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Jézus Krisztus mondja: „Most szomorúság fog el titeket, de
ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek.”
János 16,22

18

Igazán becsületesen tizennyolc éve

Sok évet elpocsékoltam életemből. Jártam a széles úton, nem értem sehová.
Csak lefelé, minél mélyebbre. Mert ki vezetett? Maga a sátán személyesen. Mi
következett ebből? Csak semmi jó! Háromszori öngyilkossági kísérlet. Negyedszer is megkíséreltem volna, azon az alapon, hogy három a magyar igazság
negyedik a ráadás!
Vártam, hogy édesanyám meg a húgom elaludjanak, s akkor végzek magammal. De nem így történt, hanem én is elaludtam. Nem sokáig, az egész idő
húsz-harminc perc volt. Ma sem szoktam álmodni, álmodozni! De akkor álmodtam, méghozzá akkor félelmetes, ma már kedves álom volt. Megjelent
maga az Úr Jézus Krisztus mennyei pompájában. Csak megfogta a kezem, s
szelíden így szólt: „Fiam neked élned kell!” Kivette a kezemből a gyógyszereket! Azt a száz-százhúsz darabot, amivel végezni akartam magammal. Igen
mert akkor, még a sátán vezetett. Én ateista családban nevelkedtem, csak Leninben és eszméiben hittünk. Bár tudtam, hogy az út mentén, vagy a határban
a Feszület nem útjelző, nem határkő! Hanem a Feszület Isten Szent Fiát ábrázolja. Azt gondoltam: „Ha nem engedsz gyorsan meghalni, akkor majd lassan…” Így lettem alkoholista. Hét-nyolc kemény év! Minél lejjebb, minél lejjebb. Nem számítottam rá. Őszintén egyáltalán! De HŰ Szabadítom onnan is
kiemelt. Egyik percről a másikra! 1989. szeptember 3.-án történt
(Iszákosmentő Konferencia Kaposszekcsőn), már el is múlt 2007. szept. 3! Így
lettem 18 éves (alkohol nélkül).
Most már tudom, hogy az előző életem nem volt élet! 2005. ápr. 13-án volt
egy súlyos életveszélyes balesettem. Kétséges volt, hogy megmaradok, vagy
elmegyek. Így hát itt is elmúltam már kétéves! Hű Megváltóm, Szabadítóm,
nem engedett elmenni! Inkább felépített Szent Erejéből, erőt ad, vezet, tanít!
Áldom Őt nap mint nap. Hogy mi a terve velem azt csak Ő tudja a nagy Úr
Jézus Krisztus, az egy Igaz, Mennynek és Földnek Ura. Ő mindenkire figyel!
Ha hozzá fordulsz rád is figyel!
Amikor 18 éves lettem azt gondoltam: - „18 éves vagyok én, egy bűnös a
sok közül, de csak a Te kegyelmedből, szeretetedből Uram! Tizennyolc év sok,
egy bűnös életben a születéstől a felnőtté válásig. De most már szavazhatok,

