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Jézus Krisztus mondja: „Higgyétek, hogy mindazt, amiért
imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik
néktek.”
Márk 11,24

Szikszai Béni.
Az IGE testté lett – Jézus a Krisztus
Kiadta: Bethánia Irodalmi és Nyomdai Vállalat Budapest, 1946
A Z É B R E D É S A K A D Á L Y A I ( Folyatás harmadik része.)
Mik az ébredés akadályai közösségileg?
1. Mindenekelètt az alvó hivè emberek, akik nem a nyilvánvaló igazsággal, hanem
mással kelletik magukat. Egy lelkészhez egyszer beállított egy magát hívènek való
atyafi, s arra a kérdésre, hogy mi a célja odajöttének, azt felelte, hogy behunyt szemmel
imádkozzanak. Ez komolyan megtörtént. Ez volt az igehirdetésének, bizonyságtételének célja. Egy faluban igehirdetés után jöttek hozzám gyülekezeti férfitagok s elém
álltak azzal, hogy mi erre a vallásra át akarunk térni. Nem errèl van szó, hanem arról,
hogy meg kell térni. Ezt azonban nem akarták, csak áttérni. - Nem a nyilvánvaló igazsággal kelletted magadat, hogy bînös vagy és bîneidre egyes egyedül Jézus Krisztusban találsz bocsánatot. Másról kezdünk beszélni, mert magunk is alszunk. Nem azzal
van tele a szívünk, hogy engem az Úr Jézus egészen megváltott, hanem azzal, hogy pl.
leszoktál a dohányzásról. Nagy dolog, ha valaki leszokott róla, de ez még nem jelenti,
hogy keresztyén ember. Akármilyen nagy kérdések, lelki élmények kerülnek szóba, a
nyilvánvaló igazságról kell becsületesen szólanunk; arról, hogy abban a társaságban,
melyben én vagyok, én vagyok a legbînösebb. Mondd el, hogy neked a drága Jézus
vérére szükséged van, hogy megtartassál az üdvösségre. Mikor annyi nyomorúság után
megérkezel a dicsèségbe, ott is elhangzik, hogy "Ezért vannak az Isten királyi széke
elètt, mert megmosták az ç ruháikat és megfehérítették a Bárány vérében." (Jel. 7: 1415.) Azt jelenti ez, hogy szennyes ruhádat és ruhámat szüntelen meg kell mosnunk a
Bárány vérében.
2. Akadályai az ébredésnek azok a hívèk, akiknek az élete beszédben áll. Nincs mögötte megváltozott élet. Csak beszélnek, csak beszélnek. Eszembe jut sok olyan hívè
élet, akik jól tudnak beszélni, kegyesek az imádságban, de sokkal többet érne, ha valóban keresztyén alázattal tudnának elhordozni engem, ha nyugodtan tudnék beszélgetni
velük természetes hangon, és nem sértèdnének meg rajta, nem kellene válogatnom a
szavakat, a kifejezéseket s nem kellene borsódznia a hátamnak, hogy hogyan mondjam
meg nekik mondanivalóimat, hogyan adjam tudtára, hogy amit csinál helytelen. Csak
imádságban, beszédben áll a keresztyénségünk, és ez akadálya az ébredésnek. Útjába
állnak egy csomó embernek, mert azt mondják, hogy az olyan keresztyénségbèl, mint
az övék, nem kérnek.
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3. Akadályai az ébredésnek azok a keresztyének, akik közösségben vannak ezzel a
világgal, akiknek nem olyan drága az Úr Jézus, hogy érette mindenrèl lemondanának,
valóságosan, nemcsak az énekszóban. Megdöbbentè az az elvilágiasodás, amely életünk
minden vonalán látszik. Ne vegye törvényeskedés-nek senki, de amíg azt látom, hogy
valaki tornyot csinál a hajából, kétségem van afelèl, hogy sok köze lenne az illetènek
Jézushoz. Majd amikor leányaink Jézusért öltöznek és válogatják meg szórakozásaikat
és életük minden területén nyilvánvalóvá válik, hogy Jézusért tették, vagy nem tették,
akkor beszélhetünk arról, hogy lesz-e ébredés. Amíg a Szentléleknek velünk kell bíbelèdnie, amíg velünk el nem készül, nem számíthatunk arra, hogy elkészül a
kívülvalókkal. - Az I. Kor. 10: 20-ban így hangzik az ige: "Amit pogányok áldoznak,
ördögöknek áldozzák és nem Istennek, nem akarom pedig, hogy ti az ördöggel legyetek
közösségben." Kérdezem tèled hívè testvérem, hány olyan pontja van életednek, melyen
közösségben vagy az ördöggel, egy gyékényen árulsz vele? E világnak az ördög a fejedelme és minden, ami e világban van, az ördögtèl van. Parázna férfiak, nem tudjátok,
hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel? Mit akarunk mi lelki ébredésrèl beszélni, mikor félszívünket ott hagytuk a világnak. Majd amikor a szíved másik felét is
elhoztad, amit zálogban hagytál az ördögnél, és úgy énekelsz és imádkozol, akkor lesz
ébredés.
