Körzeti Konferencia Jelentés
Miskolc, 2018. február 26.

TISZTELT SZUPERINTENDENS, TISZTELT KÖRZETI KONFERENCIA,
KEDVES TESTVÉREIM AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSBAN!

1. BEVEZETÉS, KÜLDETÉSNYILATKOZAT
Az elmúlt években egyházunk munkabizottságait tömörítő Missziós Tanács egy új munkára hívta
a körzeteket. Kiadványaival és kihívásaival arra ösztönözte közösségeinket, hogy tudatosan gondolják át erősségeiket és gyengeségeiket. Majd a lehetőségeiket kihasználva és a veszélyekre
odafigyelve fogalmazzák meg missziós célkitűzéseiket, azaz gyülekezeti stratégiájukat. A többi
körzettel együtt a miskolci, kistokaji és alsózsolcai közösség is elkezdte ezt a munkát. Ha nem is
azzal a céltudatossággal, vagy a MT által kívánt lelkesedéssel, de tudatosabban kezdtünk el gondolkodni céljainkról, és a rendelkezésünkre álló emberi és anyagi forrásainkról. A folyamat azonban újabb feladatokat tartogatott, és az idei piliscsabai elöljáró konferenciára el kellett készítenünk a körzet ún. küldetésnyilatkozatát. A küldetésnyilatkozat az előzőeknek mintegy az
„egyenes következménye”, kibontása volt.
Három megjegyzést engedjenek meg elöljáróban: (1) Mivel körzetünk nagyon összetett: Miskolc,
Kistokaj és Alsózsolca szinte három teljesen különböző közösség, ezért a küldetésnyilatkozatunk
konkretizálása a három gyülekezet testvériségének a feladata lesz. (2) A jelenlegi küldetésnyilatkozat egy vázlat, egy tervezet, amelyet a közösség – ha úgy dönt – akár el is vethet, hogy egy
újat írjon, de azonosulhat is vele. (3) Fontos lenne a következő időszakban erre újra és újra
visszatérni, átgondolva és – amennyiben szükséges – kiegészítve annak tartalmát.
A küldetésnyilatkozathoz kapcsolódó jelszavunk a következő: „Itt Isten Országa épül…” Ez a
cím, ez a jelszó két fontos gondolatot tömörít: (1) A körzetben az elmúlt években és az ideiben
is az épületeinknek és az építkezésnek fontos szerepe van. A jelszavunk azonban arra hívja fel –
elsősorban a mi – figyelmünket, hogy a keresztények küldetése nem épületek felhúzása (mégha
szükség van templomokra és épületekre), nem szervezetek felépítése (mégha szükség van presbitériumra/elöljáróságra és pénzügyi tervek elkészítésére), hanem elsősorban Isten Országának
terjesztése és építése. (2) Arra való rácsodálkozás, hogy bennünk, közöttünk és főként: körülöttünk Isten Országa épül. Épül akkor, amikor új emberek jelennek meg közöttünk, és szeretettel
fogadjuk őket. Amikor új helyzetben találjuk magunkat, mint gyülekezet és képesek vagyunk
helytállni. De épül akkor is, amikor személyesen otthonunkban, munkahelyünkön és környezetünkben éljük meg az Istennel való kapcsolatunk örömeit. Jelszavunk tehát: „Itt Isten Országa
épül…”

Jézus sok példázatot mond Isten országáról, és azon gondolkodtam, hogy melyik jellemző leginkább a mi közösségünkre, melyik példázat segíthet bennünket abban, hogy a mi utunkat megtaláljuk. Az Isten országáról szóló jézusi példázatok közül közösségünkhöz legközelebb talán az
áll, amelyet Jézus így kezd: „Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre” Mt 22,1-2
A jelszavunk és a jézusi példázat alapján így szól küldetésnyilatkozat tervezetünk: Isten szeretetének közelébe hívunk embereket, hogy az Ő igéje és a vele való közösség során együtt formálódjunk Krisztushoz hasonlóvá. Akik hozzánk betérnek, azokat nem küldjük el üres kézzel.
