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„Jézus Krisztus tanítványait nevelni, hogy megváltozzon a világ!”

első sorban

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

Indul a 2018/2019-es tanév!

KÉPEK A NYÁRI ANGOL TÁBORUNKBÓL

2018. AUGUSZTUS
• Szeptember 2. Úrvacsorai tanévnyitó
istentisztelet a Felsőben
• Szeptember 3. Tanévnyitó a Schola Europa
iskolában reggel 9 órától
• Szeptember 17-18. Őszi lelkésztalálkozó
• Szeptember 28-30. Partnerkapcsolati konferencia Pozsonyban, magyar képviselő:
Sztupkai Kristóf
• Szeptember 30. A Teremtés Hetének kezdete,
téma: „Közösségben a teremtett
világért!”
_____________________________

Tanítás, játék és foglalkozások az imateremben

Kirándulás a Margitszigeten

Reményik Sándor:

Véget ért a szünidő, kezdődik a tanítás, és a gyülekezetben, az egyház életében az „új missziós év”. Ez lesz az első tanév, hogy a Schola Europa iskolában a Felsőerdősori Gyülekezet szolgálatot kezdhet. Hordozzuk imádságban és szeretetben az iskola tanítóit és tanulóit, a diákok családjait, az
intézmény vezetőit és munkatársait. Hiszünk abban, hogy különleges lehetőségek indulnak el mindnyájunk számára. Istennek jó akaratában és szeretetében bizonyosak vagyunk, és megbízatásunk, hogy ezt a Názáreti
Jézusban megjelent isteni szeretetet közvetítsük továbbra is: „Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne!” (1János 4,16b) Bízunk abban, hogy az elmúlt hónapok hosszas előkészítése után egy gyümölcsöző kapcsolat kezdhet kibontakozni az első tanítási naptól kezdve. Az iskolai évnyitó szeptember 3-án hétfőn reggel 9
órakor kezdődik, előtte való napon, szeptember 2-án vasárnap ünnepi
úrvacsorai istentiszteletet tartunk gyülekezetünkben, ahol ezentúl is mindig tárt karokkal és nyitott programokkal várjuk az iskolából érkezőket,
érdeklődőket és barátokat. Isten áldása kísérje minden utunkat és lépésünket! „Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak és teljes szívvel féljem nevedet.” (Zsoltárok 86,11 (dr. Khaled A. László lelkész)

TEREMTÉS HETE 2018
Az idei Teremtés Hete szeptember 30-án
vasárnap kezdődik és október 7-ig tart, a hét
témája: „Közösségben a teremtett világért!” A
Teremtés Hete alatt összefogunk, hogy együtt
örüljünk a teremtés ajándékainak és gondolkodjunk azon, hogy miként törődünk vele. Ez az időszak értékes lehetőség, hogy megálljunk egy pillanatra a mindennapokban és elgondolkozzunk az
élet szövetén, amelynek mi is részesei vagyunk.
Ahogy a környezeti válság nő, a keresztények feladata is sürgetően nő, hogy a hit bátor lépéseivel
tanúságot tegyenek az ajándék megőrzése mellett,
melyet mindannyian kaptunk. Ahogy a zsoltáríró
énekli: „Az Úré a föld és a mi betölti,
a földkerekség és a rajta lakók!”
(Zsoltárok 24,1-2)
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Templom és iskola
Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hűtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Áldás az új tanév kezdetén
Az új tanév kezdetén, bölcsesség Istene,
hálát adunk és dicsérünk téged az újrakezdés ajándékáért
és azért lehetőségért, hogy tanulhatunk és te tudásvágyat adsz.
Imádkozunk a tanárokért, a diákokért, az iskola munkatársaiért,
hogy ez az év mindnyájuk számára eredményes legyen.
Légy velünk, amikor az új feladatok kihívásaival,
a kudarc félelmével, a szülők, a barátok és magunk elvárásaival nézünk
szembe. Tanulmányunk és tanításunk során,
hadd növekedjünk mások szolgálatában és a világ felé tanúsított szeretetben, Jézus Krisztus, a mi megváltunk által. Ámen.
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Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükbe biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
(1925)

