
 

 

„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!  

 

2018. JANUÁR-FEBRUÁR 
 

 

• Január 1. Újévi alkalom (Reménység Gyül.) 

• Január 7. Szövetségmegújító istentisztelet 

• Január 7-14. Aliansz imahét 

• Január 9. Vezetőségi 

• Január 21-28. Ökumenikus imahét 

• Január 24. Ökumenikus alkalom a Felsőben 

• Január 26. Konfi csoport (16 óra) 

• Január 27. Gyülekezeti nap ebéddel (10 óra) – 
  Reménység Gyül. szervezésében 
 

• Február 1. Vezetőségi 

• Február 2-4. MIX téli tábor 

• Február 4. Úrvacsorai istentisztelet 

• Február 10. Cigánykonferencia (Deák tér) 

• Február 11-18. Házasság Hete 

• Február 18. Bibliavasárnap 

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

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

Pénzügyeink 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 

Hálásak vagyunk közösségünk tagjainak,  
hogy az elmúlt esztendőben a mintegy 2,2 millió 

forintos fűtéskorszerűsítési projektet finanszírozni  
tudtuk. A 2018-as évtől a havi központi körzeti  
befizetésünk 45 ezer forinttal fog emelkedni,  

289 ezer forintra. Szeretettel kérjük támogatóinkat 
idén is, hogy segítsék gyülekezetünk életének  

működését adományaikkal!  
 

 

A februári Házasság Hete elé... 
A jó házasság tízparancsolata 

 
 

„Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt!”  
(Zsidók 13:4) 

 
Íme a jó házasság tízparancsolata: 

 
1) Isten azt mondta, hogy „legyen megbecsült a há-
zasság”, tehát maradjatok hűségesek egymáshoz. Min-
denki másról lemondva házastársad legyen az első he-
lyen – nem az édesanyád, nem az édesapád, nem a 
fiad vagy a lányod. A házastársad az életre szóló társad. 
2) Ne feledjétek, hogy „ti Isten temploma vagytok, és 
az Isten Lelke bennetek lakik” (1Korinthus 3:16). Ne 
tegyétek tönkre az egészségeteket mértéktelen evéssel, 
dohányzással, alkohollal, kábítószer-fogyasztással, így 
remélhetőleg hosszú, egészséges életetek lehet szeret-
teitek körében.  
3) Soha ne engedjétek, hogy munkátok vagy hobbi-
tok elidegenítsen a családotoktól. „Bizony, az Úr aján-
déka a gyermek, az anyaméh gyümölcse juta-
lom” (Zsoltárok 127,3), és a legértékesebb ajándék, 
amit te nekik adhatsz, az időd. 
4) Ne felejtsétek el, hogy a tisztaság erény.  
5) Készségesen osszátok meg földi javaitokat egy-
mással! Ne kényszerítsétek egymást alamizsnáért kö-
nyörgő koldus szerepébe. 
6) Ne felejtsétek egymásnak mondani: „Szeretlek!” 
Ha tudjátok is egymásról, hogy szerelmetek állhatatos, 
akkor is jólesik újra és újra hallani ezt a szót. 
7) Ne felejtsétek, hogy a házastárs elismerése többet 
ér, mint száz idegen csodáló pillantása. 
8) Őrizzétek otthonotok békéjét és rendjét, mert így 
boldog időskorotok lehet. 
9) Mindig bocsássatok meg nagylelkűen, hiszen kö-
zülünk kinek ne lenne szüksége bocsánatra? 
„Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsás-
satok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott 
nektek a Krisztusban” (Efézus 4,32). 
10) Tiszteljétek Istent, így a gyermekeitek sokkal na-
gyobb valószínűséggel fognak titeket tisztelni, ha fel-
nőnek (ld. Példabeszédek 22,6). 
 

