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„Jézus K risztus tanítványait nevelni, hogy megváltozzon a világ!” 
 
 

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

Luther Márton gondolatai járvány idejére 

Főgler László 

1527-et írunk. Wittenberg Európa egyik legnép-
szerűbb egyetemévé vált az elmúlt 10 év során. 
Mindenhonnan özönlöttek ide a diákok, hogy a 
reformáció szellemében tanulhassanak, s hogy 
később saját hazájukban is terjeszthessék az 
evangéliumot. 

Ezen az őszön azonban az utcák csendesek, kihal-
tak, hidegek. Augusztusban ugyanis megérkezett 
a városba az akkori idők rettegett járványa, a pes-
tis. 

A diákok, a professzorok, és mindenki, aki tehet-
te, János választófejedelem parancsára elhagyták 
a várost. A történészek által olykor politikailag 
megalkuvónak ábrázolt Luther most nem enge-
delmeskedett, de nem a gyűlölet, hanem a szere-
tet vezérelte ebben. Háza, az egykori kolostor, 
most nem kollégiumként, hanem kórházként 
funkcionált. Mindemellett Luther fia súlyos be-
tegségből épült fel éppen, felesége pedig második 
terhességének utolsó hónapjaiban volt. A nyár óta 
Luther agyi vérszegénységgel is küzdött, ami fej-
fájásban, fáradtságban, depresszióban nyilvánult 
meg. 

Mit lehetett tenni akkoriban a járvány ellen? Az 
évszázadok során az emberiség felismerte annak a 
távolságtartásnak és a bezárkózásnak a fontossá-
gát, amit ma is gyakorolni kényszerülünk. Azt is 
hamar belátták, hogy a fertőtlenítés is segít a pes-
tis megfékezésében, igaz, ez akkor főleg füstölést 
jelentett, nem különböző vegyszerekkel történt. 

Luther ekkor írta Johann Hessnek azt a levelet, 
aminek főbb gondolatai ma is aktuálisak. Lelkész-
társa alapvető kérdése ez volt: menni vagy marad-
ni? Mi a kötelességünk egy ilyen helyzetben? Ma-
gunk és családunk védelme, vagy a betegek ápolá-
sa, vagy, legalábbis vigasztalása és a kötelessé-
günk teljesítése? Luther esetében ez a családapai 
és a lelkészi elhívása közötti döntéshelyzet is volt. 

Döntésének helyessége felől döntsön az olvasó, 
nem is erre szeretném helyezni a hangsúlyt. 

Luther a „maradók” kijelentéseiből indul ki, mi-
szerint a pestis Isten büntetése, aminek alá kell 
vetni magunkat, ugyanakkor a hit és a szeretet 
próbája. Luther a Jn 10,11 alapján azt mondja, 
hogy a „lelki szolgálóknak” ilyenkor szilárdan meg 
kell állniuk, a halállal is dacolva, az igével és a 
szentségekkel szolgálva. Ebben a körben sem szá-
mít bűnnek visszavonulni, ha van elég szolgáló. 
Tulajdonképpen itt a lelkipásztori közösségen be-
lüli megegyezést ajánlja és nem ítéli el azokat, 
akiknek, mint mondja, gyenge a hitük. A keresz-
tyén ember és a közösség nem hagyhatja az út 
szélén, nem tiporhatja el azt, akinek ebben a hely-
zetben gyenge a hite, ellenkezőleg: szolgálni tarto-
zik felé is. 

Ugyanígy a világi vezetőknek is a helyükön kell 
maradniuk a rend fenntartása és a nagyobb szer-
vezést igénylő feladatok érdekében. 

A halál elől menekülni, önmagunk és családunk 
életét menteni azonban nem bűn, ha a közösség 
nélkülözni tudja szolgálatunkat. Itt sok példát hoz 
a Bibliából: Dávid menekült Saul elől, Illés Jeza-
bel elől és így tovább. (Az Ézsau elől menekülő 
Jákóbot vagy a gyilkossága miatt menekülő Mó-
zest mi talán más kategóriába sorolnánk.) 

Luther kétféle kísértést tapasztalt: egyesek annyi-
ra bezárkóznak és befelé fordulnak, hogy megfe-
ledkeznek felebarátaikról. Őket a Mt 25,40-re hi-
vatkozva inti meg. Mert ha Krisztus vagy az ő 
anyja (!) feküdne a betegágyon, mindenki gondos 
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  Jézus -központú  
    Tanítványképző

  É letúj ít ó 

Feszültségek rendezése 

Jávor Sára 

8,5 éve dolgozom egy korábban akadémiai Intézet-
nél. Nagy dolog volt az életemben, amikor sikerült 
itt elhelyezkednem. Nemcsak munkahely számom-
ra, hanem közösséget is, barátságokat is jelent.  

