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• Október 1. Úrvacsorai istentisztelet 

• Október 5-8.  In Mission Together partnerkap- 
    csolati konferencia Prágában 

• Október 15. Hálaadó ünnep közös ebéddel 

• Október 21. Országos hálaadónap a 65 éves  
     alsózsolcai metodista gyülekezetben 

• Október 28. MIX dicsőítő szeminárium a 
 Kiscelliben 

• Október 28-29. Házashétvége 

• Október 28-31. Ünnepi reformációs sorozat:  
 Reformáció a zsoltárok hangján  
 

• November 5. Úrvacsorai istentisztelet 

• November 7-10. Lelkésztovábbképző 

• November 11. Wesley Teológiai Nap a Názáreti 
 Egyház központjában (Egressy u. 100.)  

• November 15. Fiatal felnőttek találkozója 
 (helyszín Császár Juditnál) 

• November 18. MIX nap a Felsőben – Országos 
 őszi ifjúsági találkozó 
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VISSZATEKINTÉS 
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Őszi hálaadó 
Október 15-én volt az idei hálaadó ünnepünk, ame-
lyen az igehirdetés szolgálatát Pásztor Zsófia lelkész 
végezte, az Óbudai Gyülekezetből. Igehirdetésének 
részletét közöltük le hírlevelünk címlapján. Az ünne-
pen mintegy ötvenen voltunk együtt, az istentisztelet 
után közös ebédre is maradtunk. 

 
Partnerkapcsolati konferencia 
Az "In Mission Together" ("Együtt a misszióban") 
program keretében amerikai és közép-európai meto-
dista partnerek találkoztak Csehország fővárosában, 
Prágában. A kétévente megrendezésre kerülő találko-
zó első alkalommal volt Európában. Az egyik legna-
gyobb delegáció Magyarországról érkezett, a több 
mint tízfős csoportot Sztupkai Kristóf magyar partner-
kapcsolati koordinátor vezette. A magyar csoport 
vasárnap este érkezett haza, sok-sok élménnyel és 
inspiráló találkozásokkal gazdagodva. A 4 napos kon-
ferencián Dick Arnold amerikai koordinátor bejelen-
tette, hogy az év végétől átadja szolgálatát Matt 
Elliottnak, aki ugyancsak jó ismerője a közép-európai 
országok metodista egyházainak. Matt több éven át 
Romániában volt misszionárius, első gyermeke Ma-
gyarországon, Debrecenben született. Isten áldását, 
szeretetét kívánjuk új szolgálatában, amelyet Dickhez 
hasonlóan laikusként fog végezni.  

 
Református-evangélikus emlékzsinat 
A Fasori evangélikus és református templomok adtak 
helyszínt október 13-án a reformáció kezdetének 
500. évfordulóján megrendezett ünnepi istentiszte-
letnek és emlékzsinatnak. „Valójában csak Isten szá-
mít, ezért ünnepelhetünk félévezredes jubileumot!” - 
fogalmazott az ünnepség kezdetén a Fasori evangéli-
kus templom lelkésze, Aradi György. A 10 órakor kez-
dődő úrvacsorás istentiszteleten az evangélikus 
templomban dr. Bogárdi Szabó István református és 
Gáncs Péter evangélikus püspökök prédikáltak. Az 
ünnepi zsinatra délután a református templomban 
került sor, előadások és köszöntések kíséretében. 

