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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. február 

HÁZASSÁG HETE 2019 
Jézus Krisztusban való közösség... 
Barta Katalin és Barta Péter  
 
B.P.: 27 évvel ezelőtt kértem meg a feleségem kezét. 
Előtte volt alkalmam, egy hosszabb külföldi út során 
imádkozni. Akkor már járt a fejemben az, hogy szeret-
nék megnősülni. Tanulmányoztam a Szentírást és a Pél-
dabeszédek könyve volt az, ahol a 31. fejezetben megta-
láltam azt a szakaszt, amit úgy is szoktak nevezni, hogy a 
derék asszony dicsérete. 
 
„Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára 
sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket. Bízik ahhoz 
az ő férjének lelke, és annak marhája el nem 
fogy. Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének 
minden napjaiban.” (Péld. 31,10-12)   
 
Nekem ez a rész volt kulcs, hogy „bízik ahhoz, az ő férjé-
nek lelke”. Ez volt az az igerész, ami nagyon megraga-
dott, mert volt bennem egy bizalmatlanság a hölgyekkel 
kapcsolatban. Nem tudtam bennük megbízni, de ez volt 
az a bizonyság, amit Isten a Katával kapcsolatban adott, 
hogy őbenne meg tudtam bízni. Ez nem egy egyszeri 
bizonyosság volt, hanem 27 éve tart, amiben nem volt 
okom egy pillanatig se kételkedni, hanem nagyon határo-
zottan megmaradt bennem. 
 
Egyébként olyan érdekesen alakult, hogy amíg én kül-
földön azért imádkoztam, hogy Isten vezesse hozzám az 
én hozzám illő segítőtársamat, akkor tért meg az én fele-
ségem. Mind a ketten világi háttérből jövünk és ez egy 
nagyon komoly egybeesés volt. Amikor visszatértem 
Magyarországra, akkor nem csak annyit tett meg Isten, 
hogy a feleségem megtért, hanem ugyanarra a munka-
helyre vezette dolgozni, ahol én is dolgoztam és szinte 
az első napokban a visszatérésem után találkoztam is 
vele. Egy hosszabb idő telet el, majdnem egy év, mire 
eljutottam arra a meggyőződésre, hogy ő az én Istentől 
rendelt segítőtársam, akiben bízhatom. Amikor ez meg-
történt, akkor próbáltam ezt a dolgot megbeszélni vele, 
és elhívtam egy este munka után egy vacsorára és akkor 
elmondtam neki, hogy én ezt a bizonyságot érzem ővele 
kapcsolatban és szeretném, hogy legyen a feleségem. Az 
volt a csodálatos, hogy őbenne is megvolt ez a bizonyos-

ság akkorra és így egy határozott igent tudott mondani.  
Nagyon hálás vagyok, hogy Isten ebben így vezérelt és 
kívánom mindenkinek, hogy aki hasonló helyzetben van 
– én akkor egy 3 éve diplomázott fiatalember voltam – 
és imádkozik ezért, annak Isten válaszoljon olyan hamar 
és csodálatos módon, ahogyan nekem válaszolt.   
 
B. K.: Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez va-
lóban egy nagyon erős bizonyosság volt mindkettőnk-
nek. Én is imádkoztam ezért és imameghallgatás volt 
mind az eljegyzésünk, mind a házasságunk. Ez azért 
nagyon fontos, mert az elmúlt 27 évben nagyon sok 
problémán, viharon mentünk keresztül, és ami mindig 
összetartott minket, az a Jézus Krisztusban való közös-
ségünk volt. Őtőle van ez a házasság és az, hogy ebbe a 
szövetségbe belehelyezett minket. Ez a szövetségünk 
segített megtartani a hitünket is, amikor nagyon sok 
minden az ellen volt, és mi is rossz döntéseket hoztunk. 
Ha nem ketten vagyunk, akkor talán már nem is lennénk 
igazán hívők, ugyanakkor, ha nem lennénk hívők, akkor 
már nem lennénk házasok sem. Tehát gyakorlatilag telje-
sen összefügg ez a három dolog és ezért tényleg csak 
dicsőséget tudok adni az Úrnak. 
 
B. P.: Van egy olyan zsoltár is, hogy: „Mind boldog az, 
a ki féli az Urat; a ki az ő útaiban jár! Bizony, kezed 
munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dol-
god. Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejé-
ben; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül 
(Zsolt 128,2-3).”  
 
