
 

 

2019. MÁRCIUS-ÁPRILIS HÓNAP IGEHIRDETŐI 

MÁRCIUS 3. IGEHIRDETŐ: LAKATOS LILLA 

MÁRCIUS 10. IGEHIRDETŐ: GYURKÓ JÓZSEF 

MÁRCIUS 17. IGEHIRDETŐ: DR. HECKER FRIGYES 

MÁRCIUS 24. IGEHIRDETŐ: SZTUPKAI KRISTÓF 

MÁRCIUS 31. IGEHIRDETŐ: SZABÓNÉ KLÁRA—RÁDIÓS ISTENTISZTELET! 

ÁPRILIS 7. IGEHIRDETŐ: DR. KHALED A. LÁSZLÓ 

ÁPRILIS 14. IGEHIRDETŐ: SZTUPKAI KRISTÓF 

ÁPRILIS 21. IGEHIRDETŐ: DR. HECKER FRIGYES 

ÁPRILIS 28. IGEHIRDETŐ: DR. HECKER FRIGYES 
 

- 1 - 

„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. március 

9. KONFI TÁBOR PÉLIFÖLDSZENTKERESZTEN 
Dönteni Jézus mellett 

 
A kétezres évek végén egyre több emberben 

fogalmazódott meg az, hogy egyházunk fontos lenne a 
serdülők, tinik felé is egy átfogóbb koncepcióval szolgál-
ni. Egy olyan korosztályról van szó (12-18), akik ugyan 
már nem gyerekek, de gondolataik még nem is az egye-
temista korú ifi korosztályéval azonos. Mindebből kö-
vetkezik, hogy világlátásuk, kérdéseik, problémáik sajá-
tosak, éppen ezért sajátos odafigyelésre van szükségük. 
Ebben a korban különösen is nyitottak a lelki, spirituális 
kérdésekre és többen ilyen idős korban hoztak, hoztunk 
igazi döntést Jézus Krisztus mellett. 

Az egyháznak különösen is fontos volt, hogy 
szárnyai alá vegye ezt a korosztályt és pont 10 évvel ez-
előtt, a 2009-es évi konferencia úgy döntött, hogy meg-
bízza az ifjúsági és gyerekmunka bizottságokat, hogy 
alakítsanak egy munkacsoportot, amely elkészít egy ja-
vaslatot, tervet a tini munka szervezésére. Így alakult 
meg egy albizottság, amelynek első feladata egy országos 
tábor, a Konfi Tábor megszervezésében állt. 

 
 

Hálás vagyok Istennek, hogy ott lehettem a kez-
detekkor. Emlékszem, ahogy az első találkozóknak a 
felső  erdősori  lelkészlakás  adott  otthont  Hajduné 
Csernák Erzsébet lelkész vendégfogadásában. Emlék-
szem, hogy az első tábor meghirdetésekor mennyire iz-
gultunk, hogy tényleg van-e létjogosultsága egy országos 
fórum összehívásának. 

Azóta eltelt majdnem egy évtized és idén a 9. 
Konfi Tábort szervezhettük meg, több mint 70 résztve-
vővel. Isten igazolta magát, abban ahogy egy ilyen kö-
zösség kinőtt ebből a kezdeményezésből. Hálásak va-
gyunk a megtérésekért, megújulásokért, mindazért amit 
Isten a konfisokban elvégzett. 
 Az idei tábor abban is különleges volt nekünk, 
felsősöknek, hogy egy 15 fős delegációval vehettünk 
részt, amibe a Schola kapcsán is voltak résztvevők. Isten 
vigye tovább az ő munkáját mind a körzetekben, mind 
országos szinten egyaránt. 

Sztupkai Kristóf 
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 � J É ZUS- KÖ ZPON TÚ 

   � TANÍTVÁNYKÉPZŐ

�  ÉL E TÚJÍTÓ 

A képen az idei péliföldi Konfi 
Tábor felsőerdősori  

résztvevői 

_____________________________ 

SCHOLA EUROPA 
_____________________________ 

 

Első alkalommal volt iskolatanácsi ülésünk márci-

us 19-én a Felsőerdősori gyülekezetben. A beszél-

getés jó légkörben zajlott le, dr. Kazarján Erzsébet 

igazgató asszony arról az örömteli hírről számolt 

be, hogy a 2019 őszén indítandó új gimnáziumi 

osztályra már most túljelentkezés mutatkozik.  

