
 

 
1920–2020 __________________________100 ÉVE TÖRTÉNT   

HUSZÁR KÁROLY MINISZTERELNÖK METODISTA EGYHÁZI  

VEZETŐKKEL JÁRTA A FŐVÁROST  

 
100 éve, 1920. január 16-án Huszár Károly miniszterelnök meto-
dista egyházi vezetőkkel találkozott, akiket megismertetett a világ-
háború utáni válságos állapotokba került fővárossal. A magyaror-
szági kisegyház a külföldi anyaegyház jóvoltából (különösen az 
Amerikai Egyesült Államok, Dánia és Svájc adományozott) öt 
hónap alatt 8 millió korona értékű adományt osztott ki, ami hatal-
mas ismertséget, s persze elismertséget szerzett a kis létszámú 
magyar metodizmusnak. A találkozó után az alábbi nyilatkozatot 
tette közzé a napilapokban: 
 
„VÉSZKIÁLTÁS!” – A mai napon az amerikai methodista egy-
házmisszióval bejártam a budapesti nyomortanyákat. Meggyőződ-
tem róla, hogy százával és ezrével élnek Budapesten gyermekek 
ruha, czipő és élelem nélkül, sötét, bűzös, fűtetlen lakásban. A 
magyar társadalom tehetségesebb része egy éjszaka sem hajthatja 
le nyugodtan fejét álomra, ha elnézi, hogy ez az égbekiáltó nyo-
mor százakat és ezreket dönt idő előtt sírba. Felelősségem teljes 
tudatában figyelmeztetek mindenkit, hogy ilyen rettenetes nyomor 
mellett sok ezren tobzódó fényűzésben élnek és nem gondolják, 
hogy ebből szörnyű bajok származhatnak, ha nem sietünk minden 
eszközzel az inségesek támogatására. Nyilvánosan felkérem mind-
azokat, akiknek felesleges pénzük, ruhájuk, élelmiszerük és fűtő-
anyaguk van, haladéktalanul siessenek az inségesek támogatására. 
A mai minisztertanács erre az inségakczióra tíz millió koronát 
szavazott meg. A magyar társadalomnak napok alatt több milliót 
kell rendelkezésünkre bocsátania, hogy a legégetőbb szükségen 
segíteni tudjunk. Mindent el fogunk követni, hogy az állam erejé-
vel és a külföld jótékonyságának felhívásával szintén segítsünk a 
bajon.  
 
Ezenfelül azonban a keresztény felebaráti szeretet és az emberies-
ség nevében felszólítok mindenkit, hogy gyorsan, reklám és hálára 
való számítás nélkül segítsen ott, ahol csak tud. Láttam egy szobá-
ban nyolc elhagyott gyermeket, láttam beteg anyát vaggonban öt 
gyermekkel, akit nyolczéves leányka gondoz, láttam nyolcztagu 
családot bútor nélkül, üres szalmazsákon, ablaknélküli oduban. 
Láttam sokszáz gyermeket mezitláb, nadrág, felsőkabát nélkül. 
Sok gyermek azon kérdésemre, hogy mikor ivott utoljára tejet, azt 
felelte, hogy nem is tudja, mi az. Éhségtől gyötört félholtakat lát-
tam vonaglani hideg szobában takaró nélkül. Ezren és ezren lak-
nak hónapok óta vaggonokban. A nyomortanyákon olyan piszok 
és bűz van, ami a legnagyobb járvány veszedelmét jelenti a fővá-
rosra. Sokan panaszkodtak, hogy két-három hete nem ettek ke-
nyeret. Ezen dolgok így nem maradhatnak, mert különben az 
eddiginél is szörnyűbb társadalmi erupcziók következnek. Nem-
csak kérem, de elvárom a magyar társadalom minden tagjától, 
akinek csak tehetségében áll, hogy gyors adakozással siessen a 
nyomorgók segítségére, mindaddig, amíg nem késő. A hozzám 
küldött adományok szétosztásával egy nagyobb társadalmi bizott-
ságot fogok megbízni. (Budapest, 1920. január 16.)  
 
