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3. Tanítványozó közösségek:  

 Kiscsoportokat alakítanak azoknak, akik Krisztust jobban meg 

akarják ismerni 

 Krisztusi szeretre és engedelmességre nevelik a hívőket 

 Taggá fogadják a hívőket a közösségben 

 Megszentelt életre vezetik a hívőket a Szent Szellem átformáló 

ereje által 

 Viszik és küldik a hívőket a világ más részeire szolgálni 

4. Evangelizáló közösségek:  

 Barátságokat alakítanak ki az elveszettekkel 

 Kulturális közegnek megfelelően magyarázzák és terjesztik az 

Evangéliumot 

 Krisztushoz mint Megváltóhoz hívják az elveszetteket 

5. Sokszorozódó közösségek:  

 Lelkipásztorokká és szolgálókká nevelik a következő generációt 

 Új gyülekezeteket hoznak létre kis csoportok alakításával 

 Új közösségeket plántálnak 

6. Társadalomhoz kapcsolódó közösségek:  

 Kiállnak az igazságosság mellett  

 Irgalmasok a szegényekkel  

 Erősítik a védteleneket 

7. Világmisszióhoz kapcsolódó közösségek:  

 Kapcsolódnak a FMWM-hez, a Szabad Metodista Világmisszióhoz  

 Megteremtik a fontos erőforrásokat  

 Evagélistákat küldenek más kuturákhoz  

 Különböző tipusú támogató csoportokat hoznak létre 

8. Céltudatos közösségek:  

 Megszervezik, hogy elérjék a kívánt célt  

 Minden missziós területen a küldetést és a látást helyezik 

középpontba  

 Engedelmeskednek Krisztus Nagy Parancsának és Missziós 

Parancsának (Máté 28:18-20). 

Odaszánt keresztyének 

Krisztus szolgálatában  

a 21. században 

A Szabad Metodista Egyház missziós elhívása: 

  Szeresd Istent. Szeresd az embereket. Tégy tanítvánnyá sokakat.  
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Miért “szabad”? 
A Szabad Metodista Egyházat 1860. augusztus 23-án szervezték meg 

New York államban, Pekin-ben. Az új egyház vezetője és első 

püspöke Benjamin Titus (B.T.) Roberts volt. Az egyenjogúság élhar-

cosa (különösen a nők jogaiért), író, könyvkiadó, keresztyén nevelő 

és a szentséget hirdető prédikátor. Jelleme és szolgálata a mai napig 

hatással van az egyházra. 

1860-ban a Szabad Metodista kifejezésben a “szabad” szó bizonyos 

alapvető szabadságokat hivatott kihangsúlyozni, melyek a Szentírás-

ban megtalálhatók:  

 Az egyén szabadsága. Kiáll minden személy szabadságjogáért. Vissza-

utasítja azt, hogy bárkinek is joga lenne egy másik embert rabságban 

tartani; 

 A dicsőítés szabadsága és egyszerűsége; 

 Az ülőhelyek szabad biztosítása. A gyülekezetből ne maradjanak távol a 

szegények és ne legyenek hátrányosan megkülönböztetve; 

 Az emberi kapcsolatok szabadsága. Nyitottság és hűség a másik személy 

iránt, hogy az igazságot mindig szabadon ki lehessen mondani (kerülve a 

titkolózást); 

 Az egyszerű emberek szabadsága. Bárki részt vehet a döntésekben; 

 Az anyagiasságtól való szabadság, hogy segíthessenek a szegényeken.  

Napjainkban is éppoly fontosak azok a  bibliai alapelvek, melyekre a 

fenti szabadságjogokat építették, mint amikor megfogalmazták azo-

kat. 

Miért “Metodista”? 
A Szabad Metodista Egyház gyökerei a 18-ik századi Metodista 

Mozgalomhoz nyúlnak vissza. Ez Angliában az Anglikán Egyházban 

zajlott és vezető alakja John Wesley volt. Wesley és a korai 

Metodisták meg voltak győződve arról, hogy a céltudatos és 

fegyelmezett keresztyén élet fontos ahhoz, hogy Isten kegyelmét és 
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hatással lesznek. 

7. Elismerjük a gyümölcsöket: Szándékunk a növekvő és a 

gyümölcsöző Szabad Metodista Gyülekezetek számának növelése. 

Ezt igyekszünk elősegíteni azzal, hogy terjesztjük a sikeres vezetők 

és a sikeres szolgálatok hírét és történeteit. Ez további biztatásul 

szolgál azoknak, akik már benne vannak a sikeres szolgálatban és 

példaként szolgálhat azok számára, akik keresik a fejlődés és a 

gyümölcsözés útját. 

8. Tesszük a városi missziót: Városi közegben világszerte 

előmozdítjuk a Szabad Metodista gyülekezetplántálást és szolgála-

tot. Tartós és sokszorozódó szolgálatot alakítunk ki a már ott lévő 

helyi gyülekezetvezetőkkel. 

