
 

 

SCHOLA EUROPA METODISTA GIMNÁZIUM HÍREK 

 
CIPŐSDOBOZ AKCIÓ 
Idén első alkalommal szerveznek cipősdoboz akciót a 
Schola Európa Metodista Gimnáziumban. Az osztályok a 
Kisvaszari Gyülekezetünk gyerekei számára készíthetnek 
ajándék csomagokat. A gyülekezetet idén nyáron a 
Scholából is meglátogatták fiatalok egy missziós bevetés 
során. A gyűjtést az iskola fiataljai fogják koordinálni. 
 

SCHOLA KARÁCSONY A FELSŐBEN 
December 14-én szombaton újra lesz Schola Karácsonyi 
Istentisztelet a Felsőben. Idén már két osztály fog ezen részt 
venni, a tanárokkal együtt! 
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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. november 

Sztupkai Kristóf 
Mai hitvallások – 
Őszi hálaadó és konfirmáció a gyülekezetben 
 
 
November 3-án tartotta őszi hálaadó ünnepét a Pesti 

Metodista Gyülekezetünk, ahol Szuhánszky István 

szolnoki lelkipásztor volt a vendég igehirdető. Prédiká-

ciójában a 117. zsoltár kapcsán buzdított a hálaadásra 

és az őt dicsérő életre. – Az ünnep különleges esemé-

nye volt, hogy négy fiatal is hitvallást tett a gyülekezet 

előtt. Fekete Anna, Hanula Eszter, Gál Domokos és Gál 

Virág egy hosszabb, kétéves konfirmációs felkészítést 

követően vállalták, hogy hitükről bizonyságot tesznek 

a gyülekezet előtt. Sztupkai Kristóffal, a gyülekezet 

helyi lelkészével való felkészülés-sorozat utolsó részé-

ben mindenkinek egy hitvallást kellett megfogalmaz-

nia. Ehhez alapot adtak az Apostoli Hitvallás, a Niceai 

Hitvallás és más modern kori hitvallások. A fiatalok 

nagyon őszintén, minden szót és kifejezést komolyan 

átgondolva fogalmazták meg egyéni hitvallásukat, 

mely tükrözi hitüket és személyiségüket egyaránt. Az 

istentiszteleten mindannyian felolvasták ezeket a hit-

vallásokat, melyeket most az újságban is közlünk. An-

na és Domokos személyes szavakkal is bizonyságot 

tett, Virág egy rajzán keresztül mesélt még az Istennel 

való kapcsolatáról, Eszter pedig a hitvallásához egy a 

természet csodáit bemutató prezentációt is készített. 

Konfirmációjuk keretében a jelenlevő lelkészek kézrá-

tétellel imádkoztak értük, kérve Isten áldását szemé-

lyes életükre, jövőjükre.  

 

Az istentisztelet úrvacsorai közösséggel fejeződött be, 

a hálaadományt az abonyi roma misszió számára aján-

lották fel. A felsőerdősori közösség az ünnep alkalmá-

ból közös ebédre is együtt maradt. – A következőkben 

a fiataljaink mai hitvallásait szeretnénk közreadni 

mindnyájunk épülésére, azzal a biztatással, hogy mi is 

legyünk bátor hitvallók és bizonyságtevők 

 
………………. 
Gál Domokos 

………………. 
Hiszek Istenben, a Tökélyben, a Mindenségben, a Re-
ményben, aki teremtette ezt a világot, akitől az élet árad. 
Ő az egyetlen, aki lelkeket gyógyít és sebeket forraszt, aki 
képes lerombolni egy egész emberi életet, hogy újjáépítse 
azt. Őérte szenvedtem, hogy az ő útját járjam és megis-
merjem. 
 
Hiszek Jézus Krisztusban, az egyszülöttben, akihez 
imádkozom. Ő a segítségem és példaképem, akiben bí-
zom. Meghalt értem, mert annyira szeretett, mint még 
soha senki. Alászállt a poklokra, de harmadnapon feltá-
madt a halálból, felment a mennybe, ott ül a mindenható 
jobbján, onnan jön el ítélni minket és őseinket. 
 
Hiszek a Szentlélekben, az őrizőben, mely körülvesz 
minket éjjel-nappal. 
 