Huszár Károly miniszterelnök  
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„Jézus Krisztus tanítványait nevelni, hogy megváltozzon a világ!” 
 

 

sorban 

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

  -----—------------------------------ 
 

IMÁDKOZZUNK  
ALKALMAINKÉRT,  

A SZOLGÁLATOKÉRT,  
JÉZUS MELLETTI DÖNTÉSÉRT,  

MEGTÉRÉSÉRT, SZABADULÁSÉRT!  
 

IMÁDKOZZUNK  
A BETEGEKÉRT, GYÓGYULÁSÉRT  

SZENVEDŐKÉRT, VIGASZTALÁSÉRT 
ÉS AZ IDŐSEBB TESTVÉREKÉRT!  

A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele 
Felsősorban – 2020. február 

Szívügyünk a házasság 
Hanuláné Kurdi Ágnes 
 
Mindenkinek vannak szívügyei.   
 
Az enyém a párkapcsolat, a házasság. Már 3 éves ko-
romban megmondtam, mit is szeretnék a jó tündértől: 
egy házat, egy férjet és három gyereket - így szól a csa-
ládi legendárium. Azóta megtudtam, ennek bizony ára 
van. S talán ezért szenvedélyem ez a terület. Mert sehol 
máshol nem vagyunk annyira álarc nélküliek, mint itt, 
éppen ezért sebezhetőek és sebzőek, s talán itt tud min-
ket Isten leginkább azzal szembesíteni, mit tudott ben-
nünk kimunkálni, és mit nem.  
 
S mivel ennyire fontos területének tartom hitéletünknek, 
egyéni történetünknek a párkapcsolatot és elkötelező-
dést, ezért szívügyem az is, hogy a gyülekezetünkben is 
jelenjék meg legalább így Valentin nap, vagy éppen a 
házasság hete kapcsán a téma. A házasság hete kezde-
ményezés közel 2 évtizede Angliából indult el, Magyar-
országon 2008 óta ünnepeljük, egyházak és civil szerve-
zetek álltak a mozgalom mögé, sokfelé sokféle progra-
mot rendezve ennek jegyében.  
 
A gyülekezetünkben is többször ünnepeltünk már kü-
lönböző formában, habár újra és újra felmerül a kérdés, 
nem bántunk-e meg ezzel az ünnepléssel olyan embere-
ket, akiknek a házasság vagy a párkapcsolat terén adott 
esetben nehéz időszakon kell átmenniük, vagy éppen 
hiányokat élnek meg. Vagy egyszerűen csak egyedül 
élnek.  
 
Úgy gondolom, mégis van helye a házasság ünnepének, 
hiszen ezzel nem azt állítjuk, hogy ez az egyedül érvé-
nyes létforma, vagy jobb, mint minden más, hanem azt 
állítjuk csupán, hogy ez egy érték, ami védelemre és 
megerősítésre szorul, ezért van helye annak, hogy időn-
ként kiemelkedő figyelmet kapjon. 
 
Ezért gyülekezetünkben a házasság hete bevezető vasár-
napján úgy ünnepeltünk, hogy a jelenlévő párok felol-
vastak 1-1 gondolatot azzal kapcsolatban, hogy miért is 
hiszünk a házasságban. Hát lássuk:  
 

1. Hiszek a házasságban, mint Isten szeretetének meg-
nyilvánulásában, ahol társsá válik két ember és meg-
szűnhet a magány. 
 
2. Hiszek a házasságban, mint a megbocsátás és újra-

épülés helyében. Hiszem, hogy amikor az elkövetett 

hibák után újra esélyt adunk egymásnak, akkor gyógyul 

a szív. 

 

3. Hiszek a házasságban, mint az elfogadás helyében. 

Ahol te és én azok lehetünk, akik igazán vagyunk, és ez 

a másik szeretetével, megértésével találkozik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hiszek a házasságban, mint egy személyiségformáló 

műhelyben, ahol két ember csiszolja, alakítja egymást, 

és ha ezt jól végzik, akkor egyre inkább nem egymásra, 

hanem arra a képre formálódnak, amit Isten mindket-

tőjükről külön-külön megálmodott. 