9. Megfelelő partnerkapcsolatokat alakítunk ki: Elősegítjük a 

hasonló munkát végző szolgálatok közötti partnerkapcsolatok 

létrejöttét. Ezek kölcsönösen hasznosak lehetnek. Velük egységben 

szólalhatunk fel társadalmi témákban és szellemi területen is, 

ugyanakkor célirányosabbá tehetnek bennünket abban, hogy 

missziónkat betöltsük és látásunkat megvalósítsuk. 

Kívánt eredmények 
Megszentelt életű emberek egészséges biblikus közösségei, melyek: 

1. Imádkozó közösségek: 

 Istennel beszélnek az elveszett világ érdekében 

 Először imádkoznak és csak utána cselekszenek 

 Közbenjárnak egyénekért, vezetőkért és nemzetekért, Krisztus 

győzelméért 

 Hallják a Szent Szellem hangját és engedelmeskednek neki 

2. Dicsőítő közösségek: 

 Ünneplik Isten megmentő kegyelmét énekkel 

 Imádkoznak és közösségben vannak Istennel 

 Olvassák Isten Igéjét és engedelmeskednek neki 

 Hirdetik Isten Igéjét 

 Élnek a szent jegyekkel 
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Stratégiánk elemei 
1. Senkit nem rekesztünk ki: Szolgálatunk része a szegények és a 

védtelenek befogadása kulturális vagy nemzeti hovatartozástól füg-

getlenül. Tiszteletben tartjuk azokat a gyülekezeteket, ahol a szen-

vedő és összetört emberek illetve a “nem átlagos” emberek felé 

szolgálnak. 

2. Képezzük a tanítványokat: A tanítványképzés és mások szolgálata 

ugyanolyan hangsúlyos, mint a dicsőítés.  Értékesnek tartjuk a 

megszentelődést, a benne való fejlődést, a szolgálatot és az 

engedelmességet. Ezzel megteremtjük azt a közeget, melyben a Jó 

Hír megteremheti gyümölcsét.  

3. Munkáljuk a gyülekezet egészségét: Azon fáradozunk, hogy a helyi 

közösség általános egészségi állapota javuljon úgy, hogy elérhető és 

mérhető elvárásokat alakítunk ki azzal, hogy megfelelő képzést és 

tanácsolást biztosítunk. Kialakítjuk a rendszeres értékelést.  

4. Képezzük a vezetőket: Istenfélő és alkalmas vezetők fejlődését 

biztosítjuk, akik látásunkban osztoznak és lelkesen képeznek 

tanítványokat. Gyülekezeteinkben megtaláljuk a potenciális 

vezetőket. Alkalmat teremtünk a számukra, hogy tanuljanak, 

képzésben részesüljenek és szolgáljanak. Megteremtjük a tapasz-

talatcsere lehetőségét is.  

5. Létrehozunk sokszorozódó szolgálatokat: Segítünk a látás 

megvalósításában: sokszorozódó taníványok, vezetők, csoportok, 

gyülekezetek és szolgálatok. Példaként állítjuk eredményes és ha-

tékony szolgálatok és szolgáló vezetők modell értékű munkáját. 

Biztatjuk a helyi gyülekezeteket, hogy ha szükséges, akkor 

módosítsanak a fejlődést elősegítő látásukon és azon, hogy mit 

tekintenek növekedésnek és erről hogyan számolnak be.  

6. Globális hatást fejtünk ki:  Biztatjuk gyülekezeteinket arra, hogy 

lássanak messzebbre. Csatlakozzanak lakóközösségükhöz, a 

körülöttük élő emberek és a világ szükségeinek meglátásához. Ezzel 

mind globálisan, mind pedig a helyi környezetükre nagyobb 
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szeretetét egyre mélyebben megismerjék és megtapasztalják az em-

berek. Hitték, hogy ilyen élet nem valósulhat meg elszigeteltségben, 

hanem csak közösségben. Ugyanis ahogy a hívők a személyes életük-

ben növekednek a hitben és a szentségben, úgy a hitük és sze-

retetük is gyakorlati módon meg fog mutatkozni azon emberek 

között akik szellemileg és fizikálisan szükséget látnak.  

Napjaink Szabad Metodistái ragaszkodnak az alábbi bibliai alapel-

vekhez, melyeket a Metodista Mozgalom megfogalmazott: 

 Isten és az emberek szeretete motivál. Elfogadjuk a gyakorlatot és a 

fegyelmezett életet. Ez Isten kegyelmének utat nyit, hogy hasonlók 

legyünk Jézushoz. 

 Elfogadjuk a szellemi önfegyelmet.  Ez Isten és emberek szeretetére 

nevel bennünket. 

 Együtt járjuk az utunk olyan emberekkel, akik biztatnak bennünket és 

akiknek felelősséggel tartozunk (számon kérhetnek bennünket).  

