A nem várt dologért, az alkalmatlannak, elégtelennek látszó eszközökért. Ezekért hálát adni
annyi, mint felismerni: Isten ezt adta, most, de ezen keresztül adja az áldást is. Mert így látta
jónak.
Ez a hálaadásnak az a titka, amit meg kell tanulnunk. Hálát adni azért, amit kértünk Istentől,
megkaptunk, amit természetesnek vettünk, amit vártunk, hálát adni meg elfelejtettünk. Vagy
lehet, hogy nem azt kaptuk, és nem úgy, ahogy vártuk, mégis felismerni benne a menny és föld
urának ajándékát.
Szelídséget és alázatot tanulhatunk Jézustól ebben a hálában. Ez nem beletörődést jelent a dolgok alakulásába, hanem azt, hogy ha az igát, a terhet tőle vesszük el, az könnyű lesz. Hogy vigyük elé kéréseinket is mindig hálaadással. Mert a menny és föld Ura bizony megvan a mi hálaadásunk nélkül is, de a megnyugvást csak akkor találunk, ha nem a mi terveinket valóra váltó
bálványnak nézzük Istent, hanem a hálaadást helyezzük az első helyre, keresve és hittel elfogadva, amit ő tervezett az életünkkel.
Főgler László
Hála.
Én rendszerint vasárnap esténként szoktam átgondolni az elmúlt hetet, és számba veszem,
hogy miért vagyok hálás.
Általában azért adunk hálát, amit kaptunk, amink van, vagy, ami jó történt velünk. Ezen
túlmenően azonban egy másik kérdés van bennem: Lehet a hálás szív alapértelmezett beállítása a gondoltatainknak? Ha igen, mi kell hozzá? Olyan sokat hallom kedves újdonsült Férjem
szájából: "Olyan jó, hogy vagy!". Milyen végtelenül egyszerű dolog! Csak létezem, és ez jó. Sőt,
azt gondolom, Istennek is szabad mondani: Olyan jó, hogy vagy! Hála. Örülni egymás létezésének. Elárulom: én is nagyon örülök Sanyi létezésének, csak az van bennem: nem könnyű várni,
de megérte várni.
Kardosné Lakatos Lilla
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„Jézus Krisztus tanítványait nevelni, hogy megváltozzon a világ!”

első sorban

→ J ézu s- k ö zp ont ú
→ Tanítványképző
→ É let ú j ít ó

A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele
Felsősorban – 2021. november

Az őszi hálaadó-sorozat nem csak a mindennapi áldásokra hívta fel a figyelmet, hanem
a gyülekezet kisgyermekeire is. Három
keresztelő alkalom során öt gyermek (Gál
Hanna, Fekete Dániel, Králik Abigél, LehrBalló Elisa, Sztupkai Móric) részesült a
keresztség szentségében.
Lehr-Balló Máté, édesapa, keresztapa, gyülekezeti munkatárs a következő sorokkal
bíztatta a keresztelt gyermekeket.
Kovács Donát, szerk.
Keresztelői köszöntő
Nagy szeretettel köszöntelek a Felsőerdősori
Hegymászó és Alpinista Club nevében!
Igen, jól hallottátok, nem hibbantam meg:
egyesületté alakult a felsős gyerekszolgálat.
FeHeAC, Felsőerdősori Hegymászó és Alpinista Club.
Úgy gondoltam – önhatalmúlag, a vezetőség utólagos szíves beleegyezésével -, hogy annyi év
után végre számba kellene venni az elmúlt évek, évtizedek alatt kinevelt tagságot, azokat,
akik ebből a gyülekezetből indultak útnak, itt szerezték megy hegymászói alapismereteiket,
beszerezték
alapfelszerelésüket.
Igen, hegymászást mondtam!
Mert mindannyian a nagy, túláradó Folyam mellől indulunk felfelé a Forrás felé.
Kezdetben a Völgyben járunk, zöld lombsátor alatt. Tisztásokon vezet a kijelölt turistaút.
Ám egy idő után egyre kopottabbak lesznek, és egyre ritkábbá válnak a jelzések, míg egyszer csak eltűnnek, és akkor már nem tudjuk, merre tovább: eltévedtünk. És akkor tovább megyünk vagy visszafordulunk.
És felkapaszkodunk kiszögellésekre, hogy körül nézzünk, hátha felülről meglátjuk a tovább vezető út vonalát.
Ám a hegycsúcsot gyakran felhők takarják el, az út ködbe vész, elbizonytalanodunk, s ismét leereszkedünk a Völgybe.
A lankákról átlépünk a meredek emelkedőkre, és néha függőleges falba ütközünk, ami
még át is hajlik fölénk, de kikerülni nem tudjuk, így hát neki kell állnunk a sziklamászásnak. És nem találjuk a fogást a sziklákon…
De van egy jó hírem! A sziklamászás gyakorolható! Nem csak terepen, nem kizárólag teljes
felszerelésben, hanem akár egy szobában, ajtófélfán felkapaszkodva, vagy a kertben fára
mászva is csiszolható a mászó technika. Igaz, Dani?
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Mert Te már több éve klubtag vagy, és tapasztalhattad az „edzéseken”, hogy az egész Felsőerdősor 4. egy boulder „edzőterem”, ahol az elmélet
fáradalmait lemozoghatjátok:
- négykézlábasoknak fehér pálya: a babaszoba
- tipegőknek sárga pálya: imateremtől a
konyhán át a hátsó udvarig
- ovis csoportnak zöld pálya: a belső udvar
földszinttől a 4. emeletig (igazából
illegális)
- bár megszűntek a lelkészlakásbeli
sötétbenbújócskázások, cserébe új
gyakorlópályát vehettetek birtokba: az F2őt, azaz a Földszintkettőt (tisztára úgy hangzik, mint a K2, csak kicsit könnyebb a terep :)
És a külső helyszínek, gyakorlópályák
- alsósoknak kék pálya: Lövölde téri kis játszó
- felsősöknek piros pálya: Városligeti nagy játszó
És a távolabbi, éles helyszínek, ahol ritkulnak az útjelzések, ezek a fekete pályák:
- tinijeinknek: a Budai-hegyek
- ifijeinknek: távoli városok
- fiatal és már régebb óta fiatal felnőtteinknek: az otthonuk, családjuk, munkahelyük, kapcsolataik, gyülekezetük
Ebbe a klubba, a Felsőerdősori Gyülekezetbe fogadunk most be titeket nagy-nagy örömmel,
hogy vasárnaponként együtt készüljünk a Nagy Hegymászásra. Ehhez a Nagy Kalandhoz egy
induló alapfelszerelést szeretnék most átnyújtani Nektek, amiben találtok egy Útleírást, hasznos alpinista tanácsokkal és hozzá egy mászókötél darabot, ami ugyan nem tart meg, hiszen vékony és rövid, de a legfontosabb csomókat gyakorolni lehet rajta – vagy éppen nyaklánc köthető belőle (én addig-addig próbálkoztam, amíg ez lett belőle), sőt, gyöngyöket is fel lehet rá fűzni.
Az iránytű sem maradhat ki, de ezt keresztszüleiteknek adom, hogy figyelemmel kísérjék utatokat, s ha úgy látják szükségesnek, együtt rápillantsatok erre az „iránytűre”, Őrá!
Isten áldjon Benneteket ezen a közös úton!