Életednek egy darabját ott hagytad bizonyítékul: visszajövök hozzád! Majd amikor a
vele való jegyességed minden ajándékát visszaadod, beszélhetünk arról, hogy nem vagy
akadálya az ébredésnek. Azt mondja Isten igéje, hogy azért van köztetek olyan sok
erètelen és beteg, mert félszívük a világé, az ördögé és azért alusznak sokan.
Az ébredés elèfeltétele ez a három: bîntudat, minden cselekedetem csèdje és önmagam teljes halálba adása. Mikor Isten népe így szólt: én bînöm, én nagy bînöm! Könyörülj meg rajtam Uram, a te nyomorult szolgádon. Amikor üres tenyerünket mutatjuk az égre, és azt mondjuk, hogy nem hoztunk semmit. Cselekedeteink, tudásunk,
ismereteink nem érnek semmit. Kísértéseim falain újra véresre zúztam magam. Húsomba bevágott a kötél és nem tudok szabadulni. Feltör szívedbèl, hogy: Oh, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem! Akkor lenyúl a magasságból, és újra felvesz téged, és te a megtalálás önfeledt örömében jutsz vele boldog élè közösségre.
Te vagy az ébredés akadálya. Ezt szeretném úgy mondani, hogy kiállnék a templom
kijáratába, és mindenkinek megfognám a kezét, és a szemébe néznék amikor eltávozik,
és èszintén azt mondanám: te vagy! Közösségbe tartozó, vagy oda nem tartozó: az
ébredés akadálya te vagy! Prédikátorok, énekesek, férfiak, asszonyok, leányok: te vagy!
Az ébredés akadálya én vagyok. Ha az én szívemet még forróban rázná a láz, a szemeimben emésztèbben lobogna a tîz, ha el merném vonni azt a néhány órát a testtèl, amit
pihenésre szántam, ha annyira sem kímélném magam, amennyire kímélem, akkor jönne

3|

az ébredés. És ha Istennek Szentlelke véghez viszi mindnyájuk életében, akkor jön az
ébredés. Serkenj fel, aki aluszol!... Ha pedig nem, akkor ne rontsd tovább Isten népét.
Isten adni kívánja az ç Szentlelkét, hogy jöjjön az ébredés. Jól vigyázz, ne rontsd meg
Isten népét! Ha megrontod, Istennek rettenetes ítélete van számodra.
Hirdetem azzal a hatalommal, amivel az én Uram Jézus Krisztus felruházott, amikor elhívott az ç szolgálatára: rontson meg téged, ha szíved keménységével és hitetlenségével útját állod az ébredésnek. Semmi más nem biztosíthatja számodra, hogy nem
leszel az ébredés akadálya, csak ha Isten irgalmas lesz hozzád és ébredést ad neked.
Támadj fel a halálból, és akkor felragyog néked a Krisztus, az a megfeszített, töviskoronás Fè, az én szerelmes Uram, drága Megváltóm! Aki eltörölte az én bîneimet, hófehérré tett engem az ç irántam való nagy irgalmasságából és ugyanezt veled is meg akarja
cselekedni.
Ámen.
(Ez az igehirdetés 1940-es évek közepén hangzott el)

De è ezt mondta nekem: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erèm erètlenség által ér célhoz.” Legszívesebben tehát az erètlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje
lakozzék bennem.
(2Kor 12,9.)
Csak az örök élet
Mikor fölöttünk elszállnak az évek,
mikor utunk már nem felhèzi érdek,
leveti balga vágyait a lélek,
s nem fontos semmi, csak az örök élet.
FÜLE LAJOS.
Születésnapjukat ebben a hónapban ünneplik:

Kŋszegi Lászlóné (Andrea)
Kerezsi Mihályné (Nóra)
Kŋszegi László id.
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7-én
16-án
22-én

Februári gyülekezeti programjaink:
1-én, pénteken, Bicsérden 1730 házi istentisztelet lesz
2-án, szombaton, 1500-kor Kisifi +Konfirmáció elèkészítè
3-án, vasárnap, 930 imaóra, és 1000 Úrvacsorai istentisztelet lesz Pécsett,
Hidason 1500 órakor lesz Úrvacsorai istentisztelet
5-én, kedden, 1730-kor imaórát, 1800-kor bibliaórát tartunk Hidason
6-án, szerdán, 1500 -kor Felnètt KÁTÉ
7-én, csütörtökön, 1700 kor bibliai beszélgetés lesz a Kèszegi családnál
8-án, pénteken, Bicsérden 1730 házi istentisztelet lesz
10-én, vasárnap, 930 imaóra, és 1000 istentisztelet lesz Pécsett,
Vendégünk: Csernák István Szuperintendens
1500 -kor Körzeti konferencia
12-án, kedden, 17,30-kor imaórát, 1800-kor bibliaórát tartunk Hidason
13-án, szerdán, 1500 -kor Felnètt KÁTÉ
14-én, csütörtökön, 1700 kor bibliai beszélgetés lesz a Kèszegi családnál.
