-
nyok, hanem „úgy szólt az ige, 
hogy mindenki a saját nyelvén 
értette meg Isten üzenetét. Ez 
az a fantasztikus csoda, ami a 
pünkösd lényege és ezt ismer-
te fel a reformáció is: anya-
nyelven kell, hogy megértsem, 

hogy mit akar velem az Isten”. A minden korosztályra 
gondoló egész napos rendezvény bebizonyította, hogy 
egy egyházi ünnep túlmutathat a megszokott határokon. 
A gyermekekre gondolva a szervezők ugrálóvárral, játé-
kos foglalkozásokkal, állatsimogatóval és aszfaltrajzolás-
sal is készültek. A park mentén a gyülekezetek pavilon-
jai, reformációi nyomda, és a Gyülekezeti és Missziói 
Osztály sátra is helyet kapott, de jelen volt a Luther, a 
Kálvin és a Harmat Kiadó is. És ha már a reformátorok 
szóba kerültek, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a 
Reformátorok sörén kívül magukkal a reformátorokkal 
is találkozni lehetett, ugyanis interaktív módon ismerhet-
ték meg a gyülekezetek tagjai és az arra sétálók a refor-
máció üzenetét és annak korát. A zenét kedvelők is igazi 
csemegében részesülhettek: a Bolyki Brothers, a Korál-
sziget és a Szélrózsa Band is színpadra állt. A gimnázium 
dísztermében a reformáció emlékév kapcsán két fórum-
beszélgetést is szerveztek. Csepregi András moderálásá-
val Gáncs Péter, Khaled A. László, Kübler János és So-
mogyi Péter a reformáció üzenetéről beszéltek. A másik 
fórumbeszélgetésen Galambos Ádám kérdései alapján 
Kodácsy Tamás, Kodácsy-Simon Eszter és Mohos Gá-
bor az ökumené lehetőségeiről, valamint az egyház mai 
kihívásairól folytattak disputát. Az egész napos rendez-
vényről – melynek Erzsébetváros Önkormányzata és a 
Pesti Evangélikus Egyházmegye voltak a kiemelt támo-
gató – az evangelikus.hu kérdésére Gáncs Péter elnök-
püspök elmondta: „Öröm, hogy olyan pünkösdi ünne-
pet élhetünk ma át a Fasorban, ahol a családi együttlét, a 
gyülekezeti közösség és a jó hangulat egyszerre jelen 
van.” A reformáció ötszázadik évében szervezett közös 
pünkösdi ünnep kapcsán csak abban bízhatunk, hogy ez 
nem egy egyszeri alkalom volt, hanem lesz folytatás…  
           (Galambos Ádám) 
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A NYÁRI IDŐSZAK IGEHIRDETŐI  
 

JÚNIUS 4. DR. HECKER FRIGYES 
JÚNIUS 11. SZTUPKAI KRISTÓF 
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JÚNIUS 25. GYURKÓ JÓZSEF 
 
JÚLIUS 2. DR. HECKER FRIGYES 
JÚLIUS 9. GYURKÓ JÓZSEF 
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lásom feletti örömet. Így felnőtt fejjel jöttem rá, hogy az 
akkori szenvedésem egy szívbe hulló mag csírája lehe-
tett. Krisztusért, az evangéliumért való szenvedéseinket 
azért engedi meg Isten, hogy mások életet nyerhessenek. 
Jézus önként vállalta értünk a szenvedést, kereszthalált, 
hogy feltámadása által mi is életet nyerjünk. Jutalmat 
nem ígért érte neki senki. Ő viszont bennünket szenvedé-
sünkért bőségesen megjutalmaz: örök élettel – „aki 
mindvégig kitart, az üdvözül.” (Mt.24,13) 
 
A nyolc boldogmondást keretbe foglalja a „mennyek 
országa” kifejezés, amit az elsőben és az utolsóban olva-
sunk és ami Isten uralmát jelenti már itt, ebben az élet-
ben is, és ahol Isten az Úr, ott mennyei boldogság van. 
   

(Vályi Györgyi igehirdető) 
 

_______________________________ 
 

Engedd el a korlátot! 
 

Idős nénit vittünk le az emeletről. Hárman fogtuk a széket, 
amiben ült. Minden lépést ki kellett számítani, nehogy kibil-
lenjen az egyensúlyból. Erőlködtünk, izzadtunk rendesen. 
Egyszer csak Dédi váratlanul elkapta a lépcsőházi korlátot, 
mivel bizonytalannak érezte a helyzetét, de éppen ettől a 
mozdulattól esett ki majdnem a székből. Meg kellett kérni, 
hogy engedje el a korlátot. Valahogy így van ez a reformá-
cióval is. Isten hordoz, visz minket. Ő tudja honnan hová 
akar eljuttatni: 
 
– halálból az életbe, 
– megkötözöttségből a szabadságba, 
– törvényeskedésből a hit általi életbe, 
– rajongásból a józanságba, 
– emberközpontúságból a Krisztus-központú hitbe, 
– konformista, anyagias vallásosságból Isten szeretetébe, 
– öntörvényű libertinizmusból egészséges mértékletességre, 
– magunk körül forgó egyházasdiból a kilépő misszióba. 
 