Hetedik éve vagyok egy szobában azzal, aki nyár 
óta az új főnök. Jó kapcsolatban vagyunk. Négy 
gyerek édesapja, a felesége elkötelezett keresztyén 
nő. Sok élethelyzettel kapcsolatban mély beszélge-
téseink voltak. Mindig tisztelettel bánt velem, mint 
nővel és mint nála idősebb munkatárssal. Január-
tól az Intézmény közalkalmazotti státusza megszű-
nik, ami sok kellemetlenséggel és bizonytalanság-
gal jár, a vezetők különösen megszenvedik.  

2020. december 31-ig dolgozom itt, utána       
nyugdíjas leszek. 

Próbáltam beszélni vele, hogy milyen formában 
tudok úgy elmenni innen, hogy számomra kedvező 
legyen. Ebben az esetben támadóan és megszégye-
nítően kezdett beszélni velem.  Megalázó monda-
tokat kellett hallanom. Szavaiból az éreztem, hogy 
nem érdekli, hogy mi lesz velem, de nem támogat, 
és január elejétől már nem akar itt látni.  

Semmit nem reagáltam, annyira megdöbbentett a 
viselkedése. Végül munkajogászhoz fordultam. Ki 
hitte volna, hogy ide jutunk? 

A munkajogásztól segítséget kaptam, de a főnö-
köm elleni a harag kezdett felgyülemleni bennem. 
Végül arra jutottam, hogy így ezt nem hagyhatom, 
legalább jeleznem kell neki, hogy nekem a viselke-
dése és nagyon rosszul esett. Máté evangéliuma 
18:15 „Ha a testvéred bűnt követ el, menj, tárd fel 
a hibáját négyszemközt. Ha hallgat rád, meg-
nyerted a testvéredet.” 

Harc volt bennem. Mi lesz, ha újra megaláz?      
Hiányzik ez nekem?  

Eszembe jutott a jól ismert vicc: Nyuszika fel akar-

ja ásni a kertjét, de nincs meg 
az ásója. Elhatározza, hogy el-
kéri a medvétől. El is indul 
hozzá. Útközben morfondíro-
zik: De mi lesz, ha nem adja 
oda az ásóját? Lehet, hogy nem 
adja. Lehet, hogy a medve 
irigy. Nyuszika egyre jobban 
haragszik a medvére, végül be-
csönget hozzá, és mikor a med-
ve kinyitja az ajtót, rákiált: Bu-
ta, öreg medve, edd meg az 
ásódat!  

Végül úgy gondoltam, hogy mindenképpen beszé-
lek a főnökömmel, több év utáni jó kapcsolat után 
nem mehetek így el erről a munkahelyről fel nem 
dolgozott feszültséggel. 

Kivártam egy időt, amikor jó hangulatban van, és 
kezdeményeztem, hogy beszélni akarok vele. Fog-
laljak helyet – mondta.  

Mondtam, hogy olyan módon próbálok viselkedni, 
ami az egész közösséget segíti, és ő is így szokott 
velem beszélni. A távozásommal kapcsolatos be-
szélgetéskor vesztes-nyertes módra viselkedett ve-
lem, és megalázóan beszélt, ami nekem nagyon 
rosszul esett, és azt értettem meg, hogy legkésőbb 
januártól távozzak. Megismételtem az elhangzott 
mondatait. Teljesen megdöbbent. „Ezt mondtam 
neked?  De hát korábban mondtam is, hogy tedd 
azt, ami neked a legjobb. Én nem így gondoltam. 
NEM AKARTALAK MEGBÁNTANI”. 

A vírus miatti mindenkire ható tartósan feszült 
légkör, túlterheltség, félreértések halmaza. Hamar 
rendeztük a dolgot. Bár nem érzem, hogy mindent 
felvállalt, de a bocsánatkérés szavai voltak ezek. 
Nagyon örülök, hogy nem a szívemben zakatoló 
negatív hangra hallgattam. Nem a magamba fojtás 
módszere maradt a végső lépés, hanem a rendezé-
sé. Hálás vagyok Istennek, hogy a Bibliában van 
erre tanítás és alkalmazhatjuk. Mindketten tapasz-
talhattuk a felszabadulás érzését. Hálás vagyok ér-
te Istennek!  

