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„Jézus Krisztus tanítványait nevelni, hogy megváltozzon a világ!” 
 
 

sorban 
A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele  
Felsősorban – 2020. december 

Karácsonyi köszöntő – Jézus születésének előzményei 

A négy evangélista Máté, Márk, Lukács és János különböző módokon kezdik 
el könyvük írását. János nyelvezete, teológiája alapvetően különbözik a szi-
noptikus, „együtt látó” evangélistákétól, akik közülük csak Máté és Lukács 
tudósít Jézus születéséről. János mellett Márk sem számol be a gyermek 
Jézus világrajöttéről. Az ő leírás szerint Jézus szinte „berobban” a történe-
lembe. Aki itt kezdi olvasni a Bibliát, az egy érett férfivel találkozik, akit Ke-
resztelő János megkeresztel a Jordánban, és akiről azonnal kiderül, hogy ő 
az Isten Fia. János evangéliumának bevezetése (prológusa) egy gyönyörű himnusz a testté lett Igéről, amit Ke-
resztelő János bizonyságtétele és a már felnőtt Jézus megkeresztelése követ.  

Máté előzményekkel kezdi írását, mégpedig igen messziről: a zsidók történetének elejéről. Leírja Jézus szárma-
zási tábláját, ezzel néhány sorban összefoglalja az összes előzményt, ami a zsidó származású olvasónak fontos. 
Csak ezt követően ad hírt Jézus születéséről, napkeleti bölcsek jöveteléről, az egyiptomi menekülésről majd a 
názáreti visszaérkezésről.  

Lukács evangélista is előzményekkel kezdi, őt azonban más szempontok vezérlik, mint Mátét. A zsidó történel-
mi előzmények nem érdeklik, ellenben a Római Birodalom történeti keretei fontosak számára. Jézust úgy mu-
tatja be, mint aki azonos azzal, akiről Isten a zsidóknak megígérte, hogy az egész világ szabadítója, üdvözítője 
lesz. Amit Lukács láttatni akar az olvasóval, azt Simeonnal mondatja ki: „mert meglátták szemeim üdvössége-
det, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicső-
ségedül népednek, Izraelnek” (Lk 2,30). 

Lukács hosszan ír Keresztelő János és Jézus születésének ígéretéről. Nem feledkezik meg az édesanyákról, Má-
riáról, Erzsébetről sem; szól különös találkozásukról. Hírt ad Zakariás gondolatairól, aki énekbe foglalva dicsőí-
ti Istent a Messiás érkezéséért, a messiási kor eljöttéért. Előre mutat János keresztelői tevékenységére, amely az 
üdvösség ismeretét fogja közvetíteni és felkészít a bűnök bocsánatára (Lk 3,3). Mindez Isten irgalma által válik 
lehetségessé, aki elküldi a Messiást „felkelő napként”, „naptámadatként” a magasságból. Születését és földi 
szolgálatát követően az ő áldozati halála teszi lehetővé a bűnök bocsánatát, amely legyőzi a halált és elhozza az 
örök életet. Így teremt végleges, és mindent magába foglaló békességet és visz minket is magával az arra vezető 
útra 2020 karácsonyán is! 

Sztupkai Kristóf 

„Meglátogat minket a felkelő nap a magasságból” Lk 1,78b – revideált új fordítás 

„Meglátogatott minket a naptámadat a magasságból” Lk 1,78b – Károli fordítás 

Naptámadat 

„Meglátogatott minket a naptámadat a magasságból”, 

és velünk volt a „teljes délig”! 

Egészen sötétedésig, egészen halálig, sírig, 

feltámadásig. 

Hogy elkezdjen derengeni, világosodni, hogy aztán lássunk. 

S legyen egyre világosabb előttünk Ő, mint a kelő nap.  

Urunk, áraszd belénk sugaraidat, szereteted világosságát, és kereszted fényét. 

