
 

 

2019. JANUÁRI IGEHIRDETŐK 

JANUÁR 1. GYURKÓ JÓZSEF  
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VEZETŐI KONFERENCIA 2019 
ELÖLJÁRÓK CSENDESNAPJÁNAK PROGRAMJA 

PILISCSABA, 2019. február 21-23.  
JELENTKEZÉS FEBRUÁR ELEJÉN! SZERETTEL HÍVJUK AZ 
ÉRDEKLŐDŐKET A GYÜLEKEZETBŐL ÉS AZ ISKOLÁBÓL IS! 
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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. január 

Ajtók nyílnak, ajtók záródnak! 
Dr. Khaled A. László  
 
Gyerekkorom egyik különleges emléke, ahogy Pécsről 
feljártunk Budapestre a nagyszülőket látogatni. A hosszú 
vonatút után a metróba mélyre szálltunk, megvártuk a 
metró kocsikat, ajtók nyíltak, aztán a váratlan figyelmez-
tető hang szólt a magasból: „Kérjük, vigyázzanak: az 
ajtók záródnak!” Pécsett nem szóltak hozzánk a jármű-
vek, vagy a hangszórók… 
Ahogy ma visszagondolok erre az egyszerű „égi” hangra, 
ami harminc év után is fennmaradt hagyatéka a budapes-
ti tömegközlekedésnek, eszembe jut az isteni vezetés 
sajátossága és a 2019-es egyházi jeligénk. Jézus mondja: 
„Az ajtó előtt állok és zörgetek!” (Jelenések 3,20) Isten 
országában is vannak záródó és nyíló ajtók. Érdekes volt 
ilyen szemmel újra olvasni az Apostolok cselekedeteiben 
Pál apostol második missziós útján az európai misszió 
kezdetéről szóló tudósítást. Ajtó záródások előzték meg. 
Sikertelen próbálkozások, kudarcok és útkeresés. De az 
örömhír: ha az Úr egy ajtót bezár, ha valami végetér éle-
temben, akkor biztos lehetek abban, hogy valami új fog 
elkezdődni. A Názáreti Jézus keresztútjának is titka ez, 

ahol nem befejezés van, hanem a megváltás kezdete. – A 
missziós nehézségek után Kis-Ázsiában, előkészített 
terepre érkezett meg Jézus ügye Európába, Filippibe, 
ahol Lídia szíve és házának ajtaja kitárult. Ajtó zárul, ajtó 
nyílik. Új lehetőség tárul. Isten az új lehetőségek Istene. 
Aki nem zsákutcába vezet, hanem az elakadásaink, tév-
útjaink után helyes vágányra, egy teljesebb életbe szeret-
ne indítani. 
Neked milyen út ért véget 2018-ban? Mit kellett elen-
gedned? És milyen új életszakasz kezdődött? Látod már 
a kivezető isteni útmutatást? Imádkozom, hogy az ajtó-
csukódások után az ajtónyílásokon átszűrődő isteni fény 
szökjön be életünkbe, családunkba, gyülekezetünkbe. 
Jézus mondja: „Én vagyok a világ világossága! Aki en-
gem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet 
világossága!” (János evangéliuma 8,12). Jézus kopogtat. 
Fénye utat törne életünkbe, ő megvilágosít minden em-
bert, minden életet, minden gyülekezetet. Minden arcot. 
Hadd legyen világító lámpás életünk és közösségünk 
2019-ben. Tárjunk ajtót az új esztendőben. Új lehetősé-
gek, új találkozások várnak ránk. Ne féljünk az újtól, a 
változástól. Jöhetnek frissítő, megújító, gyógyító találko-
zások. Kérjük, vigyázzanak és legyenek bátrak, erősek: 
az ajtók nyílnak, a kapuk tárulnak!       

Felsősorban – A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele 
2019. január 

Megjelent 60 példányban. Felelős kiadó: Dr. Khaled A. László lelkész, szuperintendens 
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 � J É ZUS- KÖ ZPON TÚ 
   � TANÍTVÁNYKÉPZŐ

�  ÉL E TÚJÍTÓ 

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) 

11.00 Műhely 

Bizottságok és ET ülése (igény szerint) 

12.30           EBÉD 12.30           EBÉD 12.30            EBÉD 

      

15.00 Előadás 

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 

  
  

ÁLDOTT ÉS KEGYELEMTELJES ÚJ ESZTENDŐT  

KÍVÁN A FELSŐERDŐSORI GYÜLEKEZET! 