November Igehirdető Liturgus Egyéb megjegyzés 

1. Lakatos Lilla Főgler László Úrvacsora 

8. Ed Durham Kovács Donát  

15. Gyurkó József  Csak felvételről 

22. Kovács Donát Fekete András  

29. Sztupkai Kristóf Hanula Hanga   



 

 

Istenkísértés: manapság már ritkán használt szó, 
mit is jelent ez? Luther így magyarázza: ugyanilyen 
indokkal lemondhatna valaki az evésről, az ivásról  
és a ruháról, mert hogy Isten megvédi az éhségtől 
és a hidegtől. Öngyilkos gondolkodásmód. Az ilyen 
ember ráadásul könnyen felebarátja haláláért is 
felelőssé válhat. 

Luther a pestist övező tévhitekről is beszámol en-
nek kapcsán. Egyesek ugyanis betegségüket titkol-
va direkt emberek közé mentek, mert azt hitték, 
hogy „átragaszthatják” a fertőzést másokra, és így 
ők maguk megszabadulnak tőle. Egyesek ezt ráadá-
sul egyfajta csínytevésnek fogják fel. A reformátor 
mélységesen elítéli, és legszívesebben a hóhér kezé-
re adná őket. 

Legyünk hát erősek a hitben, ha felebarátunk szük-
séget szenved, és legyünk óvatosak, ha nincs vész-
helyzet. Ha mindenki legjobb tudása szerint arra 
törekszik, hogy a ragályt elhárítsa, akkor lesz a ha-
lálozási arány valóban mérsékelt. Okosabbat ma 
sem tudunk mondani. 

 

„Imádkozni fogok Istenhez, hogy kegyesen őrizzen 
meg és védjen meg minket. Magam pedig fertőtle-
nítek, segítek frissen tartani a levegőt, gyógyszert 
beadni és azt magam is beszedem.  

Elkerülöm a helyeket és az embereket, amikor 
nem szükséges a jelenlétem, nehogy engem meg-
fertőzzön, majd másokat is megfertőzzön a ha-
nyagságom, ami esetleg halálukhoz vezet. 

Ha Isten el akar vinni, tudja, hol talál meg. Addig 
is azt teszem, amit elvár tőlem, és nem leszek fele-
lős a saját halálomért vagy mások haláláért. De 
ha a szomszédomnak szüksége van rám, nem ke-
rülöm, hanem bátran megyek hozzá. 

Az istenfélő hit tehát nem tapintatlan, nem vak-
merő, és nem is teszi próbára Istent.” 

Luther levele Johann Hess-nek (1527) 
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„Bár sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, 

de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad.”  

(Ézs 60,2) 

 

Kedves Felsőerdősori Gyülekezet! 

 

A koronavírus-járvány második hullámában újra megváltozik a mindennapi élet és ez a gyüleke-

zetünket is érinti. A Magyarországi Metodista Egyház Missziós Tanácsa a héten egyeztetve egyelőre a 

körzetek vezetőségeire bízza, hogy a helyi viszonyokat figyelembe véve miként kívánják tovább szervezni 

a közösségi alkalmakat. Ez a döntés összhangban van a kormány rendeletével, amelyben megfogalmaz-

zák, hogy a vallási közösségek maguk határozhatnak a szertartások megtartása kapcsán az általános sza-

bályok betartásával. A felsőerdősori vezetőség ebben a helyzetben az alábbi irányelveket fogalmazta 

meg: 

 

Istentiszteletek: 

Megértjük azok döntését, akik családtagjaik, közvetlen környezetük és/vagy egészségügyi állapo-

tuk miatt inkább csak otthonról, a közvetítéseken keresztül kívánnak részt venni a gyülekezeti életben. 

Mindezeket jó és felelős döntéseknek tartjuk.   

Ugyanakkor megértjük azokat is, akik viszont szeretnének eljönni istentiszteletre, mert szüksé-

gük van az alkalmakon való személyes jelenlétre, és a közösség erősítésére. Velük kapcsolatban is kife-

jezzük azt, hogy döntésük érthető és támogatandó.   

Mindezek fényében a vasárnapokkal kapcsolatban az alábbiak mentén haladunk tovább: 

 

Gyülekezeti felelősség: 

A gyülekezet minden vasárnap biztosít prédikátort, liturgust és zenészeket a Felsőbe, ahonnan élő 

közvetítést ad a gyülekezet fb oldalán 10:00-ás kezdéssel. Ennek megszervezése, hirdetése, technikai 

levezénylése a vezetőség felelőssége. A vezetőség továbbá azt kéri, hogy mindenki, aki csak teheti, ezeket 

az istentiszteleteket otthonról kövesse! Az imaterem, konyha, WC fertőtlenítése, szellőztetés is termé-

szetesen rendszeres feladat, amit vállalnak a helyi felelősök. 

egyéni felelősség: 

Ha valaki a fentiek tudomásul vétele mellett saját felelősségre úgy dönt, hogy nem otthon nézi meg az 

istentiszteletet, hanem szeretné azt élőben átélni a Felsőben, úgy azt nem zárjuk ki és az imaterem ajtajá-

ból vissza nem küldjük. Ha valaki vállalja az utazás és a jelenlét okozta veszélyeztetettséget, úgy azt saját 

felelősségre megteheti (kézfertőtlenítés, maszk, távolságtartás betartásával). Ha valakinek minimális tü-

netei vannak, vagy kontakt személy, az viszont egyértelműen maradjon otthon.  