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

Bizalom, hála, felelősség 
■ Pásztor Zsófia lelkész  
 
A hála nem csak egy érzés, egy rövidebb-hosszabb idő 
után elmúló érzelmi reakció arra, amink van, amit birto-
kolunk. A hálás szív jó esetben indít valamire, felelőssé-
get ébreszt. Miki fiunk kb. egy éve ősszel elhatározta, 
hogy szeretne egy saját autót. És hiába vitatkoztunk vele 
és érveltünk józanul, megszervezte, hogy nyáron Német-
országban munkát vállal. Dol-
gozott, küzdött, gyűjtögetett, 
és vett egy helyes, kis, öreg 
Golfot. Nagyon szép azt látni, 
hogy milyen gondosan és fele-
lősen intézi az ügyeket az au-
tója körül, hogyan tartja tisz-
tán és rendben. Amink van, 
amit kaptunk vagy önerőből 
elértünk arra késztet, hogy 
meg is őrizzük, sőt jól gazdál-
kodjunk vele. A hála nem ma-
rad tétlen, amiért hálásak va-
gyunk, azzal szeretnénk jól 
bánni, felelősen, tudatosan 
vigyázni rá, sőt tovább építeni, 
gazdagítani, növelni, megsok-
szorozni. Ez így természetes, 
ez a küldetésünk. Ez az emberi program van belénk ül-
tetve. Eredetileg. 
 
A hála és a felelősség összetartozik. És eredetileg a bizal-
mi kapcsolat is része ennek az összefüggésnek. Pál apos-
tol minden levelét azzal kezdi, hogy hálát ad a címzette-
kért Istennek. A Krisztus iránti szeretete kiterjed a test-
vérekre is, és ez a szeretet, értük érzett hála, felelősséggel 
tölti el az apostolt, hogy gondoskodjon a lelkükről. 
 
Be kell vallanom, hogy az utóbbi napokban nehéz volt 
arra gondolnom, hogy hálaünnepen hitelesen kellene 
beszélni, hálára buzdítani. Nem a saját életemmel van 
bajom, ha csak a szűkebb környezetben nézek körül, 
minden okom megvan a hálára. Család, munka, egész-
ség, kitűnő körülmények, kihívások és eredmények, min-
den rendben. De ha távolabbra is kitekintek, akkor elke-

serítő, kilátástalan helyzetekkel találkozom. Sok rettene-
tes igazságtalanság, embertelenség, zűrzavar és szétesés. 
Naponta találkozom nehéz sorsú fiatalokkal, akikért 
megszakad a szívem, de tehetetlen vagyok. Látok felnőt-
teket, családokat, akik nem tudnak nem rosszul dönteni. 
Kényszerpályán rohan az életük, és emberi számítás sze-
rint semmi esély a változásra. És látom ezt a ránk bízott 
földet, a természeti értékeket, gazdagságot, kincseket 
megsemmisülni, romba dőlni, bár csak messziről látom, 

mert egyelőre közvetlenül körü-
löttünk, minden csillog-villog, 
erősen tartja magát, kiszolgálja a 
nyugati városi embert. 
 
Aztán ez a sokszor olvasott és 
magyarázott talentumos példázat 
választ adott az elkeseredésemre. 
Annyival kell gazdálkodni, felelő-
sen, jól bánni, amennyit kaptunk. 
És nem keverhetjük össze a sze-
repeket, a gazda nem mi va-
gyunk. A ránk bízottak körül van 
dolgunk, de az egész megváltás 
nem a mi feladatunk. Ezt már 
megoldotta Isten, mert úgy sze-
rette ezt a világot, hogy elküldte a 
Fiát, hogy el ne vesszen, hanem 
üdvözüljön, megmeneküljön ez a 

világ. A megváltás már megtörtént, a mi részünk az, 
hogy készek legyünk nyitott szemmel és érzékenyen for-
golódni ebben a világban. Képesek legyünk észre venni 
mindent, amit ajándékba kaptunk, és meglátni mindezek 
mögött a bennünket féltőn szerető Istent. Legyen időnk 
rácsodálkozni mindenre, amiért hálásak lehetünk Neki. 
Fogadjuk bizalommal az ajándékait, és örömmel, termé-
szetes lelkesedéssel lépjünk bele a feladatokba is, amiket 
ránk bíz. A fáradozás, az erőfeszítés és a küzdelem ered-
ményeket hoz, ez ismét hálával tölt el, újabb késztetést 
ad, hogy felelős részesei legyünk Isten munkájának. 
 
