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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. június-július 

Május 12-én vasárnap délután iktatta be a szu-
perintendens a körzetünkhöz tartozó missziós 
gyülekezet, a Reménység Gyülekezet új missziós 
munkatársát, Vályi Györgyit. Az alábbiakban a 
beiktatási istentiszteleten elhangzott ige-
hirdetéséből idézünk. 
 
Hallgatok-e Jézus hangjára? 
Vályi Györgyi, missziós munkatárs 

 
 
A mai igeszakaszunk Jézus, a jó pásztor hangjáról és 
azokról szól, akik ismerik hangját. És én remélem, közöt-
tünk, a Reménység Gyülekezetben mindenki ismeri. 
Az Úr Jézus a jeruzsálemi templomban, a zsidók legszen-
tebb helyén tartózkodik a templomszentelés ünnepén. A 
templomszentelésre i.e. 165-ben került sor, ez a közel 
200. évforduló, amikor ezt az ünnepet évről-évre meg-
tartják. Jézus Salamon oszlopcsarnokában jár, ami a taní-
tásra kijelölt hely. Most nem ő kezdeményezi a tanítást, 
hanem kérdésekre válaszol.  A kérdezők, akik őt körülve-
szik, szintén az ünnepre érkeztek. Ők az ottani gyüleke-
zet tagjai és megkérdezik: „Meddig tartasz bizonytalan-
ságban bennünket önmagad felől?” Számon kérő kérdés 
ez ahhoz a Jézushoz, aki azért jött, hogy életünk legyen, 
hogy bizonyosságuk legyen Messiás volta felől, és ezt 
nem is tartotta titokban. Úgy teszik fel a kérdést, mintha 
Jézus homályosságban tartotta volna kilétét, pedig messi-
ási jeleket tett, tanításait tömegek hallgatták, leprásokat 
gyógyított, a vakon születettet ember szeme megnyílt, a 
sánta járt.  
 
És Jézus válaszol. „Megmondtam néktek.” Nem rejti 
véka alá, hogy Ő a Krisztus, ám mégsem tanítja őket, 
mert idáig minden ige és csoda hiábavaló volt, nem akar-
ták elhinni, hogy a próféciák beteljesültek, hogy az a 
Messiás áll előttük, akiről a próféciák szólnak. Jézus, amit 
tanított, aszerint cselekedett is.  Ezért mondja: „Atyám 
nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, 
de ti nem hisztek nekem.” Nem hisztek nekem, mert 
nem vagytok az én juhaim közül valók. Az „Én ju-
haim” megnevezés nem vonatkozik mindenkire. Azokra 
vonatkozik csak, akik őt pásztoruknak vallják. Dávid, 
Izrael legnagyobb királya a 23. zsoltárban így imádkozik: 

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Nem tartja 
megalázónak, hogy ő a bárány. Pásztorának vallja az 
Urat, nyájába tartozik. 
 
Kiváltságos dolog, Jézus nyájához tartozni. Az ő pásztor-
lása, irányítása, oltalma, védelme alatt lenni ebben a sok 
bajjal teli világban. Amikor szétbomlanak a közösségek, a 
legkisebb közösség, a család is egyre nagyobb veszélyben 
van, nő a válások száma, sőt a házasságot eleve nem vál-
lalók száma. Jézus a ma emberéhez is szól, azokhoz, 
akik hallják, meghallják, akik meg akarják hallani a  
szavát. „Az én juhaim hallgatnak a hangomra” Az Övéi! 
Tegyük fel magunknak a kérdést: Övé vagyok? Meghal-
lom szavát? Hallgatok hangjára? Akarom-e hallani, aka-
rok-e gyökeres változást az életemben? Mert aki nem 
akar, azt nem kényszeríti. Aki azt mondja, még egy kicsit 
élni akarok – élni a bűnnek, a kedvteléseimnek, vagy ki 
akarok még próbálni dolgokat, annak lehet, hogy nem is 
lesz ereje, ideje, lehetősége a megtérésre.  
 
