
 

 

„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!  

 

2018. ÁPRILIS–MÁJUS 
 

 

 

• Április 1. Húsvétvasárnap úrvacsorával 

• Április 2. Húsvéthétfő 

• Április 5-7. Évi Konferencia, Szolnokon 

• Április 27-30. Konfi Tábor, Szekszárd 

• Május 1. Gyülekezeti nap Isaszegen 

• Május 6. Úrvacsorai istentisztelet 

• Május 7. Érettségi kezdődik 

• Május 20-21. Pünkösd vasárnap és hétfő 

• Május 29-30. Lelkésztalálkozó a Felsőerdősorban 
 
(Évek óta nem került sor a gyülekezetünkben lel-
késztalálkozóra. Várhatóan 15-20 lelkész érkezik 
erre a tavaszi másfél napra, közös beszélgetések, 
bibliatanulmányozások és imádság céljából. A ta-
lálkozó 29-én kedden ebéddel fog kezdődni a Ben-
czúr-házban. Köszönjük azok segítségét, akik egy-
egy süteménnyel, vagy konyhai szolgálattal tudnak 
jelen lenni a találkozó ideje alatt.) 
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

TÉMÁNK: A MEGÚJULÁS IGÉI 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 
Húsvét vasárnap fejeződött be sorozatunk a Mi 
Atyánk imádságról. A Pünkösdig tartó 50 nap-
ban most A megújulás igéi címmel kezdődött 
újabb sorozat, amely hétről hétre hív minket 
felébredésre, Isten Lelke általi imádságos meg-
újulásra. Az imádság eszköze Istennek, hogy új 
útra indítson el minket, fedezzük fel az ima ere-
jét naponként életünkben! 

_____________________________ 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
_____________________________ 

 
KÖRZETI KONFERENCIA AZ ÚJÍTÁSOK ÉS  
VÁLTOZÁSOK JEGYÉBEN 
Március 18-án tartotta pesti gyülekezetünk a körzeti 
konferenciáját, amelyen első alkalommal mondta el 
gyülekezetvezetői beszámolóját Sztupkai Kristóf teoló-
gus hallgató. Jelentésében a közösség küldetésnyilat-
kozatának megerősítéséről beszélt, amely arra hív fel, 
hogy Jézus Krisztus tanítványait neveljük azért, hogy 
megváltozzon a világ. A konferencia különleges napi-
rendi pontja volt a a VII. kerületi Schola Europa iskolá-
ról való beszélgetés, amelynek eredményeként a jelen-
levők az iskolával való kapcsolat elmélyítésében egy 
missziós lehetőséget látnak, amelybe több munkatárs-
sal is be tud kapcsolódni a körzetből. A körzeti konfe-
rencián több mint 10 különböző jelentés hangzott el. A 
megtartott választások eredményeként a laikus elöljá-
ró Főgler László lett, a körzet évi konferenciai küldötte 
pedig Lakatos Viktória. 
 
HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ 
A BEFOGADÓ HÁZTÓL 
Az idei húsvétkor a budapesti Teen Challenge missziót 
folytató Befogadó Ház Alapítvány soraival kívánunk 
áldott ünnepet: A Befogadó Ház csapata ezzel a nagy-
pénteken készült csoportképpel kíván Mindannyió-
toknak áldott, örömteli húsvéti ünnepet! Nagypénte-
ken együtt ünnepeltünk a Lakóotthonunkban és öröm-
mel, vigasszal töltött el bennünket annak átélése: Jé-
zus Krisztus MINDEN szégyenünket, terhünket, sebein-
ket, bűneinket magára vette ott a kereszten. Hogy 
tiszta lappal indulhassunk. Jó volt együtt lennünk, él-
veztük a közösség örömét, az Úr jelenlétét közöttünk. 
Köszönjük szereteteteket, imáitokat, adományaitokat! 
Hűséges szeretetetek irántunk, erőt ad nekünk! Mind-
annyiunk nevében köszönt Benneteket:  
 
Hecker Christiane   
 

A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele 
Felsősorban – 2018. április 

Gyakoroljunk odafordulást!  
Évi konferenciai beszámoló 2018 
 
 
Szolnokon volt a 2018-as Évi Konferencia (április 5-7). 
Nekem első alkalom volt hivatalos küldöttként, szavazati 
joggal. Sokat épültem és kellemesen meglepett , hogy 
mennyi igei üzenetet kaptunk, kaptam. Szó volt a Hús-
vét utáni megtapasztalásokról, tapintásról, látásról, mé-
lyebb értelem meglátásáról.  
 