jogos vagyok rá! De itt az embertársaim közül kire, hisz mind bűnösök? Hiszen
mind alkalmatlanok. Jönnek nyájasan, ígérnek szépet és jót, mindent, hogy
rájuk szavazzak. Aztán kiderül, hogy körül vagyok véve hazugokkal, csalókkal.
Ezért kevés a barátom, akikben bízhatok! De egy megmaradt, aki hű Barát,
Testvér, Tanító: Te vagy Úr Jézus Krisztus! Aki meghaltál, de feltámadtál,
hogy vezess, taníts minden bűnöst, ki hozzád fordul! Én Terád szavazok csak
Mennyei Atyánk Szent Fia, Mennynek és földnek Ura! Mennyei Király ki igaz a
mennyben, úgy itt a földön is. Hű Megváltóm, Szabadítóm, Tanítóm és Mesterem! A Te időszámításod szerint mennyi 18 év, nem tudom… Egy perc, egy
pillanat? Te tudod hű Megváltóm! Csak mindenkor és mindenhol légy mellettem ezután is Mesterem! Hogyha elfáradok és leroskadok, nem félek, hogy ott
maradok, mert Te felemelsz és viszel tovább. Vezetsz az egyenes úton. Ha egymás mellett megyünk Uram, s hátra nézek, és nem látok csak egy ember lábnyomát: nem kiálltok föl, hogy „Uram csak egy ember lábnyomát látom.” Mert
az az egypár lábnyom mélyebb, így tudom, hogy Te viszel Uram!”
Azt mondhatják így könnyű 18 évesnek lenni. Én meg azt mondom: Drága
Hű Megváltóm, Szabadítóm, így öröm 18 évesnek lenni! Te adsz Szent erődből
erőt, tanítasz, vezetsz az egyenes úton, így vagyok csak biztonságban Te melletted, Úr Jézus Krisztus, egy Igaz Isten. Igaz, nem érdemeltem, mert csak egy
bűnös vagyok a sok közül!
Egy bűnös vallomása az Úr kegyelméről, ki méltatlan rá, de Ő megkegyelmezett:
Volt egy fiú, árva fiú, nem szerette senki!
Volt egy fiú, árva fiú ő sem szeret senkit!
Csak eltűrte, de nehezen,
hogy körülötte legyenek!
Imádság:
Én Uram én Megváltóm, Tanítóm, Mesterem! Köszönöm neked, hogy mellettem vagy mindenkor és mindenhol. Vezetsz, tanítasz, vigyázol rám önzetlenül, segítesz rajtam, figyelsz rám. Te, az ártatlan áldozod rám, a bűnösre drága
idődet. Tapasztalom nap, mint nap, jelenléted. A bajban megvédesz, örömömben velem örülsz. Köszönöm drága Úr Jézus Krisztus, Isten Szent Fia, mennynek és földnek királya, hogy rám, méltatlanra szakítasz időt. Kit Te Uram megfogsz, azt nem engeded elveszni! Fogod a kezem, vigyázol rám, bár nem érdem-

lem, mert csak egy bűnös vagyok egy porszem a sok közül. De Te Uram, figyelsz, vigyázol rám, testi épségemre, éppen úgy, mint lelki tisztaságomra.
Ezért jó nekem Uram, mert bízva bízhatok abban is, hogy van egy Támaszom
és így nem vagyok egyedül! Nem akárki a Testvérem, Barátom, Tanítóm, hanem Te magad vagy az Uram! Ezért nyugodt vagyok és békés, mert amíg Te
mellettem vagy, nem érhet semmi baj és vész! Elnézést kérek Uram, hogy csak
így leírom Neked a mennyei Hatalmas Királynak, hogy örülök Neked! De míg
nem ismertelek, nem is éltem, mert az előző életem nem is volt élet. Ezért kérlek, bocsáss meg nekem méltatlanak! Nem vagyok én a szavak embere, nem
tudok úgy beszélni. De neked köszönhetek mindent Úr Jézus Krisztus Megváltóm és Szabadítóm, Tanítóm és Orvosom. Köszönöm Uram és Áldalak örökkön
örökké! Ámen.
DARVAI TIBOR

2007. NOVEMBER 29.

Márciusi gyülekezeti programjaink:
1-én, szombaton 1500-kor Kisifi +Konfirmációs óra
2-án, vasárnap 930 imaóra, és 1000 istentisztelet lesz Pécsett,
Hidason 1500 órakor lesz istentisztelet
Böjt 4. vasárnap.
30

4-én, kedden 17 -kor imaórát, 1800-kor bibliaórát tartunk Hidason
5-én, szerdán 1500 órakor Felnőtt KÁTÉ
6-án, csütörtök 1700 kor bibliai beszélgetés lesz a Kőszegi családnál
7-én, pénteken Bicsérden 1800 házi istentisztelet lesz
7-én, pénteken lesz a női Világimanap a Belvárosi Református templom tanácstermében 17 órakor, melyet szeretetvendégség követ beszélgetéssel, ismerkedéssel.
9-én, vasárnap 930 imaóra, és 1000 istentisztelet lesz Pécsett,
Hidason 1500 órakor lesz istentisztelet
Böjt 5. vasárnap.
,30

11-én, kedden 17 -kor imaórát, 1800-kor bibliaórát tartunk Hidason
12-én, szerdán 1500 -kor Felnőtt KÁTÉ

13-án, csütörtök 1700 kor bibliai beszélgetés lesz a Kőszegi családnál.
14-én, pénteken Bicsérden 1800 házi istentisztelet lesz
14- 16-ig Tavaszi ifi tábor Pécelen!
16-én, vasárnap 930 imaóra, és 1000 istentisztelet lesz Pécsett,
Hidason 1500 órakor lesz istentisztelet, Siklós 18,00-kor Istentisztelet
Virágvasárnap (Palmsonntag)
,30