15-én, pénteken, Bicsérden 1730 házi istentisztelet lesz
16-án, szombaton, 1500-kor Kisifi, Konfirmációs óra.
17-én, vasárnap, 930 imaóra, és 1000 istentisztelet lesz Pécsett,
Hidason 1500 órakor lesz istentisztelet, Siklós 18,00-kor Istentisztelet
Téma: Hitélet törvényszerîségei! (Isten irgalma!)
19-én, kedden, 17,30-kor imaórát, 1800-kor bibliaórát tartunk Hidason
20.-tól, szerdától 23-ig, szombatig
Elöljárói Konferencia lesz Piliscsabán
30

24-én, vasárnap, 9 -kor imaórát, 10 00órakor istentisztelet lesz Pécsett.
Hidason 15 00órakor lesz istentiszteletünk.
Helyettesítés Dr. Thaly Gedeonné
,30

26-án, kedden, 17 -kor imaórát, 1800-kor bibliaórát tartunk Hidason
27-én, szerdán, 1500 -kor Felnètt KÁTÉ
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Média hírek
Metodista félóra mîsor lesz a Kossuth Rádióban: február 1.-én
Metodista magazin mîsor lesz az MTV 1-es és 2-es adóján: február 3.-án
Hajnali gondolatok mîsor lesz az MTV adóin: február 5.-én
Rádiós istentisztelet lesz: február 24.-én
A Nèi Bizottság 2008-as évre vonatkozó tervei
h A márciusi nèi világimanapon szeretnénk részt venni, ki-ki a maga városában
h Regionális csendesnapot tervezünk (már hagyomány szerint)
Dombóváron, illetve Szegeden.
h Egy újabb nèi szemináriumot szeretnénk tartani május végén.
Már most érdemes gondolkodni, ki hova szeretne eljutni. Az országos fórumon a közösség fogalmát járnánk körbe minden oldalról, ezt tovább gondolva,
hogyan tudjuk gyerekeinket, a jövè nemzedékét is integrálni, bevonni, megtartani, elkötelezetté tenni.
Tiszaligetre készülünk, kérünk minden kedves bazártámogatót, hogy akár
januártól barkácsoljon, készíthet bármit, amit saját maga is szívesen megvenne.
Kisgyerekesek zsákokban raktározhatják a kinètt holmikat, és ha meg tudjuk szervezni, babaruha-börzét is szeretnénk tartani, egyet hozok - egyet vihetek alapon. Önkéntes segítèk jelentkezését várjuk!
Várjuk ötleteiteket, amelyeket a helyi gyülekezetben vagy körzetben szeretnétek megvalósítani. Az idei bazárból származó bevétel még szétosztásra vár,
tervezzetek nèi napot, alkalmakat, amiket támogathatunk.
Decemberben Szili Ancika segítségével minden körzethez egy szerény kétezer forintos összeget utaltunk. Segélyre, nagy ajándékra ez elenyészè lett volna,
ehelyett arra gondoltunk, 1-2 doboz teára, mézre, gyertyára talán telik belèle, s
jó lehetèséget kínál egy forró tea melletti összejövetelre, ahol lehet beszélgetni,
együtt énekelni, imádkozni. A részletek kidolgozása: szeretteitek, gyerekek,
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vendégek hívása…. a ti kreativitásotokra van bízva, de mindenképp örülnénk
valamilyen visszajelzésnek, jó kezdeményezésnek tartjátok-e. Erèsítheti az öszszetartozás tudatát az is, mikor a többi gyülekezetre gondoltok együttlétetek
alkalmán. Szólítsátok meg egymást, szervezzétek meg, és írjatok az együttlétetek örömérèl.
A nèi bizottság:
Csernákné Éva, Szabóné Klára, Gyurkóné Katika,
Schauermanné Márti, Ádám Katinka, Jenei Gréti
Mi a VISZ?
Vasárnapi Iskolai Szövetség – Gyermek-Evangélizációs Közösség
1989-ben alakult protestáns hitvallású, felekezetközi egyesület.
Célja, hogy szóban és írásban hirdesse a Jézus Krisztusról szóló örömhírt a
Magyarországon élè gyermekeknek.