 

5. Hiszek a házasságban, a támogatás helyében. Ahol 

egymást erősíthetjük bajban és nehéz feladatok között, 

gesztusokkal, szavakkal és tettekkel. 

 

6. Hiszek a házasságban, a meghittség helyében. Ahol 

újra és újra legyőzve a távolságot, amely oly könnyen 

támad két ember között, megélhetünk valamit annak a 

csodálatos szeretetnek az árnyékképéből, ami Istenünk 

lényege. 

(Folytatás a következő oldalon!) 
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MÁRCIUSI IGEHIRDETŐINK: 

Március 1. Dr. Hecker Frigyes 
Március 8. Dr. Lassu Gábor 
Március 15. Gyurkó József 
Március 22. Sztupkai Kristóf 
Március 29. Kovács Donát 

 

PROGRAMSOROLÓ: 

Január 31 – február 2. Téli MIX Tábor volt az Óbu-
dai Gyülekezetben.  
 
Február 8. Országos Protestáns Roma Csendesnap 
volt Debrecenben 1500 résztvevővel, köztük 100 
metodistával.  
 
Február 19. A Reménység Gyülekezet éves taggyű-
lése volt.  
 
Február 26. Hamvazószerda, a Húsvétig tartó böjti 
időszak kezdete. 
 
Február 27-29. Piliscsabai elöljárói csendesnapok – 
Vezetői Konferencia, laikusoknak és lelkészeknek. 
 
Március 6. Világimanap – „Kelj fel és járj!” címmel a 
zimbabwei asszonyok állították össze az idei anya-
got. Az ökumenikus imaest 17 órakor a Fasori evan-

gélikusoknál lesz: Damjanich u. 28/B. fszt. 1.  
 
Március 17. Schola Europa metodista gimnázium 
iskolatanácsi ülése a Felsőben. 



 

 

„Az a gondolkodásmód és törekvés uralkodjon hát 

bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt.”  

         (Filippi 2,5) 

 
Hogyan lehetnének olyanok a gondolataink, mint Jézu-
séi? A válasz úgy gondolom meglepően egyszerű. Csak 
egy döntés kell hozzá: Hagyom, hogy Jézus irányítsa 
gondolataimat! 
 
Jézus a menny és föld Ura. Tehát ura a gondolataidnak 
is. Sokkal nagyobb a hatalma, mint bármi másnak, ami 
rosszindulatúan hatalmába keríthet. Mert lehet, hogy 
ezek a ferde, rosszindulatú gondolataid arra vezetnek rá, 
hogy nem vagy elég értékes, menő vagy épp egy pozitív 
példa. Jézus viszont azt mondja, hogy elég értékes, menő 
és egy igen példamutató ember vagy ahhoz, hogy örö-
köld az ő egész Királyságát! 
 
Jézus ötleteid felett is Úr.  Tegyük fel, támad egy olyan 
ötleted, hogy a következő dolgozatnál puskázni fogsz. 
Jézus viszont azt mondta, hogy a lopás bűn, és ebbe be-

letartozik a dolgozat helyes vá-
laszainak ellopása is. Ha Jézus 
irányít, a puskázásból nem lesz 
semmi. Le merem fogadni, hogy 
ez mindenkinél ismerős! Ahhoz, 
hogy tiszta szívűek legyünk, 
engednünk kell, hogy Jézus irá-
nyítsa minden gondolatunkat. 
Ha hajlandóak vagyunk ezt 
megtenni, akkor megváltoztat, 
és olyanok leszünk, mint ő! 

 (Gál Domokos) 

 

*** 
 

A Magyarországi Metodista Egyház nyilatkozata  

a Metodista Egyház Közép- és Dél-európai 
Centrálkonferencia Munkacsoportjának „Hogyan to-

vább?” c. konzultációs anyagával kapcsolatban. 
 
 

A Magyarországi Metodista Egyház a következő testületek-
ben és csoportokban tanulmányozta az anyagot és formált 
véleményt arról: Egyháztanács (ET), Missziós Tanács (MT) 
és a Felszentelt Lelkészek Közössége (LK).  
 
Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy két Évi Konferencia 
között – ilyen horderejű kérdésekben – felelősen csak úgy 
dönthetünk, ha az Évi Konferencia által meghatározott 
úton haladunk. A kérdést legutóbb a 85. Évi Konferenci-
ánkon (ÉK) 2017. áprilisában tárgyaltuk, amelyet követően 
egy – az ÉK által megválasztott – bizottság 3 pontban ösz-
szefoglalta az ÉK álláspontját a kérdésről. Ezek röviden:  
 
A jelenlegi Egyházrend (ER) betartásának fontossága helyi 
és globális szinten. Az ER teszi az egyházat globálisan is 
konnexionális egységben eggyé. Az ÉK-n résztvevő tagok 
egyértelműen elutasították a homoszexualitást nyíltan válla-

lók lelkésszé szentelését, vagy egyházi esketését. – A kon-
zultációs anyaggal kapcsolatban az ET, a MT és a LK is 
ebből kiindulva gondolkodott. A MME a következő vála-
szokat adja a konzultációs kérdésekre: 
 

1. A jelenlegi Egyházrend 

 
– Személyes és közösségi életünk zsinórmértéke Isten Igé-
je, amely az írott (Szentírás) és a testté lett (Krisztus) Igé-
ben vált számunkra megismerhetővé.  
 
– A jelenlegi ER (lásd: pl. Szociális Alapelvek (SZA) IV.2.3. 
és IV.2.7.) ebből kiindulva magyarázza a szexualitás és a 
házasság kérdését is. Eszerint a házasság egy férfi és egy nő 
között köttetett, a szexuális kapcsolatokat a házasságon 
belül tudjuk elképzelni, valamint a homoszexualitás gyakor-
lását a Biblia tanításával összeegyeztethetetlennek tartjuk. 
 
– Erre reflektálnak a házasságkötéssel (¶ 341.6) és a lelkészi 
szolgálattal (¶ 304.3) kapcsolatos paragrafusok is.  
 
– Az egyház laikus és felszentelt vezetőiként felelősek 

vagyunk a ránk bízott testvérek biblikus vezetéséért, 

ezért megerősítjük az ER erre vonatkozó paragrafusait.  

 
2. A „kontextus” 

 
– Érzékeljük és látjuk globális egyházunkban zajló folyama-
tokat, amelynek mi is a részesei vagyunk. Fájdalommal ta-
pasztaljuk, hogy Krisztusban testvérek egymás felé való 
bizalmának és szeretetének alapjait ássa alá az a tény, hogy 
a szexualitás és a házasság különböző keresztény értelme-
zését képviselik és gyakorolják.  
 
– Elismerjük, hogy keresztényként és egyházként sok eset-
ben mi sem megfelelően viszonyultunk az LMBTQ+ kö-
zösség tagjai felé.  Életvitelük miatt sokszor a elutasítottuk 
személyüket, segítség és a szeretetteljes melléjük állás he-
lyett tabuként kezeltük, megjegyzéseinkkel akár akaratun-
kon kívül is megbélyegeztük, kirekesztettük őket. 
 
– Véleményünk szerint azonban a fenti ellentétek nem old-
hatók fel egyszerűen a kölcsönös tisztelet és elfogadás út-
ján. Hiszen a háttérben egy olyan értelmezés húzódik, 
amely a szexualitással kapcsolatos morális értékrendek 
megváltozásával együtt igyekszik a bibliai értelmezést is 
„kiigazítani”, 
 
– Ragaszkodunk ahhoz, amit John Wesley is képviselt: „A 

lényeges kérdésekben egység, a lényegtelenekben szabadság, és minden 

dologban szeretet.” Ugyanakkor a keresztény házasság termé-
szeténél fogva (Ef 5,31-32) a hit lényeges kérdései közé 
tartozik.  
 

(A nyilatkozat befejező részét  

a következő számban adjuk közre!) 
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7. Hiszek a házasságban, hiszek az „együtt jóban-

rosszban” tapasztalatában. Hiszem, hogy az élet csak 

így tudja megmutatni a maga teljességét, ha elfogad-

juk mindkét állapot jelenlétét a kapcsolatunkban. 