18-án, kedden 17 -kor imaórát, 1800-kor bibliaórát tartunk Hidason
19-én, szerdán 1500 -kor Felnőtt KÁTÉ
20-án, csütörtök 1700 kor bibliai beszélgetés lesz a Kőszegi családnál.
21-én Nagypénteki imanap. 1000 -kor imaóra. 1700 kor Istentisztelet.
23-én, vasárnap 930-kor imaórát, 10 00órakor Úrvacsorai istentiszteletet
tartunk Pécsett. Hidason 15 00órakor lesz istentiszteletünk.
Húsvét vasárnap
24-én, hétfő Bicsérden Úrvacsorai istentisztelet lesz
25-én, kedden 17,30-kor imaórát, 1800-kor bibliaórát tartunk Hidason
26-én, szerdán 1500 -kor Felnőtt KÁTÉ
27-én, csütörtök 1700 kor bibliai beszélgetés lesz a Kőszegi családnál.
28-án, pénteken Bicsérden 1800 házi istentisztelet lesz
29-én, szombaton 1500-kor Kisifi +Konfirmáció
30-án, vasárnap 930 imaóra, és 1000 istentisztelet lesz Pécsett,
Hidason 1500 órakor lesz istentisztelet
Előzetes média hírek
Metodista félóra műsor lesz a Kossuth Rádióban: április 4.-én
Hinni
Hinni, hinni és hinni,
a terheket így vinni.
Látni csodákat fent, lent,
hinni a hihetetlent.

Hinni, hinni és hinni,
az életet így vinni.
S ne mi vigyünk terheket,
a hitünk vigyen minket.
FALU TAMÁS

Születésnapjukat ebben a hónapban ünneplik:
Khaled Nada
Ritter Józsefné
Siptár Miklósné
Ritter Zsombor
Khaled András
Paplauer János
dr.Thalyné Kurdi Éva
Kőszegi László ifj.
Kovács Istvánné Klári
Dergez Ferencné
Pápai Veronika
Pálmai Magdolna
Mühl Henrik
Schauermann Boróka
Kőszegi Alexandra

3-án
4-én
5-én
6-án
8-án
9-én
10-én
10-én
11-én
21-én
23-án
24-én
25-én
28-án
31-én

2008. március 7-én Női Világimanap lesz
A liturgiában szereplő újszövetségi ige Lukács 10,38-42:
„Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába
fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta,
és így szólt: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!” Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta,
sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak
egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”
Mária és Márta történetében önmagunkra ismerünk. Miként a két asszony, úgy
minden ember lehet figyelő és cselekvő ember. A bibliai történet felolvasásához egy kis
szerepjátékot illesztettek osztrák testvéreink: (Fordította: B. Pintér Márta)
Márta – Elegem van. Dühős vagyok.

Mária – Dühős? Miért? Hát nem volt csodálatos a mai nap?
Márta – Neked természetesen! De, jól cserbenhagytál!
Mária – Miért tettem volna?
Márta – Egész nap a konyhában voltam, s mást sem csináltam, csak titeket szolgáltalak ki.
Mária – De hisz ez csodálatos volt. Jézust hallgathattuk.
Márta – Te! Én bizony semmit sem hallhattam. A konyhából?!!
Mária – Miért nem ültél le közénk?
Márta – Ki látta volna el akkor Jézust?
Mária – Szerintem nem kellett volna ennyire kidolgoznod magad. A fele étel is megtette volna...
Márta – A fele??? De, hiszen olyan ritkán jár nálunk. Megérdemelte, hogy valami különlegeset főzzek neki... Igazán segíthettél volna.
Mária – Nem mondtad, hogy segítségre van szükséged. Nem kértél meg semmire. De, az roszszul esett, hogy aztán Jézusnál bepanaszoltál.
Márta – Sajnálom, ha megbántottalak vele, de már nagyon elegem volt.
Mária – Legközelebb megpróbálok odafigyelni a jelzéseidre. Rendben?
Márta - Rendben. De, valahogy bánt ez az egész mai nap. Féltékeny lettem volna rád? Az is
lehet, hogy most azért bánkódom, mert titokban Jézus dicséretére vártam volna, hogy a főztömet
értékelje? Nem tudom. … És e helyett azt mondta nekem, hogy te a jobbik részt választottad. ….
Meg vagyok zavarodva. Akkor mit kellett volna választanom?
Mária – Azt hiszem, mi asszonyok nem mindig találjuk meg a kellő pillanatot, hogy mikor
kell hallgatnunk, s mikor cselekednünk. Pedig mindkét dolog fontos. Ma, talán én választottam
jól. Ám lehet, hogy holnap épp engem marasztalna el Jézus, mert passzív vagyok....

