
 

 

KEZDŐDŐ TEMPLOMÉPÍTÉS MISKOLCON! 

 

A február végi szerződéskötés és terület átadás után 

2020. március 2-án hé�őn kezdte meg a JD Bau K$. mint 

generálkivitelező a Miskolci Metodista Templom és Lel-

készlakás építését. A Jávor András (Jávor Ferenc korábbi 

gyülekeze. lelkészünk testvére) építész által terveze0 

templom a szerződés szerint 2020. december 15-re fog 

elkészülni. Egész egyházunk számára különleges öröm 

ennek a napnak az elérkezése, hiszen egy nemzedéknyi 

idő, mintegy 22 év telt el azóta, hogy az 1990-es évek 

végén a templomépítést kezdeményezték a borsodi me-

gyeszékhely metodistái, miután a fejlődő gyülekezet ki-

nő0e korábbi imaházát. Zakariás próféta szavaival imád-

kozunk és adunk hálát Istennek munkájáért: „Azért ezt 

mondja az Úr: Irgalmasan fordulok Jeruzsálem felé, 

templomom fel fog épülni benne, így szól a Seregek 

Ura.” (Zak 1,16)  
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„Jézus Krisztus tanítványait nevelni, hogy megváltozzon a világ!” 
 

 

sorban 

  -----------------—------------------ 
SZÜNTELEN IMÁDKOZZATOK! 

  -----—------------------------------ 
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A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele 
Felsősorban – 2020. március 

Miért nem hallgatunk Istenre?  
Fekete Anna 
 
 
 
,,Nem halljuk a zajban a figyelmeztetést. Nem halljuk 
a hangot hangok és a hangulatok közöH. Halljuk a 
szót, de nem tudjuk meghallani. Látjuk, de képtelenek 
vagyunk meglátni. Keressük a távolban, pedig közel 
van. Nem is keressük, mégis jelen van." (L. ZeneQ) 
 
Isten kiválaszto0 népe miért nem hallgat Istenre? Mi 
miért nem hallgatunk Istenre? Miért nem fogadjuk el a 
segítségét? Miért nem figyelünk rá? Miért nem követ-
jük azt az utat, amin Ő vezetne? Miért követelünk jele-
ket Istentől? Miért kételkedünk? Miért aggodalmasko-
dunk? Miért kérdezzük annyiszor, hogy miért? 
 
Hihetetlen, hogy hányszor bizonytalanodik el Izráel né-
pe, hányszor tér le Isten útjáról. Majd jön a jól megér-
demelt büntetés, kegyelemért könyörögnek, megbán-
ják bűneiket és Isten megbocsát. Ez a kör számtalan-
szor lejátszódik az ember és Isten közö0. Mondhatjuk, 
hogy erről szól az életünk. Nem vagyunk tökéletesek. 
Nem is kell annak lennünk. Hibázunk. De Isten nem 
csak hogy megbocsáto0 neked, nem csak hogy elfelej-
te0e mindazt, amit elköve0él, nem csak mélységesen, 
leírhatatlanul szeret téged, de egyetlen fiát feláldozta a 
valaha volt összes bűnért, hogy neked életed legyen! 
Hogy te is meg tudj bocsátani magadnak. Hogy te is el 
tudd engedni a megbánt bűnöket. És mindehhez annyit 
kell tenned, hogy azt mondod teljes szívedből: Istenem, 
Tiéd vagyok! 
 
És hogy ezután mi jön? Hálaadás, alázat, engedelmes-
ség. Ha Jézust választod, akkor vele együ0 egy új életet 
is választasz, ami viszont lehet, hogy nem fog egyezni 
azzal, amit te korábban elképzeltél magadnak. Lehet. 
hogy egy teljesen új világba vezet be, ami ismeretlen, 
talán félelmetes, ijesztő. De izgalmas és biztos lehetsz 
benne, hogy ezen az úton meg fogod találni a helyed. 
Hiszen Isten erre teremte0. Így válhatsz a részévé és 

teheted hozzá az Ő tervéhez, amit csak te tudsz. 
A próféták is mind alkalmatlannak tarto0ák magukat a 
feladatra, amire Isten elhívta őket. Kifogásokat keres-
tek, elmenekültek. De végül engedelmeskedtek az 
Atyának; példák lehetnek elő0ünk. 
 
