
 

 

„Isten elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el Szolgáját,  
aki megáld titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából.” 

(ApCsel 3,26) 

sorban 

A budapesti metodista misszió kezdeteiről 
 

Az ország fővárosa mindig is kiemelt szerepet töltött be a magyar metodizmus történetében. Az első metodis-
ták, Matthew Simpson püspök és William F. Warren professzor 1857-ben Pest-Budán tettek látogatást, a püspök igei 
szolgálatával. A hivatalos magyar misszió kezdés dátuma időpontja 1898. Ebben az évben a bécsi metodista lelkész 
Robert Möller nemcsak a Bácskában végzett látogatást, de az év elején meghívásra már Budapesten is szolgált. A buda-
pesti missziót a Bácskából Melle Ottó lelkész kezdeményezte és alapította 1905-ben, az Erzsébet körúti metodista ima-
terem megnyitó ünnepségére november 21-én került sor, miután a lelkész 400 meghívó kártyát nyomtatott, amelynek 
mintegy felét ő maga osztotta szét Budapest utcáin. Az alkalomról a következőket jegyezte fel a misszióalapító Melle 
Ottó: 

 
„Aztán hallottam a szobámból, ahogy kinyílik, az ajtó, és valaki erőteljes léptekkel belép a terembe. Bár úgy 

gondolom, hogy nem vagyok kíváncsi természetű, mégsem bírtam magam lebeszélni arról, hogy a kulcslyukon keresz-
tül kinézzek, hogy lássam, ki az első hallgatóm. Felfedeztem, hogy egy evangélikus lelkész és zsidómissziót végző em-
ber, G. volt, akit ebédnél ismerhettem meg, s aki valószínűleg szimpátiából jött, hogy bátorítson engem. Hasonlókép-

pen folytatódott: lelkészek, zsidómisszionáriusok, bibliaterjesztők. 
Az összejövetel tehát megtartásra kerülhetett. Továbbra is különle-
ges helyzetben voltam, hiszen ha egy metodista gyülekezetet akar 
valaki alapítani, és a hallgatóság evangélikus és református lelkészek-
ből áll, akkor igehirdetőként az ember valahogy nem találja a helyét. 
De jöttek még mások is. Az egyik építkezésen egy csapat németül 
beszélő kőművest találtam, akik Tolna megyéből jöttek, és őket is 
meghívtam, akik később elmondták nekem, hogy ők szociáldemok-
raták. Mennyire nagy volt az örömöm, amikor ezek a férfiak belép-
tek a terembe! Ők voltak a segítségemre anélkül, hogy tudták volna, 
hogy ezen az estén az üzenetemnek az irányt adjanak. Sajnos már a 
következő napokban visszautaztak otthonukba. A téma, amiről be-
széltem így szólt: »Mit akart Jézus?« És az igehirdetési hely: »Azért 
jött Jézus, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.« Az össze-
jövetel után ezt írtam naplómba: »Vajon a mai este gyümölcsöt te-
rem majd? Bárcsak egyetlenegy kis magocska lenne.«  

  
(Forrás: Keskeny utak) 

 
 
 2016. OKTÓBER-NOVEMBER  

• Október 16.  Hálaadó ünnep. Az adakozás a 

gyülekezetünk számára történik. 

• Október 22.  Wesley Teológiai Nap. A 100 éves 

jubileum alkalmából a Felsőerdősoron.  

• Október 30. Virányi Árpád és Tamási Regina ke-

resztelője. Szolgál: Kovács Zoltán lelkész. 

• November 5.  Országos Hálaadó Nap Szekszár-

don, délelőtt 10-től. 

• November 19. MIX nap. Helyszín: Óbudai egy-

házközpont. 

• November 19. Országos találkozó a laikus elöljá-

róknak. Helyszín az óbudai egyházközpont. 

VISSZATEKINTÉS 

• Szeptember 11-én rendkívüli körzeti konferenciát tar-

tottunk, ahol megbízott lelkészként köszöntöttük dr. 