– 2019. ÉVI JELIGÉNK – 

JÉZUS MONDJA:  

„AZ AJTÓ ELŐTT ÁLLOK ÉS ZÖRGETEK!” 

(JELENÉSEK 3,20) 
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Bár véget ért a reformáció 500. jubileuma, Klaus Doug-
las nagyszerű könyve Új reformáció – 96 tétel az egyház 
jövőjéről címmel természetesen ma is aktuális (a könyv 
2001-ben készült). A német szerző 12 feladatcsoportot 
határoz meg az egyház megújulásával kapcsolatban. 
Ezeket szeretnénk idén sorban leközölni: 
 
Tizenegyedik feladat: 

Helyreállítani a gyülekezet primátusát 
 

81. A tartományi egyházak legnagyobb erő-
forrása – a helyi gyülekezet – messze-
menően kihasználatlan. 

82. Számos tartományi egyház jelenlegi, 
gyülekezetek összevonását szorgalmazó 
stratégiája hosszú vagy rövid távon ha-
lálosnak bizonyul. Nem kevesebb, ha-
nem több gyülekezetre van szükségünk. 

83. A helyi gyülekezetek évszázados rend-
szerét ki kell egészítenie a másfajta 
gyülekezetmodellek sokféleségének. 

84. A lelkipásztoroknak nincs szükségük 
egyetemi végzettségre, és nem szabad 
hivatalnoki státust betölteniük. 

85. Az a gyülekezet, amely nem lelkipász-
tor-központú, egy idő múltán semmi-
lyen más tekintélyt sem fog elismerni 
maga fölött. Ez pedig a hívők 
„egyetemes papsága” elvének maga-
sabb szintű érvényesítését jelenti. 

86. Nem a gyülekezetek vannak azért, hogy 
az egyház intézményét szolgálják, ha-
nem az egyház intézménye van azért, 
hogy szolgálja a gyülekezetet.87. Egy-
házunkban a hierarchikus viszonyokat 
és az igazgatási struktúrákat le kell épí-
teni – éspedig a lehető leghamarabb. 

87. A jövő gyülekezetének joga és köteles-
sége lesz a profilalakítás. 

88. A jövő gyülekezetének joga és köteles-
sége lesz a profilalakítás.  

 

Egység az egy testben: Az egyház Krisztus teste 
Aliansz Imahét 2019 
 
Január 10-én az Ó utcában, a Testvérgyülekezet imaházá-
ban az „Egység az egy testben” címmel volt ima alkalom, 
amelyen Pálnak a Rómabeliekhez írt leveléből a 12. rész 1-
8. bibiai szakasza volt az alapige. Az igehirdetés egyik fő 
gondolata, hogy a gyülekezet a Krisztus teste, amelynek a 
feje Jézus, ő adja meg a növekedés irányát. A test egyik 
legfőbb tulajdonsága a növekedés, fejlődés. Ehhez kapcso-
lódtak az Efézusbeliekhez 4:15-16  és a Kolossébeliekhez 
2:18-19 írott szakaszok: „Növekedjünk fel szeretetben 

mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.” 

Az igehirdetésben tetszett, ami a kisgyerekek születéséről 
elhangzott: milyen csoda az új életet látni. És ahogyan nö-
vekednek a kisgyermekek születésüktől kezdve. Érdekes 
volt az utalás dr. Kiss Ferenc anatómia professzorra, aki a 
testet alkotó szerveken túl a lélek valóságáról beszélt. Test, 
lélek, szellem egységet alkot.  
Különböző kegyelmi ajándékokat kaptunk. Az egyes gyüle-
kezetek, az egyes emberek. Ajándékaink „komplementer” 
módon jelennek meg, vagyis kiegészítjük egymást. Szüksé-
günk van egymásra, mert senkiben sincs meg minden 
együtt, de mindenkinek van valami egyéni adottsága, ké-
pessége, amit hozzáadhat a többiekéhez. 
Elgondolkodtató, hogy sajnos mennyire szét tudunk törni 
értékes dolgokat, amik egységben voltak. Ahogy az anya-
gyereke kapcsolat is széttörhet, akik pedig biológiai egység-
ben is voltak eredetileg (az anyaméhben fejlődő magzat). 
Sajnos ez is egy emberi adottság, a romboló képesség. En-
nek talán az ellentéte, hogy egységgé tudja összekovácsolni 
az Isten az emberek kapcsolatait, a családban és az egyház-
ban, gyülekezetben is. 