Információ:
Ismét eljött az adóbevallások ideje. Köszönetet szeretnénk mondani az
elmúlt év elején az állam felé fizetett adójának felajánlható 1-1%-áért, melyet a
Magyarországi Metodista Egyház (3 673 669.- Ft, az elfogadott felajánlók száma: 594), illetve a Márta-Mária Alapítvány (768 560.-Ft) javára rendelkezett.
Nagy szükségünk van a szolgálat végzéséhez ezekre a felajánlásokra, köszönjük!
Idén is kérjük, segítse munkánkat a felajánlható 1-1%-kal, esetleg ismerősei
figyelmét is felhívhatja erre, akik másoknak nem ajánlják fel!
Idén új formanyomtatványra van szükség a felajánláshoz, a régi nem
érvényes, aki a régin nyilatkozott, azt nem kaphatjuk meg, így külön bo-

rítékban az illetékes adóhatóságnak el lehet küldeni pótlólag is május 20ig.
Magyarországi Metodista Egyház technikai száma: 0073
Az egyházunk öregek otthonát támogató Márta-Mária Alapítvány
adószáma: 19231945-1-17
Gondolhatunk már a Tiszaligeti táborra (jelentkezni lehet rá): 2008. június
1-6-ig lesz.
A Bazár bevételét a miskolci templom építésére szánjuk, készüljünk rá előre
olyan dolgokkal, amik eladhatók, mások is szívesen megveszik.
Elmúlt hónapokról…
Beszámoló az Aliansz imahétről (folytatás)
Január 10. csütörtök - Gyermeki nyitottsággal – mert Ő él!
Igehirdető: Szuhánszky Gábor, metodista lelkész, az Aliansz szövetség főtitkára
Ige: Márk 10,13-16
Beszámolt a magyarországi aliansz imaközösségek utóbbi időben tapasztalható fokozódó aktivitásáról.
A Bálint nap környéki időszakot a házasság hetének nyilvánítja az Aliansz, ehhez
kapcsolódó programokat, médiaszerepléseket terveznek.
A gyermekeknek, a felnőtteknek és a második gyermekkorban lévőknek is szükséges Jézushoz jönni, megtérni. Minden közösségben társra van szükségünk, így a gyülekezetben is. Az Atyával Jézus Krisztus által van közösségünk. Jézus magához ölelte,
kézrátétellel áldotta meg a gyermekeket. Ezt teszi mindenkivel, aki hozzá fordul.
Január 11. péntek - Gondoskodik szükségleteinkről – mert Ő él!
Idehirdető: Peterdi Dániel református esperes.
Ige: I. Péter 5,7,10
Az igehirdető a keresztyén élet törvényéről beszélt. A világ ránk akarja erőltetni saját törvényeit, de mi ezeknek nem vagyunk kiszolgáltatva, ha hűen járunk Jézus útján.
1. törvény: Isten a gondoskodó Atyánk.
Felteendő kérdések:
- Bízunk-e még abban, aki eddig is megtartotta életünket?
- Be tudjuk-e mutatni Istent, mint személyes gondviselőnket a szükségben lévő embereknek?