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

Igék által vezetve 
■ Dr. Khaled A. László  
 
Melyik a kedvenc bibliai igénk, igeversünk? A metodista 
gyülekezeteink fontos pillanata, hogy az újévet éves ige 
húzásával kezdjük el. Az évet aztán ennek az igének a 
fényében éljük: a kihúzott igés lapot kitesszük íróaszta-
lunkra, betesszük naptárunkba, felírjuk szívünk táblájára. 
Milyen igét kaptál 2018-ra? Az éves bibliatanulmányozó 
programnak egy sajátos formája, egyetlen igeversnek a 
felfedezése, értelmezése, feldolgozása.  
 

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra,  
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való  

nevelésre;  hogy tökéletes legyen az Isten embere,  
minden jó cselekedetre felkészített.” (2Tim 3,16) 

 
A gyülekezeti és egyházi életünket is hasonlóan szeret-
nénk megélni. Számomra különleges látni azt, ahogyan – 
csak az elmúlt néhány évre visszatekintve – az országos 
egyházi jeligék egymásra épülnek, kibomlanak egymásból. 
A próbatételek és nehézségek után Isten akaratára figyel-
ni, majd életre kelni, és a Lélekkel betöltekezni, indulni, 
talán valami új irányba, új dolog felé...  
 
2016 – Légy erős, szedjük össze erőnket… (2Sám 10,12) 
2017 – Értsétek meg, mi az Úr akarata! (Ef 5,17)  
2018 – Lelkemet adom belétek és életre keltek! (Ez 37,14) 
 
Mi a személyes gyülekezeti irányunk? És mi a mi igénk? 
Kérünk, imádkozz azért, hogy ezekre a kérdésekre jó 
válaszokat tudjunk találni, megértsük Isten látását. Ha 
úgy érzed eléd jön a csendességben egy ige, vagy a bib-
liaolvasásod alatt felötlik benned, hogy „Jé, ez pont ne-
künk szól!”, esetleg miközben villamoson vagy buszon 
utazol s egyszer csak bevillan egy sor és megvilágo-
sodsz… Akkor feltétlenül írd ezt fel magadnak, és el ne 
felejtsd.  
 
Ha így megvan a bibliai történeted, igeszakaszod, akár az 
Ószövetségből, akár az Újszövetségből, akkor az utolsó 
januári VASÁRNAPRA (JAN. 28.) HOZD EL ma-
gaddal az istentiszteletre, össze fogjuk gyűjteni. Február-
ban a gyülekezet vezetősége is fog ezekkel az igékkel 

foglalkozni. Így szeretnénk készülni a piliscsabai Vezetői 
Konferenciára, az Elöljárók Csendesnapjára, ahol meg-
próbáljuk bemutatni gyülekezetünket és közösségünk 
küldetésnyilatkozatát. A szervezők célja, hogy a fóku-
szált gyülekezeti megfogalmazások és letisztult jeligék a 
világosabb gyülekezeti célokhoz, irányokhoz és látáshoz 
segíthetnek. 

Hadd idézzünk itt a Gyülekezet küldetésben c. segédanyag-
ból ennek kapcsán: „Egy nagyon fontos igazságra sze-
retnénk mindenekelőtt rámutatni: semmiképpen sem mi 
határozzuk meg a gyülekezet céljait, mi csak felfedezhet-
jük azokat! A Biblia tanulmányozásával megerősödhe-
tünk az Úr által kinyilatkoztatott küldetésben, célokban, 
és önvizsgálatot tarthatunk, hogy nem tértünk-e el a he-
lyes iránytól. Mt 16,18-ban azt mondja Jézus Péternek: 
„…én (…) építem föl egyházamat” Az ő háza pedig mi 
vagyunk. Az a kérdés, hogy ő mit akar építeni belőlünk, 
nem az, hogy mi mit szeretnénk.  Fontosabb annál, hogy 
mi mit tudunk fölépíteni, hogy Jézus Krisztus fölépíthet-
e bennünket? Néha időt, erőt pazarló módon próbálunk 
utánozni másokat, másolni gyülekezetépítő recepteket. 
A fő kérdés azonban az, hogy van-e Jézus Krisztussal 
bensőséges kapcsolatunk? Tud-e vezetni Szentlelke által? 
Keressük az ő akaratát? Ugyanakkor az ige szerint a bi-
zalom, és a reménységünk megvallása a feltétele annak, 
hogy az ő épülő háza lehessünk. De a stratégiai tervezés 
során abban hiszünk, hogy éppen az Úr iránti »bizal-
munk és reménységünk dicsekedése« lehet az a munka 
is, ha megfogalmazzuk küldetésnyilatkozatunkat.” 