(Kardos András) 
 * * *  

 
ELSŐ SCHOLA-FELSŐ TALÁLKOZÓ 
Lendületes dicsőítő énekekkel, fiatalos bizonyságtételekkel és 
finom ige-sütikkel fogadták a Felsőerdősori Metodista Gyüle-
kezet tagjai a Schola Európa metodista gimnáziumból érkező 
tanárokat, diákokat és szüleiket. Az advent harmadik vasár-
napja előtti szombatra szervezett találkozó az első ilyen alka-
lom volt a gyülekezet és az iskola között. A jó hangulatú ad-
venti szombatot az őszinte, baráti légkör, nyitottság és ottho-
nosság, befogadottság jellemezte – számolt be az iskolalel-
kész, Sztupkai Kristóf. Isten kegyelmes tovább vezetését kí-
vánjuk ebben a szeptember óta formálódó új kapcsolatban 
Budapest második metodista gimnáziumában.  

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2019 

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” 

(5Mózes 16,18-20) 
 

Minden alkalom 18:00 órakor kezdődik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

* * *  

Ősi metodista liturgiánk szerint január első vasárnapján országszerte szövetségmegújító istentiszteletek voltak imaházaink-
ban, templomainkban. Az Istennel való szövetségi kötelék megerősítéseként imádkozzuk az odaszánás szavait minden 

év elején: Nem vagyok többé a magamé, hanem a tied. Állíts oda, ahová akarsz! Rendelj a mellé, aki mellé akarsz!  
Hadd dolgozzak, hadd tűrjek akaratod szerint! Használj, vagy állíts félre céljaid szerint! Emelj fel a te nevedért, vagy 

alázz meg a te nevedért! Tölts meg, üresíts meg! Legyen meg mindenem, vagy ne legyen semmim!  
Szabad elhatározásomból és teljes szívemből mindent jótetszésedre és kezedre bízok.  

És most, dicsőséges és magasságos Isten, Atya, Fiú, Szentlélek: te az enyém vagy és én a tied. Úgy van, így legyen!  
Fogadalmamat erősítsd meg a mennyben, ahogyan ezt a földön megcselekedtem!  

Ámen. 

NAP HELYSZÍN IGEHIRDETŐ 

január 21. 
hétfő 

Római katolikus templom 

(Rózsafüzér Királynéja) 

14. ker. Thököly út 58. 

Aradi György 

evangélikus lelkész 

Baptista templom 

7. ker. Wesselényi utca 53. 

Kruppa Levente 

görög katolikus parókus 

január 22. 
kedd 

Evangélikus templom 

7. ker. Városligeti fasor 17. 
Bagi László 

református lelkész 

január 23. 
szerda 

Református templom 

(Baross téri) 

14. ker. Szabó József u. 16. 

Nagy Károly 

római katolikus plébános 

Metodista imaház 

6. ker. Felső erdősor 5. 

Mészáros Kálmán 

baptista lelkipásztor 

január 24. 
csütörtök 

Agape Pünkösdi Gyülekezet 

14. ker. Thököly út 46/b. 

Kovács György 

Mahanaim lelkész 

Román ortodox kápolna 

7. ker. Holló utca 8. 

Pataky Albert 

pünkösdi lelkész 

január 25. 
péntek 

Görög katolikus templom 

7. ker. Rózsák tere 10. 

Karsay Eszter 

református lelkész 

január 26. 
szombat 

Római katolikus templom 

7. ker. Rózsák tere 8. 

Szabóné Pap Klára 

metodista lelkész 

január 27. 
vasárnap 

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

Magyarkuti Gyuláné  

Tóth Katalin 

evangélikus lelkész 


