
 

 

SCHOLA EUROPA METODISTA GIMNÁZIUM HÍREK 

 

December 14-én szombaton a Schola Europa, de-

cember 20-án pénteken a Forrai metodista gimnázi-

umokban tartottak adventi évzáró istentiszteletet. 

Sztupkai Kristóf és Pásztor Zsófia iskolalelkészek a 

karácsonyi örömhír üzenetét osztották meg ezeken 

az alkalmakon több száz fiatallal, rávilágítva az ün-

nep igazi jelentőségére és lényegére: Jézus Krisztus-

ra. A diákok ezeken az istentiszteleteken karácsonyi 

ajándékként kapták meg az "Ami igazán számít" cí-

mű kiadványt, amely a keresztény hit és élet alapve-

tő tanításait mutatja be egyszerű és érthető nyelven 

a mai ifjúság számára. Az idei advent különlegessé-

ge, hogy mindkét iskola diákjai cipősdobozokat ké-

szítettek a hátrányos helyzetű gyerekek számára. A 

Schola Europa a baranyai Kisvaszari Metodista Gyü-

lekezetnek, a Forrai iskola pedig Tatabányára. A de-

cember 14-i szombati alkalmon immár két osztály és 

a pedagógusok teljesen megtöltötték imatermün-

ket. A fiatalok előtt Kovács Donát teológus hallgató 

tett bizonyságot. 
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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!  

A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele 

Felsősorban – 2019. december 

Vályi Györgyi 

Várjuk a Jézussal való találkozást! 
 
 
 
Az advent jelentését valamennyien ismerjük, eljövetelt 
jelent. A latin „Adventus Domini” kifejezésből szárma-
zik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A december 25-ét 
megelőző negyedik vasárnap kezdődik az adventi idő-
szak. Holnap advent második vasárnapját fogjuk ünne-
pelni, az adventi koszorún a második gyertyát fogjuk 
meggyújtani. A szép terítés, az adventi koszorú segítenek 
ráhangolódni az ünnepre. 
 
Ebben az adventi időszakban Jézus második eljövetelét 
várjuk. Igyekszünk elcsendesedni – ami elég nehéz, mert 
ilyenkor valahogy megsokasodnak a tennivalók. A vala-
mire, valamikre fordítjuk figyelmünket a Valaki helyett.  
 
Egyházunk 2019. évi jeligéje a Jelenések könyvéből szólt 
– „Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek.” (Jel 3,20) A mai 
igei mondanivalót is a Jelenések könyvéből hoztam: 
„Bizony hamar eljövök.” Ámen. Jöjj, Uram Jézus! 
(Jel 22,20) 
 
Jézus testben 2000 éve már eljött, hogy megváltson ben-
nünket. Magára vette bűneinket, elszenvedte büntetésü-
ket. Azt ígérte, hogy újra eljön – ítélni élőket és holtakat. 
Mi most ebben a világkorszakban, amiben élünk, erre a 
második eljövetelére várunk, amikor majd véget ér a tör-
ténelem mostani szakasza és elkezdődik egy új világ, ami-
nek már nem lesz vége. Míg erre az eljövetelre várunk, 
érdemes magunkba nézni, hogy valóban tudjuk-e öröm-
mel várni?  Ehhez szükséges az elcsendesedés.  
 
Az angyali üzenet Jézustól Jánosnak: „Íme eljövök ha-
mar”. Az első keresztények úgy gondolták, még az ő éle-
tükben visszajön. Mi már tudjuk, hogy a hamar nem 
ugyanazt jelenti Jézusnak, mennyei Atyánknak, mint ne-
künk. De ennek örülnünk kell, mert időt kaptunk a meg-
térésre. Kegyelmi időben élünk. Ugyanakkor látnunk kell 
a végidők jeleit, melyet nem tartott titokban.  
 

A „hamar” kifejezés azt is jelenti, hogy hirtelen, váratla-
nul jön el. Ezért nem érdemes számolgatni az időket, 
hogy vajon mikor tér vissza, hanem állandó készenlétben 
kell lennünk, hogy akármikor is jön, készen találjon ben-
nünket. Készüljünk Jézus érkezésére, készüljünk a szám-
adásra. Ha hosszú útra indulunk, készülünk rá. Csoma-
golunk. Az örökkévalóságra sem mehetünk készületle-
nül. Van-e a lámpásunkban elég olaj, vagy úgy járunk, 
mint az az öt szűz, akinek kifogyott a lámpásából az olaj, 
mielőtt a vőlegény megérkezett?  
 