 Tudatosan gyakoroljuk Jézus példáját a szolgálat, a gyógyítás és a segítés 

terén.  

 Összefogunk másokkal azért, hogy Isten kegyelme és ereje által hatással 

legyünk a körülöttünk lévő világra. 

Látásunk 
A Szabad Metodista Egyház egyedi történelemmel és egyedi látással 

rendelkezik arról, hogy mit jelent Istent szeretni és másokat 

tanítvánnyá tenni. A teljes megváltásra helyezzük a hangsúlyt (más 

szóval a megszentelődésre). A Szent Szellem jelenlétében akarunk 

élni és úgy szeretni, hogy az gyakorlati, kézzelfogható és alapos,  

mélyreható legyen.  

Életszentség és gyakorlati szeretet. Ezen a két pilléren áll a látásunk.  

Helyreállást, “egész-séget” hozni a világba szent életet élő emberek 

egészséges bibliai közösségei által, akik sokszorozzák a tanítványok, 

a vezetők, a kiscsoportok és a gyülekezetek számát.  
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Együttműködünk a Szent Szellemmel, segítjük az embereket, hogy 

dinamikus kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal, aki teljessé 

teszi az életüket. Jézus formálja át őket Isten Országa számára, akik 

eltökélten mozdítják előre az egyének és a társadalom “egész-

ségét”. 

Ezért feladatunk:  

 A szegénység enyhítése 

 A rabszolgaság felszámolása 

 Az emberi méltóság megvalósítása 

 A nők egyenjogúságának biztosítása bárhol a világon 

 A Krisztusban való szabadság hirdetése 

Alapvető értékeink 
Kegyelem a szeretet által kifejezésre juttatva 

 Isten kegyelme és kedvessége minden személy felé árad. Mi is 

árasztjuk. 

 Isten kegyelme által jóindulattal és szeretettel vagyunk mások 

felé mint Jézus is. 

 Isten kegyelme a szeretet által munkáló hit által mentett meg 

minket. 

Szentség az átformálódás által kifejezésre juttatva 

 Isten arra, hív, hogy szentek legyünk, ahogyan ő maga is szent. 

 Isten szent emberei az ő terveire és céljaira lettek kiválasztva 

 Isten gyermekei úgy élnek, mint Jézus amikor Jézus lelke 

megújítja őket. Az ő képmására alakulnak át és Istenhez 

hasonlóvá lesznek. 

Hatékonyság a felkészített és tevékeny tanítványok által 

 Jézus tanítványai az ő követésére kaptak elhívást. 

 Jézus tanítványai céltudatos kapcsolatban élnek Jézussal mint 

urukkal. 

 Jézus tanítványai abban a munkában vesznek részt, melyet Jézus 

cselekszik és sok gyümölcsöt teremnek. 
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1. Az alábbi táblázat bemutatja, hogy a Szabad Metodista Egyház a 

missziót előbbre helyezi, mint a metodikát azaz, a módszereket. 

2. A vezetők felelősek azért, hogy a várt eredmények megvalósulja-

nak. 

3. A Szabad Metodista Egyház elemei és várt eredményei. 

Odaszánásunk elemei 

Elszántak vagyunk  

abban, hogy  

 a Szentírás alapel-

veivel összhangban 

éljünk. 

 Egyházunk Alapel-

veivel, az Alkotmán-

nyal, a Tagsági 

Szövetséggel és a Sza-

bad Metodista Egyház 

missziós látásával 

összhangban éljünk. 

Lelkipásztoraink követ-

kezetesen igyekeznek 

 hűnek maradni fel-

szentelési esküjükhöz. 

 missziónk alapevleivel 

összhangban vezetni a 

gyülekezeteket.  

Stratégiánk elemei 

1. Senkit nem rekesztünk 

ki 

2. Képezzük a tanítványo-

kat 

3. Munkáljuk a gyülekezet 

egészségét 

4. Képezzük a vezetőket 

5. Létrehozunk 

sokszorozódó szolgála-

tokat 

6. Globális hatást fejtünk 

ki 

7. Elismerjük a 

gyümölcsöket 

8. Tesszük a városi 

missziót 

9. Megfelelő part-

nerkapcsolatokat ala-

kítunk ki.  

Kívánt eredmények 

Minden Szabad 

Metodista Gyülekezet 

legyen: 

 Imádkozó 

 Dicsőítő 

 Tanítványozó 

 Evangelizáló 

 Sokszorozódó 

 Társadalomhoz 

kapcsolódó 

 Világmisszióhoz 

kapcsolódó 

 Céltudatos  

A gyülekezetvezetés kezdeményezései 
A missziós küldetést a módszer elé helyezve a lelkipásztorok és a 

gyülekezetek szabadon építhetik fel stratégiájukat és szolgálhatnak 

úgy, hogy a kívánt eredmény elérjék. 