Inkább segítünk nekik abban, hogy megtalálják a helyüket a gyülekezet közösségében, lehetőséget teremtünk nekik is a szolgálatra, hogy bátorságot nyerjenek ők is arra, hogy másokat
hívjanak. Hisszük, hogy Isten országa nem csak közöttünk, hanem bennünk is jelen van. Ezáltal
a környezetünkben való személyes (pl. munkahely, család, iskola, stb.), vagy közösségi (pl. ökumenikus, aliansz istentiszteleti alkalmak, a kórus hangversenyei és fellépései) jelenlétünkkel
szeretnénk Isten „levelei lenni, amelyet ismer és olvas minden ember.”
A következő két pontban elsőként szeretnék visszatekinteni az elmúlt esztendőre, majd a küldetésnyilatkozatunk fényében arról gondolkodni, hogy milyen lehetőségekkel és kihívásokkal szembesülhetünk a 2018/19-es esztendőben.
2. VISSZATEKINTÉS
Alsózsolca: (1) A templomépület fenntartását nagy kihívásként fogalmaztuk meg. Az elmúlt
évben egy gázszámla kapcsán a zsolcai elöljáróság elé vittük a gyülekezet anyagi ügyeit. Miközben megerősítettük a rendszeres adakozás fontosságát, megfogalmaztuk, hogy ezt a nagy épületet ez a közösség nem képes egyedül fenntartani. Az egyházzal közösen gondolkodtunk a továbbiakról. Örömteli dolog történt: egy tanfolyam indult, amelynek a templom két terme adott
otthont. Ez a rendszeres bevétel pedig sokat segített abban, hogy a gyülekezet és a körzet anyagi
stabilitása megmaradjon. (2) A közfoglalkoztatásban jelen levő testvérek. 4, később 6 fővel
folytattuk, de úgy tapasztaltuk, hogy a magasabb létszám túlzó volt, ezért október elejétől újra
4 fővel folytattuk a munkát. Most márciustól lehetőség kínálkozik 1 fő karbantartót is felvennünk,
aki akár a körzet egészében segíthetne az épületek kapcsán kisebb-nagyobb feladatokban is. (3)
Országos vagy nagyobb programok vendégül látása. Több ilyen esemény is volt a gyülekezetben, kezdve az amerikaiak látogatásától, az országos hálaadónapon keresztül az adventi evangelizacioig. A gyülekezeti kórus és a közösség lelkésze több helyre is hivatalos volt. Néhány hete
éppen az országos protestáns roma napokon szolgáltak. (4) Az iskolai hittanoktatás folytatása
és a lelkileg érzékenyebb (nem feltétlenül a tehetségesebb) gyermekeknek a korosztályos
egyházi programokba való bekapcsolása. Pl.: konfitábor, ifjúsági tábor, stb. Az elmúlt évben
1-1 alkalommal ez részben megvalósult.
Kistokaj: (1) A „keresőkkel” való kapcsolat megerősítése és közösségbe plántálásuk, valamint
a hittanosokkal és családjaikkal való kapcsolatok megerősítése. Úgy érzem, hogy egy kegyelmi
időszakot el még a kistokaji közösség, mert növekszik. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy évtizedes szolgálatok és kapcsolatok érnek be, másrészt pedig annak, hogy a közösség elég stabil
ugyanakkor felszabadult arra, hogy új betérőket fogadjon be. Az elmúlt évben ez a következő
további okoknak köszönhető: (a) kapcsolattartás szinte valamennyi korosztállyal (iskolai hitoktatás, családi foci, színvonalas istentisztelet, rendszeres látogatás, szociális étkeztetés, személyes
kapcsolatok). (b) A jóhír és a programokra való meghívás továbbadása egyre bővülő csatornákon.

