„Jézus Krisztus tanítványait nevelni, hogy megváltozzon a világ!”
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Az ifjúsági csoport jelene

„A tavalyi évben a Felsős ifi részben online, részben személyesen
találkozott. Láttuk az előnyeit mindkettőnek, hiszen sokan messziről
járunk be, sokat kell utazni, így az online találkozások időben
kevesebbet vettek igénybe. De persze pótolhatatlan a személyes
találkozások öröme, hogy valós időben láthatjuk egymás reakcióit,
hogy nem kell vesződni az internettel és egyéb technikai
problémákkal, hanem simán csak leülünk és beszélgetünk az Isten
dolgairól, a Bibliáról. Áprilistól kezdve rendszeressé váltak a heti
alkalmak (korábban 2 hetente tudtunk összejönni) és a kispróféták
könyveivel foglalkoztunk. Sok érdekes téma vetődött fel ezek kapcsán
(pl.: bálványimádás, testvéri kapcsolatok, büszkeség, a zsidó nép
helyzete, múltja...).
Nyáron az ifi is szünetelt a többi gyülekezeti csoporthoz hasonlóan,
ugyanakkor ez nem jelentette azt, hogy ne töltöttünk volna időt együtt. A nyári ifitábor mindig egy
kiemelkedő pontja a vakációnak. Idén egymás után került megrendezésre az ifjúsági és a konfi tábor.
Az elsőben Sámson alakját, életét vizsgáltuk, hallgattunk róla előadást, beszélgettünk
kiscsoportokban a megadott kérdések mentén, a másodikban pedig a kevésbé feltűnő, ám a
keresztény élethez nélkülözhetetlen gyakorlatokat (imádság, böjt, adakozás, küldetés...) vettük sorra.
A táborban készült lépek igazolják, hogy jókedvben, elcsendesülésben, mozgásban, ételben és jó
élményekben nem volt hiányunk.
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Tagfelvételi bizonyságtétel

Tagfelvételi bizonyságtétel

Tudjátok rólam: metodista
lelkészcsaládból származom. Parókián
felnőni egyszerre kiváltságos,
áldásokban gazdag, de sokszor nehéz és
kifejezetten terhes „létforma” tudott
lenni. A mindennapok szintjén ilyen
módon is bekapcsolódni egy gyülekezet
életébe, esetleg szolgálatot vállalni
– lévén nem volt más választásom –
nem mindig volt egyszerű. Lehet, hogy éppen emiatt is, de végül úgy döntöttem, hogy nem
konfirmálok. E mögött tulajdonképpen a rendszer, a struktúra elleni lázadásom állt, nem
pedig az Istennek akartam hátat fordítani, miközben folyamatosan kerestem a jelenlétét, sőt
átéltem Krisztus szabadítását, amely a kereszthalála révén az enyém is lehetett.

Életemben először 1995 tavaszán léptem át a gyülekezet küszöbét. A
szomszédomban élő Farkas házaspár – akikre már vélhetően kevesen
emlékeznek –, hívtak el a gyülekezetbe.

Ebben az időszakban Szegeden érettségiztem és mindenképpen Budapestre akartam jönni
tanulni. Részben az oktatás, részben a szülőktől és az otthontól való leszakadás igénye miatt.
A költözésem utáni legelső vasárnap az utam a Felső erdősori gyülekezetbe vezetett. Ide
kezdtem viszonylag rendszeresen járni, úgyis, hogy Kristóf ekkor még Óbudán szolgált.
A délelőtt 10 órai istentisztelet a bioritmusom része volt. A bizonyságtételem elején azt írtam,
hogy lelkészcsaládban felnőni áldásokban gazdag is tudott lenni. Az egyik ilyen áldás, amiért
a szüleimnek is hálás vagyok, hogy a délelőtti istentisztelet, a hit, Krisztus követése
a legtermészetesebb módon volt jelen a gyülekezeti és a nem gyülekezeti életünkben.
Szükségem volt arra, hogy istentiszteletre és közösségbe járjak, mert nem tudtam máshogy
lenni.
Megtaláltam egy 2014-es rövid naplóbejegyzésem egyetlen mondatát, amelyben arról írok,
hogy egy novemberi vasárnap Jávor Feri úgy köszöntött, „Marci te már többszörösen pesti
gyülekezetbe járó elkövető lettél!” A közösség, a Felső tehát szépen lassan egyfajta otthon
gyülekezetté kezdett válni számomra. Majd lehetőségem adódott, hogy a második emeleti
lelkészlakásban lakjak, ami még inkább a kötődést segítette. Jól éreztem magam, miközben
kerestem a helyemet. Kristóf néha érdeklődött, hogy gondolkozom-e az egyháztagságon,
de általában kedvesen vagy viccesen visszautasítottam. Hiányzott a lelki rész és a belső
elköteleződés vágya, megfelelni pedig nem szerettem volna.

