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2016. év Igéje: 

 

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.” 
Ézs 66,13

 

 

 



                 Lelkészi jelentés 
                                                                                                2017. január 24. 
 
 
 

2 

2016-os esztendő munkaterve 
Alkalom Időpont Helyszín Szolgálattevő/Felelős  

1. Keresztelés vasárnapja 2016. január 17. Mandabokor Zsarnai Krisztián megvalósult 

2. Ökumenikus sorozat 2016. február 1-4. Kálmánháza Zsarnai Krisztián megvalósult 
3. Gyülekezeti női csendeshét 2016. február 7-12. Biatorbágy Zsarnainé Urbán Nóra nem valósult meg 

4. Ifjúsági csendesnap 2016. február 14. Budapest/Pesterzsébet Zsarnai Krisztián megvalósult 

5. Gyülekezeti ifjúsági hétvége (12-19) 2016. február 12-14. Piliscsaba  ifj. Veczán László nem valósult meg 

6. Gyülekezeti ifjúsági hétvége (17-30) 2016. február 19-21. Piliscsaba ifj. Veczán László megvalósult 

7. Böjti sorozat 2016. február 22-26. Mandabokor Ittzés István megvalósult 

8. Ifjúsági alkalom a Görögszállásiakkal 2016. február 26. Mandabokor ifj. Veczán László 
nem tervezett, de 
megvalósult 

9. Evangélizáció 2016. április 14-17. Mandabokor Monty Taylor megvalósult 

10. Ifjúsági pünkösdi csendesnap 2016. május 16. Biatorbágy ifj. Veczán László magvalósult 
11. Gyülekezeti ifjúsági hétvége (12-19) 2016. május 20-22. Piliscsaba ifj. Veczán László nem valósult meg 

12. Gyülekezeti ifjúsági hétvége (17-30) 2016. június 3-5. Piliscsaba ifj. Veczán László nem valósult meg 

13. Jubiláns konfirmandusok köszöntése 2016. június 19. Mandabokor Zsarnai Krisztián nem valósult meg 
14. Tanévzáró ifjúsági csendeshét 2016. július 3-8. Sima ifj. Veczán László megvalósult 
15. Gyermek-napközis tábor 2016. július 18-22. Mandabokor Zsarnainé Nóra/Bellus Szilvi megvalósult 

16. Ifjúsági testvérgyülekezeti látogatás 2016. július 27-augusztus 3. Nyíregyháza Zsarnai Krisztián megvalósult 
17. Családi hétvége 2016. augusztus 26-28. Bodrogkeresztúr Zsarnai Krisztián nem valósult meg 

18. Gyülekezeti ifjúsági hétvége (17-30) 2016. augusztus 26-28. Piliscsaba ifj. Veczán László nem valósult meg 

19. Ifjúsági szolgálat 2016. augusztus 27. Tállya ifj. Veczán lászló 
nem tervezett, de 
megvalósult 

20. Családi nap 2016. szeptember 10. Mandabokor Zsarnai Krisztián megvalósult 

21. Családi nap 2016. szeptember 17. Kálmánháza Zsarnai Krisztián megvalósult 
22. Házasság vasárnapja 2016. október 16. Mandabokor Bozorády András megvalósult 
23. Gyülekezeti férfi csendeshét 2016. október 9-14. Biatorbágy Zsarnai Krisztián megvalósult 

24. Csendesnap 2016. november 12. Mandabokor Malik Péter Károly megvalósult 
25. Egyházmegyei/gyülekezeti ifjúsági hétvége (12-19) 2016. november 18-20. Piliscsaba Zsarnai Krisztián megvalósult 

26. Egyházmegyei/gyülekezeti ifjúsági hétvége (17-30) 2016. november 25-27. Piliscsaba ifj. Veczán László megvalósult 
27. Az egyházi esztendőben elhunytakra emlékezés 2016. december 4. Mandabokor Zsarnai Krisztián megvalósult 
28. Ádventi sorozat 2016. december 5-8. Mandabokor Orbán Attila megvalósult 