Érdekes volt a Missziós Tanács jelentése, hiszen renge-
teg munkát fog össze. Itt hangzottak el vélemények a 
Metodista újsággal kapcsolatban, melyről várhatóan a 
gyülekezeteket is megkérdezzük. Elhangzottak oktatási 
lehetőségek laikusok számara, ami saját és egyéb szerve-
zésben is nyitva vannak az érdeklődők felé, a „nem-
teológusoknak”.  
 
A konferencián választások is zajlottak. Új emberként jó 
volt látni, hogy egyházunkban a lehetőségekhez képest 
igyekszünk az ilyen szerepcseréket jól előkészíteni, és 
alkalmas embereket szolgálatba „tenni”. Laikus (nem 
lelkészi) elöljárói ülésen is részt vettem, melyen műhely-
munkában és közös gondolkodásban  kerestük a társa-
dalmunk kihívásai között olyan területeket, amik egyhá-
zunknak, és  gyülekezeteinknek fő célja lehet a szolgálat-
ban. Felmerültek a következők: rugalmasak-e a kis cso-
portok, pótcsalád lehet a gyülekezet, természeti környe-
zetünkre figyelünk-e? Egyháztanácsi beszámoló mozgal-
mas része volt a Schola Europa Iskola kérdése (sok véle-
mény hangzott el), pozitív és reális érvek is helyet kap-
tak. Az egyház eddig igenlőleg áll az átvétel ügyéhez és 
megnyugtató, hogy külön személy lesz felelős a központi 
irodában az iskolák ügyeinek futásáért. Továbbra is meg-
fontoltan lépünk az iskola irányába, látva a missziós le-
hetőségeket és őszinte/egyenes képviseletet az oktatás 
világában. Igei üzenetben elhangzott még az egyik „leg-
nyersebb” és bárki által megvalósítható missziós nyitás: 
Osszuk meg Jézussal való kapcsolatunkat másokkal! 
Tanuljunk alázatot és gyakoroljuk az odafordulást.  
 
Fontos tudni, hogy vannak az egyházban nagyobb ívű 

kérdések, melyekkel rendsze-
resen egyre behatóbban fog-
lalkozunk, és nem hozunk 
azonnali döntéseket. Ezek is 
segítik az egyházvezetést egy 
közös vélemény megfogalma-
zásra, és annak képviselésére. 
Végül fontos hír, hogy várha-
tóan Miskolcon végre építke-
zik az egyház, kérik az imatá-
mogatást is. Áthelyezés is 
várható az évben (Dombóvár 
és Nyíregyházi között), gon-
doljatok testvéreinkre imában, akik új helyzetbe kerül-
nek. A mi körzetünkben személyi csere nem lesz. Kísér-
jük a mosonmagyaróvári missziót több figyelemmel, 
kihívás most is van! Szerezzünk élményeket Jézussal! 
Testvéri szeretettel:  
 

(Lakatos Viktória évi konferenciai küldött) 
 
 
 

Gyülekezeti irányunk – 
Bibliai igékre alapozva 
 
 
A lassan egy éves ittlétem alatt minden beszélgetés, talál-
kozás valóban ajándék számomra. Az ismerkedés még 
folyik, de tudom, hogy tovább fog mélyülni. Örülök, 
amikor személyekkel, egyéni és családi sorsokkal ismer-
kedhetem meg; de áldásos, amikor a kisebb csoportok 
vagy az egész gyülekezet gondolkodásával, lelkiségével 
találkozom. Különösen izgalmas volt az az év eleji fel-
mérés, melyben azzal kapcsolatban kértünk visszajelzést, 
hogy a testvéreknek milyen bibliai ige vagy történet jut 
eszükbe gyülekezetünkről 2018 elején. A beérkezett vá-
laszokat csoportosítva alapvetően két nagy terület bon-
takozott ki:  
 
