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Vigh Bence kaposvári lelkész volt. Az alkalmon a
texasi El Pasoból Mary White metodista testvérünk is részt vett, aki a következő héten az amerikai önkéntes csoport több tagjával ellátogatott
körzetünkbe.
KISVASZARI BEVETÉS
Június utolsó hetében missziós bevetés volt a baranyai Kisvaszaron. Az évek óta zajló helyi metodista pajtakápolna építésébe, átalakításába idén a
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Ez azt jelenti, hogy egy kilencedikes osztály fog
indulni, a 13-14. osztályok mellett. Számukra terv
szerint heti két bibliaismereti órát tartunk szeptembertől. Az évnyitó szeptember 3-án lesz.
Örömmel számolunk be arról is, hogy május óta
Lakatos Viktória kezdeményezésére havi imakör
alakult a Schola iskolában induló egyházi szolgálatunkért, a tanárokért és a diákokért.
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ADAKOZÁS
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki a június 10-i Missziós Vasárnapi
gyűjtésen részt vett, és imádságával,
adományaival támogatta ezt a napot.
97 ezer forint gyűlt össze ezen a napon perselyadományként. Soli Deo Gloria!
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keinket jó helyen tudhatjuk, a fiatalok őszinte nyitása is
feléjük egy szülő számára óriási ajándék. Köszönjük a
Május 20-án pünkösd vasárnapján új tagokat köszöntmagvas, mélyreható igei üzeneteket. Jó látni, hogy ennyi
hettünk gyülekezetünkben, akik egyháztagként a Felsőszolgáló vesz rész örömmel a különböző alkalmakon. Mi
erdősori közösségünkben kötelezik el magukat, itt szol- is igyekszünk – ígéretünkhöz híven – kivenni a részüngálva körzetünk missziójában és életében. Az alábket ajándékainknak, lehetőségeinknek megfelelően a kübiakban a két házaspár bemutatkozóját olvashatjuk. lönböző szolgálati feladatokban. Köszönjük az imatámogatást, amit egy gyülekezet jelent a tagjai számára – akár
Erdős Zsolt és Erdősné Szuhánszki Ágnes
egészségügyi, akár munkahelyi probléma merül fel. Mi is
A pünkösdi ünnepi istentisztelet alkalmával kaptunk
lélekben veletek együtt állunk meg Isten előtt. Az Úr áldlehetőséget a tagátvételre. Többfelé élve eddig az ország- jon meg mindnyájatokat! Szeretettel: az Erdős család
ban, fontos volt számunkra egy keresztény közösségbe
járás, amely lelki otthonná válhat az egész családunk
Ed és Heather Durham
számára. Hálásak vagyunk Isten vezetéséért, bár általá- 2012-ben jöttünk Magyarországra missziós szervezetünk, a Hope International megbízásából, amelynek Ed
az európai regionális igazgatója. Romániai, szlovákiai,
magyarországi és oroszországi szolgálatokért vagyunk
felelősek, de a szervezetnek más európai országokkal
kapcsolatos tervei is vannak. Budapestre érkezve elkezdtük keresni a kapcsolatot metodista testvéreinkkel.
Ed az amerikai Bible Methodist Connection of Churches (Biblia Metodista Gyülekezetek Konnexiója) felekezet felszentelt lelkésze. Már 35 éve szolgált mint
laikus vezető, presbiter és misszionárius az USA-ban,
Kanadában, és Ukrajnában, mielőtt Magyarországra
ban nem a legkönnyebb utakon teszi ezt meg, sőt kerülőutakat is megenged. Azonban ígérte – és tapasztaltuk a
nehézségek közepette ugyanúgy, mint az örömteli időszakokban –, hogy mindig velünk lesz, velünk járja az
utat. Józsefet is kiszabadította a rabságból, sőt Ő munkálkodott, míg várakoznia kellett, Pált is megmentette
minden emberrel a hajótöréskor. Ha odaszánjuk Neki az
életünket Annához hasonlóan, megláthatjuk Őt. És
nemcsak felismerhetjük, hogy Ő a Messiás, de nyíltan
dicsérhetjük Őt, és engedhetjük bennünk és általunk is
továbbmunkálkodni, immáron megtapasztalva az Ő erejét és békességét. Isten vezető ujja számunkra most
Észak-Dunántúlt jelölte meg a térképen lakóhelyül, de
idetalálhattunk onnan a Felsőerdősori Gyülekezetbe.
Helyben is meglátogattunk néhány gyülekezetet, de pont
az a közösség, szeretetteljes befogadás hiányzott belőlük, amelyet itt megtapasztalhattunk. Kisgyermeki emlékeket őrizve néhai nagyszülői kötelék is vonzott ehhez a
gyülekezethez.Hálásak vagyunk azért is, hogy a gyerme-