Ez legyen nekünk advent, ez legyen; örök naptámadat! 
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Gyászhírek 

2020. november 6-án vettünk végső búcsút Döbrei Lajosné Mészáros Irén testvérünktől a Me-
gyeri Temetőben. Irénke néni a Felsőerdősori gyülekezet hitvalló tagja volt, ide tartozott kö-
zénk, még ha élete utolsó években már nem is tudott a közösségi alkalmainkra járni. Istenhez 
való ragaszkodása, csendes Krisztus-hite azonban idős, betegségekkel terhelt éveiben is végig 
jellemezte.  

2020. november 17-én hunyt el váratlanul Szabó Andor lelkésztestvérünk, aki korábban      
egyházunk szegedi, dombóvári körzeteiben és gyülekezeteiben, nyugdíjas évei alatt a budapesti 
Reménység Gyülekezetben szolgált készségesen feleségével, Szabóné Klárával együtt. Hosszas, 
türelemmel viselt betegeskedés után szólította őt el Örökkévaló Istenünk. Életéért, derűjéért, 
hitéért és sokféle szolgálatéért hálás szívvel emlékezünk vissza rá. 

Mind Szabó Andor életéről, mind Döbrei Lajosné életéről egy későbbi számunkban fogunk 
megemlékezni. Isten áldását, megerősítő, űrt betöltő kegyelmét kívánjuk a gyászoló családok 
számára! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
        James Martin: A feltámadás reggele    

December Igehirdető Liturgus Egyéb megjegyzés 

6. Ed Durham Fekete Anna - 
13. Lakatos Lilla Főgler László - 

20. Sztupkai Kristóf Hanula Hanga - 

25. Sztupkai Kristóf Hanuláné Ági - 

27. Gyurkó József  - 



 

 

Az ősz végén koronavírus fertőzésen átesett Gyurkó    
József lelkész köszönet-kifejezése és üdvözlet-küldése a 
gyülekezet tagjai számára, bizonyságtételben megfogal-
mazva: 

Kedves Felsőerdősori Testvérek az Úrban! 

Köszönöm az imádkozók közbejárását értem és értünk! 
Jó volt valóságban átélni és megtapasztalhattam az ÚR 
erejét a hetekkel korábban megkapott vírusfertőzés kap-
csán. Különösen élhettem meg azokban a napokban a fé-
lelem erős kísértései között az Ő jelenlétének munkáját. 
Miközben gyenge voltam és a közérzetem nagyon rossz 
volt, belső biztatásra felhívtam azokat, akiket az Úr elém 
hozott. Különös lelki tapasztalat volt, amíg többekkel 
együtt imádkoztam, a félelemem örömre változott. Külö-
nös mélységei és magasságai voltak ennek a pár napnak, 
amit úgy neveztem: A kegyelem parkolójában!                 @csendesedo 

Háziorvosom telefonon megállapította a tüneteimből a vírus jelenlétét a testemben. Mélységes 
félelem vett erőt rajtam, amikor a várható folytatásról tájékoztatott milyen tünetekre figyeljek. 
Feleségemmel közös imában vittük a helyzetet az Úr színe elé! Szellemi sötét erők vettek körül 
és közben a telefonomon egy ismeretlen telefonszám jelent meg – azt gondoltam a mentős! 
Visszahívtam, de nem kis meglepetésemre egy régi ifi tag mutatkozott be és ijesztő volt a hang-
ja. Tájékoztatott, hogy most hozták ki a műtőből. Imádkozzunk mondtam neki! Jó volt vele a 
mennyei trónus elé állni és feltárni a szenvedéseinket és a félelmeinket. A beszélgetés végén azt 
kérdezte honnan tudtam a számát? De - te hívtál engem - mondtam neki. Ő nem hívott - állítot-
ta, de úgy látszik Isten Lelke megszervezte ezt az egészet.  