metlenség nélkül zajlott le (lehettek volna elveszett csomagok, kisebb balesetek stb.). Hat ember érkezett; közülük
volt, aki ötödszörre (Ken), volt, aki harmadszorra (Kelly)
Bár véget ért a reformáció 500. jubileuma, Klaus Doug- és volt, aki másodszorra (Kathy) érkezett ide már visszajálas nagyszerű könyve Új reformáció – 96 tétel az egy- ró vendégként. Lori, Heidi és Tabitha először járnak Magyarországon. Alkalmazkodásuk, külső körülményekkel
ház jövőjéről címmel természetesen ma is aktuális (a
könyv 2001-ben készült). A német szerző 12 feladatcso- kapcsolatos tűrőképességük példamutató volt. Itt tartózportot határoz meg az egyház megújulásával kapcsolat- kodásuk alatt a gyülekezet igen sokféle módon kapcsolódott hozzájuk. Sztupkai Kristóf fogadta őket a repülőtéren
ban. Ezeket szeretnénk idén sorban leközölni:
és kísérte őket szállásukra, egy evangélikus kollégiumba,
ami közel van a Felsőhöz. A szombati városnézés alkalmáHetedik feladat:
val Jávor Sári vállalta, hogy a kíséri a csoportot.
Kiépíteni a kiscsoportok egészséges struktúráját
Augusztus 5-én vasárnap az istentisztelet folyamán sokféle
49. Gyülekezeteink túlságosan nagyok ahhoz, hogy légkö- módon próbáltuk a két nyelvet és nemzetet közelíteni egyrük személyes és elkötelező erejű legyen, és túlságosan máshoz. A bibliai részt meghallgattuk angolul Heiditől
kicsik, hogy a diakónia, az evangélizáció vagy a spiritu- majd utána magyarul is. A dalok válogatása során is figyelalitás terén kielégítő teljesítményt nyújtsanak.
tek arra, hogy mindkét nemzet számára ismerősek legye50. Az újszövetségi gyülekezetnek két egyenértékű közép- nek azok, illetve a kivetítőn is angolul, magyarul követhető
pontja volt: az istentiszteleti összejövetel és a házkövolt az istentisztelet, amit Főgler Lacinak köszönhetünk.
zösség.
51. Isten nem egy külön, saját épületben lakik, hanem ott, A vendégek a bemutatkozás során elmondták, hogy miahol az emberek laknak.
lyen munkaterületeken dolgoznak a saját országukban,
52. Napjaink házi gyülekezetei nem azonosak az Újszövet- majd Lakatos Lilla a gyülekezet nevében köszöntötte őket.
ség házközösségeivel, de fontos lépést jelentenek ebbe Egy-egy kis üveg mézzel kedvestünk nekik, valamint egy
az irányba.
nagy Magyarország kirakót is kaptak, aláhúzva azt a fontos
53. Nincs még egy médium, amely alkalmasabb lenne rá,
üzenetet, miszerint egy kép teljes kirakásához minden dahogy emberekei hozzásegítsen ahhoz, hogy hitre jussa- rabra szükség van. Jelképesen amerikai testvéreink is kapnak, a hitben növekedjenek, és hitüket másokkal is
tak egy-egy darabot, jelezvén, hogy szükségünk van rájuk
megosszák, mint a keresztyének otthonai.
és hálásak vagyunk, hogy a fél világot átutazzák a mi kö54. Különböző körök és csoportok nagy számban vannak zösségünkért.
gyülekezeteinkben. Mindenekelőtt azonban teljes értékű kiscsoportokra van szükségünk.
Ken pásztor a 91. zsoltárt felölelő, tartalmas prédikációját
55. A jövő gyülekezetének nem házi gyülekezetei és hason- Főgler Laci igényesen fordította, mely az Istenbe vetett
ló csoportjai lesznek. A jövő gyülekezete kiscsoportok- mély bizalomról szólt. Emberi kapcsolatainkban sérült
ból fog állni.
bizalmi helyzeteinket, csak az Istennel való kapcsolatrend56. Az egyén csak egy teljes értékű kiscsoportban kaphatja szerünkben gyógyíthatjuk, újíthatjuk meg. Az úrvacsorát
meg azt a gondoskodást, amelyre szüksége van. A kis- előkészítő szöveget és a bibliai verseket Ken és Kristóf
csoportok vezetői ezért a jövő pásztorai.
mindkét nyelven felolvasták, és közösen osztották a kenyeret és bort. Az istentisztelet végeztével sok szorgos kéz
a székeket a terem szélére széttolta. Barta Kati férje, aki
nemrégiben kezdett járni a közösségünkbe, sok más kedves férfival együtt felállította az összecsukható asztalainkat, hogy ebédelni tudjunk.