Hiszem az Egyházat, ahová bűnösök járnak, mégis min-
denki szent. Ahová Vasárnaponként emberek járnak 
imádkozni, de főleg remélni. Ahol a megbánások és bo-
csánatok halmokban gyűlnek az Úr elé. 
 
Hiszek Isten jóságában és szeretetében. Hiszek abban, 
hogy ha az emberek Istenre irányítják tekintetüket, akkor 
megújulnak, újjászületnek. Hiszek a megbocsátásban. 
Hiszek a feltámadásban és hiszek az örök életben.  
Ámen! 

Felsősorban – A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele 
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Helyi lelkész: Sztupkai Kristóf telefonszáma: 20/770-3990  
Felelős kiadó: Dr. Khaled A. László szuperintendens  
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első 

 � J É ZUS- KÖZPON TÚ 

   � TANÍTVÁNYKÉPZŐ

�  ÉL E TÚJÍTÓ 

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét,   

                           mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét,  

                                               telve kegyelemmel és igazsággal.”  

                                                                            (János 1,14) 
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………………. 
Gál Virág 

………………. 
 
„A hit a remélt dolgok valósága és a nem látható dolgok létéről való 

meggyőződés.” (Zsid 11,1)  

 
A hit az életem mindennapjaiba való kapaszkodást jelenti. 
Tudom, hogy Isten felé bizalommal fordulhatok, és elé 
vihetem kéréseimet, döntéseimet, bizonytalanságaimat, 
félelmeimet. Bízom Őbenne és abban, hogy féltő keze 
felkarol és a Hozzá vezető helyes úton vezeti életem. 
 
Úgy hiszem fontos az, hogy állandó bensőséges kapcso-
latunk legyen Vele. Számomra ismét nélkülözhetetlen, 
hogy a hitemet közösségben élhessem meg, pl: a barátok, 
gyülekezet, család körében, mert fontos, hogy olyan embe-
rek vegyenek körül, akikkel egy az értékrendünk és kétsé-
gek nélkül megoszthatom az érzéseimet, gondolataimat 
velük. 
 
Hiszem azt, hogy Isten megáldja az általunk hozott dön-
téseinket és a rosszból is kitudja hozni a jót, ha elé tárjuk 
terveinket. Mivel szabad akaratot adott, ezért szabadon is 
dönthetünk. 
 
Hiszem és vallom, hogy a legfontosabb üzenet az, hogy 
szeressük Istent, egymást és saját magunkat, ahogyan Ő 
szeretett bennünket, hogy a tanítványaivá legyünk és hir-
dessük az Ő végtelen szeretetét és kegyelmét, amely soha 
el nem fogy. 
 

………………. 
Hanula Eszter 
………………. 

 
Hiszek Istenben. Hiszek az Egészben, akihez képest még 
tört se vagyok, akihez képest a mindenség is semmi. Ki 
mondhatná, hogy ismeri? Én mégis hiszek Benne. 
 
Hiszek Benne, mert látom a természetet. Látom rende-
zett káoszát, tökéletes körforgását. Bár egyre többet tudok 
meg a világról, egyre kevésbé értem. Hogyan lehet ennyire 
sokszínű, változatos, és mégis egymáshoz pontosan illesz-
kedő? – Látom az embert is, aki a maga nemében egyedül-
álló. Rettenetes és szeretnivaló, fenséges és szánalmas, 
okos és irtózatosan hülye. Mitől, miért emelkedtünk ki a 
többi faj közül? Honnan van szellemünk? Kellett lennie 
Valakinek, aki megtervezte, irányítja az univerzumot, néha 
pedig teljesen felrúgja az önmaga által alkotott szabályo-
kat. Mindenhol Isten nyomait fedezem fel. 
 
Hiszek egy Istenben, aki három, mégis egy. Kiismerhetet-
len, de megtalálható. Igaz, és igazságos, de irgalmas. 
Atyám Ő, teremtő Istenem, és Uram. 
 