(c) A különböző korosztályok számára szervezett rendszeres programok, amelyek egyben kapcsolódási pontok is. (2) A falu életébe való bekapcsolódás az ökumenikus vagy istentiszteleti
jellegű alkalmakon túl is. Három ilyen programunk is volt idén: április 28. – május 1. Konfitábor,
és június 6-11. amerikai önkéntesek az általános iskolában és a kápolnában. Valamint az Egyházzenei tanfolyamunk. Jó tapasztalatokkal és kapcsolatokkal. (3) A kápolnának és környezetének
közösségbaráttá tétele. Három lépésben határoztuk meg tavaly: első lépés – fűtéskorszerűsítés.
Második lépés – altemplom felújítása (festés, szennyvízelvezetés, stb.) Harmadik lépés – kert
(filagória, bútorok, esetleg „terjeszkedés”). Az első két lépést végezhetjük el idén.
Miskolc: (1) Gyermekek és fiatalok között levő munka. A meglevő gyermekfoglalkozások mellett ősszel újabb konfirmandus csoport indult. A fiatalokból egy ificsoport alakult meg, de még
nem sikerült rendszeressé tenni a találkozókat, pedig igény lenne rá. (2) Zenei élet. Az Esterházy
kórus szolgálata az istentiszteletek mellett az Aliansz és az Ökumenikus imaalkalmakon és a
Miértt fesztiválon is rendszeressé kezd válni. Ezek mellett pedig több meghívásnak is eleget téve
két kórusfesztiválon, valamint az adventi városi koncerten is felléphettünk az avasi diákok részvételével. (3) Imaélet és diakóniai szolgálat. A rendszeres imaórákból kinőve a karácsony előtti
héten egy 40 órás imaláncot, most a nagyböjti időszakban pedig 40 napos imaláncot szervezett
két testvérünk. Közel 30 testvér kapcsolódott be a 40 napos imádságba, ahol napi szinten, szinte
egész nap könyörögnek a gyülekezetünk és egyházunk szolgálataiért. A diakóniai szolgálat során
idős és beteg testvéreinket sem szerettük volna magukra hagyni, látogatás, „szállítás” és telefonhívások segítségével figyeltünk életükre.
3. KÜLDETÉSÜNK A KÖZEL ÉS A TÁVOLABBI JÖVŐ KAPCSÁN
A küldetésnyilatkozatunk alapján gyülekezetenként szeretném röviden megfogalmazni azokat a
témákat, amelyekre látásom szerint a közeli és a távolabbi jövő kapcsán fokozottabb figyelmet
kell majd fordítanunk.
Alsózsolca: (1) a gyülekezetben az elmúlt esztendőben több, mint 10 hitvalló tagot vettünk fel.
Az új vezetőségbe pedig egy 25 év alatti fiatal is beválasztásra került. Ezzel kapcsolatban fontosnak látom, hogy a gyülekezetben megerősödjön az a mag, akik anyagilag és a szolgálat terhének hordozásában is képesek arra, hogy felelősséget vállaljanak. A lelkész is segítségre és
támogatásra szorul, ezért a meglevő hűséges munkatársakon túl, újabb szolgálók képzése és
szolgálatba állítása is fontos teendő lesz az elkövetkezendő években. Szolgálat alatt nem az
igehirdetést és igemagyarázatot értem elsősorban, hanem azt a lelkületet, amely készen áll azt
a helyet és azt a szolgálatot elvállalni a közösségben, amelyet Isten jelöl ki a számára, és amelyre
abban a helyzetben az egyháznak szüksége van. (2) fontos, hogy a közösség – bár a templommal
kapcsolatos kiadások túlnőnek rajtuk, és a testvérek anyagi helyzete nem mindig stabil – megerősödjön anyagilag. Nem szükséges nagy összegeket adni, néha a kisebb, de rendszeres adományok sokkal többet érnek. Ebben a rendszeres adakozáson túl, a termek bérbeadása, valamint
a visszafogott költekezés is sokat segíthet. Ebben az évben – ha minden a tervek szerint halad –
a gyülekezetnek még egy kis megtakarítása is lehet, amely segíthet abban, hogy egy esetleges
magasabb számla kifizetése se jelentsen gondot. (3) A gyermekek között végzett szolgálat áldásait a gyülekezet is élvezi. Fontos lenne azonban – és ebben a lelkész, a gyermekmunkások és a
fiatalok között szolgálók felelőssége nagy – odafigyelni azokra a gyermekekre és fiatalokra,
akikre a jövő gyülekezetét építhetik, és akik a jövő gyülekezetét építhetik Alsózsolcán. Segítség lehet számukra az, ha van valaki, aki bevezeti őket a gyülekezet életébe és szolgálatába.

