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AUGUSZTUS 5. KEN HUTCHENS 

AUGUSZTUS 12. DR. HECKER FRIGYES 

AUGUSZTUS 19. DR. KHALED A. LÁSZLÓ 

AUGUSZTUS 26. SZTUPKAI KRISTÓF 
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„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. AUGUSZTUS 
  

 

• Augusztus 3. Amerikai partnergyülekezet  
   Érkezése (Illinois államból Ken Hutchens  
   lelkésszel) 

• Augusztus 5. Úrvacsorai istentisztelet a Felsőben 

• Augusztus 6-10. Gyülekezeti angol tábor – gyüle- 
  kezetünk angolul tudó fiataljait, gyerekeit szere- 
  tettel várjuk. Barátokat és osztálytársakat is lehet   
  hívni! 

• Augusztus 11. Az amerikai testvérek haza  
   Indulása Illinois Államba 

• Augusztus 14-18. Kürtöspusztai gyerektábor  
   pesti önkéntesekkel 

• Augusztus 23-26. Országos Roma Csendesnapok  
   Kürtöspusztán, Somogy megyében 

• Szeptember 2. Úrvacsorai tanévnyitó  
   istentisztelet a Felsőben 

• Szeptember 3. Tanévnyitó a Schola Europa isko-  
   lában reggel 9 órától  

 
_____________________________ 

 

ORSZÁGOS FUND MISSZIÓS GYŰJTÉS 
A nemzetközi FUND missziós alapba idén is 

gyűjtöttek a magyarországi metodista gyüle-
kezetek. 2018-ban összesen mintegy 387 

ezer forint gyűlt egybe, amely összeg július 
hónapban került átadásra a Püspöki Irodá-

nak. Imádkozzunk egy európai és magyaror-
szági lelki ébredésért, megújulásért, hogy 

Jézus Krisztus mai tanítványai minél inkább 
betöltsék missziós küldetésüket! 

_____________________________ 
 
 
 
 

ANGOL TÁBORUNK PROGRAMJA 
2018. AUGUSZTUS 5-10. 

_____________________________ 
 

Augusztus 5. vasárnap:  
Közös úrvacsorai istentisztelet 
Igét hirdet: Ken Hutchens 
Gyülekezeti ebéd 
 
Augusztus 6. hétfő  
Délelőtt: 9.00-12.00  
Téma: A család (Jn 14,1-7; 19-23) 
Délután: Játék és foci a Városligetben (a Margitszi-
getet is javasoltuk az építkezések miatt) 
 
Augusztus 7. kedd  
Délelőtt: 9.00-12.00  
Téma: Az ételek (Mk 6,34-44) 
Délután: közös sütés/főzés 
 
Augusztus 8. szerda  
Délelőtt: 9.00-12 .00 
Téma: Üdülés és kultúra (Lk 15,1-10) 
Délután: Hajózás a Dunán 
 
Augusztus 9. csütörtök  
Délelőtt:  9.00-12.00  
Téma: Foglalkozások/Metodisták (Lk 19,1-10) 
Délután: kincskeresős játék a városban 
 
Augusztus 10. péntek  
Délelőtt: 9.00-12.00  
Téma: Egészség, testrészek (Mt 14,22-33) 
Délután: emlékkönyvet készítünk az együtt töltött 
időről Oklevelek átadása, búcsúzás.  
 
 
Imádkozzunk az angol táborunkért, az amerikai 
testvérekért, a fiatalokért és segítőkért! 

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

Nem finomkodik az evangélium 
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusi, lelkészi 
hivatásra készülő hallgatóit szólaltatta meg indíttatásukról, 
a szolgálattal kapcsolatos elképzeléseikről, céljaikról. 
Sztupkai Kristóf, gyülekezetünk ifjúsági vezetője, metodis-
taként tanul az evangélikus teológián. Az ötödik évfolya-
mos, teológus-lelkész szakos hallgatóval elhívásáról, a 21. 
századi egyház képéről és a misszió fontosságáról beszél-
gettünk.  
 
–  Miért választottad a teológiát? 