Hiszek Jézus Krisztusban, az élő Isten Fiában. Bár Ő 
egyenlő volt Istennel, mégis teljesen emberré lett, testben, 

lélekben és szellemben. Megszületett, és életével úttá lett; 
megmutatta cselekedetei által az addig láthatatlan Istent. 
Annyira szeretett minket, hogy feláldozta magát értünk. Ő 
volt az egyetlen ember, aki soha nem vétkezett, mégis vál-
lalta a nekünk járó büntetést, hogy ne kelljen mindannyi-
unknak elvesznie. Megengedte, hogy elárulják, kigúnyolják 
és megfeszítsék. Engedelmes maradt mindvégig, pedig lett 
volna hatalma ahhoz, hogy megmeneküljön. Meghalt, és 
alászállt a poklokra, de három nap múlva feltámadt. Meg-
jelent tanítványainak, és még sokaknak, majd felment a 
mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan 
jön el dicsőségben ítélni élőket és holtakat. 
 
Hiszek Szentlélekben, a pártfogóban, aki velünk marad 
Krisztus visszajöveteléig. 
 
Hiszek az Egyházban, ami Krisztus teste, s bár tökéletlen 
emberek alkotják, mégis szentek közössége. Minden egyes 
tagja értékes és szeretett. 
 
Hiszek Isten szeretetében és megbocsátásom. Hiszem, 
hogy Hozzá megyek, hogy örökké Vele lehetek. Hiszem, 
hogy minden ember üdvözülhet, ha Úrnak hiszi és vallja 
Jézus Krisztust, és ezt hirdetem is, ahol, és ahogy tudom. 
 
 

………………. 
Fekete Anna 

………………. 
 
Csak röviden arról szeretnék beszélni, mit jelent nekem 
a konfirmáció és mit adott ez az elmúlt két év. – Én 
mindig is úgy gondoltam erre az alkalomra, mint egy 
hitbeli lépcsőre: kiállni a gyülekezet elé és kifejezni, 
hogy hozzájuk akarok tartozni (a confirm-megerősít szó 
is ezt jelenti). Így állok ma itt előttetek. 
 
Kristóffal két évvel ezelőtt kezdtük el a konfirmációs 
órákat. Sok mindenről beszélgettünk: az egyházról, a 
Bibliáról, annak felépítéséről, a Szentháromságról, 
olyan fogalmakról, mint a kegyelem, az ima, bűn. Volt 
benne bőven önismereti rész is, hiszen sokszor konkré-
tan ki kellett mondani, hogy mi hogyan képzeljük el ezt, 
vagy mi a véleményünk, tapasztalatunk erről. Érdekes 
volt így együtt gondolkodni. Volt olyan is, hogy a 
konfiórák tábor szervezéssel teltek, hiszen azóta két 
ifjúsági tábort is a mi gyülekezetünkben tartottunk. 
 
Nagyon örülök neki, hogy idősebb vagyok, mint ahány 
évesen általában konfirmálni szoktak, mert korábban 
nem biztos, hogy készen álltam volna rá, így viszont 
már nagyon vártam, hogy eljussak idáig. 
 
Én 16 évesen tértem meg egy metodista ifjúsági tábor-
ban, azóta az életem is sokat változott és én magam is. 
Azelőtt nagyon görcsösen készültem a tanulásra, sokkal 
zárkózottabb voltam. Isten azonban formálni szeretett 
volna engem; Ő megbocsátotta bűneimet, felszabadított. 
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Azóta aktív tagja lettem a MIX-nek, már 2 éve énekelek 
a zenekarukban is, megszerveztük az ifit itt a Felsőben, 
illetve egy ifjúsági csoportot alakítottunk, ahol áhítato-
kat írunk, esténként együtt imádkozunk, ezáltal építve 
egymást és Isten országát. Ezt most merem mindenfajta 
dicsekvés nélkül elmondani, hiszen ez nem az én érde-
mem, én erre soha nem lettem volna képes egyedül. 
 
,,De ő ezt mondta nekem: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én 
erőm erőtlenség által ér célhoz.” Legszívesebben tehát az erőtlensége-
immel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék ben-
nem.” (2Korinthus 12,9) 
 
Hiszek egy kegyelmes Istenben, láthatót és láthatatlant te-
remtőben, aki a világban történő minden apró kis részletet 
átlát.  
 
Hiszem, hogy mindnyájunk számára elkészített egy tökéle-
tes tervet,  aminek mi dönthetjük el, hogy a részévé szeret-
nénk-e válni. 
 