1. Megújulás, megerősödés, hitmélyítés 
2. Szolgálat, küldetés, misszió 

Felsősorban – A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele 
2018. április 

Megjelent 50 példányban. Felelős kiadó: Dr. Khaled A. László lelkész, szuperintendens 
A gyülekezet címe: 1068 Bp., Felsőerdősor 5. – Sztupkai Kristóf telefonszáma: 20/770-3990  

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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 � J É ZUS- KÖ ZPON TÚ 
   � TANÍTVÁNYKÉPZŐ

�  ÉL E TÚJÍTÓ 

2018. ÁPRILIS-MÁJUSI IGEHIRDETŐK 

ÁPRILIS 1. DR. KHALED A. LÁSZLÓ – HÚSVÉT, ÚRVACSORA 

ÁPRILIS 8. SZTUPKAI KRISTÓF 

ÁPRILIS 15. ED DURHAM 

ÁPRILIS 22. GYURKÓ JÓZSEF 

ÁPRILIS 29. DR. HECKER FRIGYES 

MÁJUS 6. LAKATOS LILLA – ÚRVACSORA 

MÁJUS 13. KOVÁCS ZOLTÁN – KERESZTELŐ  

MÁJUS 20. SZTUPKAI KRISTÓF – PÜNKÖSD 
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1. MEGÚJULÁS, MEGERŐSÖDÉS,  
   HITMÉLYÍTÉS 
– „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és 

meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nek-
tek.” (Mt 11,28) 

– „Maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizo-
nyosodtál, tudván, kiktől tanultad.” (2Tim 3,14) 

– „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van ná-
lad.” (Jn 6,68) 

– „Istenhez méltóan viseljétek magatokat” (1Thessz 2,12) 
– „Az úr szemei áttekintik az egész földet és ő megmutatja 

erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.” (2Krón 16,9) 
 
2. SZOLGÁLAT, KÜLDETÉS, MISSZIÓ 
– „Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan 

időben…” (2Tim 4,2) 
– „Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!” (Lk 5,4) 
– „Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előt-

ted.” (1Kir 19,7b) 
– „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népe-

ket...” (Mt 28,19-20) 
– „Azért rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyü-

mölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmarad-
jon.” (Jn 15,16a) 

 
A visszaküldött igékben világos az a két vonal, mely sze-
rint egyrészt feladatunk, felelősségünk van befelé, gyüleke-
zetünk tagjai, családjai felé; másrészt kifelé, olyan embe-
rek, adott esetben elesettek felé, akik még nem ismerik 
Krisztus örömhírét, az evangéliumot. Bíztatóak és nagyon 
bátrak, már-már prófétikusak is ezek a szavak, de szeret-
nénk is az egyházunk évi jeligéje kapcsán a megújító és 
megelevenítő Lélekről beszélni, prédikálni, prófétálni, 
hogy az ígéret valósággá váljon, és sokan életre kelhesse-
nek (Ez 37,14). 
 

(Részlet Sztupkai Kristóf körzeti konferenciai jelentéséből,  
elhangzott: 2018. március 18.) 

 

� 
Bár véget ért a reformáció 500. jubileuma, Klaus Doug-
las nagyszerű könyve Új reformáció – 96 tétel az egy-
ház jövőjéről címmel természetesen ma is aktuális (a 
könyv 2001-ben készült). A német szerző 12 feladatcso-
portot határoz meg az egyház megújulásával kapcsolat-
ban. Ezeket szeretnénk idén sorban leközölni: 
 
Harmadik feladat: 
Újra felismerni a küldetést 
 
17. A legfőbb megbízatás, amit Jézus egyházának adott, 
nem az, hogy gondot viseljen az emberekre, hanem hogy 
tanítvánnyá tegye őket. 
18. Jézus Krisztus egyháza nem döntheti el tetszése sze-
rint, hogy akar-e „missziót” folytatni, vagy sem. 