Megállapítások:
- A gazdasági nehézségben élőknek is Isten a gondviselő Atyjuk.
- A ma emberének feladata, hogy a lelki rombolásnak ellenálljon, Isten törvényeihez
igazodjon.
- Isten a gondviselését a közösségben gondolta el, ahol meg lehet osztani a feladatokat, és gondoskodhatunk embertársainkról.
2. törvény: A szenvedés útját kell járnunk.
Meg kell tanulni elhordozni a lelki tüskéket, feszültségeket.
Ehhez bíztatást és vigasztalást ad az ige:
- biztos az elhívás (kiindulópont), és
- biztos az elhívás célja (az út vége)
A kiinduló és a végpont adott. Az úton végig kell menni, ehhez erőt a gondoskodó
Isten ad, hogy el tudjuk hordozni a rövid ideig tartó szenvedést. Nekünk könnyebb
elhordozni a terhet, mert az Isten vállán is nyugszik.
Isten segítségének mozzanatai:
- felkészít
- megszilárdít (tartópillérré akar tenni)
- megerősít (a hit ereje a terhelés alatt mutatkozik meg). Isten háztartásában sohase a
pénz az elsődleges, hanem odaszánásunk és lelkünk tisztasága. A legfontosabb: tudjuk
az irányt, és tudjuk, hogy ki megy velünk ebbe az irányba.
- megalapoz. Az Atyai kéznél biztosabb kéz nincsen.
Január 12. szombat - Kiküldve a szolgálatra – mert Ő él!
Igehirdető: Némethné Tóth Ildikó mohácsi evangélikus lelkész
Ige: Máté 5,13-16
Egy regényidézet, amit Barabás szájába adott az író: „Ha Jézus vállalta értem a halált, úgy most köteles vagyok helyette élni!” Jézus él, és én is vele élek. Jézust követve
vagyunk Isten gyermekei, az életméltóságunk legmagasabb fokát jelenti.
Igazak ezek a megállapítások személyes életünkre is? Tudjuk örömmel vállalni ezt a
küldetést? Küldetésünk: úgy ragyogni az emberek előtt, hogy Isten jusson rólunk
eszükbe. Az élő Jézus Krisztus élő igéje, élő emberek szaván keresztül jut az élő emberek fülébe.
1.
Ti vagytok a föld sója. A só, amilyen kicsi, kevés, olyan fontos az életben. Ha a
sótartóban marad, haszontalan kacattá válik. A só nem csak ízesít, de tartósít
is. Jézus ezzel a példázattal nagyon fontos pozicióba helyezi övéit. Ti vagytok
a föld sója! Nem voltatok, vagy lesztek, hanem vagytok! A megízetlenedett
só használhatatlan, értéktelen.

2.

3.

Ti vagytok a világ világossága. Régen nagyobb becsülete volt a világításnak,
mert kevesebb fényforrása volt az emberiségnek. Ma pazarlóan bánunk a világítással is, de nagyon fontos ma is az „elég” fogalmát szem előtt tartani.
Fény funkciói: tájékozódást segíti
megvilágítja környezetét
Jézus a világ világossága. Mi Tőle kapjuk ezt a fényt, amit tovább sugározhatunk. Vigyázzunk, hogy „ki ne kapcsoljuk” a világítást. A világítás szolgálata
örök lehetőség.
A hegyen épített város. Nem lehet elrejteni. A távolabbról hazatérő vándor
uticélja, örömforrása. Mivel távolról látható, egyúttal az ellenség támadásainak célpontja is. Adja az Úr, hogy vigasztalóak, befogadóak, és a támadásokkal szemben ellenállókká tudjunk válni.

Január 13-án vasárnap - Reményteljesen, - mert Ő él !
Igehirdető: Varsányi Ferenc evangélikus lelkész
Ige: Máté 28:18-20
Az élő Úr nagy megnyugvás, de nagy kihívás is számunkra. Isten országa sorsát Jézus a tanítványaira bízza, akik egy kis viharvert csapat voltak Jézus megfeszítésekor. Pl.
Péter jelen van a megdicsőülés hegyén, és utána háromszor megtagadja Jézust. Ennek
ellenére őrajtuk keresztül terjed el az evangélium az egész világon. Nekünk óriási kincs
adatott, azt osszuk meg másokkal. Az igazi próféta megnevezi a bűnt és a vele járó
ítéletet. Közvetlenül az Úr nevében közli az Úr üzenetét. A bűn és az ítélet elválaszthatatlan egymástól, de nekünk megadatott a megváltás és megszabadulás lehetősége is.
Nekünk nem legyőzni, legyűrni kell az embereket, hanem tanubizonyságot kell tennünk. Nem propagandabeszéd és győzködés a feladatunk, hanem, hogy hiteles életvitelünkkel kérdéseket ébresszünk az emberekben. A bűn ma is bűn, azt komolyan kell
vennünk. Alapproblémánk nem a gazdasági dekonjuktúra, hanem a mindenütt jelen
lévő bűn. Ránk kincset bízott az Urunk, nincs jogunk ezeket meglopni, vagy fösvényen
bánni velük azok továbbadásakor. Megnyilatkozásaim, tetteim az Úr dicsőségét kell,
hogy szolgálják. Nekünk abból a kegyelemből kell és szabad élnünk, amelyből az előttünk élő nemzedékek is éltek. Az élő Urunk erősebb, mint a világi prognózisok (egészségi téren is), Ő velünk van. „Én élek és ti is élni fogtok.”