Hisszük, hogy a misszió az Egyház feladata. Ebben a fontos szolgálatban
szeretné a VISZ a helyi gyülekezeteket és a hívè embereket segíteni.
Célunk:
- minél több meg nem tért gyermeknek hirdessük az evangéliumot,
- a hitre jutott gyermekeket tanítsuk és élè gyülekezetekbe irányítsuk.
Elmúlt hónapokban…
December 22-én délután Kèszegi László és Kovácsné Csilla, a Vasárnapi Iskolai Szövetség munkatársaiként György-telepen két családot kerestek fel, ahol
gyermekek gyîltek össze, hogy hallgassák az Úr Jézusról szóló örömüzenetet.
Örömmel kísértem el én is èket. Jó volt látni a figyelè gyermekeket, ahogy a
kérdésekre válaszoltak, és az igeverseket mondták. Látszik, hogy már sokat
tanultak Jézusról a korábbi alkalmak során. Örültek az ajándékoknak is. Jó volt
részt venni ezen az alkalmon. Kérem az Urat, hogy áldja meg László és Csilla
szolgálatát a gyermekek között.
PÁLMAI MAGDOLNA
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Beszámoló az Aliansz imahétrèl
Amint azt az elèzè hírlevélben jeleztük, az idén is megrendezésre került Pécsett az Aliansz imahét. A nyitó alkalommal a Baptista Imaházban, a hét többi
estéjén a mi imaházunkban, a vasárnapi záró alkalmon (jan. 13.) a pünkösdi
gyülekezetben voltunk együtt. Az imádkozásra összegyîlt testvérek száma
imaházunkban 30 és 50 fè között változott. Tartalmas és aktuális igei szolgálatokat hallhattunk, jó lelkületî bensèséges imaközösség alakult ki minden este.
Azt hiszem, mindenki meggazdagodva tekinthet vissza az elmúlt hétre. Nagy
öröm volt a más felekezetî testvérekkel való találkozás, közelebbrèl való megismerésük, a közösség elmélyítése. Nekem élményt jelentett az is, ahogy az
igehirdetè testvérek más-más temperamentummal, más-más stílusban, de egységes lelkülettel hirdették az élè evangéliumot. Az alábbiakban egy-egy gondolatot szeretnék megosztani veletek az elhangzott igehirdetésekbèl.
Január 7. hétfè - Biztonságban, a viharban - mert ç él!
Igehirdetè Kovács József, a Pünkösdi Sion gyülekezet lelkipásztora
Ige: Márk 4,37-39
A tanítványok a Genezáret taván viharba, és halálos veszedelembe kerülnek. A
megjelenè Jézust nem ismerik fel, félnek tèle. Péter Jézus szavára kilép a csónakból, de
süllyedni kezd, és Jézus kiemeli a hullámok közül, majd elcsendesíti a vihart.
Jézus nem ígér „csendes vizeken való hajózást”, de a viharban nem hagy magunkra,
velünk van, hogy megtartson. Péter akkor kezdett el süllyedni, amikor elfordította
tekintetét Jézus arcáról. A mi életünk is akkor kerül bajba, ha elfordulunk Jézustól, az
összes problémánk ennek lesz a következménye.

Január 8. kedd - Készek a cselekvésre – mert ç él!
Igehirdetè: Lettner Gábor, Evangéliumi Pünkösdi közösség ifjúsági lelkésze
Ige: Apostolok cselekedetei 13,17-49
Az újszövetség üzenetének két alapvetè súlypontját adja meg Jézus:
- szeressétek egymást
- tegyetek tanítvánnyá minden embert
Közösségünk misszióját is a két parancs teljesítése határozza meg. Ha a Sátánnak
sikerül az elsèt megrontania, a közösségben lévè feszültségek, szeretetlenség, széthúzás
formájában, a másodikat már nem is tudjuk teljesíteni.
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Missziós küldetésünket 2 „elem” teszi lehetetlenné: a félelem és a kényelem. Ne féljünk
vállalni ma visszautasítást, az üldöztetést, a megmosolyogtatást. Vállaljunk kockázatot,
kényelmetlenséget, feladatot. Ránk elsèsorban nem a gyülekezeti emberek bízattak,
hanem a kívülállók, èfeléjük szól missziós küldetésünk. Beszéljünk természetes szóhasználattal, ahogy Jézus tette. Szavaink és tettünk legyenek összhangban, így lehet mondanivalónk hiteles.

Január 9. szerda - Elhívatva a Krisztus követésére – mert ç él!
Igehirdetè: Vágó István, a Baptista gyülekezet lelkésze
Ige: Máté 16,24-26
A Krisztus nélküli élet jellemzèi:
A bîn útja, nem érti Isten akaratát, életünk trónján az ÉN ül, függetlenítettük magunkat Istentèl. Önmagunkkal, Istennel és embertársainkkal rendezetlen az életünk.