érkeztünk. Isten gondviselésének köszönhetően a
Wesley Szövetségen keresztül megismertük Jávor Ferencet és Khaled Lacit. Azonnal rokonlelkekre találtunk
bennük, és nagyon vágytunk arra, hogy velük együtt vigyük előre Isten munkáját Magyarországon. Évek óta
élvezzük a pesti metodista gyülekezet tagjaival való
barátságot és közösséget. Nagyra becsüljük azt a meleg
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(Folytatás a következő oldalon!)

fogadtatást és szeretetet, amelyet sok gyülekezeti tag mutatott felénk. Nagy örömmel váltunk hivatalosan is gyülekezeti tagokká 2018. május 20-án. Kíváncsian várjuk, mit
tartogat Isten a gyülekezet számára, és megtisztelő, hogy
részesei lehetünk az itteni szolgálatnak.

ször fogalmazok úgy a kürtösi szolgálatról, hogy minden
ambivalens. Legalábbis mindennek két oldala van, és a
kettő feszültségében áll a szolgálat, amelyet nem lehet
megspórolni, de, amelyben persze az Úr békességét is meg
lehet tapasztalni.

1) Szükség – határok
1.1) Amikor az első meghatározó élményemre gondolok,
azt úgy fogalmaztam meg, mintha egy másik MagyarorszáBár véget ért a reformáció 500. jubileuma, Klaus Doug- gon járnék. Ti. a szükséget veszed észre először. Isten aralas nagyszerű könyve Új reformáció – 96 tétel az egy- tói mindig egy sürgető lelki szükséghelyzetbe lépnek be
(pásztor nélküli juhok, kevés arató).
ház jövőjéről címmel természetesen ma is aktuális (a
könyv 2001-ben készült). A német szerző 12 feladatcsoportot határoz meg az egyház megújulásával kapcsolat- Fel kellett tennem a kérdést, vajon hányféle Magyarország
létezik? Hányféle életszínvonal, hányféle normalitás?
ban. Ezeket szeretnénk idén sorban leközölni:
Hányféle másik Magyarország, amely az enyémtől különböző… ahová kultúrsokk megérkezni, pedig csupán tizenÖtödik feladat:
egynéhány kilométerre van tőlem. Próbáltam kiírni maÚjra definiálni a lelkipásztori hivatást
gamból azokat a dolgokat, amik nem fértek a fejembe. Ti.,
hogy januárban egy szobát tudnak fűteni, ahol az egész
33. Az egyházban – ellentétben önértelmezésével –
család lakik, hogy nincs helyben élelmiszerbolt, a naponta
majdnem minden ösvényen lelkipásztorok loholnak.
kétszer arra közlekedő mobilábécében vásárolhatsz a vá34. Egyházunk lelkipásztor-központúsága súlyos teher
rosi áraknál jóval drágábban. Hogy ezen a másik Magyarmind lelkipásztorainknak, mind a gyülekezeteknek.
országon harminc kilométerre van a legközelebbi kórház,
35. Az egyházban és a gyülekezetben betöltött központi
és naponta összesen két busz visz oda és vissza.
szerepüket a lelkipásztoroknak arra kelt használniuk,
hogy ezt a központi szerepüket megszüntessék.
Hogy ezen a másik Magyarországon van olyan kisgyerek,
36. Az újszövetségi gyülekezeteket nem lelkipásztorok,
aki előbb tanul meg ugatni, mint beszélni, és habár a lahanem munkacsoportok vezették.
kosság nagyrésze 14 éven aluli, nincs óvoda, iskola, orvosi
37. A lelkipásztoroknak el kell dönteniük, hogy mindenki- rendelő. Hogy itt minden gyerek halmozottan hátrányos
ért, vagy az egészért akarnak-e tevékenykedni.
helyzetű, és a házakban nincs egy íróasztal, egy könyv vagy
38. A jövő formulája így hangzik: „Lelkipásztor a
egy színes ceruza. Hogy itt a hónap első kiadása az uzsorás
munkatársakért, munkatársak a gyülekezetért.”
kifizetése, a tartozások törlesztése, ezen a másik Magyar39. A jó lelkipásztor elismeri gyülekezete nagykorúságát.
országon sok helyen nincs villany és víz, gáz pedig sehol
40. Gyülekezeteink megújulása nagymértékben lelkipász- sem. Hogy itt vannak, akik prostituálják a gyermekeiket,
toraink lelki megújulásán múlik.
bigámiában élnek, és előbb vesznek alkoholt, mint kenye-

„Isten missziója Kürtöspusztán”

ret a gyerekeknek. És ki tudja mennyi borzalom soha nem
derül fényre? Ki tudja, mit kell tenni érte? És ki akar még
érte tenni bármit is?