Különösen is odafigyelve arra a néhány személyre, akik akár lelki vagy lelkészi pályára is indulhatnak. (4) A gyülekezet az elmúlt években megerősödött, és olyan szolgálatokat is vállalt,
amely már túlmutatott önmagán. Pl. megszervezte az országos hálaadónapot, koncertet adott
a debreceni református fesztiválon, vagy szolgált az országos protestáns romacsendesnapon Budapesten. Újabb meghívások és kihívások is előttük állnak az idei évben (pl. Sárszentlőrinc, metodista roma konzultáció).
Kistokaj: Szinte újra felsorolhatnánk a tavalyi év célkitűzéseit, hiszen ugyanolyan aktuálisnak
tűnnek, mint tavaly. (1) Az idei évben a kistokaji közösség legnagyobb kihívása az lesz, hogy a
gyülekezetben jelenlevő sokféle korosztály felé egyszerre szolgáljon. Olyan lehetőségeket kínálva számukra korosztályonként és közösen, amelyekbe be lehet kapcsolódni, és amelyekre hívogatni is lehet. Nem minden esetben szükséges a kápolnában gondolkodnunk, hiszen akár az
iskola színházterme, akár a sportpálya sokféle lehetőséget kínál a közös programokra. Mivel az
egyház lelki közösség is, ezért a lelki megújulásban és elköteleződésben is a testvérek segítségére kell lennünk. Itt jelenleg két csoport körvonalazódik, akik felé szolgálatunk van: (a) idős,
beteg, magányos emberek. Látogatás, kísérés, szállítás, gondoskodás és bátorítás. Többen közülük valaha egyházba járó, vallásos emberek voltak. Lelki megújulásuk és elköteleződésük –
bármilyen felekezetűek is legyenek – a mi felelősségünk is. (b) Fiatal családok. Közösségünkhöz
jelenleg 2-3 ilyen család tartozik, de a hittanosok még ennél is többen vannak. Mivel ezek a
családok elég legfoglaltak (sport, zene, különórák, stb.), ezért a közösségnek türelmesnek és
rugalmasnak kell lenni velük kapcsolatban. A közös barkácsdélutánok és focizások mellett a szülők lelki életét megerősítő alkalmakra is sort keríthetnénk (pl. családi istentiszteletek, házaskör,
olyan előadások, amelyek a hitbeli nevelésben adhatnak tanácsokat, stb.) Az elköteleződésben
az is segíthet, ha a miskolc-kistokaji közösség nagyobb programjaira is meghívást kapnak (pl.
kirándulások, gyülekezeti hétvége, stb.). Türelem, tapintat és érzékenység: ez a helyes hozzáállás a velük való kapcsolat tovább formálásában. (2) Az épület és környezete. Ebben van teendőnk a következő esztendőkben. Idősebb testvéreinknek, akik hűségesen végezték az épület
rendben tartását segítségre van szükségük. Évente 2 alkalommal közös takarítást is szervezünk,
amelyben a fiatalabbak segítségét is igénybe vettük. A jövő útja az, ha minél többen otthonunkként tekintünk a kápolnára, és felelősséget vállalunk a rendben tartásáért.