A Szentlélek által betöltött ember életének jellemzèi:
Az ÉN-em halálba került hit által (Róma 6,6), az élete trónjára a kereszt kerül, de
nem veszti el egyéniségét. Önmagával, embertársaival és Istennel rendezèdik a viszonya. Isten lelke betölti életét, vezeti és alkalmassá teszi a kereszthordozásra.
A testies hívè ember állapotába visszacsúszott ember jellemzèi:
Az élete trónján a kereszt helyét visszafoglalja az ÉN, semmilyen közösségben nem
kívánatos a jelenléte, kapcsolatai elromlanak, hívè, de örömtelen, kiüresedett, szeretethiányos, szegényes az imaélete, nincs vágya Isten igéjének tanulmányozására, nem tud
megbocsátani, nem tud bocsánatot kérni.
Óvakodjunk ettèl a veszélytèl!
A tanítvány keresztje
4 ágú kereszt:
1. ág (János 15,7) közbenjáró imádság
2. ág (János 13) egymás szeretete, befogadás, elfogadás, közösség, testvéri kapcsolatok.
3. ág (János 8,31-32) engedelmesség
4. ág (János 15,8) tanúskodás, bizonyságtétel, gyümölcstermés
A kereszt letétele életünk célbaérését veszélyezteti. Gyülekezetben megsértèdés tilos!
(Folytatása következik februárban)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA SCHAUERMANN HENRIK
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Keresztény énekek – énekírók
„Ó, végtelen öröm…”
Paul Gerhardt (1607-1676) 131 énekszöveg szerzèje, ezek között 27 zsoltárköltemény található. Gerhardt nem tartotta magát szigorúan a zsoltár szövegéhez, néhány verset kihagyott, és ebbèl következett, hogy énekeit könnyebben
megtanulhatták, és így sokat ismerünk belèlük.
Életében nagyon sok nyomorúságon kellett keresztülmennie. Apját alig 12
évesen már elveszítette. Édesanyja keservesen, nagy nehézségek és lemondások
között nevelte a 30 éves háború borzalmai közepette. 15 évesen a grimmai
fejedelmi iskolába került, ahol Wallenstein csapatai behozták a pestist a városba. Wittenbergben lett teológus, oda viszont a svéd csapatok törtek be. Hazamenekült szülèfalujába, de a falu felét olyan tîzvész pusztította el, hogy még a
templom és a paplak, sèt szülèháza is porrá égett.
1657-ben meghívták Berlinbe a Nikolaus-templomba. 1668-ban elvesztette
ezt az állását; mivel a választófejedelem nem engedte meg, hogy reformteológiát hirdessen a szószékrèl. Gerhardt számára, aki szigorúan Luther tanításához
ragaszkodott, ez lelkiismereti konfliktust jelentett. Mivel elvesztette a munkahelyét, így három éven keresztül alig volt valami anyagi bevétele.
Nem sokkal ezt követèen, 13 évi házasság után, 45 évesen meghalt felesége,
aki követte 4 gyermekét a sírba. Csak egyetlen fia maradt mellette. Felesége
röviddel a halála elètt ezt írta a Bibliájába: „Ma azt érzem, hogy erèm minden
pillanatban alábbhagy. Jön a követ, aki hazahív. Add Uram, hogy legyèzzem
szívem gyengeségét! Neked ajánlom szeretett férjemet és az én egyetlen gyermekemet, akit meghagytál nekem nagy kegyelmedbèl. Kezedbe ajánlom lelkem és testem. Többé nem remeg a kezem. Krisztus az én életem, és halálom a
nyereségem.”
Az észak-németországi Lübben városi fètemplomában kap szolgálati lehetèséget. Hálás köszönet folyt a tollából, ha a brandenburgi csodás természetet
látta; ha bántani akarták, inkább magába nézett és ott kereste bînbánattal a
hibát; szerettei elvesztése annak tudatosítására késztette, hogy è is csak „utas
ebben a világban”; minden oka meg lett volna az elcsüggedésre, de è akkor is
hálaadó és dicsérè énekeket írt.
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Testamentumát, végrendeletét 69. születésnapja után írta meg. Ebben hálát
ad Istennek mindazért a jóért, amit lélekben és testben kapott. Tekintetét a
boldog utazás reményében a jövère és az Érkezère irányította. Testamentuma
második részében fiának adja át örökségét lelki-szellemi-anyagi tekintetben.
