
 

 

„Jézus Krisztus tanítványait nevelni, hogy megváltozzon a világ!” 
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A SZOLGÁLATOKÉRT,  
JÉZUS MELLETTI DÖNTÉSÉRT,  

MEGTÉRÉSÉRT, SZABADULÁSÉRT!  
 

IMÁDKOZZUNK  
A BETEGEKÉRT, GYÓGYULÁSÉRT  

SZENVEDŐKÉRT, VIGASZTALÁSÉRT 
ÉS AZ IDŐSEBB TESTVÉREKÉRT!  

 

2018. FEBRUÁR-MÁRCIUS-ÁPRILIS 
 

 

• Február 1. Vezetőségi ülés 

• Február 2-4. MIX téli tábor 

• Február 4. Úrvacsorai istentisztelet 

• Február 10. Cigánykonferencia (Deák tér) 

• Február 11-18. Házasság Hete 

• Február 14. Böjt kezdete: Hamvazószerda 

• Február 22-24. Vezetői Konferencia –                              
                      Elöljárók Csendesnapja (Piliscsaba) 
 

• Március 2. Világimanap (17 óra) 

• Március 2. Úrvacsorai istentisztelet 

• Március 6. Vezetőségi ülés 

• Március 18. Körzeti Konferencia Pesti Körzet 

• Március 29. Nagycsütörtöki széder est 

• Március 30. Nagypénteki úrvacsorás alkalom 

 

• Április 1. Húsvétvasárnap 

• Április 5-8. Évi Konferencia, Szolnokon 
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

KÖRZETI KONFERENCIA 2018 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

Körzeti Konferenciánkat 2018. március 18-án 
vasárnap tartjuk, várhatóan közös ebéddel  

egybekötve. A konferenciára készülve kérjük  
a gyülekezeti testvériséget, hogy februárban 
adja le a jelölési ajánlásokat. Az idei körzeti 

közgyűlésünk választó konferencia lesz a  
2018-2022 ciklusra. Emellett éves beszámoló-

kat hallgatunk meg és döntéseket hozunk szol-
gálataink és missziónk jövőjére nézve.  

Készüljünk együtt imádsággal!    

 

HÁZASSÁG HETI KÖNYVAJÁNLÓ 
_____________________________ 

 

Kevin Leman: Péntekre boldog család 
 
A pszichológus szerző a rá jellemző gyakorlatias megkö-
zelítéssel, sok történettel és humorral ad támpontokat 
a jól működő családi „csapat” kialakításához: 

• A kommunikáció jelentősége a pozitív családi légkör 
megteremtésében; 

• A helyes egyensúly az időbeosztás, az elfoglaltságok 
és a prioritások terén; 

• A családi értékrend jelentősége; 

• Házasság ápolása, szülői szerepek összehangolása; 

• Fegyelmezés kérdése, problémás viselkedés kezelése; 

• Az egymás megbecsülésén alapuló családi kötődés 
elmélyítése. 

Leman külön fejezetet szentel a családi élettel kapcso-
latos legégetőbb kérdéseknek, amelyeket olvasói és 
hallgatói rendszeresen feltesznek, és bónuszként be-
mutatja a születési sorsrend elméletét. 

 
Mark Gungor: Férfiagy, női agy –  
Isten hozott egy jobb házasságban!  
 
A házasság egy kozmikus vicc, annyira különbözünk 
egymástól – írja az előadásairól készült videók révén 
hazánkban is nagy népszerűségnek örvendő szerző. Ma-
gyarul elsőként megjelenő könyvében kertelés nélkül, 
ugyanakkor szórakoztató módon beszél arról, hogy a 
sikeres házasság a különbözőségeink ellenére bárki szá-
mára elérhető, aki kész tenni érte.  
 