 

8. Hiszek a házasságban, a hűség helyében. Hiszem, 

hogy a házastársak között kizárólagos érzelmi és sze-

xuális elköteleződés van, ahol nincs helye egy harma-

dik embernek. Még akkor sem, ha nagy a csábítás, 

vagy éppen szerelemre lobban valamelyik fél egy har-

madik iránt. 

 

9. Hiszek a házasságban, ahol a gyermeknek a legjobb 

helye van. Hiszem, hogy egy jó párkapcsolat a gyer-

mek számára olyan védettséget és biztonságos növe-

kedést ad, mely erős alapokat jelent számára egész 

életében. 

 

10. Hiszek a házasságban, akkor is, ha véget ér, mert 

a párod már nem él.  Hiszem, hogy a megélt évek me-

legsége, hibái, tapasztalata tovább él, hogy a másik 

lényét őrzi a tovább maradó és gazdagodhat, erősöd-

het általa.  

 

11. Hiszek a házasságban akkor is, ha a végsőkig el-

romlott. Hiszem, hogy Isten új utakat tud nyitni, új 

lehetőséget adni és meggyógyítani az összetört szíve-

ket. 

  

12. Hiszek a házasságban, mint az ünnepek helyében. 

Ahol az élet fontos pillanatainál közösen megállha-

tunk, jelentőséget adva nekik. Hiszek az öröm és a 

közös ünnep erejében. 

 

13. Hiszek a házasságban, mint az idő közös megélé-

sének helyében. Ahol közösen megyünk át az emberi 

lét különféle fázisain, egymásnak reménységet adva, 

egymást felvidítva. 

 

14. Hiszek a házasságban, mint az őszinteség helyé-

ben, a nyíltság gyógyító erejében. Ahol az őszintesé-

get nem keverjük össze a bunkósággal, amikor meg-

gondolatlan, kemény szavainkkal megsebezzük vagy 

ostorozzuk a másikat, hanem ahol meg merjük mutat-

ni egymásnak újra és újra érzéseinket, vágyainkat, 

kudarcainkat. 

 

15. Hiszek a házasságban, a konfliktusok kezelésének 

helyében, ahol, mivel két ember annyira fontos egy-

másnak, megtanulják konfliktusaikat a számukra leg-

inkább feldolgozható módon kezelni. 

16. Hiszek a házasságban, mint a kölcsönös tisztelet 

helyében. Ahol a másik megbecsülve érezheti magát, 

ahol a hála mindazért, amit értem tesz nagyobb annál, 

mint a követelőzés bennem, hogy mit akarok még tőle.  

 

17. Hiszek a házasságban, mint a kiegészülés szent 

titkában. Hogy a férfi a nőben, a nő a férfiban válik 

teljes egésszé, hogy a másik mássága nem versenyre 

ösztönöz, hanem gazdagítja a megélhető tapasztala-

tok világát. 

 

18. Hiszek a házasságban, mint a fejlődés helyében, 

ahol nem a változatlanságra szövetkeztünk, hanem 

arra, hogy együtt és külön külön is változunk, töreked-

ve arra, hogy ez ne romlás, hanem valódi fejlődés le-

gyen. 

 

19. Hiszek a házasságban, ahol tükrei lehetünk egy-

másnak. Hiszem, hogy ha egymás jó tükreivé válunk, 

az megállíthat minket egy olyan úton, ahol elveszíte-

nénk valamit lényünk legjavából. 

 

20. Hiszek a házasságban, mint a nevetés helyében. 

Ahol időnként magunkon nevetünk a legnagyobbakat, 

és ahol egymásban ébren tartjuk egyáltalán a vidám-

ságra, az örömre, a humorra való képességet. Ahol 

átéljük, Isten milyen jó ajándékot adott a kapcsolatok 

ápolására a nevetésben. 

 

21. Hiszek a házasságban, mint a példaadás lehetősé-
gében. Annak bemutatásában, hogy két ember annyi 
próbatételen át is maradhat a másik legfőbb szövetsé-
gese és támasza. 

�� 
 
 

„Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asz-
szonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; mert a 
férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és 
ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik 
Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjük-
nek mindenben. Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan 
Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta ér-
te…” (Efézus 5,21-25) 
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