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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. szeptember 

HANULA HANGA 
Különleges misszió! 
 
Egy év Forraizás alatt (a 
Forrai metodista gimnázi-
umban dolgoztam) kicsit 
beleláthattam már abba, 
hogy mi is ez az iskolamisz-
szió”, de 5 nap Scholás 
angol tábor ennek egy egé-
szen új oldalát ismertette 
meg velem. Fura volt Fel-
sősként jelen lenni, tudva, 
hogy ezek a csodamanók (a 
diákok) hozzánk tartoznak. 
Már az első napot áthatotta 
ez az érzés, már az első nap 
is különleges volt Velük.  
 
Bár nem a teljes osztály 
képviseltette magát, de így 
is jelentős létszámban vol-
tak jelen. (25 fő) Rengeteg 
találkozás, pillanat volt, 
amit továbbviszek, de párat 
ki is emelnék: Az utolsó 
előtti nap kieresztettek min-
ket a városba, kiscsoportos 
„akadálypályát” kellett telje-
sítenünk különböző állomásokkal. Hatalmas élmény volt 
6 Scholás fiatallal Budapesten mászkálni, szinte kortárs-
ként egy csoportot alkotva. Hasonló érzés és élmény volt 
látni, hogy figyelnek a tanárok Rájuk. Amikor az osztály-
főnök benézett reggelenként megkérdezni az osztályát, 
hogy hogy vannak, mi a helyzet, minden rendben van-
e… Különleges hely, egy nagyon különleges csapattal. 
Különleges misszió! Nagyon mélyen érintettek a visszajel-
zések, az Isten felé kinyiladozgató szívek. Az pedig, hogy 
az egyik lány (Laura a képen balra) egy spontán rákérde-
zésre igent mondva velünk tartott a rákövetkező héten a 
kisvaszari roma missziós táborba... Különös áldás. És ez 
csak pár motívuma volt ennek a hétnek... :) 

GYETVAI LAURA 
Reméljük jövőre is 
találkozunk! 
 
Ez a tanév rengeteg új 
élményt nyújtott szá-
munkra nem csak, 
mint első gimnazista 
év, hanem az idén a 
Schola Europa először 
nyújtott otthont egy 
amerikai metodista 
tábornak. Fantasztikus 
programok, rendkívül 
kedves és szeretetre 
méltó amerikaiak taní-
tottak bennünket. A 
külföldi barátaink sok 
érdekességet hoztak 
magukkal, így segítve, 
hogy könnyebben be-
tekintést nyerhessünk 
az ő kultúrájukba, étke-
zési szokásaikba. A 
tanórák után egy rend-
kívül ízletes és laktató 
ebéd elteltével külön-
böző programokra 
kísértek el az amerika-

iak, ezzel is segítve a szorosabb kapcsolatok építését köz-
tünk. A belekóstolhattunk játékos formában, hogy milyen 
a csomagolásmentes életmód, illetve hogy mennyire fontos 
a környezettudatosság. Én személy szerint nagyon élvez-
tem a tábort, és biztosra veszem, hogy ha jövőre is lesz 
ilyen lehetőség, akkor 100%, hogy élni fogok vele. Rengete-
get segített nekem az angol tanulásban és még új barátokra 
is tehettem szert, aminek külön nagyon örülök. Ki sze-
retném emelni a programok közül a kedvencemet, mikor 
a Margitszigeten bringó hintóztunk. Összegezve a hetet, 
szerintem egy érdekes és izgalmas élményben volt részünk, 
így az osztályom nevében is köszönöm ezt a kihagyhatatlan 
lehetőséget és reméljük jövőre is találkozunk még!  
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 � J É ZUS- KÖ ZPON TÚ 
   � TANÍTVÁNYKÉPZŐ

�  ÉL E TÚJÍTÓ 

________________________ 
 

HÍRMONDÓ 
________________________ 

 

A tanév első napja idén vasárnapra 

esett: szeptember 1-én így köszöntöttük 

az évkezdő diákokat és pedagógusokat, 

akikért Lehr-Balló Máté gyermekszolgá-

lat vezető, elöljáró imádkozott az úrva-

csorai istentiszteleten. 

* 

Szeptember 2-án a 2019/2020-as tanév 

első napján a két budapesti metodista 

iskolában is becsengettek. A tanév hét-

főn délelőtt istentiszteletekkel, igei üze-

netekkel indult. A Forrai gimnázium di-

ákjait Pásztor Zsófia, a Schola Europa 

gimnázium tanulóit Sztupkai Kristóf isko-

lalelkész köszöntötte. Urunk Istenünk 

megtartó erejét, bölcs vezetését kíván-

juk az iskolák életére és munkájára.  