Amerikai-magyar istentiszteletünk volt
Ken Hutchens metodista lelkész csapata aug. 3-án érkezett
Illinois államból. Idén a Felső erdősori gyülekezethez kapcsolódó gyerekek és fiatalok részére tartanak angol nyelvű
napokat sok játékos foglakozással, áhítattal, énekkel, közös sütéssel és szabadban töltött idővel, kirándulással. A
csoport pénteki megérkezése minden különösebb kelle-

Kb. 50 főre készült a nagyon finom és tartalmas gulyásleves, amit a Hanula család főzött meg. 50 db palacsintát
készített Séra Eszter és további 25-25 db-ot Séra Livi és
Sztupkai Marci. A palacsinták szép rendben sorakoztak a
tálcákon (a töltelékek feliratozva mutattak utat azoknak,
akik válogatni kívántak). A szokásos kávét elől egy asztalon vehette át bárki, mellé finom süteményt ehettünk, amit
a gyülekezet tagja hoztak. A rendrakás és mosogatás felsorolhatatlanul sok embert érintett, az egyik kedves amerikai
lány is részt vett benne. A Felső erdősori gyülekezet az
elmúlt évek során nagy gyakorlatot szerzett a munkamegosztás terén. Vasárnap újra láthattuk ezt a készségünket.
Hála legyen érte Istennek, hogy együtt lehettünk, hallhattunk Róla és dicsérhettük Őt!
(Jávor Sára)
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Angol táboros ifi hírmondó – 2018 nyár
Augusztus első hetében egy amerikai csapat érkezett hozzánk, hogy különböző csoportokban foglalkozzanak velünk képességeinkhez mérten. Azt hiszem talán ez volt az
első olyan alkalom, amikor a gyülekezet fiatalsága huzamosabb időt töltött együtt. Nagyon élveztük egymás társaságát, sokat nevettünk. Ha kézbe került a gitár, nem állíthatott meg minket senki, hogy legalább egy negyed órát ne
énekeljünk, és ne Istent dicsérjük; ez lehetett ebéd előtt,
míg az ételre vártunk, vagy akár rögtön, amint megérkeztünk. Ahogy már említettem, különböző foglalkozások
voltak. Az egyik csoportba azok kerültek, akik még csak
pár éve vagy még soha nem tanultak angolt, míg akik már
haladó szinten voltak, fent a lelkészlakásban ültek össze.
Minden napnak volt egy témája és ezekhez kapcsolódóan
szavakat tanultunk, beszélgettünk. Nekem különösen sokat
jelentett, hogy anyanyelvi ,,tanárokkal” gyakorolhattam a
nyelvet.

ét élvezni. Az egész tábor hangulatát, mint két univerzális
nyelv, a hit és a nevetés formálta, ezáltal is váltak köddé
a különböző beszélt nyelvek miatti esetleges távolságok, és
ha mégis létrejött bármilyen kommunikációs zavar, mindig
ott volt egy segítőkész fordító. Ahogy a végén jópáran
megjegyeztük, nagyon sokat kaptunk ettől a tábortól, ezektől a csodálatos
(Hanula Hanga)
***