Többször remegett meg a lelkem a hírek és helyzetem mérlegelése közben.  Kerestem az Urat, 
mintha nem hallanám, amit szól hozzám. Hallgatva elmélkedéseket az igékről és a helyzetekről, 
az egyikből, mint egy fényes csillag a sötét égen jutott el a tudatomba: „Jézushoz a félelmeim-
mel együtt is lehet menni, majd nála a félelemből bizalom és öröm lesz. Ne higgyünk annak, 
hogy a vírus kezében van az életünk, hanem abban, hogy Jézuséban! Ha kételkednénk benne, 
akkor adjuk oda az életünket Jézusnak és hívjuk be a Szentlelket, aki segít legyőzni a vírust a 
testünkben!” Jó volt azonnal megtenni és behívni, megtérni a hitetlenségemből megvallani ne-
ki: Uram félek és féltem a feleségemet! Ámen. Különös volt, nem azonnal, de egy rövid idő után 
békességem lett és az a tudat vett bennem lakozást: „Ne félj kicsinyhitű, enyém vagy”!  

Később telefonon kerestek és elmondtam a helyzetem, a testvérem megismételte az Igét: „Ne 
félj mert megváltottalak, neveden hívtalak enyém vagy”! Szavakban ki nem mondható öröm 
járt át. Hálás vagyok a félelmekért, mert tudom, hogy erősebb az Ő jelenléte mindennél! Még 
egy átélést hadd írjak le a sok közül: egyik álmatlan éjszaka megláttam a hibáimat, a közömbös-
ségemet egy sokat szenvedő testvéremmel kapcsolatban. Milyen csekély az én szenvedésem az ő 
szenvedéséhez képest. Láttam mit kell tennem és oda tettem az ÚR lába elé és a fájdalmam el-
múlt és el is aludnom. Másnap fölhívtam és megvallottam neki a közömbösségemet és bocsána-
tát kértem, együtt imádkoztunk vele.  

Köszönöm az Úrnak valóságos jelenlétét és feleségemnek gondos ápolását. Azóta a tüneteim 
elmúltak, jól vagyok, és gazdag tapasztalatokkal lelkileg megfrissülve mehetek tovább. Hálás 
vagyok a kegyelem parkoló pályájáért! 

Legyetek áldottak testvéreink! 

Gyurkó József és Gyurkó Katalin 
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Megjelent Walter Klaiber harmadik kötete: A szeretethimnuszról! 
 

Az elmúlt héten jelent meg Dr. Walter Klaiber német metodista püspök szeretethimnusz-
ról szóló igemagyarázata. Dr. Khaled László szuperintendens így ismertette a kiadványt: “2020 
adventjében adjuk ki Walter Klaiber harmadik kötetét A legkiválóbb út címmel. Az idei esztendő 
az emlékezetes világjárvány éve volt, ami testi és lelki próbatételként minden ember szívét meg-
érintette. A modern kor emberisége kénytelen volt szembesülni létének és tudásának végességé-
vel, töredékességével. Persze ez nem egyszer megtörtént már a világtörténelem során. Minden 
nemzedék életében fontos, hogy ez a szembesülés bekövetkezzen. Az őskeresztény gyülekezetek 
nagy alapítója és tanítója a szeretetről írott himnuszában tulajdonképpen szembesít és tudatosít. 

 
Pál apostol azonban nem csak arról beszél, hogy az anyagi javak és földi kincsek múlandó-

ak, de elgondolkodtató módon felhívja a figyelmet a lelki ajándékok végességére is. A legkiválóbb 
és maradandó út, a hit, a remény és a szeretet örök útja – Jézus Krisztus tanítványai a 21. század-
ban is erre az ösvényre kötelezik el magukat. Még akkor is, ha hitetlen szívek, reménytelen életek 
és szeretetlen tettek vesznek körül minket. Csendesítsük le lelkünket, forduljunk most újra a tisz-
ta forráshoz, és nézzünk imádságos szívvel a szeretethimnusz tükrébe. Erre hív meg bennünket 
Walter Klaiber, aki a boldogmondásokról és a 23. zsoltárról írott igemagyarázata után, most az 1. 
Korinthus 13-at értelmezi a legismertebb bibliai szakaszok sorában.” 

 
Írta: Dr. Walter Klaiber 
Fordította: Schauermann M. Henrik 
Teológiailag lektorálta: Dr. Khaled A. László 
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