*** 

A 87. Évi Konferencia megnyitó istentiszteletére 

2019. április 25-én csütörtökön délelőtt 11 órától 

a Schola Europa iskolában fog sor kerülni. Az is-

tentiszteleten dr. Patrick Streiff püspök fog prédi-

kálni, a liturgiát Sztupkai Kristóf fogja vezetni. Ez 

az alkalom egy jó lehetőség arra, hogy egyházunk 

országos küldöttei is ismerkedjenek az iskolával, a 

tanárokkal és a diákokkal. Az istentisztelet után az 

iskola büféjében szendvicsebéd kapnak a résztve-

vők. 

*** 

Örömteli esemény, hogy a péliföldszentkereszti 

Konfi Táborban a Schola Europából is részt vettek 

fiatalok. A tábor egyik legnépesebb csapata a Pes-

ti Gyülekezetből került ki (ld. a beszámolót a cím-

lapon). – Itt említjük meg azt is, hogy az erzsébet-

városi metodista iskola kapcsán egy bemutatkozó 

egyházi írás jelent meg márciusban a kerület lap-

jában. Jó lehetőség ez missziónk szélesebb körű 

megismertetésére! 

 

2019. MÁRCIUS-ÁPRILIS 

• Március 6-án kezdődött a böjti időszak,              

hamvazószerdával. 

 

• Március 10-én böjti sorozatot kezdtünk, amely-

ben a Zsidókhoz írt levelet tanulmányozzuk.  

 

• Március 31. Rádiós istentisztelet  

 

• Április 7-én tartjuk a körzeti konferenciánkat,    

a Reménység Gyülekezet tagjaival együtt. 

 

• Április 14. Virágvasárnap  

 

• Április 18-án nagycsütörtökön újból széder-

estet fogunk tartani, az utolsó vacsorára emlékez-

ve. Az alkalmat Kiss Andi vezeti majd. Kérjük, aki 

részt venne az alkalmon, iratkozzon fel. 17 órakor 

kezdődik a széder-estünk. 

 

• Április 19-én nagypénteken 17 órától a pesti, az 

óbudai és a Reménység gyülekezetek együtt em-

lékeznek Jézus kereszthalálára. Az igetanulmány-

ban a 22. zsoltárt fogjuk olvasni, és együtt úrva-

csorázunk. 

 

• Április 21. Húsvétvasárnap 

 

• Április 25-28. között lesz a 87. Évi Konferencia. 

A helyszín a budapesti Egyházközpont lesz, 27-én 

délelőtt a tematikus nap témája a család.          
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„Reménykedem a kegyelemben”  
Pityu bácsi 99 éves 

 
Megjelent az Élet és világosság c. újságban  

(2019/3. szám) 
 

Március 23-án szombaton az Egyháztanács Budakeszin 
tartotta ülését, ahol köszöntötték egyházunk legidő-
sebb tagját, az idén február 5-én 99. születésnapját ün-
neplő Iványi Pityu bácsit, a budakeszi Márta Mária Idős-
otthon lakóját szobájában, aki szokásos vidámságával 
köszöntötte a látogatókat. A Felsőerdősor régi tagjának 
magas életkorán kívül érdekes tudnivaló, hogy nem 
visel szemüveget, sem hallókészüléket, nem szed sem-
milyen gyógyszert. A Márta Mária Otthonban többen is 
laknak rajta kívül egykori felsősök: Szabó Gyuri bácsi, 
Kovács Kori néni és Luka Ircsi. Ne feledkezzünk meg 
idős testvéreinkről, régi testvéreinkről! Hordozzuk őket 
imádságban, hívjuk fel vagy látogassuk meg őket, ha tehet-
jük! Hálásak vagyunk, hogy a budakeszi otthon gondozói 
és vezetői odaszánt módon viselik gondját az Otthon 
sokféle törődésre és támogatásra szoruló lakójának.     
 