Khaled A. Lászlót. A konferencián megválasztottuk 

Dicsőfi Balázst a mosonmagyaróvári misszió igehirdető-

jének. 

• Október 1-én délután került felszentelésre a Moson-

magyaróvári Metodista Misszió 45 fős imaháza, egyúttal 

beiktatásra is került a gyülekezet igehirdetője. A fel-

szentelésen dr. Hecker Frigyes prédikált. A másnapi úr-

vacsorai istentiszteleten Gyurkó József szolgált.  

• Október 14-én kerültek beépítésre imatermünk új hő-

szigetelt ablakai és egy új külső udvari ajtó. 

 

A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele 
2016. október 

„Légy erős, szedjük össze erőnket, az Úr pedig tegye azt, amit jónak lát!” (2Sám 10,12) 
 
Hálaadás: 1916-2016 
 

Száz éve van jelen gyülekezetünk Budapest szívében, a Körönd mellett, a nagykövetségek Andrássy úti sorá-
tól mindössze pár lépésre. Mi Jézusért járunk követségben (2Kor 5,20), az ő képviselői vagyunk, és Istennek tet-
szett, hogy ez a követség itt 100 éven keresztül is éljen, szolgáljon és megújuljon. Hálásak vagyunk ezért a követsé-
gi épületért, a szolgáló lelkészekért és a testvérekért, akik elfogadták ezt a mennyei megbízó levelet, és hűségesen 
álltak meg. A háznak mindig is kiemelt küldetése volt. 1916-ban a vásárlása önmagában bizonyságtételnek számí-
tott, hiszen éppen az első világháborúban történt ez. Ezt követően több mint 80 éven át a metodista egyház-
központnak is otthont adott a háromszintes nagy társasház. A második világháborúban is fontos szerepet töltött 
be a zsidó testvéreink mentésének ügyében. Számos fontos konferencia helyszíne volt az épület, sok lelkészt itt 
szenteltek fel, de itt működött az egyház lakóotthona is, amely igen sokak számára nyújtott segítséget. Rengetek 
ember a Felsőerdősoron keresztül ismerkedett meg a metodistákkal. A gyülekezetünknek ma is kiemelt „követségi” 
szolgálata van: az utóbbi időkben olyan gyűjtőhely, találkozási pont lett, amelyben különböző missziós kezdemé-
nyezések lelnek otthonra, kapnak befogadást és támogatást. Csak hármat emelnék ki: Befogadó Ház Alapítvány 
(zuglói tini misszió), Reménység Gyülekezet (pl. nyugati téri misszió), Mosonmagyaróvári Missziós Gyülekezet. 
Hiszem, hogy Jézustól kapott szolgálatok ezek, mennyei követségünk „kinyújtott karjai” mások felé.  

 
A gyülekezeti hírlevelünkben, amelynek a Felsősorban címet adtuk, ma egy kicsit abból a lelki örökségből sze-

retnénk felidézni, amelyet az elmúlt évszázad során kaptunk, áldásként. Légy erős, szedjük össze erőnket – üzeni az 
Úr az évszázados utat bejáró gyülekezetnek. A 2016-os jubileumi évben különösen fontos ez a felülről való világos 
útmutatás, hiszen először történetünkben idén betegség miatt vesztettük el lelkészünket. Hisszük, hogy Jávor Fe-
renc lelkészünk, aki ideát az Úr hűséges követe volt, építette a lelki házat (képezte az Úr tanítványait) és az elmúlt 
évek során (sz)építette Isten házát is (különösen az új székek beállítására és a korszerű ablakcserére gondolunk), 
odaát átvehette a „mennyei koronát”. Mi itt pedig folytatjuk a tanítványok nagy küldetését, a megtérés és az Isten 
mellett elkötelezés, az odaszánt élet lehetőségének hirdetésével. Áldja meg az Úr követi szolgálatunkat, hogy oda-
adó szeretettel őt hirdethessük, őt képviseljük, egy olyan világban amely reménykedve várja Isten fiainak és leányai-
nak megjelenését, a megtisztulást, megszentelést és megújulást. 