29. Az egyházi esztendőben elhunytakra emlékezés 2016. december 11. Bálintbokor/Kálmánháza Zsarnai Krisztián megvalósult 
30. Gyermekkarácsony 2016. december 17. Mandabokor Zsarnai Krisztián megvalósult 
31. Az egyházi esztendőben elhunytakra emlékezés 2016. december 18. Felsősima Zsarnai Krisztián megvalósult 

32. Ifjúsági szilveszter 2016. december 31. Mandabokor Zsarnai Krisztián megvalósult 
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V. körzet területén lévő alkalmak 
 ALKALOM HELYSZÍN NAP IDŐPONT MEGJEGYZÉS 

1.  Baba-Mama alkalom (szeptembertől) Mandabokor Hétfő 10:00 Minden 2. hétfőn 

2.  Hittanóra (szeptembertől) Mandabokor Kedd 9:00 óvodai 

3.  Hittanóra (szeptembertől) Felsősima Kedd 9:45 óvodai 

4.  Hittanóra (szeptembertől) Kálmánháza Kedd 10:40 iskolai 

5.  Hittanóra (szeptembertől) Kálmánháza Kedd 11:35 iskolai 

6.  Hittanóra (szeptembertől) Kálmánháza Kedd 12:30 iskolai 

7.  Hittanóra (szeptembertől) Kálmánháza Szerda 10:00 óvodai 

8.  Hittanóra (szeptembertől) Kálmánháza Szerda 10:40 iskolai 

9.  Hittanóra (szeptembertől) Kálmánháza Szerda 11:35 iskolai 

10.  Bibliaóra  Mandabokor Szerda 18:00 Minden hónap 2. és 4. szerda 

11.  Imaalkalom Mandabokor Péntek 17:00 Minden héten 
12.  Ifjúsági óra Mandabokor Péntek 18:00 Minden héten 
13.  Istentisztelet Kálmánháza Szerda 11:00 Havonta 1 alkalom (idősek klubja) 

14.  Istentisztelet Kálmánháza Vasárnap 8:30 Minden 1. és 3. vasárnap 

15.  Istentisztelet Felsősima Vasárnap 13:00 Minden hónap 3. vasárnapján 

16.  Istentisztelet Bálintbokor Vasárnap 8:30 Minden hónap 2. vasárnapján 

17.  Istentisztelet Mandabokor Vasárnap 8:30 Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 

18.  Gyermek-istentisztelet Mandabokor Vasárnap 8:30 Minden hónap 1. és 3. vasárnapján (Dankó Dóra és Bellus Szilvi) 

19.  Gyermek-istentisztelet Felsősima Vasárnap 13:00 Minden hónap 3. vasárnapján (Dankó Dóra és Dankó Barbara) 

Nagytemplomi körzetben lévő alkalmak 

20.  Istentisztelet (júniusig) Nyíregyháza Hétfő 7:45 Havonta 1 alkalom (Általános iskola) 

21.  Bibliaóra Nyíregyháza Hétfő 17:00 Minden héten 

22.  Bibliaóra (FIFA) Nyíregyháza Hétfő 18:00 Minden 2. hétfőn 

23.  Istentisztelet Nyíregyháza Szerda 18:00 Havonta 1 alkalom 

24.  Megbeszélés Nyíregyháza Péntek 8:30 Minden héten 

25.  Konfirmációs óra Nyíregyháza Péntek 15:00 Minden héten 

26.  Istentisztelet Nyíregyháza Vasárnap 8:00 és 10:00 Havonta 1 vasárnap 
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2016-os esztendő lelkészi jelentése 

 

Az esztendő utolsó körzeti presbiteri ülésén két megállapításra 

jutottunk: az év programokban rendkívül zsúfolt volt, de nem tudnánk 

olyan alkalmat mondani, amit elhagynánk a következő esztendőben. 