ÖSSZEÁLLÍTOTTA SCHAUERMANN HENRIK

A 2008-as Missziói Konferencia január 18-20. között került megrendezésre
a szolnoki Metodista Közösségi Házban.
A konferencia témája: Az elkötelezett közösség.
A téma az előadásokhoz kapcsolódó fórumbeszélgetéseken kerül feldolgozásra. Az
előadó Walter Weyrich, svájci metodista lelkész, aki Magyarországon már korábban is
szolgált. Walter Weyrich a 2006-ban megjelent könyve alapján tartja közöttünk előadásait, gazdag élettapasztalatát is összegezve.
Szombat délelőtti áhítat (Pál II. levele Timóteushoz 1:6-10) gondolatai:
A megtérés nem a csúcspont. Ha valaki Krisztus mellett dönt, megtér, fontos, hogy
ne hagyjuk magára! A megtérés a kezdet, a megszentelődés útja vezet a célhoz.
Az elkötelezett közösség élettere a missziós báziskörök, (ilyenek a házi körök). Két
ember idegenként találkozik, majd Isten szentlelke által egymásra találnak, és egymás
számára áldássá válnak. Pl.: Etióp kincstárnok – Fülöp, Saul – Anániás, Kornélius százados - Péter. Isten azt akarja, hogy mi is tudjunk egymásra találni, és így Isten országát építeni. Házi közösségeknek csodálatos üzenete van: emberek, akik idegenek voltak, nem tudtak volna egymással mit kezdeni, Isten igéje összehozza őket.
Fontos szempontok:
• Mindenki számára átláthatónak, követhető rendjének kell lennie, különben
szétesik.
• Alap légköre a megbocsátás legyen.
• Mindenki megossza a csoportban a lelki élményeit, ezzel kötődnek is egymáshoz a tagok, és egymást imában az Úr elé is vihetik.
Szükségünk van egymásra. A lelki ajándékok kibontakozhatnak, és ezzel szolgálhatunk egymásnak. Sajátos arculata alakulhat ki a közösségnek, és az egymással való
kapcsolat is erősödik.
Milyen veszélyek leselkednek a kis csoportokra:
• Nem a hit, hanem a szolgáltatás lesz a cél.
• Elmarad az elkötelezettség, a rendszeresség.
• Meglazul a belső fegyelme: pletyka-helyek lesznek, nem az Isten igéje lesz a
középpont.
• Egyes emberek rátelepszenek a közösségre, és nem a közösség a fontos
• Egy helyben való topogás, megfáradás
Házi-körök vezetése: mindig legyen egy elkötelezett felelőse, és rendje; ezt az elején
tisztázni kell. Formája lehet különböző (együtt imádkozás, bibliatanulmányozás gyer-

mekek közti szolgálat, misszionáriusok támogatása, stb.) Az érett házi-kör a lelkigondozás színtere lehet.
Egy házi-kör nem helyettesít mindent, de ahol egy házi-kör működik, ott nagy áldásokat nyerhet a gyülekezet is.

KŐSZEGI LÁSZLÓ
Keresztény énekek –énekírók
„Imádom azt a nagy szerelmet...”
Gerhardt Tersteegen (1697-1769) német selyemszövő-mester. 111 énekszöveget
hagyott hátra, népszerűsége hazájában mindjárt Luther és Paul Gerhartd után következik.
Tersteegen mindig érezte életében Isten szeretetét. Legelőször megtérésekor lett ez
nála tudatossá. 17 évesen Duisburgba akart utazni, de hirtelen szörnyű fejfájás kezdte
gyötörni, olyan nagy, hogy azt gondolta, hogy meg fog halni. Ebben a félelemben térdre esett és kérte Istent, hogy hosszabbítsa meg az életét, hogy legyen ideje felkészülni az
örökkévalóságra. Ekkor eltűnt a fájdalom, és átadta az életét a „Szeretet Hatalmának”.
Szolgálatát nem az egyház keretében végezte, hanem közvetlen bizonyságtevés és
levelezés útján fenntartott személyes kapcsolat módszerét választotta.
Talán legismertebb éneke:
Imádom azt a nagy szerelmet,
Tiéd örökre szívem, éltem,
Jézusba’ mely felém hajolt,
Megváltóm vagy, legfőbb javam.
Magam rábízva, mint a gyermek,
Te önmagad odaadtad értem,
Ki férget, engem felkarolt.
S véredben lelkem üdve van.
Belémerülök, mit se kérdve,
A mély bukásból megmentőm Te,
Az Úr szerelme tengerébe.
Tiéd szívem, tiéd örökre!
Ó mily nagyon szeretsz Te engem!
Szívemre vágyik a tied,
S szerelmedtől vonatva lelkem,
Egész valóm feléd siet.
Úgy vonz magához tiszta lényed,
Te engem vársz s én várlak téged.