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

Az élet prófétája 
 
Az egyház éves jeligéjével („Lelkemet adom belétek 
és életre keltek!” – Ezékiel 37,14) foglalkoztak a janu-
ár 27-i gyülekezeti napunk résztvevői, amelyet együtt 
tartott meg a Reménység Gyülekezet és a Felsőerdő-
sori Gyülekezet. A 37. fejezet egy kiszáradt, halott 
csontsereg megelevenedéséről és Isten Lelke általi 
feltámadásáról szóló rendkívüli látomás. Az alábbi 
beszámolók erről a napról készültek, rávilágítva az 
igehely mélyebb üzeneteire, és azokra a irányokra, 
amelyekre Isten igéje szeretne vezetni.   

Hárman készültek fel (Kerner Nóra, Szabó Andor, és 
Szabóné Papp Klára) és tartottak kisebb előadásokat. 
Az egyik előadás a könyv történeti hátterét vázolta 
fel, igen színesen, és érdeke-
sen, a második Ezékiel sze-
mélyéről, a prófétáról mutat-
ta be a legfontosabb jellem-
vonásokat, jelesül, ki is volt a 
próféta, milyen is a próféta-
sors. Végül a harmadik tanul-
mány a jelige mai aktualitá-
sáról szólt, mit jelent 2018-
ban „prófétálni”? 
 

Ezékiel személye 
 
A kezdet, hogy válik az ember „prófétává”? „Megragad-
ta őt ott az Úr.” (Ez 1,3) „Állj lábadra, beszélni akarok 
veled!” (Ez 2,1) „Hirdesd nekik igéimet” (Ez 2,4) teker-
cset meg kellett ennie a prófétának, tehát húsává, vérévé 
vált az ige, amit hirdetett. Bepillanthattunk Ezékiel lelki-
állapotába is: „Én pedig mentem keserűen, felindult lé-
lekkel, de az Úr keményen tartott engem!” (Ez 3,14) 
„Vedd magadra Izráel házának bűneit. Szenvedd el Júda 
házának büntetését!” (Ez 4,4-6) A küldetésnek ez is ré-
sze kell, hogy legyen! Lepényedet „emberi ganéjon süsd 
meg szemük láttára”(Ez 4,12) Még ezt is? „Emberfia én 
most hirtelen halállal elveszem tőled azt, aki neked ked-
ves...” „Estére meghalt a feleségem.” Lehet ezt még fo-

kozni? (Ármin unokám ezekben az órákban volt a kór-
házban, keze lába megbénult.) Ezékiel az élet prófétája 
volt, mindezek ellenére. A „néma” próféta, aki inkább 
csak hallgatott, de cselekedetei önmagukért beszéltek. 

(Szabóné Papp Klára lelkész) 
 

Ezékiel kora 
 
A babiloni birodalom megerősödése és terjeszkedése 
határozza meg a kort. Az asszír birodalom hatalmának 
Ninive elestével vége lett (Kr.e. 612). A legfőbb hatalom 
megszerzésére ekkor még Egyiptom is esélyes. II.Néko 
fáraóval ütközött meg Megiddónál  Jósiás király (Kr.e. 
609, aki elesett. A fáraó hatalmi törekvései azonban nem 
valósultak meg, a karkemisi csatában (Kr.e. 605) Nebu-
kadneccar győzött, aki hatalmát hamarosan Júdára is 
kiterjesztette és Jojákimot adófizetőjévé tette. Három év 

után azonban Jojákim fellázadt ellene Egyiptom segítsé-
gében reménykedve. Ez Nabudneccar büntető hadjára-
tához vezetett, aminek eredménye lett 597-ben a vezető 
réteg, vele együtt Ezékiel fogságba hurcolása.  
 