19. Misszió és tolerancia nem mond ellent egymásnak. 
20. Nincs keresztyénség megtérés nélkül – megtérési él-
mény nélkül azonban igen. 
21. A megtérés folyamatához hozzátartozik a betagolódás 
a gyülekezetbe. 
22. Aki közölni akarja másokkal a jó hírt, annak magának 
is jó hírré kell válnia. 
23. Nem várhatjuk el, hogy az emberek Krisztusra hagyat-
kozzanak, ha mi magunk nem hagyatkozunk rá. 
24. Nem missziói rendezvényekre, hanem missziói gyüle-
kezetekre van szükségünk. 

 
 

Vezetőségi köszönet és köszöntés 
 

A március 18-i körzeti konferenciánkon a 2018-2022-es 
időszakra több választást is le kellett bonyolítanunk. Az 
egyik legfontosabb területen, a gyülekezeti elöljáróságban, 
több változásra is sor került. Az elmúlt négy év vezetőségi 
tagjai közül, akik gyülekezetünk életének egyik legnehe-
zebb időszakán cselekvő hittel, Istenbe vetett bizakodó 
reménységgel és mindnyájunkat összekötő szeretettel tele 
vezették át a gyülekezet, többen is elbúcsúztak most, átad-
va a szolgálatot egy újabb vezetői generációnak. Ez a bá-
torságuk és készségük az átadásra ugyancsak bizonyságté-
tel a Krisztus gyülekezetéért érzett felelősségükről, ahogy 
szeretnének újabb és újabb tanítványokat a fontos szolgá-
latokra felnevelni, felkészíteni. Hálásak vagyunk értetek és 
az újabb vezetőinkért is! 

Köszönet a régi vezetőségnek: Tarsoly Aletta, Hanula Ági, 
Főglerné Ilus, Fekete Zoltán és Gál Tamás... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…és az újak köszöntése április 15-én vasárnap: Séra Brigi,  
Tarsoly Aletta, Lakatos Viki, Főgler Laci, Lehr-Balló Máté, 

Kovács Márti, Peregi Béla (hiányzik: Hanula András).  
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Üzenetek a keresztúton 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az idei Nagypénteken az Ézsaiás 52-53. fejezeteket tanul-

mányoztuk. Ennek a sorozatnak szeretnénk darabjait  
közölni az imádságos továbbgondolás céljával. 

 
Szenvedés és ígéret 

(Ézsaiás 52,13-15) 
 
Kedves Testvérek! A mai igeszakaszt Ézsaiás könyvéből 
fogjuk hallani. Az Ószövetségben Ézsaiás könyve tartal-
mazza a legtöbb jövendölést Jézus Krisztusról, a Messiás-
ról, a Szabadítóról. A Szentírás Jézust sokféle elnevezéssel 
illeti, Ézsaiás próféta az Úr szolgájának az érkezését jöven-
döli meg személyében. Felolvasom az Ézsaiás könyvéből a 
52,13-15-ig terjedő verseket: „Eredményes lesz szolgám 
munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Sokan 
csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külse-
je, emberhez nem méltó volt alakja. De bámulatba ejt majd 
sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan 
dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik, olyan dolgot 
tudnak meg, amiről addig nem hallottak.” 
 
Az első mondat egy ígéret, ahol maga az Úr jövendöli meg 
szolgája diadalát.: „Eredményes lesz szolgám munkája, magasra 
emelkedik, igen hatalmas lesz.” Aki Jézust életében látta, egy 
ácsot látott, aki nem lett gazdag, nem volt előkelő, aki nem 
tisztelte a vallási törvényeket, aki szombaton gyógyított, 
akinek a tanítványai nem böjtöltek, aki vallásos elöljárók 
ellen harcolt, majd kivégezték.  
 
Mégis, a jövendölés, ahogy olvastuk: „eredményes lesz 
munkája” – igen, véghezvitte Isten akaratát váltsághalálá-
val, feltámadásával. Amit el kellett végeznie a földön, azt 
elvégezte. Eredményesnek azt mondhatjuk, aki elvégzi a rá 
bízott feladatot. Eredményesek akkor vagyunk, ha az Isten 
által ránk bízott feladatot elvégezzük. „magasra emelke-
dik” – olvastuk - és Mennybe ment, „hatalmas lesz” – 
beteljesedett Rajta az írás, Isten jobbján foglalt helyet. Az 
ígéret után, a második mondatban Ézsaiás ennek a szolgá-
nak szenvedéséről, megaláztatásáról ír. Aki akkor Őt látta, 
szenvedést látott, kereszthalált – elborzadt, iszonyodott és 
nem az eredményes munkára, a sikerre gondolt. Még tanít-
ványai számára is érthetetlen és botrányos volt Jézus Krisz-
tus szenvedése és halála. Az Isten szerint való eredményes-

ség, siker nem azonos azzal, amit mi annak szeretnénk lát-
ni! 
 