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

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 JANUÁRI IGEHIRDETŐK  

JANUÁR 7. DR. HECKER FRIGYES 
JANUÁR 14. GYURKÓ JÓZSEF  
JANUÁR 21. LAKATOS LILLA 
JANUÁR 28. DR. KHALED A. LÁSZLÓ 
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Remény és öröm született 
Kürtöspusztai karácsony 

 
Évek óta tagja vagyok egy lelkes, folytonosan változó, bő-
vülő csapatnak. A Tudóspuszta-projektet Pásztor Zsófiék 
kezdték meg Kürtöspusztán, Hanuláné Kurdi Ági folytatta 
a hagyományokat, és körülötte is szerveződött egy újra 
meg újra visszatérő csapat, akik nyári táborokat, időnként 
téli, karácsonyi programokat, máskor őszi vagy tavaszi 
egy-egy napos programot szerveznek a kürtösi gyerekek-
nek, családoknak. Így aztán már vannak közös, jól bevált 
szokásaink, időtöltéseink és játék- ill. tanulási hagyomá-
nyaink. Most azonban erre a szép téli napunkra összpon-
tosítanék, amit december 28-án tölthettünk Kürtöspusztán 
a gyerekekkel és családtagjaikkal. 
 
Reggel korán indultunk, mert az út hosszú. 3 autóval, 3 
helyszínről indult a csapat, 15-en. Út közben már aggód-
tunk kissé, látható volt, hogy esős napot fogtunk ki. Ez azt 
jelenti, hogy nem nagyon tudunk kimenni az udvarra a 
gyerekkel, beszorulunk a terembe, lehet, h. egész napra! 10 
óra körül a csapat nagy része már ott volt a kürtöspusztai 
imaházban-és a gyerekek is, szép számmal! Mindig megle-
petés, hogy kik jönnek el; a nyárról ismert arcokat látjuk-e 
mind újra… Most is kaptunk nyugtalanító híreket a hiány-
zókról. Tizenéves lányok férjhez mentek, gyermeket várnak.  
 

Hallottunk szét-
esett családról, a-
honnan egy na-
gyon kedves fiatal 
szülő kilépett, el-
ment a családtól. 
Óvodás kisfia és 
párja, meg a gye-
rekről gondosko-
dó fiatal nagy-
mama volt velünk 

ezen a közös napon. Bár számítani lehet ehhez hasonló 
hírekre, mindig felkavaró hallani, ha valaki „gyerekeink” 
közül korát, lelki állapotát tekintve is túlzottan megterhelő 
élethelyzetbe kerül. Ők azonban nem rendülnek meg: éle-
tük része a folytonos, embert próbáló változás. A munka-
helyek hiánya, idénymunkák vállalása-ha csak lehet!- gyere-
kek cseperedése, sokasodása, fiatalok házassága, dülöngélő 
falak, hónap közepén elfogyó jövedelmek. És mégis. 
Kürtöspusztán magával ragad minket az élet ereje: kedves, 
tiszta arcú gyerekek jönnek a programokra, nagy hangon 
nevetnek, rohangálnak, istentisztelet közben is nem ritkán 
táncra perdülnek.  Mesélik a híreket, füstölögnek, ha vesz-
tésre állnak a társasjátékokban, vagy kevésnek tartják az 
uzsonnát. A kicsi gyerekkel figyelmesek: ölükben cipelik, 
etetik, játszanak velük, szemmel tartják őket. A fogékony-
ságuk mindarra, amit mi viszünk magukkal- mindig lenyű-
göző. Ezen a napon valóban egész nap esett az eső. Shin 
pásztornak és a házat felépítő testvéreknek hála, egy jóko-
ra gyülekezeti terem ad helyet a programoknak. Most kb. 
40-50 gyereknek, anyának, apának, nagymamának, kisba-
bának, és a programokat szervező fiataloknak (és közép-
korúaknak). Így történt, hogy a teremben délelőtt két-há-