Ez a megállapítás azt is jelentette, hogy minden olyan cél, melyet ki-

tűztünk magunk elé az év elején és megvalósult, az nagyon sok áldást 

hordozott és a gyülekezet javát, épülését szolgálta.  Több olyan alka-

lom is megrendezésre került, mely a korábbi években nem volt, s be-

vezetésével szerettünk volna hagyományt teremteni.   A fent tervezett 

rendkívüli alkalmak 72%-a megvalósult. Hálás a szívem, hogy sokan 

kiveszik a részüket különböző szolgálati területeken a szolgálatokból, 

a munka fáradalmaiból. Többen időt, energiát, anyagi hozzájárulást 

nem kímélve fáradoznak a gyülekezet építésén.  Köszönet illeti a test-

véreket, de mindezek ellenére úgy mondjuk ezt, hogy közben az Igére 

is tekintünk: „Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami köte-

lességünk volt.” Lk 17,10 

Visszatekintve, szomorúsággal töltött el az a tény, hogy a 

2016-os esztendőben lényegesebben kevesebbet tudtam látogatni, 

mint a korábbi években. Ennek oka azzal magyarázható – bár ez nem 

lehet kifogás –, hogy jelentősen megnőttek az adminisztratív terhek és 

a hittanórák számának fokozatos növekedése is, időt vesz el a gyüle-

kezeti látogatástól.  Sajnos egyelőre kevésbé látni a hittanórák gyü-

mölcseit a gyülekezetben, de bízom abban, hogy hosszú távú „befek-

tetésként” idővel megtérül a rájuk „fordított” idő és energia. A januári 

hónap csendesen telt el. Nagy örömünk volt, hogy a 2014-ben beveze-

tett „Házasság vasárnapja” után 2016-os esztendőben bevezetettük a 

„Keresztelés vasárnapját”, 

amikor is az előző naptári év-

ben keresztelt gyermekeket, 

szülőket és keresztszülőket, 

családjaikkal együtt hívjuk 

meg az istentiszteletre, meg-

áldjuk és megerősítjük Istennek és a gyülekezetnek tett fogadalmuk-

ban őket. Ebben a hónapban többször kellett a debreceni gyülekezet-

ben szolgálnom, illetve a lelkészválasztást levezényelnem. Révfülö-

pön az egyház jövőjét, színgazdagságát több napos együttléten kellett 

megvitatnunk. A tönkrement székek huzatát nagy gyülekezeti össze-

fogással húztuk át több szombaton keresztül. 
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Februárban lázasan ké-

szült a gyülekezet és az ifjúság a 

Hibján család esküvőjére 

Mandabokorban. Örömmel töltött 

el bennünket, hogy az imaház 

ilyen örömteli eseményeknek is 

helyet adhat. 14-én egy nagy ifjúsági csapattal egy egész napos 

együttléten szolgálhattunk a 

Pesterzsébeti Gyülekezetben, 

Itt több színdarabot adtunk elő, 

énekeltünk, bizonyságot tehet-

tünk. Ezen a napon kezdődött 

férfi csendeshét Biatorbágyon, 

ahol az esti sorozaton szolgálhattam. Ebben a hónapban került meg-

rendezésre Kálmánházán az ökumenikus imahét, mely jelzi, hogy na-

gyon jó kapcsolatot ápolhatunk a társegyházakkal, pásztoraikkal. 4 

napon keresztül lehettünk együtt más-más templomban, szolgálhat-

tunk egymás gyülekezeteiben. 

Zimányi József vezette „Ébredési kör” alkalmain rendszeresen szol-

gálhattam. Havonta egyszer rendeztek nálunk együttlétet, ahol a 

mandabokori gyülekezet biztosította a helyszínt. Örülünk annak, hogy 

a gyülekezetből is többen részt vettek hónapról-hónapra.  

A böjti időszak kezdetén már megszokott módon 

Mandabokorban 5 estén keresztül volt böjti sorozat 

Ittzés István szolgálatával. Nagy örömünkre esté-

ről-estére megtöltöttük az imaházat. Minden este 

bizonyságtételek is elhangozhattak, hogy a szemé-

lyes hitrejutás, az Úrral való élés, az Ő útján való 

járás hogyan mutatkozik meg 

életükben. A hónap utolsó napja-

in a Debreceni Svetits Katolikus 

Gimnáziumban szolgáltam 3 na-

pon keresztül lelki gyakorlaton a 

fiatalok között.  