Ó drága Jézus, vésd be mélyen
Szívem mélyére szent neved,
Hogy benne hű szerelmed éljen,
Betöltve teljes éltemet,
Hogy szóban, tettben, mint tükörkép,
Csak Jézus képe tükröződjék!
(Dicséretek 345. ének)
Dallama egy orosz görög-katolikus miseének, melyet Demetrius Bortnianski (17511825) komponált.

Énekeskönyvünkben még négy éneke szerepel:
- Testvérek menjünk bátran, hamar leszáll az éj… (Dicséretek 184. ének)
- Itt van Isten köztünk, jertek Őt imádni… (Dicséretek 178. ének)
- Leszállt a csöndes este, szívem téged keresve… (Dicséretek 450. ének)
- Dicsérünk üdvnek kútfeje, zeng néked ajkunk éneke… (Dicséretek 10. ének)

Történetünk- hitvallásunk
Teológiai megbízatásunk
A teológia nem más, mint az a törekvésünk, hogy Istennek az életünkben
végbevitt kegyelmi cselekedeteiről elgondolkozzunk. Krisztus szeretetére válaszolva mélyebb kapcsolatra vágyunk hitünk „elkezdőjével és bevégezőjével”.
Teológiai kutatásainkban arra törekszünk, hogy Isten e világban való jelenlétének, békéjének, erejének és szeretetének titokzatos valóságát ki tudjuk fejezni.
Miközben ezt tesszük, megpróbáljuk érthetőbben megfogalmazni az Isten és
ember találkozásáról vallott felfogásunkat, és ezáltal még jobban felkészülünk
arra, hogy részt vegyünk Istennek e világban végzett munkájában.
Jóllehet a teológiai megbízatás az egyház tanításaira vonatkozik, mégis egy
különleges célt szolgál. Tanításaink segítenek abban, hogy az állandóan változó
viszonyok között felismerjük a keresztyén igazságot. Teológiai megbízatásunk
magába foglalja teológiai nézeteink felülvizsgálatát, megújítását, kidolgozását
és alkalmazását, hogy be tudjuk tölteni elhivatásunkat, „a Biblia szerinti megszentelődés hirdetését szerte a világon”.
Miközben az egyház tanításait identitása lényeges részének tekinti, és a hivatalos változtatásokat alkotmányjogilag korlátozza, a teológia egész területén
mégis egy komoly, felelős gondolkodásra bátorít.
Mint metodisták arra hivattunk, hogy mind az egyén, mind a társadalom
szükségeit felismerjük, és a keresztyén hit forrásaiból merítve világos, meggyőző
és hatásos módon bánjunk velük. A teológia az egyházat szolgálja azáltal is,
hogy a világ szükségeit és kihívásait feltárja előtte, és azzal is, hogy a világnak
az evangéliumot magyarázza.