Isten lelke világít-e életünkben? Átsüt-e szavainkon, tet-
teinken? Ha nincs elég olaj a lámpásunkban, ma még 
megtölthetjük. Krisztus ingyen kínálja kegyelmét. 
„Bizony hamar eljövök” – mondja az Úr, és erre az 
egyetlen helyes válasz: „Ámen. Jöjj, Uram Jézus!” 
 
Igyekezzünk lelkünkben úgy készen lenni, hogy mi is 
boldogan, felszabadult örömmel várhassuk Megváltónk 
visszajövetelét, a Jézus Krisztussal való találkozást!  
 

Elhangzott az adventi teadélutánon, december 7-én. 
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első 

 � J É ZUS- KÖZPON TÚ 

   � TANÍTVÁNYKÉPZŐ

�  ÉL E TÚJÍTÓ 

Válaszok az adventi kvíz kérdéseire 

1. c, 2. a, 3. d, 4. b, 5. c, 6. Indiai óceán, 7. a,  

8. a, 9. b, 10. d, 11. b, 12. b, 13. a, 14. c, 15. b, 

16. b, 17. a, 18. c, 19. a, 20. a, 21. b, 22. b 

� ÜNNEPI ALKALMAINK  � 

 

JANUÁRI IGEHIRDETŐINK: 

Január 1. Dr. Hecker Frigyes 

Január 5. Dr. Khaled A. László 

Január 12. Dr. Lassu Gábor 

Január 19. Dr. Hecker Frigyes 

Január 26. Sztupkai Kristóf 

„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágo-
sít minden embert: ő jött el a világba. A világban 
volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte 
meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogad-
ták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felha-
talmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; 
mindazokat, akik hisznek az ő nevében…”                            
                                                                (János 1,9-12) 
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A ZOKNI  
(novella) 

 
Azt mondják, hó nélkül nem is igazi a karácsony. Sokáig 
én sem hittem, hogy lehet ettől fontosabb a szeretet ünne-
pén. Gyerekként nem szerettem, sőt szinte utáltam a kará-
csonyt. A szentmiséket viszont áhítattal hallgattam végig, 
fiatal ministránsként testközelből tapasztalhattam meg az 
Advent minden apró szépségét. A mise után hazafelé me-
net hógolyóztunk, hóembert építettünk és a lelkem mé-
lyén azt akartam, hogy soha, soha ne legyen szenteste. 
 
Pedig délután már feldíszítettük a fát, szorgosan aggattuk 
rá az ódivatú díszeinket. Ilyenkor csodálkozva néztem a 
szüleimet, akiknek arcáról szeretet és boldogság tükröző-
dött. Nekem az egész karácsonyi készülődés egy évenkénti 
„muszájmertmindenkieztcsinálja” dolognak tűnt. Gyűlöl-
tem a gyertyafényt, gyűlöltem a karácsonyfát, gyűlöltem a 
mákos gubát, de legjobban mindig azokat a nyamvadt 
zoknikat utáltam, amiket karácsonyi ajándékként kaptam. 
Szegények voltunk, másra nem tellett. Azt soha nem vet-
tem észre, hogy több ajándék nincs a fa alatt. A szüleim-
nek nem volt ott semmi, mégis boldogan nézték a gyertya 
pislákoló fényét. Ünnepek után az osztálytársaim büszkén 
mutogatták az új, divatos kabátot, a több színben pompá-
zó távirányítós autót, vagy éppen a legmodernebb kvarcjá-
tékot. 
 
– Te mit kaptál karácsonyra? – kérdezték tőlem többen is. 
Úgy tettem, mint aki nem hallja, inkább a tankönyveimet 
bújtam.  
– Biztos megint zoknit kapott – nevetett fel valaki az osz-
tályterem másik felében. 
 
December huszonnegyedike van. Újra. Sok-sok év telt 
már el a gyermekkori karácsonyok óta, az életemben sok 
minden változott. Megöregedtem, családom sosem volt és 
most újra közeleg a karácsony. 
 