Márciusban sok egyházmegyei és közegyházi alkalmam volt. Egy-

házmegyénk területén élő gyülekezetek presbitériumait látogattam 

végig, illetve több püspöki és missziói bizottsági egyeztetésen is részt 

kellett vennem.  Ebben a hónapban tudtuk meg, hogy megnyertük az 

Országos Egyháztól a tetőtér-beépítésre a kért pénz. 
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Áprilisban megkezdtük a tetőtér be-

építésének építkezési folyamatát, a 

beruházó kiválasztását, a bútorok és 

az 

egyéb szükséges dolgok megvásár-

lását. A szokásos májusi 

evangélizációt családi okok miatt 

áttettük áprilisra, melyen Monty Taylor szolgált 4 napon keresztül.    

Májusban közel 40 fiatallal 

Biatorbágyon vettünk részt az 

OKIT-on. Közben már lázasan ké-

szültünk a finn fiatalok fogadásá-

ra. Örültünk annak, hogy a gyüle-

kezet és a családok nagyon sokat 

fáradoztak az előkészületi munkákban. Ifi-Konfi nap volt 20-án, pén-

teken azzal a céllal, hogy a konfirmandusokat odaszeressük a gyüle-

kezetbe, illetve összebarátkoztassuk az ifisekkel és beintegráljuk őket. 

Több alkalommal kellett Pesten jár-

nom bizottsági üléseken és esperesi 

értekezleteken vettem részt.  A hónap 

végén volt a konfirmációi vizsga, 

melyen 21 gyermek tette le a vizsgát.  

Júniusban egyházmegyei presbiteri csendesnapon vettünk 

részt a gyülekezet presbitereivel Debrecenben.  Elkészült a tetőtér, így 

a férfitestvérekkel a bútorokat összeszereltük és elhelyeztük benne. 

Sok teendő volt a tetőtérrel kapcsolatban, hálásak vagyunk, hogy szé-

pül lelki hajlékunk és ez is a gyülekezet javát szolgálhatja.  

Az egyházmegye lelkészeivel és családjaikkal Erdélyben tölt-

hettünk el néhány napot közösen kikapcsolódádunkra.  

Tóth Orsolya esküvőjének, szeretetvendégségének adott helyet 

a Mandabokori Gyülekezet.  
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Júliusban ifjúsági tábort 

szerveztünk Simára, ahol közel egy 

hétig lehettünk együtt és tölthettünk 

el feledhetetlen napokat. Örültünk 

annak, hogy sokan szolgáltak a fia-

talok közül, s valóban átélhettük azt, 

hogy nem csupán „fogyasztói” fiatalokról van szó, hanem „szolgálói 

közösségről”. Több gyülekezeti taggal vehettünk részt a Közép-

Európai Keresztyén Találkozón és Missziói Napon Budapesten. Nagy 

örömünkre szolgált, hogy rengeteg gyermek jelentkezett a napközis 

táborba. Ezért az elhelyezés problémáit orvosolandó, a gyülekezeti 

férfiak összefogásából valósulhatott meg egy nagyon szép filagória. 