   
Dr. Khaled A. László lelkész, szuperintendens 

 
*   *   * 

 
 

WESLEY TEOLÓGIAI NAP 
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Pesti Körzet, Felsőerdősor 5., 2016. október 22. szombat 10 óra  

Téma: Shalom – A békéltetés szolgálata  

Szervező: Wesley Teológiai Szövetség 
  

Előadók: Dr. Németh Áron, Szuhánszky T. Gábor, Szeverényi János, Dr. Hecker Frigyes, Dr. Lakatos Judit 
Igei szolgálatok és bizonyságtételek: Tarr Kata és Hecker Christiane 

Az alkalom 14 órakor jubileumi emléktábla koszorúzással 
és a Kegyelem Metodista Gyülekezet (Rottenbiller utca) meglátogatásával fejeződik be. 

Felsősorban – A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele 

2016. október 

Megjelent 50 példányban. Felelős kiadó: Dr. Khaled A. László lelkész, szuperintendens. 
A gyülekezet címe: 1068 Budapest, Felsőerdősor 5. – A lelkész telefonszáma: 20-824-8379 

Weboldal: www.pest.metodista.hu 
Imaóra: vasárnap 9.00 óra – Istentisztelet: vasárnap 10 óra és 16 óra (Reménység Gyülekezet) 
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Kereken 60 évvel ezelőtt lett újra a Felsőerdősori metodista gyülekezet lelkésze, új szuperintendensként Hecker 
Ádám, aki a Nyíregyházi Körzetből érkezett a fővárosi szolgálatába. Előzőleg 1932-től a világháború végéig már a 
Pesti (Német) Gyülekezet lelkészeként szolgált több mint 10 éven keresztül.  Alábbi áhítatában az Isten előtti el-
csendesedésben rejlő lelki lehetőségekre mutat rá, és arra, hogy a napi imaperceink a hálaáldozat felismerésének 
alkalmai. 
 
Csendben Isten előtt 
 

A Jézus Krisztusban hitre jutott, a Szentlélek által újonnan született embernek olthatatlan igénye, hogy életének 
új Ura, Jézus Krisztus előtt elcsendesedjék, hálaadással imádja őt, és eléje tegye életének minden ügyét, tervét. Mind 
egész életünk, mind egyes napjaink alakulása nagy mértékben attól függ, hogy ezt a naponkénti elcsendesedést milyen 
módon és milyen hűségesen gyakoroljuk. Istentől különösképpen megáldott emberek eredményes életének titka a reg-
geli csendesség hűséges felhasználásában rejlik. Ismételten olvassuk, hogy maga Jézus is „kora reggel, még szürkület-
kor… elvonult egy puszta helyre és ott imádkozott.” (Mk 1,35) Gondoljuk meg, hogy bár Jézus állandó összeköttetés-
ben volt az Atyával, és mégsem tudta nélkülözni azokat az órákat, amikor mindenkitől visszavonulva egyedül volt Ve-
le, hogy világosságot és erőt meríthessen az előtte álló feladatokhoz. Mennyivel szükségesebbek nekünk az ilyen órák! 
A következőkben segítséget akarunk nyújtani ezeknek a csendes időknek a helyes felhasználásához.  