* 

Szeptember 13-15. között lelkészünk 

Sztupkai Kristóf vezetésével Fiatal Fel-

nőttel Csendesnapja volt Piliscsabán, 

mintegy 30 fő részvételével. A találko-

zón Kovács Zoltán és Gyurkó József lel-

készek is szolgáltak. A találkozó fő kér-

dése és témája az volt, hogy a döntések 

sűrűjében az ember hogyan láthatja 

meg Istent és az ő vezetését.  

„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) 

LET’S GO! – ELSŐ ANGOL TÁBOR A SCHOLÁBAN! 



 

 

- 3 - 

ÚJ MUNKATÁRSAK A KÖRZETBEN 

2019. szeptember 8-án köszöntöttük a Felsőerdősori 

Metodista Gyülekezetben Kovács Donát teológus hall-

gatót és dr. Lassu Gábor gyakornokot. Kovács Donát 

idén kezdi meg tanulmányait az Evangélikus Hittudo-

mányi Egyetemen és teológiai évei alatt a gyülekezet-

hez fog tartozni, itt fog szolgálni. Lassu Gábor egy évet 

tölt itt, és szintén különböző szolgálati területekbe fog 

bekapcsolódni miközben a Budakeszi és Óbudai Gyüle-

kezetek életében is részt vesz. Az istentiszteleten dr. 

Khaled A. László szuperintendens bemutatta az új szol-

gatársakat, de saját maguk is beszéltek röviden életük-

ről, elhívásukról. Sztupkai Kristóf helyi lelkész személy-

re szóló könyvvel és imádsággal köszöntötte őket. A 

szuperintendens prédikációjában Jézus missziói paran-

csa kapcsán szólt arról, hogy miként lehetünk mindany-

nyian tanítványok saját életterünkben (Mt 28,16-20). A 

következőkben az új munkatársak bemutatkozását kö-

zöljük le.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bemutatkozik:  
Kovács Donát teológus hallgató 
 
Kovács Donát vagyok, 19 éves, egy hónapja teológus. 

Szekszárdon születtem, Bonyhádra jártam a Petőfi Sán-

dor Evangélikus Gimnáziumba, ahonnan Hetesre kerül-

tem, a teológiát megelőző próbaévre. Eleinte nem volt 

egyszerű, az első hónapokban sok dolgot kérdőjeleztem 

meg – magamban is, szolgálatomban is –, ám Isten rá-

mutatott, hogy nem véletlenül vezet arra, amerre teszi!  

A kezdeti nehézségeket magam mögött tudva felszaba-

dultan tudtam részt venni a kaposvári körzet életében, 

ahol megszámolhatatlan értékes, építő percet töltöt-

tem el remek emberekkel, testvérekkel. Hamar elérke-

zett Budapestre kerülésem ideje, és idővel megtudtam, 

hogy az új gyülekezetem a Felsőerdősori Gyülekezet 

lesz, amit nagy kíváncsisággal vártam. Most, hogy már 

megtörténtek az első találkozások, jó lenne, ha formá-

lódna a látásom akár az ifjúsággal, akár a közösséggel 

kapcsolatban. Ugyanakkor tudom, és ezt az első perctől 

tapasztalhattam, hogy az egyetemi éveim alatt nagy 

támasz és fejlődési lehetőség lesz nekem ez a közösség 

– és bízom benne, hogy én is a közösség számára. –  

Isten áldjon meg bennünket! 

Két Donát Szekszárdról: 
Balra Gyurkó Donát szekszárdi lelkész,  

mellette a gyülekezetből induló teológus hallgató, 
Kovács Donát 

*** 

„Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy 
legeltesse őket.” (Ezékiel 34,23) 

 
Emlékszem, volt egy igehirdetésem, amiben a kecskék-
juhok példázatát vizsgáltam. Egy dolgot emelnék ki be-
lőle: ez a két állat olyan, mint az emberi természet.  
 
Van, ahol makacskodunk, kemény fejjel, kemény szívvel 
élünk. Eltávolodunk a társainktól, keressük a saját lege-
lőnket, mert ugye közösködésről szó sincs! Amikor be-
lekerülünk valami gondba, keressük a kiskapukat nagy 
leleménnyel, ahelyett, hogy mások segítségét igénybe 
vegyük. És az, hogy pásztor legyen felettünk, az teljes-
séggel kizárt. 
 
Ezzel szemben úgy látom, hogy a juhok, és ezzel rátér-
nék az igénkre, jámborak. Mondják sokszor, hogy egy-
egy ember kezes bárány. Simogatnivaló, egyszerű, sze-
líd lelkű valaki. Ezt így most elvetném. A juhok nem ál-
líthatóak be így, ahogy mi sem. A nyáj az egy rendezett 
csapat, ahol igenis, mindenkinek szerepe van, különb-
ségek ellenére is. Vannak olyan kosok, akik megvédik a 
gyengébbeket, elől járnak, a pásztort követve terelik a 
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társaikat. Vannak kis bárányok, akik még fiatalok, talán 
erőtlenek, nekik a növekedés a feladatuk, a tanulás. 
Mégis, a legfontosabb, ami megkülönbözteti a kecskék-
től a juhokat, hogy van Pásztoruk. Van egy ember, egy 
sokkal magasabb rendű, bölcsebb teremtmény, aki ve-
zeti őket, és tudja hol a jó a nyájának. Ezékiel tollából 
Isten szavát olvassuk. Ő Egyetlen Pásztort rendel fölénk. 
Egymás között mint juhok (néha inkább mint birkák ☺) 
vagyunk, de Krisztus keze alatt, az Ő botja vezetésével 
még a sziklás, bozótos, minden rosszat nyújtó völgyeken 
is átkelünk, hogy majd eljuthassunk az Ő legelőjére. A 
mennyországba. 
 