A mai reggelen iszonyú mehetnékem volt, így kora dél-
előtt már a belvárosban sétálgattam. Séta közben orromat 
friss kalács illata csapta meg. Éhes voltam, ezért betértem 
az agyondíszített péküzletbe és vettem egy szép, barnára 
sült lekváros buktát. Már indulni készültem kifele, amikor 
az eladó utánam szólt:  
 
– Uram! Van itt még egy kiló szaloncukor, vigye már el! – 
kínálta nyájasan. – Elfér az még a fáján, olcsón odaadom.  

– Nekem nincs is fám! – mondtam majdnem, de inkább 
magamban tartottam. Jó, csomagolja be! – böktem ki 
nagyvonalúan, majd kifizettem, és komótosan távoztam. 
 
A gondolataimba mélyedve botorkáltam az elnéptelene-
dett utcákon. 
 
– Bácsi! Vegye meg ezt a fát! – zavarta meg elmélkedése-
met egy csilingelő gyerekhang. Odafordultam, és megille-
tődve néztem a hétéves forma, aranyszőke hajú kislányra. 
Kék szemei mosolyogva tündököltek, ártatlan arcát már 
pirosra csípte a decemberi hideg.  
– Hát te? Miért nem vagy otthon? – morogtam rá bizal-
matlanul. – Apukád már biztosan keres.  
– Nekem nincs apukám – felelte a kislány, és leheletével 
melengetni kezdte apró kezecskéit.  
– Az anyukám otthon fekszik, beteg – folytatta halkan, de 
a hangjából életerős dac áradt. – Ha eladom a fát, a pénz-
ből veszek neki gyógyszert. Az lesz a mi karácsonyi aján-
dékunk.  
A kislány szavai hallatán először kirázott a hideg, majd 
még soha nem érzett melegség öntötte el a szívemet. Ösz-
tönből cselekedtem. A fát azonnal megvettem és a pénz 
mellé a kislány kezébe nyomtam a zacskó szaloncukrot is. 
Hálásan nézett fel rám, de törpének éreztem magam mel-
lette.  
 
– Az előbb találkoztam a Jézuskával, ezt neked küldi – 
mondtam, és remegő kézzel nyújtottam felé a buktát.  
– Bácsi! Ha legközelebb beszéltek, mondd meg neki, hogy 
gyógyítsa meg az anyukámat! – kért meg a kislány, mire én 
elfordultam, hogy ne lássa a könnyeimet.  
– Siess haza az édesanyádhoz! – szólaltam meg enyhén 
köhécselve.  
– Boldog karácsonyt, bácsi! – nézett rám édesen, és megsi-
mogatta a kezemet. 
 
Ezután magamhoz vettem az apró, girhes fenyőfát, és ha-
zamentem. Otthon előkapartam a régi, ócska díszeket, és 
felraktam őket a fára. A fehér ruhás üvegangyalkát finom 
mozdulatokkal ráerőltettem a csúcsra, a csonka csúcsra. 
Igen, ez volt a pillanat, ekkor értettem csak meg szüleim 
boldogságát a pislákoló gyertya fényénél. Leültem a fa tö-
vébe, és remegő kézzel simogattam meg a hófehér üveg-
angyalkát. Szinte tökéletes volt minden körülöttem, csak 
egy valami hiányzott. Nem, nem a hó. Azok a csodálatos 
emberek hiányoztak, akik azt a nyamvadt zoknit, a világ 
legszebb ajándékát odatennék a félhomályban tündöklő 
kicsiny karácsonyfám alá. 

(Arthur Madsen) 
 

+++ 
 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem  

örök élete legyen!” (János 3,16) 
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Adventi KVÍZ 

 

1. Mi az advent szó jelentése?  
a) Karácsony előtt           b) Örömteli várakozás  
c) Eljövetel                      d) Szentség 
 
2. Mikor kezdődik az advent?  
a) december 25-ét megelőző negyedik vasárnap  
b) december 24-ét megelőző vasárnap  
c) november utolsó vasárnapja,  
d) december első vasárnapja 
 
3. Mit jelképez az adventi koszorú negyedik meggyúj-
tott gyertyája?  
a) öröm        b) hit  
c) remény    d) szeretet 
 
4. Az adventi koszorún minden gyertya szimbolizál 
egy fogalmat. Melyek ezek?  
a) Megbocsátás, emberség, önzetlenség, dicsőség   
b) hit, remény, öröm, szeretet 
 
5. Melyik pápa határozta meg a vasárnapok számát?   
a) III. Ince               b)  I. Szilveszter  
c) VII. Gergely      d) III. Bonifác 
 
6. A Csendes-óceánban található Karácsony-
sziget eléggé népszerű. Hol van a másik Karácsony-
sziget?     ……………………………………………….         
 