A társadalmi felelősségvállalás, az ökotudatos gondolko-
dás nem a megváltás, viszont a következménye, túlcsor-
dulása annak a hálának, ami Krisztus megváltó művéért 
a szívünkben ébred. Ámen. 
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minden áldásának, legyen az földi vagy örökkévaló, igazi 
alapja az Úr Jézus Krisztus, az ő igazsága és vére, amit 
cselekedett és elszenvedett értünk. És „más alapot” eb-
ben az értelemben „senki sem vethet” [1Kor 3,11]: sem 
apostol, sem mennyből jövő angyal. [Gal 1,8] Az ő ér-
demei által azonban bármit teszünk az ő nevében, az jó 
jutalom alapja lesz azon a napon, amikor „mindegyik 
majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan”. 
[1Kor 3,8] Éppen ezért „ne a veszendő eledelért fára-
dozz, hanem az örök életre megmaradó eledelért”! [Jn 
6,27] Ezért „tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe 
esik” most, „és amihez erőd van”! [Préd 9,10]  
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Beszámoló a Teen Challenge 
romániai utunkról 

 
Szeptember végén lehetőséget kaptunk, hogy ellátogas-
sunk a Romániába a Teen Challenge központba. A Teen 
Challenge Befogadó Ház Alapítvány munkatársai közül: 
Hecker Christiane (magyarországi vezető), Németh Edit 
és férje Németh Mihály vettek részt. Sofőri szolgálatra 
Molnár Tivadar baptista testvérünket kértük fel, aki ezen 
felül tolmácsunk is volt az úton, mivel anyanyelvi szinten 
beszéli a román nyelvet. 

Szeptember 26- án szombaton indultunk, szinte az egész 
nap elment az utazásra, 12 órát utaztunk Bukarestig, ahol 
a férfi terápiás otthonban fogadtak minket, ott lettünk 
elszállásolva. 27-én vasárnap bemutatták az intézményt, az 
egyik helyi munkatárs vezetett körbe minket és bemutatta 
a terápiás rendszert, amiben dolgoznak. Ottlétünkkor 8 
bentlakó férfi volt különböző függőségekkel, alkohol és 
kábítószer problémákkal.  

Délután átmentünk a női rehabilitációs otthonukba, ami 
egy különálló intézmény pár kilométerrel odébb, nagyon 
szép, modern épület, pár hónapja került megvételre, több 
évnyi imádság után, Istennek legyen hála érte. Ezután is-
tentiszteletre indultunk, egy olyan gyülekezetbe, aminek 
egy gyártelep ad otthont. 8 éve a romániai Teen Challenge 
hozta létre 20 fővel, mára 400-500 tagot számlál, akik kö-
zül mindnyájan valamilyen módon kapcsolódnak a Teen 
Challengehez. Nagyon jó érzés volt a függőségekből, meg-
kötözöttségekből szabadult fiúkkal-lányokkal és hozzátar-
tozóikkal együtt dicsérni az Urat. Ott a gyülekezetben 
imádkoztak a munkánkért és a hazánkért, Magyarország-
ért, több százan voltunk, nagyon megható pillanat volt. 

28-án hétfőn bizonyságtételeket hallottunk, a férfi és női 
otthonban lakóktól és mi is bemutattuk a Magyarországon 
végzett munkánkat a férfi és a női otthonban is, elmond-
tuk terveinket, hogy mi is nagyon szeretnénk egy ilyen terá-
piás otthont létrehozni Budapesten. Délután utcamisszióra 
indultunk Roberttel, aki évek óta végez utcai munkát Buka-
restben, ő maga 8 évet ült börtönben, ott a rácsok mögött 
megtért és elhatározta szeretné Istent szolgálni. Először a 
város közepén, erdőben élő, sátrakban lakó családokat 
látogattunk meg. Fájó szívvel hallottuk, az erdőben élő 5-6 
család között egy újszülött csecsemő is van. Második hely-
szín egy temetőn át vezetett, a kerítésen átmászva lehetett 
bejutni a nyomortelepre, ez volt az egyetlen út, a temetőn 

át. Az ott élők bádogokból, fahulladékból összetákolt vis-
kókban laknak, de Isten jelenléte még itt a nyomorban is 
kézzelfogható volt. A családok a hulladékokból a házaik 
mellett saját kis kápolnát eszkábáltak, hogy ott együtt tud-
ják dicsérni az Urat. 