rom asztalt összetolva mézeskalács-formázás, díszítés és 
sütés kezdődött, és aztán folyt hosszú időn át. Egy másik 
asztalnál só-liszt gyurmából, színes szalagokból és fago-
lyókból készültek angyalkák és bárányok- itt a nagymamák 
aktív közreműködésével a legkisebbek is szép figurákat 
alkothattak, festettek nagy élvezettel. Egy újabb asztaltár-
saság túrópogácsát készít, lelkesedésük hatalmas, a kóstol-
gatás része az alkotásnak. Több más asztalnál társasjáték 
partik folynak – vannak már népszerű, kedvenc játékok, 
amelyek közkívánatra mindig előkerülnek, de Fekete 
Andiék jóvoltából most sok újdonság is került az asztalok-
ra. Az alsósok a térbeli Jengát, Zingót és a Römi cubot 
választották, a kiskamaszok a Solo kártya és a Dixit rajon-
gói. Mindig vannak, akik óriási türelemmel rakosgatják a 
puzzle-kat- életkortól függetlenül. (Nagy öröm és élvezet 
mindannyiunk számára, amikor a szülők, nagymamák is 
beállnak az Activitybe pl, és mindent beleadva mutogatják 
mondjuk el a Fogorvost, az autópályát vagy a sugárve-
szélyt.) A dobhártyáknak szokni kell ezt a zajszintet. Elő-
fordul, hogy pár lisztes arcú lány, ragacsos kezű fiú rohan-
gál az asztalok között. Nevetve fenyeget, hogy kidekorál 
minket a cukormázzal (de aztán inkább megeszi). Sok-sok 
kézmosást követően aztán lepakolunk az asztalokról és 
összetoljuk őket egyetlen hosszú asztallá, mert ma Hanula 
Andrásnak köszönhetően együtt ebédelünk! Kondér, 
nagykanál, uborkaosztás és a finom tarhonya-pörkölt ebéd 
után nyalánkságnak jöhet a mézeskalács és a túrópogácsa.  
 
Az ebéd nyugalmat hozott a társaságnak. Ebéd után kissé 
csöndesebb már mindenki – ekkor kerül sor a karácsonyi 
történet elmondására. Még áll a karácsonyfa a sarokban, és 
hála Istennek, remek zenészeink vannak ma, Megyeri 
Kriszta, Szénási Bogi és Fekete Andris személyében. A 
gyerekek áhítattal, kedvvel énekelnek- olykor hamisan, 
máskor kristálytisztán szólnak a kedvenc énekek, a kará-
csonyi dalok. A karácsonyi történetet Fekete Andris mesé-
li el, meg- megállva egy-egy jelenetnél. Hanula Hangával 
rendezik a jeleneteket- a sok jelentkező közül kihívják a 
szereplőket, így élőképekkel népesül be a szószék előtti 
tér. Pici és nagyobbacska pásztorok, angyalok, királyok és 
csacsik, juhok. a szent család is megtestesül kürtösi jelent-
kezőkből egy-egy pillanatra. A történet közel jön hozzánk- 
a vidámság mellett ott az áhítat és a ráismerés Karácsony 
igazi ajándékára. Végül ajándékot is kaphatnak a résztve-
vők: a felsőerdősori gyülekezet tagjai gyűjtögettek szép, 
színes, meleg zoknikra valót már hetek óta. Fonott kosa-
rakban ott a sok színes, szép mintás, vadonatúj zokni, és 
mindenkinek jut belőle, sőt még a beteg kistesóknak is 
vihetnek! Közös énekléssel búcsúzunk, a kapuig kísérjük a 
gyerekeket- már sötétedik. Még néhány ölelés, puszi, biz-
tató szó, néhány elmaradt vallomás, beszámoló gyorsan, 
kutyafuttában. Hálás szívvel, a mosogatás, takarítás utolsó 
mozzanatain is túl búcsúzunk a ház számunkra oly kedves 
gondnokától, Hajnitól. Áldott nap volt, és mi is megaján-
dékozottak vagyunk. Részesei lehettünk a sok nehézség 
közepette élő, naponta komoly terheket cipelő kürtösi testvé-
reink életének egy különleges napon. Amikor remény és 
öröm született a találkozásokból, imákból, és mindenki 
jelenléte, ötlete, odaszánása, egyéni adottsága értékké vált 
a többiek számára. Köszönjük neked, Istenünk!  
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ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2018 
 