Ez a bizonyosság az Úrban van. Az én életemben a Kata 
mellett az Isten azt is megadta, hogy három derék gyer-
meknek is az édesapja lehetek, akikre tényleg nagyon 
büszkék vagyunk és sok örömet adtak és adnak az éle-
tünkben, Istennek hála.  
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CSÜTÖRTÖK 02.21. 
Napi felelős:  Szuhánszki Tamás 

PÉNTEK 02.22. 
Napi felelős: Erdei-Nagy László 

SZOMBAT 02.23. 
Napi felelős: Pásztor Zoltán 

  
  
  

10.00. ÉRKEZÉS, regisztráció 

  
  

  

7.00  Korán kelők imaközössége 

Sztupkai Kristóf 
7.00 Korán kelők imaközössége 

Sztupkai Kristóf 

7.30          REGGELI 7.30          REGGELI 

8.30 Igetanulmány 

Jelenések 3,17-19 Pásztor Zsófia 

Imaközösség 

8.30 Igetanulmány 

Jelenések 3,20-22 Kurdi Zoltán 

Imaközösség 

11.00 Bevezetés, Köszöntés 

11.10 Bevezető bibliatanulmány 

Jelenések 3,14-16 

Gyurkó József 

  

Imaközösség 

9.00 Előadás 

A gyülekezeti megújulás útjai és  
jövőképe 

Mike Sámuel baptista lelkész (Kecskemét) 

  

11.00 Műhely 

Kiscsoportos feldolgozás 

  

9.00 Előadás 

„Na és vagy ha és?” – 

Alkalmazott teológiai szempontok  
a Jel 3,20 alapján a 21. századi  
gyülekezeteknek 
Dr. Lassu Gábor református teológus, a 

Vienna Community Church lelkésze 

(Bécs) 
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Bizottságok és ET ülése (igény szerint) 
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Stratégiaalkotás folyamata a pécsi 
Reménység Gyülekezetben – 

„Bajban kell lenned, hogy változni 
akarj…” 

Lettner Gábor pünkösdi lelkész (Pécs) 

17.00 Műhely 

Kiscsoportos feldolgozás 

 

15.30 Előadás és műhely 

A milleniál nemzedék a gyülekezetek 
életében 

Pablo Absolon (Szlovák Metodista Egyház 

laikus elöljárója), Timóteus Társaság, 

MEKDSZ és MIX  

Moderátor: Missziós Tanács 

14.00 Záró istentisztelet úrvacsorával 
Igehirdető: Szabóné Papp Klára  
(Jel 3,20) 
Liturgus: Szuhánszky István 

Bizonyságtevők: (felkérés a helyszínen) 

15.30 Befejezés 

18.30       VACSORA 18.30        VACSORA   

19.30  Egyházi aktualitások 

Dr. Khaled A. László,  
Kerekrétiné Szili Anna 

19.30 Közös dicsőítés és ima 

Közkívánatra:  
MIX Zenekar 
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Téli MIX tábor volt Nyíregyházán 
(február 1-3.) 

 
Beszámolók a MIX-ből, a Metodista Ifjúsági  
Közösségek Szövetségének téli ifi táborából 

 
Február első hétvégéjén metodista ifjúsági táborban vol-
tunk Nyíregyházán. Ilyenkor az ország különböző gyüle-
kezeteiből jövünk össze, hogy találkozzunk egymással, 
Istennel és együtt dicsőítsük Őt. A tábor témája a hitélet 
egyes szintjeinek bemutatása volt; főelőadónk Kovács 
Zoli, miskolci lelkész volt. Több nagyon mély bizonyság-
tételt hallgathattunk meg és egy kis zsolcai dicsőítő kon-
certen is részt vehettünk! Az előadásokról kiscsoportban 
beszélgettünk. Számomra a legkiemelkedőbb része a tá-
bornak a szombat esti dicsőítés volt, ahol a MIX zenekar 
tagjaként énekelhettem. Hatalmas megtiszteltetés és él-
mény egyben! Habár a próbák beosztása most nem sike-
rült túl jól, a csapat olyan összhangban volt, hogy akár 
csukott szemmel is megtaláltuk hova kell ,,ugranunk” az 
adott dalnál. Lenyűgöző volt a gyülekezet vendégszeretete, 
kedvessége, türelme, nyitottsága a fiatalok felé. Köszönjük 
a lehetőséget. Befejezésként még annyit mondanék, hogy a 
tábor kulcsmondata számomra az volt, hogy merjem han-
gosan kimondani a kérdéseimet, mert Isten választ fog 
adni rájuk! A következő lépés pedig az enyém... 
     (Fekete Anna) 