Ezután még egy lakókocsiban élő családként funkcionáló 
társasággal találkoztunk. A család tagjai egy 8 éves és egy 
15 éves gyerekből és egy férfiből álltak. Vérszerinti kötelék 
nincsen köztük, hiszen a gyerekek szülei drogosok, alko-
holisták, előlük menekültek el, ide a lakókocsiba. 

Mind az utcai, mind a terápiás otthon fenntartását adomá-
nyokból látják el, mindezt Európa egyik legszegényebb 
országában. Munkatársaik gyógyult szenvedélybetegek, 
akik maguk is nagyon mélyről jöttek. Nagyon jó volt látni, 
hogy az Úr mekkora munkát végez ezeken az embereken 
keresztül. A Befogadó Házból két tinédzsert is magunkkal 
vittünk Romániába: Horváth Esztert (16 éves) és lakatos 
Bálintot (18 éves). Bálint szavai az útról: „Ebben a 3 nap-
ban megtanultam mi az a szeretet, hogy milyen, amikor 
szeretetet adsz vagy kapsz. Mikor törődnek az emberrel és 
érzed, hogy valaki még foglalkozik veled és szeret,  hogy 
valakinek a szemében még ember vagy. Köszönöm, hogy 
átélhettem ezt a szeretetet, törődést. Életem legjobb 3 
napja volt.”       

             (Németh Misi és Edit) 

——————————————— 
 

John Wesley a szegénységről  
(Részlet a 28. prédikációból) 

 
 
Buzdítunk benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy 
„adakozzatok szívesen”, koinónikosz einai [1Tim 6,18]; 
hogy egy lélekkel legyetek (ha külső körülményeitek kü-
lönböznek is) a régi idők híveivel, akik „kitartóan részt 
vettek”, en té koinónia, abban az áldott és szent „közös-
ségben”, amelyben „senki sem mondott vagyonából bár-
mit is a magáénak, hanem mindenük közös volt”. [ApCsel 
2,42; 4,32] Légy Istennek és a szegényeknek sáfára, hű és 
bölcs sáfára [Lk 12,42]; az akkori hívőktől csak két pont-
ban különbözve: hogy az Úr a kezedbe tett javaiból elő-
ször szükségeidet elégíti meg, és hogy megadta neked az 
adakozás kegyelmi állapotát. Így „gyűjtsetek magatoknak 
jó alapot” nem erre a világra, hanem „a jövendőre, hogy 
elnyerjétek az igazi életet”. [1Tim 6,19] Valójában Isten 
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Milyen a gyülekezetünk? 
Október 1-én a gyümölcstermő gyülekezeteket vizsgálva hangzott el a kérdés, hogyan látjuk mi magunk a közössé-
günk életét, működését, szolgálatát. A 31 beérkezett kérdőív alapján az alábbi „osztályzatok” születtek. Imádkozva 
hordozzuk tovább, gondolkozzunk el ezeken a kérdéseken és eredményeken! 
 
1. Radikális vendégszeretetet gyakorlunk?        4,09 
Szívesen látnak, szeretnek, fontosnak tartanak, elfogadnak? 
2. Szenvedélyes istentiszteletet tartunk?        3,64 
Alapvető találkozás, ahol Isten szívet formál, lelket vált meg, életet alakít át? 
3. Tudatos a hitépítésünk?          3,58 
Érettebbé tevő Krisztus-kapcsolatot építünk, hogy jobban megértsük őt? 
4. Kockázatvállaló a missziónk?         3,16 
Környezetre hatást gyakorló, és azt alakító, bátor a jelenlétünk? 
5. Bőkezű a nagylelkűségünk?          4,19 
Lelki érettséggel oda szánjuk teljes életünket, és adakozunk is Isten ügyéért? 