Sokat jelentettek az igehirdetések, örömmel kezdtem járni az istentiszteletekre, majd amikor beindult a baba-mama kör oda is csatlakoztam. Az idő előre haladtával egyre jobban vágytam arra, hogy a
gyülekezet tagja lehessek, de két dolog gátolt ebben:

1. A munkaidőm miatt nem értem volna oda a felkészítők kezdetére
2. A másik probléma az utazás módjával volt kapcsolatos
Egyik alkalommal, amikor Kristóffal beszélgettünk elmondtam neki ezeket a dolgokat. Amikor
az új felkészítő sorozat előtt álltunk, Kristóf már kész megoldásokkal állt elő azzal kapcsolatban,
hogy miként tudnék kapcsolódni a csoporthoz. Örömmel vállaltam.
Miért szeretnék a gyülekezet tagja lenni?
Az életem tele volt olyan időszakokkal, amikor egyedül kellett helytállnom. Folyamatosan azt
éreztem, hogy a gyülekezet tagjai mellém állnak, elfogadnak és segítenek. 2012-ben amikor eltört a kezem és hosszú rehabilitáció állt előttem, sokan támogattak a közösségből. Többször látogattak meg a kórházban és a kórházból való hazajutásban is segítettek. Az ezt követő rendszeres gyógytornára járás során is hűséggel kísértek. Az, hogy most egészségesen használhatom a
kezem az a felsős gyülekezetnek is köszönhető.
Ezen túlmenően a közösségben Istennel való kapcsolatom is mélyült. Isten felém áradó
szeretetét megtapasztaltam a gyülekezet tagjain keresztül. A tagfelkészítő sorozat alatt függetlenül attól, hogy csak on-line lehettünk együtt, néhány embert még így is sikerült mélyebben
megismernem. A beszélgetések közben felmerült bennem a kérdés, hogy én mivel gazdagíthatnám a közösség életét?

Bevallom, nem döbbentem rá hatalmas dolgokra. Azt teszem, amit eddig is tettem. Néhány
emberrel folyamatosan imádkozunk együtt, időnként böjtölünk is, csodálatos imameghallgatásokat élünk át. Ezeket továbbra is folytatjuk.
2020-ban Újpalotára költöztem. Hálás vagyok az új lakásért, nagyon megszerettem, de ebből
fakadóan földrajzilag távolabb kerültem a közösségtől és ritkábban jutok be vasárnaponként az
istentiszteltekre. Éppen emiatt vagyok nagyon hálás minden alkalomért, amikor ez lehetővé válik. Köszönöm azoknak, akik akár autóval, akár kíséréssel segítenek eljutni a Felsőbe.

A felnőtté válás kérdése az elmúlt időszakban különösen is foglalkoztatott. Néhány kijózanító
prédikáció szólt hozzám arról, hogy a hitben és a keresztény életünkben a felnőtté válás elköteleződést is jelent. Plusz a járvány okozta bezártság és a vágy a Krisztussal való mély,
átformáló találkozásra, a tagság felé mozdított. Egy közösség, szolgálati terület, emberek felé:
a Felsőbe.

A ritkább személyes találkozások miatt gyakrabban beszélek telefonon a közösség több tagjával.
A beszélgetések végén sokszor tapasztalom mennyire igaz az ige: „Aki mást felüdít, maga is felüdül”.

Sztupkai Marcell

Szabó Zoltánné Jolika
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Nem tudok, nem is szeretnék nagy szavakat mondani, de azt egészen biztosan tudom, hogy nagyon örülök, hogy ennek a közösségnek lehetek a tagja.