 
Az Istennel való közösség. Amikor az Isten előtti elcsendesedést keressük, akkor gondoljunk arra, hogy nemcsak mi 

igényeljük a vele való közösség ilyen formában történő átélését, hanem Isten maga óhajtja a velünk való közösséget. A 
világmindenséget teremtő és fenntartó Isten nemcsak megengedi, hogy az ő közelségét kereső ember eléje járuljon, 
hanem – erről beszél az egész Szentírás – Ő egyenesen kívánja emberteremtményeivel, az övéivel való közösséget. „Az 
Atya keres olyanokat, akik ő imádják.” (Jn 4,23) Mennyire megragadja mindig a szívemet, ha újból és újból olvasom: „a 
világ erőtleneit, nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten.” (1Kor 1,27-28) És előtte: „Hű az Isten, 
aki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.” (1Kor 1,9) 

 
Ha ez az Isten terve velünk – és ebben a Szentírás nem hagy semmi kétséget – akkor nem elégedhetünk meg 

azzal a – sajnos – általános felfogással, hogy a Szentírást csak a magunk épülésére, vagy hasznára olvassuk. Ha szívün-
ket betölti az a tudat, hogy Isten maga keresi a velünk való közösséget és vár arra az alkalomra, hogy kijelenthesse ma-
gát nekünk, akkor ez a tudat az elerőtlenedés és megfáradás sok kísértésén átsegít bennünket. Isten úgy rendelkezett az 
Ószövetségben, hogy a pap naponkénti áldozatbemutatással jelenjék meg őelőtte a nép képviseletében. Mit jelent ez 
nékünk ma? Azt, hogy naponta vigyük eléje szívünk hálaáldozatát, imádatát (1Pt 2,5). Bármilyenek legyenek az életkö-
rülményeink, bármilyen teher, fájdalom vagy gond nehezedjék is szívünkre, mindenekelőtt szívünk háláját vigyük eléje, 
imádjuk Őt, a szent Istent, a Jézus Krisztusban irgalmas Istent és mennyei Atyánkat. Mert Isten „szent, aki Izráel di-
cséretei között lakozik”, mondja nem véletlenül éppen a Messiás szenvedéséről beszélő 22. zsoltár. 

 
Tehát az Isten előtti elcsendesedésnek akkor is van értelme és „haszna”, ha szívünket nem ragadja magával vala-

miféle mély érzéshullám vagy nem kíséri valamilyen látható áldás. Isten olyan férfiakat és nőket keres, akik Őt imádják. 
Ha tehát az ilyen csendességben nem magunkat, hanem Őt keressük, aki mindig méltó arra, hogy „vegyen erőt és gaz-
dagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást” (Jel 5,12), akkor a Szentlélek megdi-
csőíti Jézust, megmutatja halálának titkát és átváltoztat bennünket az Ő képmására – ha közben nincs is részünk vala-
miféle különleges lelki „élmény”-ben. Elsősorban ne önmagunkra, ne érzéseinkre tekintsünk tehát, hanem Őreá, aki itt 
van, aki hívott bennünket (Jn 11,28) és aki ki akarja jelenteni magát nekünk 

   
Hecker Ádám lelkész, szuperintendens 

(Forrás: A hit ösvényén) 
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1916-ban a világháború közepén az Úr missziójában fáradozni, azért anyagi áldozatot hozni önmagában is bi-
zonyságtétel. Fanny Nast Gamble asszony Cincinnati városból (Ohio állam) így tett. 1916-ban a világháború köze-
pén került megvásárlásra a főváros VI. kerületében a kétszintes társasház (a 20-as években építette rá az egyház 
a 3. szintet), amelynek udvarában a mai napig működik gyülekezetünk. Érdemes megjegyeznünk, hogy ebben az 
esztendőben a bácskai körzetekben is látványos jeleit látni a missziós fejlődésnek. A missziós és szociális érzé-
kenységről tanúskodik, hogy 1916-ban adták át a szenttamási árvaházat, ebben az évben avatták fel az Újvidéki 
Körzetben a tiszakálmánfalvai imaházat, és ebből az évből olvasunk arról is, hogy a kiskéri, sziváci, cservenkai 
gyülekezetek is kinőtték imatermeiket (alkalmainként akár 150-180 gyermek is megjelent egy-egy vasárnapi isko-
lában pl. Cservenkán). Az alábbiakban a pesti misszió fejlődésébe pillanthatunk be.   
 