Igaz, hogy a megváltás Krisztus áldozata és kegyelem-
ből van üdvösségünk, de szükséges részünkről a 
döntés mellette, és eltökéltség, kitartás, készség a hal-
lásra. Hallásunkat élesítenünk, fejlesztenünk kell! Min-
denre nincs időnk, ezért szelektálnunk kell programjaink 
közt is, hogy mi az, ami Hozzá közelebb visz, mi az, ami 
eltávolít Tőle. Ha igazán fontosnak tartjuk, hogy meg-
halljuk hangját, a fölösleges zajokat ki kell iktatnunk. 
 
Fiatal koromban nagyon szerettem, ha zene szól a lakás 
minden helyiségében. De amikor megszületett a fiam, 
már a rádiót is kikapcsoltam, hogy a lakás másik végéből 
is meghalljam legkisebb szösszenését. Fülem folyamato-
san rajta volt, mert fontosnak tartottam, hogy mindent 
halljak. Ezt bizonyára a legtöbb édesanya így éli meg, és 
így kell fülünket Jézus tanítására élesítenünk. Ő tanít 
minket ma is. Sokféle módon szólhat. Szólhat bibliaolva-
sás közben, imádság közben, lehet egy bevillanó gondo-
lat, amit az ige alátámaszt, de szólhat embereken keresz-
tül is. Szólhat olyan módon, amit még nem ismerünk, ő 
mindenható. Fontos, hogy amit meghallunk, azt meg is 
tegyük! Ne a saját értelmünkre, vagy szívünkre hallgas-
sunk! 
 
Jézus azt mondja: „Én ismerem az enyéimet” – azaz 
közösségben van velük. Az ismerni szó mély, bibliai tar-
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Július 8-14.                                                               

Országos MIX Ifjúsági Tábor Inárcson 

Július 10-13. Reménység Gyülekezet 

Csendesnapja Szegeden 

Július 22-26.                                               

Kürtöspusztai Gyermek Tábor 

Augusztus 22-24.                                            

Inárcsi Gyülekezeti Tábor 

Augusztus 22-24. Országos Roma 

Csendesnapok Kürtöspusztán 

Augusztus 29 – szeptember 1.              

Györkönyi Férfi Csendesnapok 

Augusztus 30.                                                         

Schola Europa Iskola Gólyanap 

Szeptember 1.                                                    

Évkezdő istentisztelet és úrvacsora 

Szeptember 13-15.                                            

Fiatal Felnőttek Csendesnapja 

Szeptember 26-29.                                             

Országos Női Csendesnap Balatonföldváron, 

Téma: „Öltözz! – De mit vegyek 

fel?”   (Kolosséi levél 3,12-15) 

„Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát ad-
jatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus 
által a ti javatokra. A Lelket ne oltsátok ki!” 
    (1Thessz 5,17-19) 
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BÚCSÚZUNK 

AZ ÖRÖK ÉLET REMÉNYSÉGÉBEN 

 

+++ 
 

Júliusban a Budakeszi Márta Mária Idősek Ottho-

nában két testvérünk is elhunyt, akik korábban 

gyülekezetünk tagjai voltak.  

Nemrég emlékeztünk meg a 100. életévébe lépő 

Iványi István, Pityu bácsiról, egy interjúval. Pityu 

bácsit idén tavasszal az Egyháztanács is felköszön-

tette, amit szokásos életderűjével hálásan foga-

dott. Július 5-én hazatért Urához, búcsúztatása a 

Bukakeszi Templomban lesz augusztus 16-án 16 

órakor. 

Július 18-án Luka Irén, Ircsi testvérünk is az Örök-

kévaló oltalmába tért. Ircsi a Felsőerdősori Gyüle-

kezet fontos tagjának számított, Hecker Christiane 

szavaival idézzük fel életét : „Szerettem, tiszteltem 

Ircsit. Ő korán, szinte gyerekként látta bennem a 

képességeket és teret adott a szolgálatra. Bátorsá-

ga mai napig biztat, hogy a jövőt látva, bizony le-

het eltérni a megszokottól és valakit a megszokott-

nál hamarább is bedobni a mély vízbe... Sosem 

felejtem el, ahogy bennünket, fiatal serdülő lányo-

kat összefogott és létrehozta a Lánykört. Rendsze-

resen a szobájában jöttünk össze, finom meleg-

szendvicseket ettünk, nagyokat beszélgettünk. 