ÉV: Hogy éli meg Pityu bácsi, hogy ilyen magas kort 
ért el? 
II: Tulajdonképpen úgy élem meg, mintha évvel fiatalabb 
lennék. Ezt a magas kort nem érzem nyomasztónak. Nem 
nyomaszt az a gondolat sem, hogy hamarosan el kell men-
nem. 
 
ÉV: Az Istennel való kapcsolata változott az elmúlt 
időszakban? 
II: Kissé tréfásan fogalmazva: nem romlott. Tiszta lelkiis-
merettel mondhatom, hogy mélyült. 
 
ÉV: Mi az, ami mostanában különösen foglalkoztatja? 
II: Semmi nyomasztó gond nem foglalkoztat. Egyszerűen 
tudomásul veszem az idő múlását. Azt hiszem, az egy 
ajándék, hogy nem tudjuk, mikor jön el a távozás pillanata. 
Nem vagyok kétségbe esve amiatt, hogy az örökkévalóság-
hoz egyre közelebb kerülök. Reménykedem a kegyelem-
ben. Az örökkévalóságot mind meg fogjuk élni, de ki ne-
gatív, ki pozitív módon. Én optimista vagyok, és az isteni 
kegyelmet várom, mint közbenjárót, hogy mi legyen a sor-
som. A kegyelemben nagyon hiszek és építek rá. Remé-
lem, hogy a mennyek országában ezt úgy értékelik majd, 
mint én. A kegyelem egy rejtélyes, óriási ajándék, amit az 
ember nem tud kikalkulálni, hogy hogy fog megvalósulni 
majd. Mert a kegyelem annyiféle ágból fut össze, hogy szinte 
számon tarthatatlanok. Sok mindenen fogunk csodálkozni 
odaát. Például, hogy kik lesznek ott és kik nem. Ha mi ott 
leszünk, az csodálatra méltó. Félni nem félek, mindenek 
felett valónak fogadom el, és ismerem a kegyelmet. 
 
ÉV: Mit javasolna a fiatalabbaknak? 
II: A teljes őszinteséget Isten felé. Nem titkolni semmit, 
hiszen Isten úgyis tudja minden titkos dolgunkat. Aztán az 
is fontos, hogy nem minden dolog pont úgy néz ki, ahogy 

azt mi átéljük. A mennyek országa is beleavatkozik a törté-
nésekbe, ebben biztos vagyok. A szükséges dolgokat megte-
szik az érdekünkben. Ebben hiszek, és ezzel számolok is. 
 
ÉV: Sosem kételkedett abban, hogy jó úton jár-e? 
II: Dehogynem. Ez egy régi problémám, hogy a dolgok 
olyanok-e, ahogy átélem őket. 
 
ÉV: Miért Jézust választotta? 
II: Vele járni jó üzlet. Én az ő irányítását elfogadom, élek 
vele, profitálok belőle. Nehéz jól megfogalmazni. De a 
Jézushoz kötődésem főnyeremény. Ez az egész életemre 
vonatkozóan igaz. Sok mindenben segített, amiért hálás 
vagyok. Jó néhány családi gond oldódott meg például úgy, 
ahogy nem is reméltem. Ez számomra nagyon nagy aján-
dék. Azt élem meg, hogy egyre közelebb kerülök az Úr-
hoz, és erre törekszem is. Új tapasztalásokat igyekszem 
szerezni. 
 
ÉV: Még mindig tanul? 
II: Persze, azt az örökkévalóság végéig lehet, ott pedig 
olyasmivel fogunk szembesülni, amikről addig nem volt 
fogalmunk. 
 
ÉV: Hogy telnek napjai? 
II: A környezetemmel igazán meg vagyok elégedve. A 
kapcsolatom a bent lakókkal kifogástalan. Semmi negatív 
dolog eddig nem történt. A beszélgetés szívügyem. Arra 
mindig kész vagyok, és azt igénylem is. Szerencsémre a 
környezetemben jó néhányan vannak, akikkel ajándék 
együtt lenni. 
 