Én már nagyon vártam a MIX tábort. Kicsit még örültem 
is, hogy Nyíregyházán volt, mert még nem voltam az otta-
ni gyülekezetben. A programok nagyon jók voltak, sokat 
nevettünk, beszéltünk, és szórakoztunk. A téma nagyon 
tetszett „Level Up”, ami azt jelenti Szintlépés, és ami azt 
illeti, szerintem senki nem ment haza úgy, hogy ne lépett 
volna egy szintet fölfelé. Az éneklés persze sosem maradt 
el, boldogan énekeltünk minden nap, minden napszaká-
ban. A táborban meglátogatott minket az Alsózsolcai Me-
todista Kórus is, akik egy csodálatos, és meglehetősen 
hangulatos dicsőítést adtak elő nekünk. Mindenkinek na-
gyon tetszett, és lelkesen meg is tapsoltuk őket. A tábor 
szombati napján egy óriási játékot játszottunk, amiben a 
kiscsoportok versenyeztek egymással, és különböző ügyes-
ségi játékokban mérkőzhettünk meg. Az első három he-

lyezés jutalmat kapott. Vasárnap Istentiszteleten vettünk 
részt, és egy utolsó beszélgetés után végül a tábor végéhez 
értünk.          (Gál Domi) 

Nekem a MIX-be megérkezni kissé olyan volt, mint részt 
venni egy óriási családi összejövetelen. Kiforrott csapat 
gyűlt már egybe, mindenki talált magának helyet. Kevés 
idő állt rendelkezésünkre, így minden másodpercet kihasz-
náltunk, nem pazaroltuk olyan lényegtelen dolgokra, mint 
az apró szurkálódások, játszmák, vagy akár az alvás. A 
hitélet meghatározó szintjeiről volt szó, az előadók gyer-
mek-, serdülő-, ifjú- és a apai korról beszéltek. Szerintem 
mindenki talált magának valamit ebben a témában. A mi 
kiscsoportunkban rengeteg dolog jött fel ezek kapcsán, 
amiket jó volt kortársakkal megbeszélni. Számomra na-
gyon sokat jelentettek az énekek szövegei is, amiket az 
egyre profibbá váló MIX zenekar hozott. Emellett a nyír-
egyházi gyülekezet is nagyon kedves volt, rengeteget tettek 
azért, hogy jól érezzük magunkat.          (Hanula Eszter) 
 
A hétvégén Nyíregyházán jártunk táborban. Az itteni gyü-
lekezet rendelkezik a MIX legnagyobb ifjúságával, így ez 
kivételes alkalom volt, hogy ezúttal nem nekik kellett a fél 
világot átutazni. Csernák Erzsike, aki a Felsőben is szolgált 
lelkészként kedvesen fogadott minket, a kedvünkért befű-
tött az igencsak hűvös gyülekezeti helységben és megmu-
tatta mi hol van a konyhától a raktáron át a pingpong asz-
talig. A tábor témája a hitbéli szintek, azok különbözősé-
gei és az ezeknek eléréséhez szükséges lépések voltak. A 
népes munkatársi segédletet Gyurkó Donát fogta össze, a 
segítőket a helyszínen Revák Péter koordinálta. Hat kis-
csoportban folytak a beszélgetések az előadásokról és az 
azokat megelőző mély és elgondolkodtató bizonyságtéte-
lekről. A kiscsoportok korosztály szerint lettek beosztva, 
így a legkisebbek és a legnagyobbak egyaránt külön oszt-
hatták meg véleményeiket és tapasztalataikat. A csendes 
hét programját a MIX zenekar szolgálata, izgalmas csapat-
verseny, és a szombat esti döntésre hívás színesítette. 
Élményekben, beszélgetésekben gazdagon, lelkileg feltöl-
tődve térhettünk haza a vasárnapi istentisztelet után, lel-
künkre csomózva, hogy adjuk át a Nyíregyházi Metodista 
Gyülekezet szívélyes üdvözletét.           (Fekete Andris) 
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A 2019. évi első ifjúsági tábor véleményem szerint fantasz-
tikusan sikerült. Idén Nyíregyházi Gyülekezetbe látogattak 
el az ország ifjú metodistái. Igen szép számmal jelentünk 
meg Isten igéjét hallgatni és beszélgetni az Úr cselekedetei-
ről. Értékes időt tölthettünk egymással Istennel együtt gon-
dolkodva a világról és az emberek tetteikről. E hétvégén a 
téma a szintlépés volt, hogy magunkhoz képest hogyan 
emelkedünk, s az Úr előtt hogyan teljesítünk. Én magam 
azt tanultam meg leginkább, hogy vállaljam fel Jézust, és 
merjem kimondani gondolataimat, nem tartva az ezzel járó 
következményektől, és azt kell, hogy mondjam, amióta ezt 
megteszem, valahogyan jobban biztonságban érzem ma-
gam. Ez számomra egy hatalmas szintlépés, remélem Isten 
is így gondolja, ha nem akkor még próbálkozom. Vélemé-
nyem szerint mindenkinek érdemes tágítani komfortzóná-
ját, hogy a váratlan helyzetekben is helyt tudjon állni, ter-
mészetesen segítséggel. Visszatérve, mikor először ki-
mondtam, hogy fontos nekem az, hogy jó legyen a kapcso-
latom Istennel, megkönnyebbülten tapasztaltam, hogy raj-
tam kívül sok keresztény ember van egy kémia, biológia, 
fizika, matematika szakos osztályban, ahol eddig azt hit-
tem, hogy ezekben Isten=üreshalmaz. Befejezésképpen 
mindenkit bátorítok, hogy vállalja fel Krisztust, még ha 
nehezére is esik, s ez által ki kell lépni a meleg, puha he-
lyünkről.    (Pap Dominik) 