Az 1916-as cincinnati adomány 
 

A budapesti munka bíztató fejlődését jelezte az is, hogy a gyülekezet 1912. május 1-én helyszűke miatt költözni 
kényszerült. A Rottenbiller utca 35. szám alatti ingatlan első emeletén az egyház „praktikusabb és pénzügyileg kedve-
zőbb” feltételek mellett egy öt szobás lakást bérelt, ahol a gyülekezet és a korábban indított Otthon egyszerre kapott 
helyet. 1912-ben indult el a gyülekezet jogi-orvosi-lelki segélyszolgálata is, ez volt a Népiroda. 

 
A nagy lendületet a gyülekezet lelkésze szerint a világháború évei sem törték meg. „A gyülekezeti munka a há-

ború ellenére normális módon folyt tovább” – állítja a visszaemlékező Funk Márton 1931-ben. Az 1917-ig tartó fény-
kornak egyik legszebb eseménye volt, hogy a háború „kellős közepén”, 1916-ban a fővárosi metodista gyülekezet in-
gatlant vásárolhatott magának. A páratlan esemény előzményeként Otto Mellét 1913-ban az a megtiszteltetés érte, 
hogy tavasszal a kereszténydiákok világszövetségének, az Egyesült Államokbeli Lake Mohonkban (New York) tartott 
világkongresszusán másodmagával képviselhette az európai metodizmust. Melle rendkívül hosszú ideig, csaknem fél 
évig maradt, ezrek előtt beszélt a „magyar ügyről”, a magyarországi misszió esélyeiről. Többek között előadta azt az 
elgondolását is, amely szerint egy budapesti központi épület idővel a metodista egyház egész kelet-európai 
evangélizációs munkájának középpontja lehet. 

 
A nagy ívű ötlet nem várt támogatásban részesült: a metodista Külmissziós Társaság fontos alakja, Fanny Nast 

Gamble asszony halála előtt 50 ezer dollárt adományozott a Missziós Hivatalnak egy megfelelő budapesti ingatlan be-
szerzésének céljával. Az adományról szóló hír 1914. február 22-én érkezett meg Budapestre, ám a vételre – minden 
bizonnyal a közben kitörő háború miatt – csaknem napra pontosan két esztendőt kellett várni. A Felsőerdősor 5. szám 
alatti kétszintes ingatlant 1916. február 18-án vásárolta meg az egyház 308 ezer koronáért. Az adomány a metodisták 
számára jel, bizonyíték arra nézve, hogy Isten akaratából, s nem véletlenül vannak jelen az országban. 

  
A hosszú procedúrának egyik legmeghatóbb eseménye a vásárlást követő éjszakán történt. A vétel utáni estén a 

budapesti gyülekezet vezetői a Rottenbiller utcában még negyedévi konferenciát tartottak, majd késő éjjel átsétáltak az 
újonnan vásárolt közeli Felsőerdősor 5-be, ahol egy üresen álló kis raktár helyiségben imaközösségre ültek össze. Az 
imaórán hálát adtak Istennek, hogy a metodizmust Magyarországra elhoztak és számos lelket általa megáldott”, „hogy 
alkalmas férfiakat küldött a munkába”, s hogy „barátokat szerzett a munkának külföldön is, még az óceánon túl is, akik 
a munkáért imádkoztak, és anyagilag is támogatták”.  

 
(Forrás: A magyarországi metodizmus története 1920-1948 között) 
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� Jubileumunk alkalmából soroljuk fel körzetünk lelkészeit 1905-től  � 

 
1905-1911  Melle Ottó (alapító) 
1911-1931 Funk Márton 
1932-1947 Hecker Ádám 
1948-1956 Szécsey János 
1957-1974 Hecker Ádám 
1974-1996 Dr. Hecker Frigyes 
1996-2004 Csernák István 
2004-2006 Kovács Zoltán (teológus)  
2006-2010 Hajduné Csernák Erzsébet 
2010-2016 Jávor Ferenc 
2016-   Dr. Khaled A. László 

 