ÉV: Sok áldást kívánunk a következő évre! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
„Az ÚRnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem, egye-
dül a te igazságodat emlegetem. Istenem, te tanítottál 
ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. Istenem, 
ne hagyj el késő vénségemben sem, míg csak hirdethe-
tem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. 
Istenem, igazságod a magas égig ér, mert hatalmas 

dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló, Istenem? 
Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra  

megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol 
engem.” (Zsoltár 71,16-20) 
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KÖRZETI KONFERENCIA 2019 
ÁPRILIS 7. VASÁRNAP 

 
2019. április 7-én tartjuk a Pesti Körzet körzeti kon-
ferenciáját. A körzeti konferencia egyházrendünk 
szerint a körzethez tartozó gyülekezetek tagjainak 
beszámoló, döntéshozó és választó testülete, éves 
közgyűlése. Szeretettel hívunk így mindenkit erre a 
tanácskozásra, beszélgetésre. Jó alkalom ez arra, 
hogy megismerjük közösségeink és szolgálataink 
aktuális helyzetét, amikor visszatekintünk az elmúlt 
évre és megpróbáljuk a következő esztendőt is 
megtervezni, megérteni Isten akaratát. A konferen-
ciára egyből az istentisztelet után (közös ebéd nem 
lesz, süteménnyel, esetleg szendviccsel készülünk), 
amihez egy-egy rövid jelentést, beszámolót hallga-
tunk meg az alábbiak felelősöktől: 
 
1. Megbízott gyülekezetvezetői: Sztupkai Kristóf 
2. Laikus elöljárói: Főgler László 
3. Pénzügyi: Hanula András 
4. Statisztika: Hanula Lajos, Sztupkai Kristóf 
5. Reménység Gyülekezet: Szabóné Papp Klára 
6. Mosonmagyaróvári misszió: Gyurkó József  
7. Erdőkertesi házicsoport: Gyurkó József 
8. Gyerek, tini, konfi és ifi: Lehr-Balló Máté,                     
    Tarsoly Aletta, Sztupkai Kristóf (konfi és ifi) 
9. Befogadó Ház misszió: Hecker Christiane 
10. Fiatal felnőtt házicsoport: Séra Brigi 
11. Női kör: Gyurkó Józsefné 
12. FIFECS: Jávor Sára 
13. Web: Antal Nóri  
 
Az előző évekhez hasonlóan szeretnénk a jelenté-
sekből egy összefüggő példányt készíteni és kézbe 
adni a konferencián, hogy a részletesebb szöveg 
előttünk legyen. Magán a konferencián nem fogjuk 
azokat felolvasni, csupán pár mondatban kérjük 
majd a legfontosabbakat elmondani, kiemelni. 
Imádkozzunk a gyülekezetünk szolgálataiért, cso-
portjaiért és a közös konferenciai találkozásért, 
hogy Isten Szentlelke vezessen mindnyájunkat!  

� 
„Végül pedig arra kérünk, testvérek, hogy imádkozzatok 

értünk! Imádkozzatok hogy az Úr üzenete mindenhol 
gyorsan és akadálytalanul terjedjen és győzzön, mint 
ahogy az nálatok is történt! Imádkozzatok, hogy Isten 
szabadítson és védjen meg bennünket...” (2Thessz 3,1-2) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jézus mondja:  
Az ajtón zörgetek! 

 
Húsvétra készülve — Böjti sorozat 

 
 

  
1. Böjt vasárnap, március 10.  
Sziklaszilárdan megállni 
Zsid 2,1 – Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a     

hallottakra, hogy valamiképpen… 

2. Böjt vasárnap, március 17. 
Felelős magatartás 
Zsid 2,3 – Hogyan menekülünk meg mi, ha… 

3. Böjt vasárnap, március 24. 
Éleslátás 
Zsid 3,1 – Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás  

részesei… 

 

4. Böjt vasárnap, március 31. 
Belépés Isten nyugalmába 
Zsid 4,5 – nem mennek be az én nyugodalmamba... 

5. Böjt vasárnap, április 7. 
Érzékeny hallás 
Zsid 5,11 –…mert restek lettetek a hallásra!  

6. Böjt vasárnap, április 14. 
Könnyedén megfutni a pályát 
Zsid 12,1 – Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet,     

és a bennünket megkörnyékező bűnt… 

 

 

 

Nagycsütörtök, április 18.  
Nagypéntek, április 19. 

Húsvétvasárnap, április 21. 
 