–  Bár lelkészcsaládból származom, mégis a meghatározó elhí-
vásom 2003-ra tehető, amikor egy metodista táborban egyér-
telmű és világos istenélményt éltem meg. Ekkor fogalmazó-
dott meg bennem a döntés is: Krisztust akarom követni. Meg-
térésemet követően egy hitmélyítő táborba mentem, ahol azt 
éreztem, hogy az Isten engem lelkésznek hív. Később ebben 
tovább erősödtem. Igent mondtam erre a szolgálatra, amire 
azóta is megerősítést kapok. 

–  Metodista testvéreink képzése az Evangélikus Hittu-
dományi Egyetemen zajlik. Mit jelent ez számodra? 

–  Mivel a metodista egyháznak nincs Magyarországon teoló-
giája, ezért a metodista hallgatók valamelyik másik protestáns 
teológián tanulnak. Vannak, akik a baptista teológiára men-
nek, de főként az evangélikus teológiára jövünk. Nagyon jó 
kapcsolat van a metodista egyház és az evangélikus teológia 
között, annak ellenére is, hogy olykor komoly különbségek is 
előfordulnak lelkiségi vagy bizonyos teológiai témák kapcsán. 
Ami számomra itt különösen meghatározó, az a szakmaiság, 
amivel a különböző teológiai stúdiumokat tanítják nekünk. Ez 
a tudományos közeg nagyon inspiráló. 

–  A teológiát megelőzően pszichológia szakot végeztél. 
Ez a lelkészi hivatásodban nagy segítségedre lehet majd. 

– A lelkészi elhívásom már az érettségikor megvolt, de azt 
éreztem, hogy a teológia előtt szeretnék még valami mást is 
tanulni. Azt gondoltam, hogy a teológián az istenismeretet 
elsajátíthatom, de fontos az, hogy az embert is jól ismerjem 
majd. Abban bíztam, hogy a pszichológiai tanulmányaim eb-
ben segítségemre lesznek. Nagyon sokat kaptam ettől, a látó-
körömet szélesítette az ott szerzett tudás. 
 
–  A teológiai tanulmányaid alatt melyik terület vált külö-
nösen fontossá számodra? 

–  Izgalmasan bontakozott ki előttem az Ószövetség világa. 
Érdekel az Ószövetség „misztikája” és az ott olvasott szimbó-
lumrendszer, amit számomra izgalmas olykor mélylélektani 
megközelítésből is megvizsgálni. Ezenkívül nagyon fontos 
számomra az etika. Úgy látom, hogy a 21. században az etikai 
témák azok, amik igazán megosztják az egyházat, és korunk 
hitvallási helyzetei erkölcsi, etikai vonalak mentén fognak je-
lentkezni. Ezekről szeretnék minél szélesebb körben tanulni, 
hogy amikor majd bizonyos kérdésekről állást kell foglalnom, 
akkor azok valóban biblikus döntések legyenek. 

–  Milyennek 
látod a 21. szá-
zad egyházát? 

–  Ma nagyon 
sokat beszélünk a 
formáról és a ke-
retről. Ezek mind 
fontosak, de azt 
érzem, hogy a 
felekezetek sok-

szor szem elől tévesztik a tartalmat. Előfordul, hogy azért 
tompítjuk és finomítjuk az üzenetet, hogy többen jöjjenek be 
a templomainkba – de ha nem a lényeggel nyerjük meg az 
embereket, akkor közösségeink a lényegtelen dolgok köré 
fognak szerveződni. Örvendetes lenne a hangsúlyt a tartalom-
ra visszavinni. 

–  Hogyan lehet ma hiteles és megszólító Krisztus-képe 
az egyháznak? 

– Látnunk kell, hogy Krisztus keresztje valójában botrány! 
Azért van ereje, és azért hatásos az evangélium, mert nem 
finomkodik! A 21. század egyházának az ereje abban lenne, ha 
az evangéliumot, Krisztus keresztjét határozottabban tudnánk 
hirdetni. Jónak tartanám, ha a megtérésre gyakrabban hívna 
fel az egyház. A metodista egyház egyházrendjében azt olvas-
suk, hogy feladatunk Jézus Krisztus tanítványaivá hívni embe-
reket, hogy a világ megváltozzon. Ebben én a Krisztus-
központúságot, a tanítványképzést és az életújítást látom. Ha 
ezekre jobban fókuszálnánk, akkor az üzenetünk erősebb és 
hatásosabb lenne. 
 