Angol tábor?
Hogy milyen volt?
Hát jó, ha
szeretnéd szívesen elmondom, hogy hogyan éreztem magamat az angoltáborban. Kezdjük: De… de… várjál azt
mondjam el, amit ott mondtam a szószékben az istentiszteleten? Az úgy nem lesz jó! Azok a mondatok alkalomhoz
illőek voltak! És azt most így nem mondhatom el! Ezért
másképp fogom elmondani, hogy hogyan éreztem magam
az angol táborban! Most kezdjük: Még a tábor előtt, mikor
megtudtam, hogy lesz ez az angol tábor és hogy Amerikaiak lesznek közöttünk. Nagyon megörültem és mindenképp
A hét egy vasárnapi közös istentisztelettel kezdődött, amit el akartam menni. Persze nem csak én, hanem az egész
közös ebéd folytatott. Már itt alkalmunk nyílt az ismerkedésre, beszélgetésre. Később a délutáni programok, mint
. És hát eljöttem erre a táborra és már az
hajókirándulás a Dunán, látogatás az állatkertbe, közös süti család jött
készítés, vagy a margitszigeti játékok, csak erősítették a első pillanattól jól éreztem magam, mert megláttam Sanyit!
csapatot. Lezárásként Biatorbágyon egy közös ebédet fogyasztottunk el, de volt még vízibomba csata, ugrálás a
És nem hiába örültem, mert nagyon sokat viccetrambulinon, medencézés is. A búcsúzás nehéz volt, hiszen
lődtünk
és
énekeltünk együtt, ami nekem nagyon tetszett.
nagyon megkedveltük őket ez alatt az idő alatt. Mindenki
De
sajnos
olyan
sokszor énekeltük ugyanazokat a dalokat,
kapott egy oklevelet és néhány csoportképet emlékbe. Ezehogy
még
mindig
a fejemben járnak. Például a „Black
ken kívül személyre szóló igés kártyákkal és egy pár sorral
ajándékoztak meg a csoportvezetőink. Mikor elolvastam
nagyon meghatódtam, sokat jelent nekem az a kis kártya,
Socks”. Uuuu az még mindig idegesít
. De majd
de azt hiszem ez mindenkire igaz.
csak kiheverem. Ezeken kívül a programok nagyon jók
Vasárnap fel lettünk kérve, hogy meséljünk kicsit a gyülekezet többi tagjának is a táborról. Aznap reggel ugyanazt az
igét kaptam, amit a tábor után. Így szól: ,,A reménység Is- voltak. A hajózás tetszett a legjobban!!!
tene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és Ugyanis én még sosem hajóztam a Dunán úgy, hogy ez
békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent- nagy élmény volt számomra! Na és persze ne felejtsük ki
lélek ereje által. (Róma 15,13)”. Azt hiszem, ezt nem kell azt, hogy.........Kelly lett az egyik legjobb barátom az amerimagyaráznom; Isten beszél hozzánk és pontosan tudja, mit
kell mondania, mire van szükségünk. Azért én mégis elcsoAz étel nagyon finom volt, de
dálkozom ezen néha… Mielőtt nekifogtam volna ennek a kaiak közül!
beszámolónak egy másik ige segített és vezetett: ,,Ezért
tehát mi is, akiket a bizonyságtevőket ekkora fellege vesz
És
körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a ben- hát ez természetes, hiszen apum volt a szakács.
a
tanítás
is
nagyon
tetszett.
Angol
táborban
voltunk,
ezért
nünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk
meg az előttünk levő pályát. (Zsid 12,1)”.
(Fekete Anna) persze természetes volt, hogy angolt tanulunk. De ezeken
az órákon is nagyon jól éreztem magam, mert játékosan
tanultunk minden nap. Hát ez lenne az én véleményem a
***
,Augusztus elején amerikai testvérek jöttek hozzánk a
Felsőerdősori gyülekezetbe, hogy kivételesen ne ,,külső"
És még pont végeztem, mert 2
missziót végezzenek, hanem velünk foglalkozzanak. A hét táborról
perc
múlva
péntek,
úgyhogy
remélem megdicséred az én
során a délelőttök az egymás kultúráinak megismerésével
és az angol nyelv tanulásával teltek, míg délutánonként főként Budapesttel kerültünk közelebbi kapcsolatba. Ez alól
(Gál Domokos)
kivétel volt az a nap, amikor közös sütés volt a délutáni briliáns időérzékemet!
napi rendi pont és az utolsó nap, amikor kivonultunk a
(Természetesen megdicsértem! – Sztupkai Kristóf)
nagycsapattal Biatorbágyra a Fekete család vendégszeretet-3-