Miskolc: (1) Az idei lelkészi jelentésbe végre beleírhatom azt, hogy a gyülekezet számára ez az
év az építkezés éve lesz. Az isteni gondviselést különleges módon élhetjük át ebben az esztendőben. Bár szakemberek végzik a munka nagy részét, de a mi imádságainkra és jelenlétünkre is
nagy szükség lesz. Itt szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik az alapkőletételnél, a
régi épület bontásánál és az új tervezésénél bármilyen kisebb vagy nagyobb feladatban segítettek. Jézus mondja: „Aki inni ad nektek egy pohár vizet azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony
mondom nektek, hogy el nem marad a jutalma.” Mk 9,41 (2) A miskolci gyülekezet egy maroknyi
közösség, de ereje abban van, hogy rendszeresen időt szakítanak arra, hogy találkozzanak. Ha
valaki huzamosabb ideig hiányzik, valaki felhívja, meglátogatja, vagy „elhozza” a közösségbe. A
következő évben ezt a kohéziót lesz fontos még inkább megerősíteni. Miskolc nagyváros, így a
mindennapok könnyen „elsodornak” embereket a családias közösségtől. A hétköznapok ritmusa
nem igazán engedi meg azt, hogy olyan hétközi alkalmakat tartsunk, amely a közösség valamennyi tagja (főként a tanulók és dolgozó testvérek) számára elérhető volna. Ugyanakkor ott van
a tagokban a vágy és a készség, hogy a gyülekezet életébe napi szinten bekapcsolódjanak. Erre
jó példa a böjti időszakban megszervezésre kerülő imalánc, amelybe mindenkinek lehetősége
volt bekapcsolódni.

A miskolci közösség a hétköznapokban „virtuális” közösség, amely igényli a kapcsolattartást.
Esetleg egy levelezőcsoport, egy zárt facebook csoport elindítása a hétköznapokban is lehetőséget adna a kommunikációra. Mindemellett közösen kell átgondolnunk azt, hogy igényli-e a gyülekezet a hétköznapi találkozókat. Ha igen, akkor mikor és milyen jellegű találkozót. (3) Az idei
év nem csupán az építkezés, hanem a tervezés éve is lesz. Át kell gondolnunk közösen, hogy
milyen jellegű rendszeres és különleges alkalmakat szeretnénk tartani majd az új épületünkben.
Ezek lehetnek gyülekezeti alkalmak, evangélizációs-missziós alkalmak, ökumenikus és kulturális
jellegű programok, stb. De már ebben az esztendőben fontos lenne ezeket átgondolnunk, hogy
az új helyszín, milyen új programoknak adhatna otthont. (4) Új épület, új szolgálatok és megújuló közösség. Idén Húsvétkor egy fiatal tagfelvételére kerül sor a miskolci gyülekezetben, aki
ebben a misszióban és közösségben képzeli el szolgálatát. Lelkészként ebben az évben lehetőséget adok majd arra, hogy aki szeretné elkötelezni magát a gyülekezet (metodista egyház) mellett, az tagfelvétel keretében megtehesse. Ez egyfajta szándéknyilatkozatként is szolgálhatna a
helyi misszióban. Arra is lesz lehetőség, hogy azok, akik korábban váltak egyháztaggá, megújíthassák szövetségüket Istennel és a közösség szolgálatában. Ebben a szolgáló közösségben pedig
a közös találkozóknak és közös gondolkodásnak fontos szerepet szánnék.
4. KÖSZÖNET
Végezetül szeretném megköszönni helyi lelkész kollégámnak, a miskolci/kistokaji, valamint az
alsózsolcai laikus elöljáróknak, a konferenciai küldötteinknek, a miskolci vezetőségnek, valamint
a miskolci és kistokaji pénztárosoknak és pénztárellenőröknek az együttmunkálkodás készségét.
Köszönet a szolgálóknak: legyen szó a liturgia, kórus vagy ifjúsági zenei vezetéséről, az igehirdetői szolgálatban való helyettesítésről, az imaóra vezetéséről. Köszönet a gyermekek és a fiatalok között munkálkodóknak, és mindazoknak, akik templomainkat és közösségi tereinket felügyelik, rendben tartják és takarítják. Külön köszönet feleségemnek és gyermekeimnek türelmükért és szeretetükért. És valamennyi testvéremnek, akik a közösség életében részt vettek,
lelki és anyagi támogatásukért. Isten áldjon meg bennünket a következő esztendőben is!
Miskolc, 2018. február 26.
Kovács Zoltán Mihály, lelkész