7. Melyik volt az első ország, amely karácsonyi bélye-
get állított ki?  
a) Ausztria           b) Németország           
c) Magyarország           d) Anglia 
 
8. Melyik ország a legnagyobb karácsonyfa exportáló?   
a) Kanada   b) USA   c) Finnország 
 
9. Melyik ország használ hagyományos szalmadísze-
ket a karácsonyfa díszítéséhez?           
a) Finnország   b) Svédország   c) Norvégia 
 
10. Mit jelképez Advent első vasárnapja?    
a) Böjt kezdete                b) Vízkereszt közeledte 
c)  Jézus színeváltozása  d ) Egyházi év kezdete 
 
11. A katolikus egyházban az advent liturgikus színe  
a lila. Mit jelképez?                              
a) Az újjászületést                                                   
b) a bűnbánatot és a szent fegyelmet  
c) a szent gyónást és a megtisztulást                
d) az ártatlanságot 
 
12. A népi hagyomány szerint mikor lesz fehér        
karácsony?     
a)  ha Márton napján fagy  
b) ha Erzsébet napján havazik     
c) ha András napján havazik    
d) ha Katalin kopog 
13. Mikorra nyúlik vissza az Advent hagyománya?       

a) 5. század         b) 1. század  
c)10. század        d) 19. század 
 
14. Mi az a Luca-szék?       
a) A karácsonyi misén a ministránsok ülnek rajta  
b) régen erre állították a karácsonyfát  
c) olyan szék, amelyre állva fel lehet ismerni a boszorká-
nyokat 
 
15. Milyen eredetű a karácsony szó?                                
a) Finnugor eredetű és ünnepet jelent  
b) Szláv eredetű, jelentése „lépő, átlépő”            
c) török eredetű, jelentése „áldott” 
 
16. Mi az a betlehemezés?  
a) Betlehemben minden évben megtartott karácsonyi mise  
b) Rövid „színdarab”, melyben a gyerekek karácsonykor 
előadják Jézus születésének a történetét  
c) a Jézus születéséről szóló mesék gyűjteménye 
 
17. Mióta állítanak karácsonyfát Magyarországon?     
a) XIX. század második felétől         
b) XVI. századtól               
c) XX. század elejétől 
 
18. Mikor ünneplik az Ortodox Egyházak a             
karácsonyt a julián (ónaptár) szerint?  
a) december 25.    b) január 1.  c) január 7. 
 
19. Hova kellet menekülnie a Szent családnak Jézus 
születése után Heródes elől?                 
a)  Egyiptom   b) Alexandria   c) Samária 
 
20. Melyik a legrégebbi magyar karácsonyi dalunk     
a háromból?  
a) Mennyből az angyal...                                
b) Pásztorok, pásztorok örvendezve...  
c) Kiskarácsony, nagykarácsony... 
 
21. A karácsonyfa-állítás német eredetű, a 17. század-
ban terjedt el. A németek abban a hitben éltek, hogy a 
téli napforduló idején a halottak szellemei kiszabadul-
nak, tőlük az emberek csak úgy menekülhetnek meg, 
ha az élet örökzöldje, a fa alá húzódnak. A legenda 
szerint ki állított először karácsonyfát a gyermekei-
nek?  
a)Thomas Mann          b)  Luther Márton          
c) Gerhard Lang            d) Szent Miklós 
 
22. Igaz vagy hamis az alábbi állítás? Szaloncukorral 
nem csak a magyar karácsonyfákat díszítik, külföldön 
is nagy hagyománya van a karácsonyfa szaloncukorral 
való díszítésének.                                      
a) Igaz                            b) Hamis 
 
 

Megfejtés az utolsó oldalon! 

 