Nagy könyvtárát leszámítva, alig akad persze anyagi eszköz, amit rá hagyhat,
de az a név, amit sok-sok kipróbált és megszenvedett hitvalló éneke alá írt,
talán nem lesz fia szégyenére - vélekedik. A mindennapi élet mércéjéül Isten
akaratát és parancsait ajánlja neki. Jövendèbelije megválasztását ne Isten és a
hozzá közelállók tanácsa nélkül tegye meg! Tegyen jót anélkül, hogy hálát várna érte, ahogyan nem tudjuk megköszönni Isten testté lételének hatalmas adományát sem. Az apai végrendelet ezzel zárul: "Imádkozz szorgalmasan, tanulj
tisztességesen, élj békével, szolgálj ékesen, maradj meg hitedben és hitvallásodban állhatatosan, s akkor majd úgy halsz meg és veszel búcsút ettèl a világtól,
hogy készen leszel, felszabadult és boldog".
A lübbeni prédikátor és protestáns dalköltè 1676. május 27-én hunyta le
szemét. Teste a lübbeni Nikolai-templom oltárának közelében található sírban
pihen. Az istenáldotta lelkületî költè-teológus kimenetele csendben történt
ebbèl a világból. Énekei viszont annál bensèségesebben élnek milliók szívében szerte a világon ma is.
„Hogy ne dicsérném az Istent zengedezè énekkel
Ki dolgában oly bölcs, oly szent, és jót tesz mindenekkel
Minden áldás, bèség Atyja, örök jóság, szeretet
Ki engem bölcsen vezet, és hî szívét hozzám hajtja
Minden elhagy, elfeled, Isten vég nélkül szeret.” (Dicséretek 20. ének)
Nyelvi igényességük, tartalmi mélységük, bölcsességük frissen tartják ezt a
hívè lírát és azokat, akik olvassák-éneklik sorait. Érdemes elèvenni és végigelmélkedni, imádságként ízlelgetni lelkünkkel gyönyörî énekei sorait.
„Ha egy sem volna e világon, Kire magad rábízhatnád.
Akkor is állna oldaladon, És hîségét tapasztalnád.
ç tudja titkos bánatidat, Elvenni mikor kell azokat:
Légy csendes szívvel!
Ne vedd szívedre, az ellenség amit rád költ hazugsággal.
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Hadd jöjjön csúfság, keserîség: Ítél az Úr igazsággal.
Ha Isten a te jó barátod, Nem lehet emberektèl károd:
Légy csendes szívvel!” (Dícséretek 400 ének 2,5. verszakai)
Énekeskönyvünkben 11 éneke van, köztük nagyon szép karácsonyi énekek is:
„Jöjjetek Krisztust dicsérni,
Jászolölben drága gyermek,
Bízó szívvel hozzá térni
Ég felé vigyen kegyelmed,
Énekekkel zengve kérni
Hol dicsérve énekelnek
Krisztus népe jöjjetek!
Édes hangú angyalok!”
(Dicséretek 103. ének 1,4. versei)
Másik nagyon szép karácsonyi ének:
„Itt állok jászolod felett, ó Jézus édes éltem
Elhoztam mindenem neked, amit Te adtál nékem
Ó vedd én lelkem, szellemem, én szívem, testem, életem
Hadd szolgáljon csak Téged!” (Dicséretek 111. ének)

Történetünk – hitvallásunk
A Metodista Egyház Általános Szabályai
Az Általános Szabályok, melyek a metodista ébredési mozgalomban keletkeztek, érzékeltetik azt a komolyságot, amellyel a metodisták a keresztyénséget az életükben
törekszenek megvalósítani. Nem tekinthetèk azonban a metodista etika összefoglalásának, inkább különös tekintettel az akkoriban elterjedt, és a hivatalos egyház által eléggé
el nem ítélt bînökre. Mindét alapokmány, mind a Hitvallás, mind az Általános Szabályok magukon viselik keletkezési idejük nyelvezetének és gondolkodásmódjának bélyegét, és ebben az összefüggésben kell értenünk azokat. (Ha az Általános Szabályokban és
esetenként más helyen is a „közösség” szó szerepel, amely számunkra a „gyülekezet” és
az „egyház” szavakkal azonos jelentésî, ez az egyházunk történelmi fejlèdésre való
emlékezésképpen történik.)
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Közösségünk eredete, célja és az Általános Szabályok
John Wesley-t az 1739 vége felé Londonban nyolcan, vagy tízen felkeresték, akik mélyen meg voltak gyèzèdve bînösségükrèl és komolyan vágyódtak a megváltás után. çk
és a következè napokban hozzájuk csatlakozó két- vagy három társuk kérték èt, hogy
töltsön egy rövid idèt imádságban és adjon eligazítást arról, hogy miként menekülhetnénk meg Isten eljövendè haragjától, mely, úgy gondolták, állandóan fejük fölött lebeg.