 

 
 

(A cikk az Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 15-16. 
számában jelent meg 2018. április 22-én.  

Riporter: Galambos Ádám)  

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

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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� 
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: 
 
Hatodik feladat: 
Vállalni az irányítás felelősségét 
 
41. Gyülekezeteink vezetése megoldatlan kérdés, amelyet 

ballasztként cipelünk át az új évezredbe. 
42. A gyülekezeteket az egyháztanácsoknak 

(presbitériumoknak) kellene vezetniük. Ezek azonban 
túlnyomórészt igazgatási és szervezési kérdésekkel fog-
lalkoznak. 

43. Ahol hiányzik a vezetés, ott nem szabadság uralkodik, 
hanem az erősebb joga. 

44. A gyülekezeteknek szükségük van valamilyen vezéresz-
mére, amelyhez igazodhatnak. 

45. A Szentlélek munkája nem szükségtelenné, hanem 
értelmessé teszi a tervszerű működést. 

46. A jövő egyháztanácsának (presbitériumának) feladata a 
következő: „víziókat kialakítani, víziókat továbbadni, 
víziókat meggyökereztetni”. – Minden egyéb munkával 
másokat kell megbízni. 

47. Az Újszövetség tanítása szerint csak olyanok vezethe-
tik a gyülekezetet, akik képesek azt lelkileg táplálni. 

48. Jézus példát mutatott, hogy miként kell a gyülekezetet 
vezetni. Nem uralkodott tanítványain, hanem szolgálta 
őket.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jézus mondja:  
„DE KÖZÖTTETEK NE ÍGY LEGYEN, HANEM AKI NAGGYÁ AKAR LEN-

NI KÖZÖTTETEK, AZ LEGYEN A SZOLGÁTOK, ÉS AKI KÖZÖTTETEK 
ELSŐ AKAR LENNI, AZ LEGYEN A RABSZOLGÁTOK. MERT AZ EMBER-

FIA SEM AZÉRT JÖTT, HOGY NEKI SZOLGÁLJANAK, HANEM HOGY Ő 
SZOLGÁLJON, ÉS ÉLETÉT ADJA VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT.”  
                (Máté 20,26-28)  

Ébredés tegnap és ma  
(1. rész) 

 
1. Az utóbbi hónapokban többet foglalkoztam a (jelenleg 
változó megítélésű) wesleyánus szentségteológián kívüli 
forrásokkal, és amellett, hogy bővült a teológiai látókö-
röm, számos gyöngyszemmel is megismerkedtem – rész-
ben Luther és Kálvin írásaiból. Ezenkívül elolvastam 
Thomas Phillips „A walesi ébredés” c. könyvét. Ebben 
arról az ébredési hullámról van szó, amely 1860 körül in-
dult el, szinte Wales egészére kiterjedt, és tízezrek megté-
réséhez vezetett a különböző felekezetek (anglikánok, 
baptisták, függetlenek, kongregacionalisták, wesleyánus és 
kálvinista metodisták) körében. Ez az ébredés nem köthe-
tő „nagy nevekhez”, inkább az egyszerű hívők, a képzetlen 
lelki munkások és a lelkészek buzgó, kitartó imáihoz, me-
lyek sokszor felekezetközi imaalkalmakon hangzottak el, 
ahol félretették a korábbi viszályokat, és csak a lelkek meg-
térését tartották szem előtt. Mindez megerősítette azt a 
meggyőződésemet, hogy a különböző felekezetű hívőknek 
(pl. kálvinistáknak és wesleyánusoknak) szükségük van 
egymásra, és sokkal jobban össze kéne tartaniuk. Azon is 
elgondolkoztam, vajon mennyire vágyunk mi (beleértve 
magamat is) az ébredésre, megújulásra; milyen (ima)
áldozatot vagyunk készek hozni érte. Hajlandók vagyunk-
e szembenézni a (megvallott) hitünk és a gyakorlati éle-
tünk közti ellentmondásokkal, következetlenségekkel? 
Régebben inkább csak másoknál láttam ilyesmit, úgyhogy 
alaposan megtépázta a büszkeségemet, amikor magamban 
is fölfedeztem néhányat. 