Nebucadneccar Cidkijját nevezet ki királynak Júdában. 
Cidkijjá lázadása még tragikusabb következményekkel 
járt. A babiloni seregek ezúttal nemcsak elfoglalták Jeru-
zsálemet, hanem teljesen le is rombolták, és újból hatal-
mas tömegeket vittek fogságba. Ezzel a júdai királyság 
tragikus vége is elkövetkezett (Kr.e. 587).  Tehát, a déli 
Júdea zsidó lakóit az 598-597-ben , illetve 587-586-ban 
történt hódítások során kényszerítették száműzetésbe. A 
deportálásokra több hullámban került sor ( 598-597 és 
587-586) de nem az összes zsidó hagyta el Júdeát,         
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 � J É ZUS- KÖ ZPON TÚ 

   � TANÍTVÁNYKÉPZŐ

�  ÉL E TÚJÍTÓ 

A BÖJTI IDŐBEN (FEBRUÁR 11-TŐL KEZDVE) 

A MI ATYÁNK IMÁDSÁGRÓL SZÓLÓ SOROZATTAL          

FOGLALKOZNAK AZ IGEHIRDETÉSEK!  

 

2018 FEBRUÁRI ÉS MÁRCIUSI IGEHIRDETŐK 

FEBRUÁR 4. BOLYKI LÁSZLÓ 

FEBRUÁR 11. DR. HECKER FRIGYES: MI ATYÁNK...   

FEBRUÁR 18. SZTUPKAI KRISTÓF: SZENTELTESSÉK MEG NEVED... 

FEBRUÁR 25. GYURKÓ JÓZSEF: JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD... 

 

MÁRCIUS 4. DR. HECKER FRIGYES: LEGYEN MEG AKARATOD... 

MÁRCIUS 11. GYURKÓ JÓZSEF: ADD MEG KENYERÜNKET...  

MÁRCIUS 18. SZTUPKAI KRISTÓF: BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET... 

MÁRCIUS 25. ED DURHAM: NE VÍGY MINKET KÍSÉRTÉSBE... 
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és voltak olyan zsidók is, akik végül Babilonban maradtak.  
A zsidó nép sorsának folytatása ott következett, ahol Ezé-
kiel is volt, a Kebár folyó partján. Óriási feladat hárult E-
zékielre. Ezékiel történeti nagysága a templom és királyi 
vezetés nélkül maradt nép lelki irányításának óriási felada-
tában mutatkozik meg. Egy addig soha nem tapasztalt nem-
zeti válság idején lehetett és kellett Isten eszközének lennie. 
Ez különbözteti meg Ezékielt minden más prófétától. 
 

Élet a fogságban 
 

A fogságban élő nép értesült arról, hogy mi történt 
Júdában. Ez a nemzeti katasztrófa súlyos válságot okozott 
a fogságban élő népnek is. Olyan kérdések vetődtek fel, 
hogy vajon Istennek van-e hatalma, ha a babiloniak le tud-
ták győzni Izráelt. Az ókori gondolkodás szerint a veresé-
get szenvedett népnek az istene is vereséget szenvedett. 
Ez a gondolkodás hatott Isten népére is. Így az a kérdés is 
felvetődött a népben, hogy vajon akkor, ha a templomot is 
el tudta pusztítani a babiloni király, akkor vajon van-e 
esély arra, hogy ebből a fogságból Isten kiszabadítsa és 
hazavezesse a népét?  Marduk isten kultusza virágzott. 
Mintha győzött volna Marduk Jahve felett. Azt üzente 
Isten a népének, hogy az ország katasztrofális elpusztulása 
után is van remény, mert Isten még a halottakat is életre 
tudja kelteni. Ebben az időszakban nem csak a vigasztalás 
igéire volt szüksége Isten népének, hanem egy nagymérté-
kű lelki megújulásra is. Történelmi bizonyítékok a fogság-
ban töltött évekről: A Bible Lands Museum (Jeruzsálem, 
2015): „Babilon folyóvizeinél” kiállításon bemutatott 
agyagtáblák betekintést nyújtanak a fogságban élők min-
dennapjaiba. A leletek jelentősége a holt-tengeri teker-
csekkel vetekszik. 
 