Teológiai megbízatásunk lényege
Teológiai megbízatásunk kritikai és konstruktív elemeket egyaránt
tartalmaz. Kritikus annyiban, hogy a hit különböző megnyilvánulásait felülvizsgáljuk, vajon igazak, helyénvalóak, világosak, következetesek, hitelesek-e
azok, és a szereteten alapulnak-e. Olyan tanúbizonyságot tesznek-e az egyház és
annak tagjai számára, amely az élő hitünkben visszatükröződő evangéliumnak
megfelel, és egyben igaz és meggyőző az emberi tapasztalat és a tudományok
jelenkori állásának fényében?
Teológiai megbízatásunk konstruktív, amennyiben minden generációnak a
múlt bölcsességét kreatív módon magáévá kell tennie. A közöttünk jelenvaló
Istent keresi, hogy ily módon újra elgondolkozzon Istenről, a kijelentésről, a
bűnről, a megváltásról, az istentiszteletről, az egyházról, a szabadságról és az
igazságosságról, az erkölcsi felelősségről és egyéb fontos teológiai vonatkozású
kérdésről. Összefoglalva arról van szó, hogy zaklatott és bizonytalan korunkban
az evangélium ígéreteit újra megértsük és elfogadjuk.
Teológiai megbízatásunk egyaránt vonatkozik az egyénre és a közösségre. Meghatározza az egyes keresztyének szolgálatát, és megkívánja, hogy
ebből mindenki, aki az egyházhoz tartozik, - mind a laikusok, mind pedig a
felszenteltek - kivegye részét, hiszen az egyház küldetését mindenkinek be kell
töltenie, aki tanítványságra hivatott. A hit emberei éhezik az igazság megértését, amely Jézus Krisztusban adatott meg számunkra.
A teológiai elmélkedés semmiképpen sem egy mellékes vállalkozás. Kitartó
fegyelmet követel a tanulmányozásban, a gondolkodásban és az imádságban.
Ennek ellenére az „egyszerű igazságot egyszerű embereknek” elv megértése
nem korlátozódik a teológiai szakemberekre. Minden keresztyén elhivatott a
teológiai gondolkodásra a tudósok szerepe pedig az, hogy segítsék Isten népét
elhivatása betöltésében.
Teológiai megbízatásunk a közösségre is vonatkozik. Ott válik konkréttá,
ahol a beszélgetések nyitottak az egyházunkhoz tartozó minden csoportosulás
tapasztalatai, meglátásai és tradíciói felé. Ez a párbeszéd valamennyi gyülekezet
életéhez hozzátartozik. Támogatják ezt az egyház laikusai és lelkészei, püspökei,
hivatalai, szolgálati helyei és iskolái.

A konferenciák hivatalos döntéseikben a metodista keresztyének érdekében
szólnak és cselekednek a megfelelő szinteken. Törvényhozói és képviseleti döntési folyamataink azonban nem mentesítik az egyházunkhoz tartozó személyeket azon felelősségük alól, hogy önmaguk számára világos teológiai véleményt
alkossanak.
Teológiai megbízatásunk vonatkozik környezetünkre és testi mivoltunkra is. Ez Isten legnagyobb önkinyilatkoztatásán, Jézus Krisztus emberré
válásán alapul. Isten örök Igéje, az emberrel teljesen azonosulva, hús és vér
alakjában jut el hozzánk egy meghatározott helyen és időben. Ezért teológiai
gondolkodásunk erőforrása a testté lett Istennel való találkozásunk, amely által
az Egyház és a világ mindennapi életének és ezzel Isten felszabadító és megváltó
cselekvésének is részesei vagyunk.
Teológiai megbízatásunk lényegében gyakorlati jellegű. Segít az egyénnek a mindennapi döntéseiben, és az egyház életének és munkájának egészét
szolgálja. Miközben a magas fokú elméleti gondolatmenetek jelentősen hozzájárulhatnak a teológia megértéséhez, igazságtartalmukat végső soron mégis gyakorlati jelentőségükön mérhetjük le. Ez számunkra azt jelenti, hogy az evangélium ígéreteit és elvárásait mindennapi életünk szerves részévé tegyük.
A teológiai kutatás megvilágosíthatja a gondolkodásunkat arra nézve, hogy
mit mondjunk, és mit tegyünk. Arra késztet bennünket, hogy a körülöttünk
lévő világnak figyelmet szenteljünk.
A szörnyű emberi szenvedés valósága, a fenyegetettség, amelynek minden
élő ki van téve, továbbá az emberi méltóság megsértése - mindezek újra és újra
szembesítenek bennünket olyan alapvető teológiai témákkal, mint Isten lénye
és munkája, az emberi szabadság és felelősség kapcsolata, valamint a teremtettséggel való gondos és illő bánásmód.
FORRÁS: MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ
HONLAPJA

Leszállt a csöndes este…
Leszállt a csöndes este,
Szívem téged keresve
Hálától feldobog.
Szent arcodat megváltóm,
Fordítsd felém megáldón,
Míg bennem fény, s tűz fellobog.
Újonnan hadd teszem le
Magam Te hű kezedbe,
S védő szívedre is.
Sok földi fáradalmat
S minden sötét hatalmat
Ittléteddel eltávolíts!
Hogy hű szerelmed oly nagy,
Hozzám, hogy oly közel vagy,
S Igéd benned maraszt,
Hogy szívem Tőled éled,
S betölti tiszta lényed,
Ó hadd tekintsem szentnek azt!
Egyik nap szól a másnak,
Az éltem vándorlás csak,
Öröklét vár reám.
Ó drága örök élet
Feléd sóvárg a lélek
E földön nincs azt én hazám.
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