Wesley, hogy több idèt fordíthasson erre, meghatározott számukra egy napot, hogy
azon mindannyian együtt legyenek, amit ettèl kezdve minden csütörtökön este meg is
tettek. Wesley idèrèl-idère szükség szerint tanáccsal és oktatással látta el èket és mindazokat, akik a csoporthoz csatlakoztak (számuk naponként növekedett). Az összejöveteleket minden alkalommal az egybegyîltek különbözè szükségleteihez igazodó imádsággal fejezték be.
Ez az eredete közösségünknek, amely Európában jött létre és késèbb Amerikában is
elterjedt. Az ilyen közösség nem más, mint olyan emberek csoportja, akik istenfélelemben élnek és igyekeznek annak erejében részesülni és azért egyesültek, hogy közösen
imádkozzanak, egymást intsék, egymásra szeretetben vigyázzanak és ezáltal lelkük
üdvösségének munkálásában egymás segítségére legyenek.
A jobb áttekinthetèség kedvéért, hogy az egyes tagok valóban komolyan óhajtják-e
lelkük üdvösségét munkálni, minden közösség a tagok lakóhelye szerint úgynevezett
osztályokra tagozódik. Egy osztály kb. 12 személybèl áll, akik közül az egyik az osztályvezetè. Az osztályvezetè kötelességei a következèk:
Hetente legalább egyszer látnia kell osztályának minden tagját, hogy elèször is
megállapítsa, miképpen fejlèdnek a hitéletben; másodszor, hogy tanácsot és eligazítást
adjon, vigasztaljon, vagy intsen aszerint, amint éppen szükséges; harmadszor, hogy
átvegye az adományt, amit a tagok a prédikátor ellátására, a gyülekezet fenntartására és
a szegények támogatására készségesek adni.
Hetente egyszer találkozzon a prédikátorral és a gyülekezet gondnokaival, elèször is,
hogy beszámoljon a prédikátornak a betegekrèl, és azokról, akik helytelen életmódot
folytatnak, és nem akarják az intést elfogadni, másodszor, hogy átadja a gondnokoknak
osztálya tagjaitól az elmúlt héten átvett önkéntes adományokat.
Azokkal szemben, akik a közösséghez csatlakozni kívánnak, elèször csupán azt várjuk el, hogy kívánják az eljövendè harag elèl való menekülést és a bîntèl való megváltást. Ahol ez a vágy valóban a szívbèl fakad, ott látható lesz annak gyümölcse.
Ezért elvárjuk mindazoktól, akik a közösség tagjai akarnak lenni és maradni, hogy
az üdvösség utáni vágyakozásukat bizonyítsák azzal, hogy:
Elèször: nem cselekszenek semmi rosszat, hanem a gonoszságnak minden formáját
kerülik, különösen a következè leggyakrabban elèforduló bînöket:
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h

Isten nevének hiábavaló említése;
az Úr napjának megszentségtelenítése olyan munkavégzés vagy adás-vétel
által, mely hétköznapon is elvégezhetè lenne;
h részegség, szeszesitalok vétele- és eladása vagy fogyasztása, a végsè szükség esetét kivéve;
h rabszolgatartás, rabszolgák vétele és eladása;
h verekedés, veszekedés, civakodás, testvérrel való pereskedés, a gonoszságnak gonoszsággal, a gyalázkodásnak gyalázkodással való viszonzása, bèbeszédîség az adás-vételkor;
h olyan áruk vétele és eladása, amelyekért nem fizették meg a vámot;
h uzsorára, vagyis meg nem engedett kamatra kölcsönzés vagy hitelezés;
h szeretetlen vagy haszontalan fecsegés, különösen a felsèbbség vagy a prédikátorok rosszindulatú megszólása;
h olyan bánásmód gyakorlása másokkal szemben, amit önmagunknak nem
kívánnánk;
h olyan cselekedet, melyrèl tudjuk, hogy nem Isten dicsèségét szolgálja,
mint pl. az arany és a drága ruhák viselése;
h olyan szórakozásokat megengedni magunknak, amelyek nem élhetünk az
Úr Jézus nevében;
h olyan énekek éneklése és könyvek olvasása, amelyek nem az Isten megismerését és szeretetét munkálják;
h elpuhulás és szükségtelen kímélet önmagunkkal szemben;
h földi kincsek gyîjtése;
h pénz kölcsönzése, vagy áruk vásárlása hitelben, abban az esetben, ha nem
áll fenn a visszafizetés valószínîsége.
h Továbbá mindazoktól, akik közösségünkben kívánnak maradni, elvárjuk
hogy bizonyítsák azáltal, hogy üdvösség utáni vágyakozásukat bizonyítsák.