Testvér, engedd el a korlátot! Szolgáltasd ki magad annak, 
akitől minden jót kaphatsz. „Minden forrásom belőled fa-
kad.” (Zsoltár 87,7) 
 

(Szeverényi János evangélikus missziói lelkész) 
 

—————————————————————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waiting our American friends in June we would like to 
learn a better English. For practicing here is a good 

article about Bible Reading in summer time! 
 

5 Simple Ideas for Summer Bible Reading 
Summertime is especially hard when it comes to 
consistency in Bible reading. Kids are out of school. 
Vacations are taken. Churches typically don’t have any 
“structured” Bible studies. Small groups frequently take 
a break. So…what options are there for a Bible study 
that fits into a summer schedule and can be completed 
in eight weeks?  
 

Idea #1: Hang Out with One Short Book 
It is a perfect plan for summertime. Most books of the Bible 
can be read – in their entirety – in less than 30 minutes. In 
case you don’t have a chance to listen to the episode, here’s 
the ulta-nutshell version: Choose a short book (some 
possibilities: Philippians, Ephesians, Colossians, II Timothy, 
James, I Peter, or I John). 
 

Idea #2: Survey Several Short Books 
This is somewhat similar to the first one, except you’re simply 
getting a high-level overview of several books. Basically, 
choose eight short books. Read one, every day for a week. Jot 
a one-paragraph summary. Do the second book during Week 
2. Eight books…eight weeks. By the way – This is a fan- 
tastic one to do with a few friends. Grab coffee or lunch once a 
week and discuss the big themes – and the details that stood out 
– as you’ve each read the same book each day for a week. 
 

Idea #3: Survey the “Minor Prophets” 
The last 12 books of the Old Testament are largely ignored. 
(Except Jonah. ) These guys have a lot to say. And nine of the 
12 are really short. Take eight of the nine (or lengthen this to 
nine weeks) and read one each week, just like in Idea #2. 
NOTE: In the episode I mention how helpful it is to get a bit of 
context when reading the prophets. When was this written? 
What was going on the in the world? What was happening 
with Israel? If you have a study Bible, most likely you’ll find a 
summary at the beginning of the book. 
 

Idea #4: Soaking in the Psalms 
Eight weeks. 150 Psalms. Reading 3-4 each day will leave 
some “wiggle room” for the days when you come across a 
long one (Can you say “Psalm 119?”) or simply find one you 
want to hang out in for the day. Remember that the Psalms 
are mostly poetry and song lyrics. I often say “The Psalms are 
meant to be experienced and prayed more than studied and 
analyzed.” 
 

Idea #5: The “Modified” New Disciple 
Challenge I lay out a 4-Month New Disciple Challenge.  

Even cutting the timeframe in half is very enjoyable and super 
beneficial. Here are the nuts-n-bolts: Focus on Matthew, Mark, 
Luke, John, and Acts (first five books of the New Testament) Read 
Matthew, Mark, Luke and John each for a week. In between each 
one, read Acts for a week. In case you’re wondering, to read 
through each of these five books once in a week is about 15-20 
minutes a day. Matthew and Acts might be five minutes mo-
re. I encourage you to take one of these five ideas and run 
with it. And have a wonderful summer! 
     (keithferrin.com) 
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Szabó Vilma Katalin  

(1925-2017) 
 
A 92. élettévében elhunyt nagynéném 52 esztendőn át volt 
a Metodista Egyház Budapesti (Pesti) Körzetének kántora. 
Mivel szolgálatát hűségesen látta el, és a gyülekezetnek 
tagja is volt, méltó dolog megemlékezni róla. 
 
A kántor együtt dalol a gyülekezettel. Éneket tanít, vezeti 
az éneklést. A metodista énekeskönyv rendkívül gondosan 
megválogatott evangéliumi imádságoskönyv, amely gyűjt a 
régi korok és a modern idők énekeiből, vesz a magyar és a 
nemzetközi kincstárból és a különböző keresztyén feleke-
zetek anyagából egyaránt. A szövegek egy bizonyos lelki 
többletet adnak a hívő embernek, amihez csak ráadás az 
énekelni szeretőnek a ritmus és a dallam. Ebből követke-
zik, hogy a kántor ilyen értelemben többet kap a gyüleke-
zetben, és keresztanyámnak – mert az is volt számomra a 
„Kati néni” – szüksége volt erre a többletre. A közösség 
úgy lesz közösség, hogy adunk és kapunk. És neki, a hosz-
szú évtizedeken át egyedülálló nőnek erre a közösségre 
szüksége volt. 
 