Nem csak egy prófécia szól erről. A mi Pásztorunk így 
beszél magáról: „Jézus mondja: Én vagyok a jó pásztor, 
én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek en-
gem.” (Jn 10,14) – Merjétek követni Krisztust! 

(Kovács Donát) 
 

___________________________________ 

 

Kisvaszar – amerikai-magyar romamisszió 
 
Nekiindulva a második kisvaszari táboromnak, már az 
elején sejteni lehetett, hogy izgalmas napok várnak 
majd ránk. Egy elég nagy (13 fő + a Hecker család 5 fő-
vel) magyar segítő csapat gyűlt össze nagyon sok felől. 
Sokan először vettek részt roma misszióban, és előfor-
dultak olyanok is, akik először voltak keresztény meg-
mozdulás szereplői. Hálás vagyok a szervezők bizalmá-
ért, hogy igent mondtak ezekre az emberekre is! 6 kör-
zet és a két iskola képviselőiből állt össze a csoport. Bár 
az arány még a Forrai felé dőlt 4:1-el, de így is egy ál-
mom vált valóra azzal, hogy egy ilyen területen találko-
zott a „két suli”. 
 
Maga a mélyvíz a megérkezésünk másnapján, vasárnap 
már el is ért minket, amikor Kisvaszaron belecsöppen-
tünk egy temetés utáni megemlékező istentiszteletbe. 
Az egész hét teli volt hasonló mélységekkel, a tavalyi 
autós tragédia emlékeivel, sebeivel. Habár nem volt 
könnyű így jelen lenni a falu életében, a segítő csoport 
magyar feléből a lányoknál az első „munkanapon” (hétfőn) 
este egy több órás beszélgetés alakult ki ennek hatására 
(is), a végén egy spontán közös imádkozással lezárva. 
Számomra az ott egy csoda volt, nem is akármilyen…  
 
Nem beszélve az esti teltházas istentiszteletekről, vagy 
arról, amikor pár kisvaszari fiatalember elszórakoztatta 
magát a hétfő esti alkalmon és ahogy a helyzetben szü-
letett gyülekezet példaértékűen reagált Rájuk. Ennek 
(is) eredményeképpen a fiúk egész héten jelen voltak, 
és csöndben figyeltek az Istentiszteleteken. Egy másik 
fiú pedig a búcsúzáskor egy külön nekünk írt szöveget 

rappelt el. Könnyekkel a szemünkben hallgattuk...  Mind-
ezek mellett, megint egy csodálatos amerikai csoport 
egészített ki minket és vidámította meg a napjainkat 
ebben az áldottan emlékezetes missziós táborban! :)  

(Hanula Hanga) 
 

Csoportkép Kisvaszaron:  
Amerikai és magyar összefogás! 
 

 

Tenni akartam értük... 
 

A kisvaszari látogatásom során megannyi új élményben 
volt részem. Öröm volt új embereket megismerni és 
együtt segíteni ennek a szegény falunak.  Mikor meghal-
lottam a vasszariak szívszorító történetét, nagyon meg-
sajnáltam őket és valamit tenni akartam értük, hogy ez 
a sok fájdalom és sérelem enyhüljön rajtuk. Pár magyar-
ral és egy csapat segítőkész és rendkívül aranyos ameri-
kaival tartottunk foglalkozásokat angolul és magyarul 
mind a nők, mind a gyerekek számára.  Különösen élvez-
tem az együtt töltött étkezéseket és beszélgetéseket, 
mert így sikerült jobban beilleszkednem és megismerni 
a társaságot. Az ottaniak mind nagyon kedvesek es ara-
nyosak voltak, egyáltalán nem éreztem rosszul magam 
az alatt az egy hét alatt amit ott töltöttem.  
 
Ez a pár nap rengeteget segített nekem abban, hogy 
jobb emberré váljak és közelebb kerüljek a vallás fon-
tosságához, mint azelőtt bármikor. Külön köszönöm 
Kristófnak és Hangának, hogy elhívtak, nélkülük nem 
tudtam volna ilyen fantasztikus barátokat szerezni.  

(Gyetvai Laura) 
 

_______________________________ 
 

„A hit hallásból van, a hallás pedig  
Isten Igéje által!”  

(Róma 10,17) 