Vagy o0 van Dávid, az Isten szíve szerin. férfi. Öö... 
Dávid mit is te0? Annyira szívünkhöz közeli ember vol-
na az, aki megöli egy hadvezérét, hogy ne tudódjon ki, 
hogy a feleségét elszere0e és gyermeket vár tőle? 
Hmm... Hát nem tudom. De Isten elő0 nem számít az, 
hogy mekkorát hibázol, hogy milyen bűnt köve0él el. 
Ha megbánod szíved mélyéből 
és elé viszed, Ő megbocsát! 
Hallgass hát rá! Bízz Benne és 
engedelmeskedj az Ő akarata 
szerint! Mert „még boldogab-
bak azok, akik hallgatják az 
Isten beszédét, és megtart-
ják.” (Lukács 11,28) 
____________________________________________ 

BÖJTI ÚTMUTATÓ 
Március 1-vel indult el a metodista egyház 40 napos böjti útmu-
tatója, amelyet a Missziós Tanács állított össze. A kiadvány meg-
vásárolható a gyülekezetekben (ára 70 Ft). A kiadvány bevezető-
jét idézzük: „De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a 
vőlegény és akkor böjtölni fognak.” (Máté 9,15b) A böjt egy 
lehetőség, hogy elcsendesedjünk, letegyük a fegyvereinket és a 
figyelmünket Istenre irányítsuk. Egyházunk, országunk és az 
egész világ különösen nehéz kihívásokban áll. Hisszük azt, hogy 
Isten cselekedni fog ezekben az időkben, terve van velünk, meg 
akarja újítani és erősíteni népét. Szeretnénk egységre lépni egy-
mással, hiszen Jézus ezt ígérte: „ha közületek ketten egyetérte-
nek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik 
az én mennyei Atyám.” (Mt 18,19) Számos esetben éltük át Is-
ten kegyelmét, imameghallgatást, szabadulást, amikor gyülekeze-
teinkben összefogtunk böjtben és imában nehéz helyzetekért, 
betegekért, ébredésért. Ezért összeállítottunk egy hat hetes ima-
útmutatót egyházunk fontos imatémáival. Arra hívunk, hogy 
naponta tölts 20 percet Istennel ez alatt a 40 nap alatt. Azért 
imádkozunk, hogy ez az útmutató legyen a segítségünkre az 
imádságban. Lépjünk be ebbe a böjti időszakba, arra várva, 
hogy mit fog Isten cselekedni közöttünk, személyes életünkben, 
a családunkban, a közösségeinkben, egyházunkban, országunk-
ban és az egész világon!  

Felsősorban – A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele 
2020. március  – Megjelent 60 példányban.  A gyülekezet címe: 1068 Bp., Felsőerdősor 5.   

Helyi lelkész: Sztupkai Kristóf telefonszáma: 20/770-3990  
Felelős kiadó: Dr. Khaled A. László szuperintendens  

Weboldal: www.pest.metodista.hu – Felsős imaóra: vasárnap 9.00 óra  
Isten.sztelet: vasárnap 10 óra (Felső), 16 óra (Reménység Gyül.), 16 óra (Mosonmagyaróvár) 
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ÁPRILISI IGEHIRDETŐINK: 

Április 5. Dr. Lassu Gábor (Virágvasárnap) 
Április 12. Dr. Hecker Frigyes (Húsvétvasárnap) 
Április 19. Gyurkó József 
Április 26. Sztupkai Kristóf 
 



 

 

• egymás testvéri köszöntése korlátozódjon a mo-

solyra, szemkontaktusra és a kedves szavakra, 

kerüljük a kézfogást, ölelést, puszit 

• a gyülekezetben most kivételesen lehet távolabb 

ülni egymástól, és aki igényét érzi, az nyugodtan 

használjon maszkot  

• hangfelvétel készül az igehirdetésekről, ezeket 
megosztjuk. A gyülekezetben elhangzo0 prédiká-
ciók hanganyagai i0: h0p://pest.metodista.hu/
hu/predikaciok videó anyagai pedig i0 érhetők el: 
h0ps://www.youtube.com/user/belaperegi 

• bátorítunk mindenkit, hogy o0honmaradás ese-
tén kövesse a vasárnaponkén. TV-s, valamint rá-
diós isten.szteleteket és egyházi adásokat 

• igyekszünk alapos kiszellőztetést biztosítani az 
alkalmaink elő0, közö0 és után minden helyisé-
günkben, valamint fertőtlenítőszerrel .sz[tjuk a 
kilincseket 

• az úrvacsoravétel kapcsán ügyelünk a higiéniai 
szempontokra, egészségügyi szempontok szerint 
alakítjuk gyakorlatunkat, ami elsődlegesen azt 
jelen., hogy az elkövetkezendő időszakban kis 
poharakkal történik majd az úrvacsoravétel a kö-
zös kehely helye0 

• keressük egymás társaságát az online térben, te-
lefonon, figyelünk arra, hogy senki ne maradjon 
magára 

• amíg más utasításokat nem kapunk, ilyen keretek 
közö0 tartjuk meg az alkalmainkat 

• mindenek fölö0 pedig időt, figyelmet fordítunk az 
imádságra 

 
Jelen levelet a gyülekezet levelező listáján közzétesszük, 
valamint a gyülekeztünk lapjában, a Felsősorban újság-
ban is megjelentetjük. Továbbá kérem a gyülekezetet, 
hogy gondoljuk át, kik azok a gyülekeze. testvéreink, 
akik az elektronikus vagy akár a nyomtato0 formában 
történő híradásról nem értesülnek, vagy csak később 
juthat el hozzájuk a tájékoztató. Segítsük őket és tele-
fonhívással adjunk tájékoztatást. Köszönöm! 
 