Amikor Dr. Lakatos Judit tartotta a százéves gyülekezetről 
az előadását, kétszer melegedett át a szívem. Először, ami-
kor édesapám és húga korosztályának általam hallomásból 
ismert kedves figuráihoz jutott el a történész, másodszor 
pedig akkor, amikor már az én személyes emlékeim gyüle-
kezeti alakjai jöttek sorra. De nagynénémnek, ez a több, 
mint félévszázada elképzelhetetlenül több embert, látoga-
tókat, testvéreket, barátokat, lelkészeket, szuperintenden-
seket, püspököket és ökumenikus istentiszteleteket jelen-
tettek. 
 
Szabó Vilma Katalin életkora, gyülekezeti évtizedei nehéz 
időkre estek. Számára a pesti metodista imaterem, az ah-
hoz való ragaszkodás a megtartatást jelentették. Azt hi-
szem, kijelenthetjük róla, hogy tudott adni. Így talán Jézus-
sal együtt elmondhatjuk, „megtette, ami tőle „telt”. 
 

(Szabó Andor ny. lelkész)  
 

Boldognak lenni... 
A pesti körzeti pásztorkör áprilisi találkozóján, a Nagy-
hét szerdáján a Hegyi Beszéd boldogmondásaival (Mt 
5) foglalkoztunk, azt kutatva, hogy az Újszövetség élet-
gyakorlatában Jézus hogyan tanít minket az ősi emberi 
vágyról, a boldogságról, illetve annak kereséséről. Az 
alábbiakban folytatjuk ezt a közös igetanulmányt. 

 
_______________________________ 

 
„Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, 

mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok,  
ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és  
hazudozva minden rosszat rátok fognak. Örüljetek  
és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalma-
tok. Így üldözték előttetek a prófétákat is.”  
(Mt5,10 -12)  
 
A kettőnek hallatszó boldogmondás valójában egy, mert 
az igazság maga Jézus, aki így vallott magáról: „Én va-
gyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az 
Atyához, hanemha énáltalam.” (Jn.14,6) Boldogságot 
ígér azoknak, akiket miatta gyaláznak, üldöznek, rágal-
maznak. Nem jövő időben halljuk ígéretét, hanem jelen 
időben. A boldogság már most, itt, ebben az életben a 
miénk lehet, mert aki vállalja Krisztusért, az Ő evangé-
liumáért  a szolgálatot, a szenvedést, azt Ő boldogsággal 
jutalmazza meg. Ez a boldogság hitből fakad, hittel kap-
csolódhatunk Istenhez, aki hit által adja a boldogságot 
és megígéri, hogy az érte szenvedőnek helye lesz a 
mennyben. 
 
Isten boldogságot ígér, boldogságra hívja azokat, akik 
Krisztus nevéért, az igazságért készek szenvedni. Krisz-
tus keresztjét hordozni nem a saját bűneink, helytelen 
cselekedeteink következményeként adódó fájdalom és 
nem is a betegségeink, hanem az evangélium, amiért 
Jézus kereszthalált halt.  Jézus azt mondja, hogy ez nem 
népszerű szolgálat. Aki őszintén hirdeti az evangéliu-
mot, arra megaláztatás, üldöztetés várhat, de nagy lesz a 
jutalma a mennyben.  
 
És miért gyűlöli a keresztyéneket a világ? Mert a Krisz-
tust követő, új életet kapó, új értékrend szerint élő em-
ber mellett a bűn még szembetűnőbb. A sötétség nem 
viseli el a világosságot. Jézus, a világ világossága, Őt 
nagypénteken megfeszítették. „Nem nagyobb a szolga 
uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fog-
nak.” (Jn.15,20) Magam is megtapasztaltam már kisis-
kolás koromban azt az örömet, boldogságot, amit jutal-
mul kaptam, mert megvallottam hitemet, bár egy egész 
tanári kar nevetett ki. A ’60-as évek végén lehetett, ami-
kor a templomban úgy értettem, hogy az iskolában lehet 
jelentkezni hittanra. Bekopogtam a tanáriba, előadtam, 
hogy hittanra jelentkeznék. Kórusban nevettek. Megszé-
gyenülve, mint akit leforráztak kullogtam haza. Otthon 
elmeséltem nagyszüleimnek, és már az nagy boldogság-
gal töltött el, hogy láttam az arcukon a gyermeki hitval-
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