 
Megérkezni a MIX táborokba, mindig egy kicsit olyan, 
mint hazaérkezni. Úgy is, hogy igazából most voltam má-
sodjára és rengeteg új embert kell még megismernem. De 
ezt azért nagyban segítik a kiscsoportos beszélgetések, a 
játékok, találkozások a folyosón, teremben, akárhol. Itt 
most ráadásul a nyíregyházi családokkal is ismerkedhet-
tünk, hiszen náluk voltunk elszállásolva. Nehéz bármit is 
kiemelni, hisz tényleg mindenből hazahozhattunk értékes 
gondolatokat, de azért voltak olyan pillanatok, amik ben-
nem különösen megragadtak. Ilyen volt a zsolcaiak öröm-
zenélése, meg egyáltalán a jelenlétük, illetve a vasárnapi 
istentisztelet elején elhangzó bizonyságtétel egy börtönőr-
től. Erdei Nagy Lacival gondolkodhattunk a vak Bartimeus 
történetén, ebből hoznék ide két igerészt: „Bízzál! Kelj fel! 
Hív téged!” (Márk 10:49) „Mit kívánsz, mit tegyek veled?”- 
kérdezi tőle(d) Jézus.            (Hanula Hanga) 

Jézus terve a gyümölcstermő élet és gyülekezet: 
„Maradjatok énbennem és én tibennetek. Az lesz az én 

Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek és 
akkor tanítványaim lesztek!” 

(János evangéliuma 15,4.8) 
 
Befejező részéhez ért a Reformáció 500 sorozatunk. Ti-
zenkét héten át közöltük le Klaus Douglas nagyszerű 
könyvének 12 pontját és 96 tanácsát a gyülekezetek 
megújulásáról. Könyvének címe: Új reformáció – 96  
tétel az egyház jövőjéről (Kálvin Kiadó, 2002). A német 
szerző 12 feladatcsoportot határozott meg az egyház 
megújulásával kapcsolatban. Ezeket közöltük hónapról 
hónapra és bízunk benne sikerült elgondolkodtatni, kér-
déseket, témákat felvetni vele. A mai befejező rész a 
gyülekezet jövője felé fordul: álmodni kell, el kell kérnünk 
Istentől egy jövőképet, megérteni az ő látását és tervét. Ez 
azt is jelenti, hogy készek vagyunk az újra, a Szentlélek 
megújító szándékára, amely lenyesegeti rólunk a régi 
életet és elindít az új felé. Formálja sorsunkat az Úr, 
építse, erősítse gyülekezetünket a közösség nagy pász-
tora, Jézus Krisztus, akinek nagy tervei vannak velünk.   
 
Tizenkettedik feladat: 

Jövőt álmodni az egyháznak 
 

89. A pénzügyi és személyi gondoknál is 
nagyobb baja egyházunknak, hogy    
nincsenek álmaink. 

90. Az álmok nem irreálisak, csak egy   
másfajta realitásban gyökereznek. 

91. Jövőt álmodni az egyháznak annyit je-
lent, mint életre kelteni gyülekezeteink-
ben az őskeresztyénség álmát. 

92. A jövő egyházáról álmodni annyi, mint 
Isten álmainak nyomába szegődni. 

93. Álmainknak eléggé merészeknek kell 
lenniük ahhoz, hogy Istennek helye   
legyen bennük. 

94. Csak álmodni nem elég. Álmainkat tet-
tekre kell váltanunk. 

95. Megálmodni az egyház jövőjét annyit 
jelent, mint magunkhoz ölelni az újat. 

96. Az egyetlen erő, amely képes valamit 
jóra fordítani, a hit, a remény és a   
szeretet együttes ereje.  

 

� 