Sok időnek kellett eltelnie és a Szentléleknek kitöltetnie, 
hogy a történteket megértsék. A prófécia folytatását a 
„DE” szócska vezeti be. „De bámulatba ejt sok népet”, 
azaz csodálni fogják, mert halálával sokak megigazulását 
szolgálja. Istennél az erőtlenség nem gyengeség. A legyőze-
tés nem vereség. Jézus ereje épp az erőtlenség által ért cél-
hoz, amikor a golgotai kereszten a testi és lelki fájdalmak 
közepette vette magára mások bűneit. Isten szavai Pál 
apostolnak, úgy nekünk is szólnak: Elég néked az én kegyel-
mem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Isten ereje a kereszt  
a Golgotán. 

(Vályi Görgyi) 
 

Nem hittük el... 
(Ézsaiás 53,1) 

 
„Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló 
az Úr hatalma?” – Ki hitte volna, hogy a nagypénteki áldo-
zat megváltoztatja a világot? És a kereszt, ez a kivégző esz-
köz, és rajta a Názáreti Jézus, valóban mindeneket magá-
hoz vonz? – ahogy ő maga is előre mondta, jövendölte: 
„Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok 
mindeneket.” (Jn 12,32) 
 
Ki hitte volna? – hangzik a múlt idejű kérdés Ézsaiástól, a 
prófétától. De ma, amikor olvassuk, ez örök jelen idő: Ki 
hiszi ma el? Ki az, aki hisz és oda jön maga is a kereszthez, 
a bárányhoz, aki értünk áldoztatott? Ki enged az isteni hí-
vásnak? Ki enged az Úr hatalmának? Az Isten akaratának? 
Ha engedünk ennek az akaratnak és nem a miénknek, ak-
kor vallhatjuk, mondhatjuk hitből az énekíró szavaival: „Az 
Úr szent bárányára teszem le bűnömet, S ott a kereszt aljá-
ba' Békességet lelek. A szívem mindenestül Az Úr elé vi-
szem, Megtisztul minden szennytül A Jézus vériben, A 
Jézus vériben.” – Ha hallottuk a hívást, akkor legyünk a 
hitnek emberei. A hit hallásból van. Nem voltunk ott, mint 
a római százados, akinek megadatott, hogy első pogány-
ként lásson és higgyen. „Ez valóban Isten Fia volt!” (Márk 
15,39) De Jézus így tanítja a hitetlen Tamásokat: 
„Boldogok, akik nem látnak és hisznek!” (János 20,29) 
Forduljunk ma a kereszt felé, Jézushoz hittel és bizalom-
mal. Nagypéntek a hitetlen Tamások lehetősége. 
 
Három kereszt állt a Golgotán. Középen függött az, aki az 
egész teremtett világ középpontját ábrázolta ki. Isten egy-
szülött Fia, akiben az Örökkévaló Isten békejobbot nyújt 
nekünk. Jézus tehát egy gonosztevő helyett és két gonoszte-
vő között halt meg. Aki teljesen ártatlan volt, egyenlővé 
tették a bűnösök között. A két gonosztevő mellette az 
egyetemes emberiséget képviseli: Jézus keresztje két részre 
oszt. Az egyik káromkodva elveti, nem hisz, a halálba 
megy. A másik bűnének tudatában segítséget keresve for-
dul hozzá, és üdvösséget, örök életet talál nála, életre megy. 
Forduljunk Jézus felé hittel és bizalommal! Hadd legyen a 
kereszt alatt nyilvánvaló nekünk az Isten megújító valósá-
gos hatalma! Ámen! 

(Dr. Khaled A. László) 