„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” 

(2Mózes 15,6) 
 

Minden alkalom 18:00 órakor kezdődik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindenkit szeretettel várunk az imaheti estékre! 

NAP HELYSZÍN IGEHIRDETŐ 

január 22. 
hétfő 

Római katolikus templom 

(Rózsafüzér Királynéja) 

14. ker. Thököly út 58. 

Szabóné Papp Klára 

metodista lelkész 

  

Baptista templom 

7. ker. Wesselényi utca 53. 

Pataky Albert 

pünkösdi lelkipásztor 

január 23. 
kedd 

Evangélikus templom 

7. ker. Városligeti fasor 17. 
Kübler János 

baptista lelkész 

január 24.  
szerda 

Református templom 

(Baross téri) 

14. ker. Szabó József u. 16. 

Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth 
Katalin 

evangélikus lelkész 

Metodista imaház 

6. ker. Felső erdősor 5. 

Kampfmüller Sándor 

római katolikus káplán 

január 25.  
csütörtök 

Agape Pünkösdi Gyülekezet 

14. ker. Thököly út 46/b. 

  

Bagi László 

református lelkész 

  

Román ortodox kápolna 

7. ker. Holló utca 8. 

Karsay Eszter 

református lelkész 

január 26.  
péntek 

Görög katolikus templom 

7. ker. Rózsák tere 10. 

Aradi György 

evangélikus lelkész 

január 27.  
szombat 

Római katolikus templom 

7. ker. Rózsák tere 8. 

Mészáros Kálmán 

baptista lelkipásztor 

január 28. 
vasárnap 

Református gyülekezeti nagyterem  
8. ker. Gyulai Pál utca 9. 

Kruppa Levente 

görögkatolikus parókus 

  

Kurdi Magdi 

A 2018-as Ökumenikus Imahét országos nyitó istentiszteletét 
január 21-én (vasárnap) 19 órától tartják a budapesti Szent 
István Bazilikában. Az ünnepi istentiszteleten igét hirdet Erdő 
Péter bíboros és Steinbach József református püspök, a Ma-
gyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke. Áldást 
mond David Hamid anglikán segédpüspök és Paul Sayah, 
pátriárkai vikárius, a maronita pátriárka külügyi vezetője. Az 
ünnepi liturgiában szolgálnak a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak vezetői is. Minden ima-

hétnek van jellegzetessége. Ezúttal a rabszolgaság, az emberi 
méltóság és a rasszizmus témáit járják körbe az imahétre 
érkezők. A nyitó alkalom egyben az üldözött keresztényekért 
imádkozás napja is. Ebben az esztendőben a Karib-térség 
kapta azt a feladatot, hogy állítson össze egy olyan anyagot, 
amely szerte a világban megszólítja az embereket. Kérjük   Isten   
Szentlelkének munkáját, az Isten áldását ahhoz, hogy méltó-
képpen   tudjunk   karibi   testvéreinkkel   együtt imádkozni azért, 
hogy Isten fel tudjon használni szándékának megvalósításához.   