Hiszek a gondviselő Atyában, aki úgy szerette ezt a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta értünk, bűnösökért, hogy üdvö-
zülhessünk. Az Ő kegyelme tölti be az életem, nap mint 
nap hálára ad okot. 
 
Hiszek a Fiúban, aki eljött, itt élt és szenvedett, példává 
lett minden ember előtt a hitben és a tiszta életben. 
Vállalta a keresztet, megfeszítették, meghalt, majd harmad-
napon dicsőségben feltámadt legyőzve a halált, hogy ne-
künk életünk legyen. 
 
Hiszek a mindenütt jelen lévő Szentlélekben, aki bennünk, 
hívőkben lakik és kegyelmi ajándékokkal áld meg. 
 
Hiszem, hogy Ő velünk van a világ végezetéig és imádko-
zik értünk. 
 
Hiszek a keresztény közösségekben, a bűnök bocsánatában. 
 
Vallom a keresztséget, várom az eljövendő örök életet. 
Ámen 
 

_______________________________ 

 

 

Ha tehát száddal Úrnak vallod 
Jézust, és szíveddel hiszed, 

hogy Isten feltámasztotta őt a 
halálból, akkor üdvözülsz. Mert 
szívvel hiszünk, hogy megigazul-
junk, és szájjal teszünk val-

lást, hogy üdvözüljünk. Az Írás 
is így szól: „Aki hisz őbenne, 

nem szégyenül meg.”  
 

(Róma 10,-9-10) 
 

OKTÓBER a  
Reformáció hónapja volt idén is! 

 
Október utolsó napján országszerte ünnepségeket tartottak 
a protestáns gyülekezetek. Október 31. hagyományosan a 
reformáció emléknapja, amelyen református, evangélikus, 
baptista, metodista és más protestáns közösségek együtt 
ünnepelnek. A központi ünnepség, amelyet a Magyarorszá-
gi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) szervezett, 
délután 5-kor kezdődött Budapesten a Városligeti fasor és 
a Bajza utca találkozásánál lévő Reformációi emlékpark-
ban. Az ünnepségen Pásztor Zoltán, a Magyarországi Me-
todista Egyház országos laikus elöljárója tartott előadást, 
aki beszédében hangsúlyozta: „Cselekvő hittel lehetünk 
Jézus Krisztus valódi követői és tanítványai, akik Isten sze-
retetét megélik és tovább adják a világban. Hatodik SOLA-
ként így képviselhetjük a „Sola Caritas”, vagyis „Egyedül az 
isteni szeretet!” üzenetét.” A megemlékezés a lelkészi áldá-
sok szavaival fejeződött be, a metodista egyház részéről dr. 
Lassu Gábor szolgált. 

A központi ünnepséget követően rendhagyó reformációi 
istentisztelet volt a Fasori Evangélikus Templomban. A 
szószéki szolgálatot Édes Gábor református lelkipásztor 
végezte, aki a Krisztus-központú életről beszélt igehirde-
tésében az apostoli üzenet alapján: „Elhatároztam ugyanis, 
hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisz-
tusról, a megfeszítettről!” (1Kor 2,2). Az igeszolgálat után 
Reformációi Arcképcsarnok címmel három protestáns hit-
hős életével és bizonyságtételével ismerkedhetett meg a 
gyülekezet. A magyarországi metodizmus Trianon utáni 
újra alapítóját, Funk Márton (1883-1954) lelkészt dr. 
Khaled László mutatta be. A hazai baptista misszió német-
ajkú kezdeményezőjéről, Meyer Henrikről (1843-1919) dr. 
Mészáros Kálmán beszélt. Hans Egedéről (1686-1758. no-
vember 5.), Grönland misszionáriusáról pedig Aradi 
György tartott előadást. Az istentisztelet úrvacsorával és 
szeretetvendégséggel záródott. 

 

Luther Márton 95 tétele is hitvallás volt és bátor kiállás. 

Az  első tézis a megtérésről szól: Mikor Urunk és Meste-

rünk azt mondta: "Térjetek meg!" – azt akarta, hogy a 

hívek egész élete bűnbánatra térés legyen (Mt 4,17).  