Valaki törődött velünk, komolyan vett bennünket. 

Igen, ez ő volt, Ircsi, akinek tekintete, figyelme volt 

erre. Köszönettel tartozom mindazért, amit adott 

nekem, nekünk!” Búcsúztatása ugyancsak a       

Budakeszi Templomban lesz, augusztus 14-én 16 

órakor. 

Ugyancsak júliusban hunyt el Köves Kata testvé-

rünk sógornőjének édesanyja Madova Krisztina. 

Temetése július 24-én szerdán volt, a szertartáson 

Sztupkai Kristóf helyi lelkész szolgált.  

 

+++ 

„Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott 

mindent. Aki hisz a Fiúban, annak örök  

élete van…”  

(János evangéliuma 3,35-36) 
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„Istenem fogd kezem, légy velem és vezess!” 
 

Beszámoló az Egyházzenei Tanfolyamról  
(Kistokaj, 2019. nyár) 

 
 
Már többen említették, hogy a metodista egyház szervezé-
sében Szuhánszki Tamás és felesége Erzsébet egyhetes 
kántorképzőt tart Kistokajon… Szabó Dani barátom már 
többször is kérdezte, hogy miért nem megyek már el erre? 
Többen is említették, így Sztupkai Kristóf is. Jó ötletnek 
tűnt. Így hát elindultam erre a nagy kalandra, akkor még 
nem is igazán tudtam, mire is vállalkozom. Mindenesetre 
köszönöm Szuhánszki Laurának, hogy kedvesen bátorított, 
odafelé menet. Az előzményekhez annyit, hogy közel tíz 
éve már elkezdtem egy kántorképzőt a református egyete-
men, a Ráday utcában, ahol két évet végig csináltam, az 
viszont három hetes, bentlakásos képzés volt, számtalan 
választható kurzusokkal, betanított énekekkel és rengeteg 
kórus fellépésekkel. Azóta is nagyon szeretek énekelni, és 
gitározni is megtanultam, akkordozni, hogy kísérjem ma-
gam, mikor énekelek. 
 
Nos, ez a tanfolyam egy hetes, nagyon intenzív volt. Kar-
vezetés, (vagy karvezénylés) partitúra olvasás és orgona 
játék, és a kedvencem a hangképzés-technika volt. Teljesen 
be volt osztva, szinte minden egyes percünk. Miután mi a 
két fiú a falu déli felében kaptunk szállást, ezért biztosítot-
tak nekünk kerékpárt, hogy idejében odaérjünk az órákra. 
Nekem külön nehéz volt, vagy én nehéznek éreztem, mert 
szinte alig volt lehetőségem a gyakorlásra, negyedórák áll-
tak rendelkezésemre. Igaz kora délután volt negyven per-
cem, de annyira fáradtnak éreztem magam, hogy a szállás-
adómnál, egy félórát lefeküdtem pihenni.  Akivel együtt 
elszállásoltak, Nagy Mihály Debrecenből a református kol-
légiumból, tizenöt évesen úgy játszott az orgonán, mint egy 
harminc éves, és úgy is vezényelt, neki köszönhetem, hogy 
betanította a vezénylést az ároni áldás énekre. Ő hibátlanul 
eljátszotta a magyar himuszt,  és én meg el énekeltem 
többször is, miközben kísért. Őt kértem fel, hogy a ked-
venc énekemet elénekelhessem, kísérjen orgonán. 
 