A foglyok élete Babilonban 
 
A zsidók nem magától a fogságtól szenvedtek, hanem at-
tól a tudattól, hogy a népük megszűnhet. A babiloni fog-
ság tehát inkább szellemi, mentális és vallási jellegű volt és 
nem fizikai. Izrael küldetése az volt, hogy Istent tisztelve 
hűségesen szolgálják és magasztalják atyáik Istenét – a 
templomépítés előtt, valamint a jeruzsálemi templom felépí-
tése után – és így az életükön megnyilvánuló isteni kegyelem 
nyilvánvaló legyen az idegen, pogány nemzetek számára. 
Hirdetni kellett, illetve kellett volna, hogy egyedül Izrael 
Istene az élő Isten. Viszont, a választott nép ellenkezőleg, 
idegen népek isteneit kezdte követni (Ézsaiás és Jeremiás 
figyelmeztetései!) Nem csoda, hogy Isten ítélete utolérte 
őket. A bálványimádáson kívül az országban folyó erő-
szak, romlottság miatt Isten üzen (Hab 2,5-20; Jer 22,1-5; 
Ez 22), hogy egy idegen nép által fogja végrehajtani az  
elkerülhetetlen ítéletét. Ezékiel Babilonban és Jeremiás 
Jeruzsálemben figyelmeztettek, hogy hosszú fogságra kell 
berendezkedni. A zsidó elitből sokan a birodalom első 
emberei lettek (pl. Dániel). A fogságban részben beteljese-
dett a zsidók missziója, amit a nép oly sokszor nem teljesí-
tett: a pogány nemzetek és királyaik felismerték, hogy az Úr 
az Isten, Nebukadneccar is és Dárius király is az ő tiszteleté-
re buzdít, és felszólítják az egész birodalmukat, hogy tisz-
teljék a Felséges Istent! (Dán 3,28-33; 6, 26-28).  

(Kerner Nóra) 

Rövid kérdések  
 

A Biblia egyik közismert fejezete az Ezékiel 37. és az itt 
olvasható felszólítás: „Prófétálj a száraz csontoknak!” 
Gyakran rádöbbenünk, a körülöttünk lévő világ száraz 
csontok halmaza. A politika, a családi élet gyakorlata, a 
divat, a tévéműsor, a közbeszéd, a reménytelenség, a sivár 
üresség, minden. Isten nem egyedül cselekszik, munkatár-
sává próbál tenni engem. Gondoljuk tovább az alábbi kér-
dések alapján, mit jelenthet napjainkban, a mi környeze-
tünkben a prófétai küldetés: 
 

Mit jelent ma prófétának lenni, látni a jövőt?  
Ítéletet mondani, boldog jövendőt hirdetni?  

Elviselni a prófétasorsot? 
Mit jelent itt közvetíteni Isten jóakaratát?  

Hogyan lehet ma hinni, akarni, felelősséget vállalni?  
Hogyan adsz biztatást, vigasztalást, reménységet? 

 
(Szabó Andor ny. lelkész) 

 
* * * 

 
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: 
 
Első feladat: 
Visszatérni a reformátori középpontba 
 
1. Luther szándéka az volt, hogy az egyház üzenetét bibliai 
alapokra helyezze, külső formáját pedig kora színvonalára 
emelje. Az egyház ez idő szerint olyan állapotban van, 
amely nem felel meg sem az egyik, sem a másik követel-
ménynek.  
2. A reformáció nem a tizenhatodik század eseménye, 
hanem ránk váró feladat.  
3. Aki reformálni akarja az egyházat, annak a tartalom kérdé-
seivel kell kezdenie. Ezen a ponton azonban nem állhat meg.  
4. Reformátoriak akkor lehetünk, ha tovább építjük a re-
formátorok művét, nem pedig, ha konzerváljuk.  
5. A keresztény hit nem normák és szabályok rendszere, 
és nem is világnézet vagy tan. A keresztény hit az ember 
és Jézus Krisztus között létrejött bizalmi kapcsolat.  
6. Az olyan teológia képes rugalmas kereteket létrehozni, 
amelynek egyértelmű a középpontja. Ha homályos a kö-
zéppont, a keretek megmerevednek.  
7. Az egyház keretei nem tetszőlegesek. Azokat a közép-
pontnak kell formálniuk, illetve a kereteknek a lehető leg-
határozottabban kell a középpontra mutatniuk.  
8. Az új reformáció sok mindenben igazodhat az első re-
formációhoz. Néhány kérdésben azonban határozottan túl 
kell lépnie rajta.  
   