A Biblia szerint Isten be akarja vonni az embert isteni
munkájába. Kérni az aratás urát tehát, nem a felelősségünk
Bevezetés
elhárítása, Istenre tolása. Azt sem jelentheti, hogy másokat
A misszióról abból a szemszögből szeretnék szólni, amit a
küldjön az Isten, és ezzel megint csak kibújunk a küldetés
misszióban szolgáló él át. A misszió nem csupán a tevéalól. Az aratás urának kérése csak így kezdődhet: Itt vakenységekről szól, hanem Krisztusról szól, és arról, hogy
gyok, Uram, engem küldj! És akkor azt értettem meg,
Ő indít a misszióba, vele találkozol, és hozzá térsz vissza,
hogy Krisztus vezetése lehet számodra az, ha meglátsz egy
miközben meg is feledkezel magadról, megfeledkezel önszükséget, amit be akar tölteni az Úr. Krisztus olykor rád
magad fontosságáról, megszűnsz fontoskodni.
terhel valamit, és ez az elhívás. Isten megindult népe nyomorúságán, amikor rabszolgák voltak Egyiptomban. Jézus
Az Úr Jézus mondja: aki elveszíti az életét énértem és az
megindult a sokaságon, mert olyanok voltak, mint a pászevangéliumért, megtalálja azt. A misszió az én elveszítése,
tor nélküli juhok. Nehémiás napokon át ült, sírt, gyászolt,
a Te számára, miközben az ember önmagává válik. Jézus
böjtölt és imádkozott, amikor hírt kapott arról, hogy a
hadd veszítsem el az életemet érted, hogy mindeközben
fogság során otthon hagyott lakosok nagy bajban és gyalávégre önmagam lehessek. Erről szeretnék ma beszélni.
zatban élnek, Jeruzsálem várfala pedig csupa rés, és kapui
tűzben égtek el. Teréz anya mondja: „A szeretetnek fájnia
Ambivalencia
kell, mert akkor valóságos.” A gond, a nehézség, az embeAmíg a kürtösi misszióban segítőként, később a vezető
ri értékek devalválódása láttán Jézus mégis aratásra gonlelkész mellett segédlelkészként voltam jelen egyértelmű
dol. Gazdag lelki termésre. Isten a legnehezebb körülmékategóriákat láttam, egyértelműnek tűnt mi jó és mi rossz. nyekben élőkben látja a legnagyobb fantáziát. Isten a neNéhány éve, mióta a misszió rám terhelődött egyre több-2-

hézségek idején a kegyelem bőségét akarja megmutatni.
Hogyan látom én a környezetemet? Mik a megoldhatatlannak tűnő problémák körülötted? Mit látsz úgy, amin megindulsz? Isten elhívása számodra az, ha megláttat veled egy
szükséget, amit be kell tölteni. Látsz-e ilyet magad körül?
Intellektuális, érzelmi, spirituális, kapcsolati, szociális, anyagi.

me, ha tudsz sírni. Azt hiszem sírás nélkül nem tudtam
volna szolgálni. Sírtam magam miatt, és sírtam mások miatt.
# Amikor Kürtösön behunyt szemmel dicsőítjük Jézust, az
valóságosabb minden szörnyűségnél. Az Ő szeretetét kitölti a szívünkbe, és vannak, akik táncolni kezdenek. Egy
csepp alkohol nélkül öröm költözik a szívekbe. Ez Isten
országának valósága.