Lehr-Balló Máté
„Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át! Békességet hirdet,
örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik!” (Ézs 52,7)
Séra Béla: Mily szépek!
I.

II.

A hegyekről érkezett hozzám!

Népek és nemzetek nézzétek!

Igéjét szívembe, elmémbe véste,

Íme a seregek Istene!

szárnyai árnyékával fedezett be.

Népek és nemzetek figyeljetek!

Ó, Uram, mily szép vagy,

Rám hallgassatok!

amint a hegyekről érkezel!

Népek és nemzetek hozzám kiáltsatok!

Tele irgalommal, kegyelemmel, hűséggel!

Népek és nemzetek,

Ahogy hirdeted szabadításodat!

kiárasztom reátok Lelkemet,

Felemelem szemeimet a hegyekre,

mert uralkodik a ti Istenetek,

fel az egekre!

és bekötözi sebeitek.

Ülésezett a Schola Europa Iskolatanács
Október 20-án online tartotta meg őszi ülését a Schola Europa Metodista Technikum és
Gimnázium iskolatanácsa. A tanácskozást dr. Khaled László szuperintendens vezette, aki a napi
Útmutató igék alapján az ifjúság és a következő nemzedékek közötti lelki-szellemi munka, az
oktatás és nevelés fontosságára hívta fel a figyelmet bevezető gondolataiban. A tanács meghallgatta az elmúlt tanév eredményeiről szóló beszámolót dr. Kazarján Erzsébet igazgatótól, valamint az idei tanév beiskolázási helyzetéről és a következő tanév terveiről is folyt egyeztetés.
Az iskola stabil működését a különböző szakképzések kiterjedt köre jellemzi, amelyben
megjelennek a szociális, a mozgókép-animáció-szoftver, valamint sport szakok is. Az iskolalelkészi szolgálatról Sztupkai Kristóf felsőerdősori helyi lelkész számolt be. A tanácskozást Szuhánszky Gábor lelkész fejezte be egy rövid áhítattal és imádsággal.
Terv szerint 2022 májusában kezdi meg az első metodista gimis osztály az érettségit az
iskola történetében, és 2022 szeptemberben majd újabb 9.-es osztály kezd tanévet a Scholában.
(metodista.hu)

Hálaadások
„Abban az időben így szólt Jézus: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert
így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya,
az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek énhozzám
mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és
megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.” (Máté 11,25-30)
Jézus itt olyan dologért magasztalja az Atyát (a Károli-fordítás szerint „hálát ad”), ami
jobban belegondolva, egyáltalán nem magától értetődő. Máténál ez a rész egy kudarc után következik, előtte arról olvasunk, hogy a csodákat látó városok lakói nem térnek meg, míg Lukácsnál
(Lk 10,21-24) a 72 tanítvány sikeres küldetése után. Igaz, Máténál lazábban kapcsolódik az előtte
való mondatokhoz, nem „abban az órában”, csak „abban az időben” hangzik el ez. Én itt csak erre
a néhány mátéi mondatra koncentrálnék, a két rész összehasonlítását meghagyom az olvasónak.
Mert miért ad hálát Jézus? A kevésért. Hogy a bölcsek és értelemesek helyett csak az a
„célcsoport” értette meg a szavait, akiktől a legkevésbé volt ez elvárható. És akikre rábízni ezt az
üzenetet és az említett missziót igen nagy kockázat volt emberi szemmel nézve.

