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A methodizmus

A methodista egyház a reformáció aktiv és erős ágazata. Neve a "m ethodus” szóból ered, - eredetileg gúnynév volt, mely arra u talt, hogy
bizonyos fajta, külsőleges módszerekkel jellemezhető megtérés nélkül
senkit sem tekintettek igaz keresztyénnek. Az első időkben magukat
"Egyesült Társaságok” néven nevezték, de később elfogadták a methodista nevet.
Történetük Alapitójuk John Wesley, - testvérével, Charles w.-vel és
Georg Withefielddel együtt. John erős hitű, mély lelki életet élő, iga
zi reformátori egyéniség, Charles nagy szervező, Withefield pedig nagy
igehirdető volt, aki 40 ezer prédikációt tartott az ó- és újvilágban.
18.szd- i anglikán lelkészek mind.
A methodizmus ébredési mozgalomként indult, mint a pietizmus Németországban. Keresztyén hitre, keresztjén életre akarta hivni és mozgósitani a dogmákba és ceremóniákba merevedett anglikán egyház híveit, s
a deizmus filozófiáját valló angol keresztyéneket. Oxfordi
diák ko
rukban a W. testvérek "Szent Kl u b "-ot alapi tottak, melynek tagjai - mind
diákok - a ker. kegyesség gyakorlására és jótékonyságra kötelezték ma
gukat.
Később mindenfelé megalakultak ezek a szent klubok, ezek a kegyes
ker. közösségek, s mikor
1739-ben megirta hitvallási iratukat, az
Általános Szabályokat, ezek a kis közösségek külön szervezkedtek, ki
válva a hivatalos államegyházból.
A kivándorlók és Withefield prédikációi révén még W. életében el
terjedt a methodizmus É szakamerikában, majd az onnan visszavándorlók
réven előbb Németországban, s azután egész Európában. Nagyon aktiv miszsziói tevékenységet folytattak, s igy ma már mind az öt kontinensen
vannak methodista gyülekezetek.
Ma 110 ezer gyülekezetben 14 millió tagja van a methodizmusnak.
Hazánkba a 19. század végén jutott el a methodizmus . Jákob Fülöp v o lt
az első prédikátorok egyike. A b ácskai németek között Szenttamáson
alakult meg az első közösségük 190 4 - ben. 1905-ben Budapesten, Erzsébet
krt. 48 sz. alatt tartották első összejövetelüket 13 résztvevővel.
1907-ben Magyarország már külön kerülete az északnémet meth. egyháznak.
Jellemzésük A m ethodista keresztyénség erős lutheri hatásokat
mutat. John W. ugyanolyan lelki küzdelmeken ment keresztül, mint Luther, s amint feljegyezték, 1738 máj.24-én világosodott meg elméje Lu
ther Galata-levél kommentárjának olvasása közben. Később Zinzendorffal é s a német evang. egyház pietista mozgal mával is szoros kapcsolat—
ba került. Érthető tehát, hogy a methodista tanitás középpontjában a
hit által való megigazulás elve áll.
E g y S o m m e r n e v ű püspökük 1951-ben irt könyvében igy jellemzi egyházát:
a • Valljuk az egyetemes bűnösséget
b. Valljuk az egyetemes kegyelmet
c. Valljuk a hit által való megigazulást
d. Igényeljük a igaz bűnbánatot és az élő hitet.
e.Minden keresztyénnek el kell jutnia a személyes üdv bizonyosságra
f. Komolyan kell törekednie a teljes megszentelő désre.

- 22Innen v an nagy karitativ lendületük, s talán ez az oka annak is, hogy
a modern téri tési módszerek alkalmazásával a modern Amerikának is l egmaivb egyháza a methdoista. Innen ered végül az is, hogy mindig pacifista volt a meth. egyház, már W. korában is, az amerikai függetlenségi háború idején./
d. O ptimista hit az e m beriség erkölcsi és anyagi fejlődésében
e . A klerikusok egyházaival szemben a laikusok egyházának megvalósulása. /Majdnem 100 ezer laikus prédikátoruk va n ./
Szervezetük
10— 12 tag alkot egy ú.n. osztályt. Ezeket minden hé
ten egybegyűjti a vezetőjük, aki laikus prédikátor vagy más világi
ember. Itt gyüjtik be a megajánlásokat is, melyek aránylag nagyon jeentősek. Az osztályok kört képeznek, ezek élén lelkészek állanak, a
körök pedig kerületet. Legfelsőbb szervezetük a világkonferencia, de
ezen belül sok ága van már a meth o dizmusnak. Már az alakulás korában
megmu tatkozt ak azok az ellentétek, melyek később szakadásokhoz vezet
tek . Wesley inkább lutheránus volt, Wi thefield inkább kálvinista. Az
előbbi a rabszolgaság ellen harcolt, az utóbbi maga is tartott rab
szolgát Amerikában. Ma sok ága van a methodizmusnak, ezek közül a leg
jelentősebbek: a püspöki egyház /főkép É szak-Amerikában/ és a szigorú
Wesley-féle eg yház /Angliában/.
A methodista egyháztól sokat tanulhatunk. N ekünk is
törekednünk kell meggyőződéses és aktiv kereszty énségre, szolgálati
formáinkat illetően alkalmazkodnunk kell a modern világhoz, s nem
nélkülözhetjük az ú. n . laikusok szolgálatát.
De - a nélkül, hogy birálni akarnánk a velünk is ö kumenikus közös
ségben lévő methodista egyházat - úgy látjuk, hogy némely hiányosság
ra rá kell mutatnunk.
a. Az üdvbizonyosság nem azon alapul, hogy nekem igaz bünbánatom,
mély hitem és szentségre törekvő életem van, hanem egyedül azon,
hogy Jézus Krisztus megholt értem.
b. Nem az én élményszerű megtérésemtől kezdve van új életem, hanem
a k eresztség következtében, a keresztségemtől fog v a . A methodisták a
keresztséget csak az egyházba való felvétel szertartásának tartják.
M i hisszük, hogy a keresztség Isten cselekménye, mely által én az Ő
gyermekévé leszek.
c. Kár, hogy az úrvacsorai tani tásban nem ragaszkodtak Lutherhez,
hanem Zwingli tanitását fogadták el, s igy az úrvacsorát ők is csak
emlékvacsorának tartják. M i hisszük, hogy ott megvalósul a Jézussal
való közösség, s ebben a közösségben valóságos bünbocsánatot kapunk.
A lényeges különbség tehát közöttünk az, hogy mi a személyes mozanatok tiszteletbentartása mellett nagyobb hangsúlyt helyezünk az ú .n
objektiv elemekre, Jézus Krisztusra és az Ő szent cselekedeteire.
Ettől függetlenül testvéri szivvel ki vánunk sok áldást methodista
testvéreink s z o l gálatába, s a magunk részéről szeretettel ápoljuk a
valük való egységet a Jézus Krisztusban, aki mindnyájunk Ura és Meg- váltója.
Dr. K. A.