1.2) A szükség meglátása abban segít, hogy elindulj, hogy a
szolgálat egyre konkrétabbá váljon, de idővel árnyaltabb
4) Hiúság vs. Önismeret, tisztulás, érés, gyógyulás
képet látsz, sőt megtanulsz határokat szabni.
Veszély: A szolgálat dicsőítése. Az önmagáért való misszió.
A kürtös feeling. A misszió, amit önmagamért végzek.
# Amikor kiérek Kürtösre, egy vákuumban találom maHogy elmondhassam, igen, én jártam ott. A segítségnyújtás
gam. Egy vákuumban találja magát az ember, amely min- jó érzés (hiszen jobb adni, mint kapni), de vajon nem azért
den energiáját akarja, éppen ezért határokat kell szabni.
teszem-e csupán, hogy ezzel magamat fényezve, a másik
Ahol annyi a probléma, a bűn, az igény, a lehetőség, hogy ember fölé helyezkedhessem? Igen, biztosan bűnös vagyok
ha 10 lelkész szolgálna teljes munkaidőben ott a hét min- ebben már én is. Igazából, én is változom, én is gyógyulok,
den napján, akkor is maradna feladat. Éppen ezért tanufejlődök, érlelődök, mélyebb önismeretre, és Krisztusismelom, hogy határokat szabjak magamnak. Hogy ne szolgál- retre jutok. Amikor nem csak a magad (lelki) életével fogjak ki minden igényt. Mert nekem is van családom, baráta- lalkozol, hanem kilépsz, és elkezdesz törődni másokkal, és
im, Istenem… nem lehetek az aratásban, ha nincs belső
együttszenvedni, irgalmasnak lenni. Amíg mások felé szolszobám is.
gálsz, visszahat rád, és te magad is gyógyulsz. És innentől
# Gyakran a keresztény ember úgy érzi, hogy neki kell meg- kezdve úgy érzed, valójában egy platformon állok azzal, aki
oldania minden problémát (főleg, ha metodista lelkész). Ez a felé szolgálok. Az ő sebeiben a magam sebeit is látom, és
mondat csak ott hibádzik, hogy nem mindet, nem probléKrisztus sebeiben van mindkettőnk gyógyulása.
mákat, nem megoldani kell. Még azt is ki merem mondani, # Schnase: kockázatvállaló misszió. Mitől fél egy metodista
hogy nem neki. Ezzel ugyanis életképtelenné tesszük az
a legjobban? Mi a misszió kockázata? El fogom rontani.
embereket. Sokszor mondom Kürtösön például, hogy nem Nem lesz tökéletes. Mit fognak rólam gondolni. Mit fogok
tudok helyettük imádkozni. És azt is, hogy nem tudok he- magamról gondolni? Mert azt gondolja Isten is. Krisztus
lyettük bizonyságot tenni. Erre őket hívja az Úr. Határok: tanít arra, hogy szabad hibázni is miközben az Urat szolgáemberi határok. Időhatárok. Jézus kiment egy lakatlan
lod, mert nem te vagy a lényeg! Mert magától terem a föld,
helyre, imádkozni. Határ.
nem az ültető és nem az öntöző miatt, hanem Isten, aki a
növekedést adja.
2) Magasságok és mélységek
Nem igaz, hogy egy fenntartható fejlődésben történik a misz- 5) Kitartás - Magától! (Isten terve, ráhagyatkozás)
szió. Inkább a magasságok és a mélységek váltakozásában.
Rövidtávú segítségnyújtás más a hosszútávú kíséréstől. A
szolgálat hosszútávon olyan gyümölcsöket érlel meg, ame# Bíztató jelek, kis változások éppúgy történtek, mint meg- lyek nem két perc alatt jönnek meg.
térések, döntések. A falu egyre rendezettebb, több a virág,
# Hitoktatás. 4 éve végzem. 3 és fél éven át azon gondolművelt kert, felújítgatott ház. A múltkor a polgármester
sóhajtott fel, hogy még nincs jelen a drog Kürtösön. Vol- kodtam, hogy minden hittanóra után, hogy most kéne abbahagyni. A Szentlélekre hagyatkoztam, aki azt súgta: még
tak próbálkozások, de Isten megóvta ezt a falut.
nem tettél meg mindent értük. A legtöbb energiámat idén
# Ugyanakkor az alkohol még óriási probléma… A fiata- ebbe fektettem. Az iskolában a gyerekekről új képet kaplok között is vannak már rendszeresen alkoholfogyasztók, tam. Az elmúlt fél évben sorra értek be a gyümölcsök.
nem beszélve arról, hogy a bálok, bulik, szilveszter alkalEgyütt imádkozom a gyerekekkel.
mával a gyerekek is isznak.
# A kapcsolati misszió híve vagyok. Hiszem, hogy a kapcsolatnak van a legnagyobb ereje, a személyes bizonyságté3) Látszat – valóság (imádság)
Amikor az ellenségeink ócsárolnak. Amikor a hízelgők di- tel számít a legtöbbet. Ezért is látom óriási értéknek, hogy
újra és újra eljöttök Budapestről, a Felsőerdősorból is Kürcsérnek. Ez a misszió elképzelhetetlen imádság nélkül.
Imádság közben látod a valóságot. Mert az a valóság, amit tösre! Míg a kitartás próbája alatt vagyunk, már akkor bízhatunk abban, hogy a növekeKrisztus keresztjénél látsz. Az a valóság, amit a Szentlélek
dést Isten adja. Isten adja a növilágosságában látsz meg. Ott látod meg a bűnt és ott látod
vekedést.
Magától terem a föld!
meg a szenvedést, a másik ember megkötözöttségét, és
néma kiáltását. Ott látod meg, Krisztus szeretetét, amellyel
keresi az elveszettet, ott látod meg, hogy nem reménytelen
a helyzet. Sokszor énekeljük: Isten nem mond le rólad. Ott
látod meg, hogy mire vagy elhívva. Az elmúlt 9 évben, de
főleg az elmúlt 3 évben többször imádkoztam könnyek
között Kürtöspuszta miatt. Úgy hiszem, hogy Isten kegyel-3-
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