A felsőoktatási intézmények kormányrendelet alapján 
bezártak, valamint az általános és középiskolákban sem 
folytatják a tanítást. Mindez komoly kihívás mind a diá-
kok, szülők és tanárok részére. Ma be kelle0 mennem a 
Scholába, lehete0 érezni a helyzet súlyosságát. Imád-
kozzunk a Forrai és a Schola iskolákért, felelős döntése-
kért, békességért. (Pénteken még volt tanítás!)  Külö-
nös, hogy ebben a mindannyiunkat érintő vírusos hely-
zetben több békességre csendesítő üzene0el találkoz-
ha0unk mind egyházunk éves jeligéjében, mind az Út-
mutatóban vagy különböző bibliaolvasó kalauzokban 
olvaso0 igékben. Ezekkel bíztat bennünket az egyházve-
zetés, hogy tekintetünket emeljük a békességet kínáló 
Úrra, nem megfeledkezve azonban arról, hogy a kérdés-

ben higgadtan, bölcsen és a szakemberekre, valamint a 
hatóságokra figyelve menjünk tovább egyéni, családi és 
gyülekeze. utunkon. Adjon az Úr ehhez mindannyiunk-
nak békességet, bölcsességet! 
 
– „Csendesedjetek el és tudjátok meg, hogy én vagyok 
az Isten!” (Zsolt 46,11) 
– „Nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem 
az erő, a szeretet és józanság lelkét!” (1Tim 1,7) 
– „Az ÚR védelmez téged, az ÚR a te oltalmad jobb ke-
zed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. 
Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi élete-
det. Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és min-
denkor.” (Zsolt 121,5-8) 
– „(Isten) megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből 
megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szent-
ségben és igazságban őelő0e életünk minden nap-
ján.” (Lk 1,74-75) 
 
Budapest, 2020. március 13. 
 
Szerete0el, imádsággal, 
Sztupkai Kristóf, helyi lelkész 
______________________________________________ 
 
EGYHÁZI JÖVŐKÉP 2020-2025 
A metodista egyház idei Vezetői Konferenciáján 
az egyházi jövőképpel is foglalkoztak a résztve-
vők. A hagyományos piliscsabai elöljárói csendes-
napon mintegy 50 lelkész és laikus vezető vett 
részt. A körzeti beszámolók és a kiscsoportos 
műhelymunka alapján a Missziós Tanács 4 pont-
ban összegezte a 2020-ban kezdődő új időszak 
legfontosabb súlypontjait: 
 
1. Az egyház lelkészi és laikus vezetői annak adnak hangot, 
hogy egyfajta megállás, befelé fordulás tapasztalható, ame-
lyen egybehangzóan szeretnénk változtatni, kitörni, meg-
újulni. 
2. Egyöntetű megállapításként érezzük mindnyájan, hogy 
itt egy lelki kérdésről van szó, amely lelki lépéseket igényel. 
Lelki harc, lelki tusakodás, csend. Ennek jegyében általáno-
san érezhető vágy, hogy újítsuk meg imaéletünket, imakö-
zösségeinket, imaóráinkat, imacsoportjainkat. Böjtöljünk, 
szánjuk oda életünket Istennek és az Ő Lelkének. 
3. Ezt a szándékunkat konkrét lépésként erősítheti most 
meg, hogy a 2020-ban kezdődő új időszakba úgy indulha-
tunk el, hogy az Elöljárók Csendesnapján – Vezetői Konfe-
renciánkon kézbe vesszük a Böjti útmutatót a megújulásért. 
Használjuk, terjesszük gyülekezeteinkben, csoportjainkban, 
személyes imádságunkban. 
4. Végül pedig mindnyájan keressük a Szentlélek vezetése 
alatt a gyülekezeti és egyházi továbblépés lehetőségeit, al-
kalmait, eszközeit, módszereit. Tegyük, végezzük bátran és 
erővel, amire a Lélek indít. Akár éppen a kiscsoportos for-
máink, a tanítványság és tanítványképzés megerősítésével, 
megújításával. 
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A Magyarországi Metodista Egyház nyilatkozata  
a Metodista Egyház Közép- és Dél-európai Centrál-
konferencia Munkacsoportjának „Hogyan tovább?” 

c. konzultációs anyagával kapcsolatban. 
 