2. Francis Schaeffer, a neves teológus „How Should We 
Then Live?” (Hogyan éljünk hát/Hogyan maradhatnánk 
életben? [Ezékiel 33,10]) c. könyvében bemutatja a nyugati 
civilizáció történetét és állapotát a XX. század végén. Sze-
rinte általában jellemző volt az emberre és a társadalmak-
ra, hogy a legfőbb értékeknek tartott jólét és háborítatlan 
egyéni békesség érdekében, amikor ezeket valami fenye-
gette (pl. hanyatló gazdaság, külső/belső támadások), az 
emberek hajlamosak voltak lemondani személyes szabad-
ságukról, és engedni a diktatúra valamely formájának, ab-
ban a reményben, hogy az biztosítani fogja anyagi boldo-
gulásukat és békés nyugalmukat. Németországban ez a 
hozzáállás juttatta uralomra Hitlert, az ókori Rómában 
pedig Julius Caesart. Utóda, Augustus pedig nemcsak telj-
hatalmat, hanem főpapi címet is kapott, sőt istennek kijáró 
tiszteletet követelt magának. A keresztényeket azért tekin-
tették lázadóknak és irtották tűzzel-vassal, mert EGYET-
LEN Istent imádtak, aki ráadásul az abszolút igazság, er-
kölcs és legfőbb törvény változhatatlan alapja, forrása és 
kijelentője. Ezért az igazi kereszténység mindig szemben 
áll a politikai hatalommal, amely maga akarja meghatároz-
ni vagy legalábbis manipulálni az emberek nézeteit, hala-
dási irányát és tetteit. (A hamis, megromlott kereszténység, 
a szintén manipulálható egyház támogatása persze jól jö-
het neki, össze is fonódhat vele.) 
 

(Hargitai Róbert írása.  
A teljes cikk elolvasható a www.hivo.hu honlapon.)  
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� Hírmondó � 
 
Kedves Testvérek! 
 
Mint azt már hirdettük az istentiszteleteken is, augusztus 5-
től 10-ig amerikai missziós csapat érkezik gyülekezetünkbe, 
ismét Kenneth Hutchens metodista lelkész vezetésével, 
Illinois államból. Most elsősorban a gyülekezetbe járó gye-
rekek és barátaik részére tartanak angoltábort, ahogy azt 
korábban a Forrai középiskolában tették. 
Az „angolozás” mindig délelőtt 9-től 12-ig lesz az imate-
remben szünetekkel, a közös ebéd után pedig szabadabb 
programokat terveztek. Utóbbi a résztvevők igényeitől, 
illetve valamennyire az időjárástól is függ, ezek még szaba-
don alakulhatnak, azt írom le a levelem végén, amit nekünk 
átküldtek és amire készülnek. Minden nap közös uzsonná-
val zárulna a program. Sztupkai Kristóffal, és missziós kap-
csolattartónkkal, Lakatos Lillával átnéztük a programot. 
Akadtak olyan pontok, ahol voltak apróbb kétségeink, 
hogy fog-e működni (különösen a délutáni programok), de 
úgy gondoljuk, jobb ha ezt rájuk bízzuk, az évek során sok 
mindent megtapasztaltak és írták, hogy ezeket tekintve ru-
galmasak lesznek. Jeleztük feléjük, hogy egy kisebb kezdő 
csoport is lesz. Ken azt írta, ez nem probléma, ketté tudják 
osztani a csoportot, és rengeteg elfoglaltsággal készülnek. 
Tehát az elsősorban haladóknak szóló témák, amik itt kö-
vetkeznek, és a hozzájuk kapcsolódó bibliai szakaszok nem 
kell, hogy bárkit megijesszenek. Fontosnak tartják azt is, 
hogy sok képet (és éneklést) használjanak, mivel hogy ez a 
generáció talán vizuálisabb mint a korábbiak. Többen le-
szünk ott angolul jól beszélő segítők is. (A részletes prog-
ram az újság utolsó oldalán található!) – Főgler László 

 

………………………………………………………. 