- 2 - 

Bemutatkozik a Schola Europa 
 

„Minőség az, ami egyetlen”                                                                                                                                                                                                                                      
(Németh László) 

 
A latin nyelv egészen a XX. századig az európai kultúrát 
megjelenítő, minden diák számára kötelező penzum volt, a 
műveltség egyik alappillére. Ezért Európa, a kultúra, a mű-
veltség, az örök diákság szimbólumaként kapta iskolánk a 
Schola Europa nevet. Az iskola 1992-ben képzési vállalko-
zásként kezdte meg működését. Az ESA (bécsi székhelyű) 
nemzetközi iskolahálózat tagjaként nemzetközi titkárokat, 
menedzserasszisztenseket képzett. 2000-től államilag elis-
mert, OM azonosítóval rendelkező közoktatási intézmény.  
2013-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel szoros 
együttműködésben felsőfokú szakképzéseket folytatott, 
nagy sikerrel. Ez az együttműködés az – OKJ-rendszer 
átalakítása miatt – 2014-ig tartott. A Schola  Europa az 
ifjúságsegítő szakképzés egyik hazai megteremtője. A 
Schola Europa programjában kiemelt hangsúlyt kap a sze-
mélyiségformálás, ezen belül is az EQ fejlesztése. Vezérel-
vünk a testi-lelki egészség, a szociális értékek és az ehhez 
kapcsolódó készségek, kompetenciák fejlesztése. 
 
2014 óta emelt szintű OKJ-s képzéseket végez az iskola. A 
képzési hagyományokat megőrizve, elsősorban a szociális, 
pedagógiai, sport és művészeti, valamint informatikai szak-
területeken. Az iskolában kiemelkedően magas színvonalú 
a pedagógiai és családsegítő munkatárs, a kisgyermekgon-
dozó, a szociális asszisztens szakmák oktatása. A nálunk 
végzett tanulók versenyképesek a munkaerő-piacon, mivel 
szakmai ismereteik mellett a szociális készségeik fejlesztése 
is hangsúlyos szerepet kap a nevelő-oktató munka során. 
A 2018/2019-es tanévtől az intézmény alapfeladatainak 
bővítésére kerül sor. Az érettségire épülő szakképzés mel-
lett két gimnáziumi osztály indítása is a tervek között sze-
repel. Az iskola számos Leonardo program és TÁMOP 
pályázat projektgazdájaként, megvalósítójaként folyamato-
san fejlesztette és erősítette szociális, pedagógia és művé-
szetek területén folyó képzéseinek szakmai hátterét.   
 
A kedvező iskolai légkörben a Schola Europa egyik fő fel-
adata, hogy erkölcsi kisugárzásával, jellemformáló nevelés-
sel segítse a fiatalokat életcéljaik megválasztásában, ismere-
teik társadalmilag hasznos irányba történő mozgósításával. 
Valós társadalmi szükséglet van olyan iskola iránt, amely-
ben a szemléletformáló nevelés és oktatás utat mutat a fia-
taloknak az információrobbanás korszakában a lényeges és 
lényegtelen, az érték és az értéktelen közötti választásban.  
Tavalyi évben került sor kapcsolatfelvételre a Magyarorszá-
gi Metodista Egyházzal. Úgy érezzük, hogy a Schola Eu-
ropa szellemisége igen közel áll az Egyházéhoz, így teljes 
hittel és bizalommal fordultunk a vezetőséghez. Személyes 
találkozásaink, valamint a gyülekezetben tett látogatásunk 
is megerősített abban a hitben és meggyőződésben, hogy 
az iskolában zajló lelki segítő légkör az egyház vezetésével 
teljes mértékben kiteljesedhet. E légkör mind a pedagógu-
sok, mind a diákok számára szeretetteljes biztonságot 
nyújthat lelkiekben, szellemiségében és minden egyéb te-
kintetben.                     (Dr. Kazarján Erzsébet igazgató) 