 

Gyülekezeti internetes platformok 

Felsős prédikációs video gyűjtemény: https://www.youtube.com/user/belaperegi 

Felsős prédikációs audio gyűjtemény: http://pest.metodista.hu/hu/predikaciok 

Felsős facebook oldal: https://www.facebook.com/felsoerdosor  

 

Bibliaórák, házicsoportok, ifjúsági- és egyéb gyülekezeti kisközösségi alkalmak 

 A gyülekezeti kiscsoportok a csoportvezetők és felelősök koordinálásával kivétel nélkül online 

platformra térnek át. Ha valaki érdeklődik, hogy hova tudna becsatlakozni, akkor keressen engem bátran 

a sztupkai.kristof@metodista.hu e-mail címen vagy ezen a telefonszámon: +3620/7703990 

 

Gyerekórák  

A gyermekórákat és a gyerekfoglalkozásokat is igyekszünk a helyzetnek megfelelően átgondolni. 

Másféle kreativitást igényel most ez a misszió. Lehr-Balló Máté vezetésével jelentkezni fogunk, hogy mi-

ként tudnak a gyerekek is időről időre kapcsolatban maradni egymással és a gyülekezettel.  

 

Közös felelősségvállalás 

Keressük egymást írásban, e-mailben, telefonon, skype-on vagy egyéb felületeken. Mindannyiunk-

nak jól esik, ha megkeresnek bennünket, érdeklődnek felőlünk. Tegyük ezt mi is mások felé, bízva abban, 

hogy: „aki mást felüdít maga is felüdül” (Péld 11,25). Ugyanakkor bátorítunk mindenkit, hogy a beszél-

getésen túl imádkozzunk egymásért, osszuk meg nehézségeinket, örömeinket, akik felé bizalmunk van. 

Kiscsoportjainkban kapjon nagyobb fókuszt az imaközösség és Isten Lelke tegyen érzékennyé bennünket, 

hogy végül senki ne maradjon egyedül. 

 

Adakozás 

Az adakozást továbbra is örömmel és hálásan veszi a gyülekezet. Akik készek erre, azoktól azt kér-

jük, hogy lehetőség szerint a jövőben átutalással tegyék azt: 

A Pesti Körzet (Felsőerdősori gyülekezet) számlavezető bankja és számlaszáma: 

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. - 10400126-50485348-54531009  

 
 Ne feledkezzünk meg a Befogadó Ház Missziójáról sem. Az ő támogatásuk kapcsán, akik adakozni 

kívánnak részükre, keressék Hecker Christiane-t az alábbi címen: c.hecker@gmx.de 
 

Schola Europa 

Imádkozzunk az iskoláért, ahol november közepétől távoktatás keretében folytatódik a tanítás ko-

moly kihívást teremtve ezzel diákoknak, pedagógusoknak egyaránt! 

 

Ez az időszak próbára tesz mindannyiunkat. Egyéni belső harcokat generál, családokat de egye-

dülállókat ugyanúgy kihívás elé állít, és gyülekezeti életünkre is kihat. Sok mindenre nincs válaszunk, a 

meghozott döntéseink kapcsán is érezzük, hogy nem tudunk mindenre megnyugtató, eligazító megoldást 

adni. Érezzük teremtettségünk kiszolgáltatott állapotát, embervoltunk törékenységet.  

Ugyanakkor Istenre tekintünk, és benne bízunk. Világunk most sötétséggel és homállyal borított 

világ, de Istenünket keresve, hozzá imádkozva, tőle erőt és útmutatást kérve felragyoghat személyes éle-

tünk, családjaink és gyülekezetünk fölött is az Úr. Ígéretünk van, hogy dicsőségét megmutatja rajtunk ke-

resztül. Így legyen ez most különösen is, ebben a nehéz időben. Töltsük be só és világosság szerepünket 

ebben a világban és szolgálja ez az időszak egyéni megújulásunkat is az Isten felé fordulásban. 

  

Szeretettel és imádsággal, 

Kristóf 

Budapest, 2020. november 12. 
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