Kedves Testvérek!  

A zuglói Liget Otthonban tarthattam bibliaórát júliusban. 
Az alkalom kb. 1 órás volt, sok-sok énekléssel. Először 
bemutattam a metodista egyházat, a gyülekezetünket össze-
hasonlítva a református egyházzal. Majd azzal az Igével 
készültem, hogy Krisztusért kérünk, béküljetek meg Isten-
nel!  (2Kor 5,20) Ebből is a legfontosabbról az Ő tervéről, 
hogy bennünket megmentsen. Ebbe belevehettem a meg-
térést, újjászületést először pedig a hitre jutást. Nagyon 
tartalmas téma, sok minden belefért. Egy Sík Sándor verset  
is felolvastam az öregség súlyáról. Szép vers, nem szomo-
rú! Tetszett a jelenlevőknek, mert elkérték. Végül a „ne 
aggódjatok…” igék fejezték be a szolgálatot. Igéket osztot-
tam, meg rövid leírásokat, és örömmel vettek mindent. Én 
is kaptam két szál rózsát, amivel nagy örömet szereztek. 
Szeretettel: Kardos Kati 
 

Az öregség súlya. 
  
Fejed fölött hát elmúltak az évek, 
S az ifjúság olyannak tekint téged, 
Mint akit itt felejtett az idő. 
Sebaj! Most élted legszebb kora jő! 
Az idő, ama nagy aranymosó 

A napok homokjából mosta ki 
A lelked aranyát s most ragyogó. 
De szelíd fénnyel övezi 
Még hátralévő éveid sorát. 
Az aranyérc nehéz, s te azért érzed hát 
Az öregség súlyát. 
Ha bántnak érte, hallgass vigan, boldogan: 
Az Úrnak ért gyümölcsre is szüksége van. 
A tavasz, nyár, ősz nélkül mit sem ér, 
De legdrágább a tél: 
Ruhája hófehér. 
Virág, kalász, gyümölcs kezdet csupán. 
A szemlélődő pihenést  az életfán 
A tél halk hóesése hozza meg. 
Hidege nem gyötör, ha a szíved meleg, 
S ha öreg csontjaid  oly sokszor fájnak, 
Ez is csak ígérete egy újabb  csodának. 
Gyermekkorodban is fájt a növekedés, 
Most benső, drágább lényed növekedik és 
A lelked nemsokára szárnyát bontogatja, 
A hogy merre szállj, az utat megmutatja.. 
Hiába gúnyolnak, mert munkaerőd nincsen , 
Ne bánd, csak szemlélődj a drága kincsen, 
Amit az Úr adott a közeledő véghez, 
S ne irigyeld, ki hasznos munkát végez, 
S napjaidhoz büszke, nagy célt ne keress! 
Amíg szeretni, imádkozni tudsz, nem vagy 
fölösleges! 

    Sík Sándor, 1967 
 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Július 10-én délután meglátogatta gyülekezetünket a képen 
látható amerikai metodista házaspár Mark Stedtefeld és 
felesége, Peg. A házaspár abba Cincinnati városban találha-
tó Westwood gyülekezetbe jár, amelyet a Felsőerdősori 
gyülekezetünkhöz hasonlóan, ugyancsak egy Gamble csa-
ládból jövő nagylelkű adomány segített. Westwoodban 
James Norris Gamble (1836-1932), Budapesten pedig az ő 
testvérének felesége, Fanny Gamble (1848-1914) volt a 
nagylelkű adakozó. A házaspárt a szuperintendens vezette 
körbe házban. Mark és Peg elmondták, hogy gyülekezetük-
ben nemrég a „100 Új Tag” nevű kezdeményezéssel indí-
tottak missziót, aminek már érzik áldásait a közösségben!  