„Iskola a határon” 
 

Most nem a kőszegi katonaiskoláról szeretnék írni, ahol 
három kiskamasz megpróbáltatásait, a gyermekkorból a 
felnőttkorba való elindulását írta meg Ottlik Géza jeles 
alkotásában. De a mű címe és témája itt mégis találó. Hol 
van a Felsőerdősori Gyülekezetünk határa? Helyileg a VI. 
kerületben vagyunk, de sokan külső kerületekből vagy agg-
lomerációs településekről járnak be közösségünkbe. Mesz-
szire nyúlnak a határaink. És meddig érünk el a missziónk-
kal? A körzetben működnek férfi és női csoportok, konfi 
és fiatal felnőtt közösségek, különböző biblia- és imakö-
zösségek. Folyik a hajléktalanok Nyugati téri missziója, de 
a csellengő gyerekekkel foglalkozó zuglói Befogadó Házat 
is igyekszünk támogatni. A különleges, sokszínű sort még 
hosszan lehetne folytatni. Sok ága, sok karja van a gyüleke-
zeti szolgálatainknak. A határaink így kiterjedtek, sokféle 
módon próbálunk találkozási pontokat találni a környeze-
tünkben élőkel, hogy így képviseljük az Isten szeretetéről 
szóló örömhírt, amelyet Jézusban kaptunk.  
 
Most egy VII. kerületi iskola van a határon, a Felsőtől 10 
percre. Gyerekekkel, fiatal életekkel, akik a legérzékenyebb 
módon reagálnak a külvilág hatásaira. Értelmük és lelkük 
ebben az életszakaszban, a felnőttkor küszöbén a legnyitot-
tabb, de életkoruknál fogva egyúttal ők a legveszélyeztetet-
tebb csoport is. Gyereknek, diáknak lenni határhelyzet, 
ahol úgy gondolom, hogy egy egyháznak különleges meg-
bízatása, küldetése lehet. Ezzel a küldetéssel ismerkedünk 
éppen idén 5 éve, a XIII. kerületi Forrai gimnáziumban is, 
amely az első metodista iskola lett az országban. Az itt 
szerzett tapasztalatok pedig összességében bátorítóak. 
 
2017 tavaszán kereste meg egyházunkat dr. Kazarján Er-
zsébet igazgató a fenntartásba adás szándékával. Egy fél-
éves ismerkedésen vagyunk már túl, amely bíztatóan ala-
kult. Az elöljáróság több körben beszélgetett már erről a 
lehetőségről, és látogatást is tett a Murányi utcai intéz-
ményben. Sok-sok találkozást követően (amelyek az egy-
háztanácsban, missziós tanácsban, iskolatanácsban is foly-
tak) értünk el abba a szakaszba, hogy a gyülekezetünk tagjai 
is alaposabban tájékozódjanak erről a lehetőségről. Az is-
kola közelsége, nagysága, pedagógiai tervei (idén ősszel 
indulna 1-2 középiskolai osztály) alapján úgy látjuk, a kör-
zeti életünk számára egy kinyíló kaput jelentene az intéz-
mény mellé állás. A körzeti konferenciánk egyik fontos 
témája lesz ez, kérünk imádkozzatok, hogy lássuk Isten 
vezetését és céljait!          (Dr. Khaled A. László lelkész)     