A Magyarországi Metodista Egyház három testületben is  
tanulmányozta a püspöki kerületünk jövőjével foglalkozó 
anyagot és formált véleményt arról: Egyháztanács (ET), 
Missziós Tanács (MT) és a Felszentelt Lelkészek Közössége 
(LK). Fontosnak tartottuk megjegyezni, hogy két Évi Konfe-
rencia között – ilyen horderejű kérdésekben – felelősen csak 
úgy dönthetünk, ha az Évi Konferencia által meghatározott 
úton haladunk. A kérdést legutóbb a 85. Évi Konferencián-
kon (ÉK) 2017. áprilisában tárgyaltuk, amelyet követően egy 
– az ÉK által megválasztott – bizottság 3 pontban összefog-
lalta az ÉK álláspontját a kérdésről. Ezek pontok a Felső-
sorban lapunk előző számában megjelentek, ahogyan a nyilat-
kozat 1. pontja (A jelenlegi Egyházrend címmel) és 2. pontja 
(A „kontextus” címmel) megjelent. Most a befejező 3. pontot 
adjuk közre. 

 
3. A jövő 
 
– Nem tudjuk mit hoz a jövő egyházunkban globális és 
európai viszonylatban, de fontosnak tartjuk azt, hogy az 
ÉK-n a szexualitás, a házasság, valamint a lelkészi szolgá-
lat kérdésével a különböző döntések (Generálkonferencia, 
Centrálkonferencia) meghozatala után is foglalkozzunk.  
 
– Szeretnénk a magyarországi metodista testvéreinket és 
keresztény hittestvéreinket (egyházakat) is tájékoztatni 
arról, hogyan gondolkodunk a házasság, a szexualitás, va-
lamint a lelkészi szolgálat kérdésében. 
 
– Újra elkötelezzük magunkat szolgálatunk mellett, misze-
rint: „Az egyház megbízatása, hogy az embereket Jézus 
tanítványaivá tegye” (Egyházrend III.1. 120. cikk). Ugyan-
akkor a téma kapcsán fontosnak tartjuk kiemelni azt is, 
hogy „Jézus példájához hűen mi is arra kaptunk elhívást, 
hogy minden embernek szolgáljunk, bármilyen különbö-
zőek is legyenek.” (Egyházrend III.6. 138. cikk). 
 
– A Magyarországi Metodista Egyház Évi Konferenciájá-
ban az Egyházrend alapján tudunk együtt gondolkodni a 
Közép- és Dél-európai Centrálkonferencián belül maradá-
sunkról. Amennyiben a jelenlegi ER megváltozik, újra kell 
gondolnunk a Centrálkonfereniához való viszonyunk kérdését.  
 
Budapest, 2020. január 30. 
 
Dr. Khaled A. László, szuperintendens  
 

 
 
 

 

 

 
Kedves Gyülekezet! 
 
A Magyarországi Metodista Egyházon belül többek kö-
zö0 a Missziós Tanács is foglalkozik a mindannyiunkat 
érintő járványhelyze0el.  
 
Mint ismeretes, a magyar állam komoly korlátozásokat 
vezete0 be az elmúlt napokban, ugyanakkor az isten-
.szteletek tekintetében nem írt elő semmit az egyhá-
zaknak, .szteletben tartva azok szabadságát. A 100 fő 
fele_ beltéri rendezvények meg.ltásával összefüggés-
ben azonban azt a javaslatot te0ék, hogy  a nagyobb 
templomokban lehetőleg tartsanak gyakrabban és ki-
sebb közösségeknek isten.szteleteket.  
 
A mi gyülekezetünk vasárnaponként 100 fő ala0 szo-
ko0 összejönni, így ennek fényében, valamint Khaled 
László szuperintendens és a Missziós Tanács irányelvei 
alapján a gyülekezetünkben az alábbiak alapján szer-
vezzük tovább a vasárnapi isten.szteleteinket, valamint 
az egyéb csoportos összejöveteleket: 
 
• amíg  nem kell szigorúbb lépéseket tenni, addig 

egyelőre megtartjuk mind az isten.szteletet, 
mind az imaközösséget és a bibliaórát 

• ugyanakkor, aki kicsit is betegnek érzi magát, 
vagy legyengült a szervezete, inkább maradjon 
o0hon 

• megérkezéskor mindenképp, és úgy általában a 
szokásosnál sűrűbben, alaposabban mossunk 
kezet. Ehhez szappanokat, kézfertőtlenítőket, 
valamint a törülközők mellé papírtörlőket is elhe-
lyezünk mind a mosdóba, mind a konyhai moso-
gató mellé 
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