Ami szerdán jött el, a nevezetes nap, mikor reggel áhítatot 
tartottam, amiben röviden a következőket mondtam: 
(Apcsel 16,20-26) Pált és Silást elítélték, jól megbotozták, 
és börtönbe vetették, kalodába zárva. Ők meg énekeltek, 
dicsérve Istent, és megremegett a föld, lehullottak a bilin-
csek, kinyíltak az ajtók. Arra hívtam fel a figyelmet, hogy 
nemcsak a szent iratok, rendelkeznek Szentlélek erejével, 
hanem az énekek is. S a szöveg, amit dalban éneklünk el, 
hatással vannak ránk. A saját példámat mondtam el. A re-
formátus kántorképzőn, rosszul lettem, nagyon fájt a 
gyomrom, orvost hívtak, aztán a barátommal kórházba 
mentünk kivizsgálásra. Később otthon gyakoroltam a 
szintimen, a kedvenc énekemet: Istenem fogd kezem, légy 
velem és vezess... Mikor megint nagyon megfájdult a 
gyomrom. Szüleim orvost hívtak, aki mikor meglátta, hogy 
a Beharka könyvből tanulok, komolyan vett, mentőt hívott. 
Valamit beadott, mert el voltam kábulva, de folyamatosan 
ment belül a fejemben ez az ének: Fogd Uram a kezem, 

légy velem és vezess…. Mentőautóban is és a kórházban is 
ott belül a fejemben állandóan ez ment, ez az ének. Az 
utolsó órákban, műtöttek meg. Epekövem volt, és már 
majdnem kidurrant. Úgy éreztem, tényleg velem volt Jézus, 
és lehet, hogy fogta a kezem. 
 
Nos, szerdán az áhítat végén elénekeltem a Precious Lord, 
take my hand éneket, de az orgona elromlott közben, és fals 
hangokat adott, mire én teljesen elbizonytalanodtam, leállí-
tottam a kíséretet, és énekelni kezdtem, de több hangot 
eltévesztettem, és nagyon kellemetlenül éreztem magam, 
mert izgultam is féltem is, és a bátorságom magabiztossá-
gom is elment messzire. Ezt az éneket már több százszor 
elénekeltem, gitáron kísértem magam, sőt többször is zon-
gorán kísértek, tehát álmomban is tudtam. Nos, ez egy 
olyan nap volt, hogy nem ment, szégyelltem is magam. 
Aztán emlékezetes marad a nap, mikor a rossz hangot ját-
szó orgonát ide-oda hurcolásztuk. Átvittük egy kisebb szo-
bába, ott működött, aztán vissza a helyére, de rossz hango-
kat játszott ismét, aztán megint a kis szobába vittük, és 
hoztunk helyette egy másikat. Azon gondolkoztam éppen, 
hogy vajon mennyire számít a belső lélek állapota, az izgu-
lás, a félelem, a szorongás, a magabiztosság, és mennyit 
számít a gyakorlás. Vajon mi lett volna akkor, ha az orgona 
néhány hangja nem mászik el, mikor éppen énekelek, vajon 
magabiztosabban és tisztábban sikerült volna énekelnem? 
 
A partitúra olvasás is nehezen ment, valamint a billentyű-
kön való játék is. Sz. Tamás nagyon türelmes volt velem, 
de sajnos nem mindig tudtam teljesíteni a kéréseit, a felada-
tait végrehajtani, utasításait betartani. A vizsgáimon nem 
tudtam lenyugtatni magamat, annyira izgultam, hogy reme-
gett a lábam és a kezem, ezért aztán sem az orgonán nem 
voltam képes hibák nélkül játszani, sem pedig a karvezetés 
vizsgán tisztességesen levezetni a művet. Ráadásul már 
addigra nagyon nagyon el voltam fáradva. Mégis nagyon 
örülök annak, hogy észbontóan jó volt a hangulat, köszön-
hetően Dorottyának és a rögbi játékos leányzónak, akinek 
nem csak a neve Titánia, hanem a hangja is titáni. Köszö-
nöm nekik, és mindazoknak, akik meghallgattak és beszél-
gettek velem. Sajnálatos módon, én voltam az egyetlen, aki 
előkészítős bizonyítványt kapott, szégyenségemre, viszont 
egy hölgy megkapta a kántori kinevezését!  

(Döbrei Csaba) 
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