Másodszor: mindazoktól, akik közösségünkben kívánnak maradni elvárjuk, hogy
bizonyítsák azáltal, hogy jót cselekszenek, anyagi helyzetükhöz mérten minden tekintetben irgalmasnak bizonyulnak, minden alkalmat felhasználnak, hogy erejükhöz mérten t tegyenek minden emberrel:
h testi vonatkozásban azzal, hogy Istentèl kapott anyagi javaik szerint táplálják az éhezèket, ruházzák a mezíteleneket, meglátogatják és segítik a
betegeket és a foglyokat;
h lelki vonatkozásban azzal, hogy mindenkit, akivel kapcsolatba kerülnek,
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tanítanak, intenek, buzdítanak, miközben lábbal tiporják azt a rajongó tanítást, amely szerint „csak akkor szabad jót cselekednünk, ha szívünkben
indíttatást érzünk”.
Továbbá bebizonyíthatják üdvösség utáni vágyakozásukat:
h azáltal, hogy jót cselekszenek, legfèképpen hitbeli testvéreikkel, vagy
azokkal, akik vágyakoznak arra, hogy azzá legyenek oly módon, hogy az
üzletkötésben elènyben részesítik èket egymástól vásárolnak, a gazdasági
ügyekben kisegítik egymást, annál is inkább, mert a világ is szereti az övéit, csakis èket szereti;
h azáltal, hogy mindenben szorgalmasak és takarékosak, hogy az evangélium meg ne csúfoltassék;
h azáltal, hogy kitartással futják meg az elèttük levè küzdèteret, miközben
megtagadják önmagukat, naponként felveszik a keresztet, és készek a
Krisztus gyalázatát hordozni, a világ szemetjévé és söpredékévé lenni, nem
várva mást, minthogy az emberek alaptalanul mindenféle gonoszt mondjanak róluk, az Úrért.
Harmadszor: mindazoktól, akik közösségünkben maradni kívánnak, elvárjuk, hogy
az üdvösség utáni vágyakozásukat mutassák meg azáltal, hogy élnek az Isten által
rendelt kegyelmi eszközökkel, azaz:
h részt vesznek a nyilvános istentiszteleten;
h hallják az Isten Igéjét, akár olvassák, akár magyarázzák azt;
h élnek az úrvacsorával;
h imádkoznak a családban, és gyakorolják az egyéni imádságot;
h kutatják a Szentírást;
h gyakorolják a böjtöt és az önmegtartóztatást.
Ezek közösségeink Általános Szabályai, melyek megtartására Isten maga tanít bennünket Igéjében, amely hitünknek és életünknek egyedüli és elégséges zsinórmértéke.
Meggyèzèdésünk, hogy ezeket a szabályokat Isten Szentlelke minden valóban felébredt
ember szívébe beírja. Ha pedig valaki figyelmen kívül hagyja, vagy rendszeresen megszegi ezeket a szabályokat, tudassuk ezt azokkal, akik a lelki fejlèdését figyelemmel
kísérik és felelèsséget vállaltak érte. Hívjuk fel figyelmét tévelygéseire. Egy ideig hordozzuk türelemmel. Amennyiben nem változik meg, nem maradhat közöttünk. Ami
rajtunk múlott, megtettük.

FORRÁS: MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ
HONLAPJA
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A versfèkben a 37. zsoltár 5. verse
(Dicséretek 379. ének)
Paul Gerhardt
Hagyjad a jó Istenre minden te utadat
Ha bánt szíved keserve, ç néked nyugtot ad.
Ki az eget hordozza, S oszlat felhèt, szelet:
Napját rád is felhozza, Atyád è, áld, s szeret.
Az Úrra bízzad dolgod, s könnyebbül a teher.
Ezer baj közt is boldog, aki nem csügged el.
Minek a gond, a bánat, mit gyötröd lelkedet?
Az Istent kérd, imádjad, s megnyered ügyedet.
A Te irgalmasságod van rajtam, Istenem.
Te jól tudod, jól látod, hogy mi használ nekem.
Sorsomat úgy intézed, amint Te akarod:
Bölcs a Te végezésed, ha áld, ha súlyt karod!
Utad van számtalan sok, Uram és eszközöd
Reánk is szent áldásod bèséggel öntözöd.
Mîvednek akadálya, szünete nincs soha:
Úgy téssz, amint kívánja gyermekeid java.
Bízzál bánatos lélek! Mi bánt a bî, a gond?
Él még, ki annyi vésznek torkából kivont,
Bajaidból kiment ç, szînnek keserveid:
Rád még a jó Teremtè víg napot is derít!
çbenne vesd halálig reményed horgonyát,
S biztos révpartra szállít, van néki gondja rád.
Bár késik a segítség, s gyakran nem lelsz vigaszt:
Eloszlik bú és kétség, elèbb, mint véled azt.
ç megcselekszi végre velünk azt, ami jó;
Ösvényünk erèssége Te vagy Mindenható!
Nehéz itt földi pályánk, könny lepi és tövis;
De örök pálma vár ránk, Urunk a mennybe visz.
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