Óriási áldozatot hoztak a test-

vérek, s örülünk annak, hogy ez 

is hosszú távon a gyülekezet 

javát szolgálhatja. A hónap kö-

zepén indulhatott el a napközis 

tábor, melynek résztvevői lét-

számát 100 főre kellett limitál-

ni, de sokan kerestek meg, hogy legyen két hét és próbáljuk meg a 

kapacitást növelni. Úgy gondolom, felelősségünk tudatában azt kell, 

hogy mondjuk, ennél nagyobb létszámot nem szabad befogadnunk, 

mert nagyon nagy fele-

lősség és nagy feladat 

ennyi gyermeket lefog-

lalni, játszani velük és 

biztonságos körülmé-

nyeket megteremteni 

számukra. Hálás a szí-

vem, hogy mind a fiatalok, mind a gyülekezet tagjai erőn felül vállal-

tak szolgálatot a lebonyolításban. Alig lélegeztünk fel, a következő 

héten már jött is a finn delegáció. Nagyon sok háttérmunka, előkészü-

let előzte meg a finnek fogadását, s ezúton is szeretném megköszönni 

a rengeteg áldozatot, a sok segít-

séget. A finn lelkészek, fiatalok 

a mai napig nagyon hálásak az 

itt töltött napokért. Többször is 

elmondták, hogy ez a hely egy 

picinyke „ékszerdoboz”, s meg-

ajándékozottaknak érezték magukat azzal, hogy nálunk tölthettek egy 
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hetet. A magyarok vendégszeretetét nagyra értékelték, ezért külön 

köszönet jár a gyülekezet tagjainak.  

Augusztusi hónap a fáradalmak „kiheveréséről” szólt. Nagyon 

sok program volt az elmúlt hónapban, s készülnünk kellett a szeptem-

beri programokra is. A hó-

nap végén lelkészkonferen-

cián vettem részt Balaton-

szárszón, majd 27-én Tály-

lyán szolgáltunk a fiatalok-

kal. Nagy hatással volt a 

színdarab a jelenlevőkre.   

Szeptember elején három napos esperesi értekezleten vettem 

részt Révfülöpön, majd a 

kálmánházi családi napot szer-

veztük. Legnagyobb sajnála-

tunkra néhány fő vett csak részt 

a Családi napon, így végig kell 

gondolni, hogy van-e értelme 

külön szervezni családi napot Kálmánházára. Akik szeretnének részt 

venni a családi napon, természetesen becsatlakozhatnak a 

mandabokori együttlétbe. A következő héten a mandabokori családi 

napot szerveztük, ahol nagyon sok feladat hárult az önkéntesekre, a 

gyülekezetre. Újra nagyon összetartóan, együttműködve és hatéko-

nyan tudtuk megszervezni és lebonyolítani a családi napot, ahol több 

mint négyszázan voltak fiatalok, gyermekek, családosok és idősebbek 

egyaránt. 

Októberben hálaadó istentiszteletre 

gyűlhettünk össze, ahol Dr. Fabiny Tamás 

püspök Úr szolgálatával hálát adtunk az 

úrnak a tetőtér beépítéséért. Itt szomorúan 

kell megjegyeznünk, hogy nagyon kevés 

mandasi, bokortanyasi testvér osztozott eb-

ben a hálaadásban. Ennek oka – reméljük – 

a sok program, ami mögöttünk volt már. Ebben a hónapban férfi 

csendeshéten vettünk részt 7-en Bia-

torbágyon. Jó volt látni, hogy a férfi-

testvérek szívében hogyan dolgozik az 

Úr. Gyülekezetünk féri tagjaival eb-
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ben a hónapban teljesen befejeztük a filagóriát, a mennyezetet és a 

festést csináltuk meg. A házasság vasárnapján Bozorády András lel-

kész szolgált, s örültünk annak, 

hogy ez az alkalom továbbra is 

sok áldást hordoz a gyülekezet-

ben. A hónap végén reformációi 

ünnepségen szolgáltunk a fiata-

lokkal Encsen.  

 

Novemberben egy-

házmegyei konfirmandus 

csendesnapot szerveztünk 

Mandabokorban. Közel 40 

gyermekkel lehettünk együtt 

az egyházmegyéből. Hagyo-

mányteremtő céllal szerveztük meg 

a gyülekezeti csendesnapot, melyen 

Malik Péter Károly lucfalvai lelkész 

szolgált. Nagy érdeklődéssel jöttek a 

testvérek, s közösen hallhattunk igei szolgálatokat: „Ha van Isten, ak-

kor miért van szenvedés, sírás, éhezés, háború” témakörében és be-

szélgethettünk csoportokban erről a nehéz és sokakat érintő témában.  

Egy busznyi fiatallal, köztük konfirmandusokkal mehettünk Pi-

liscsabára junior ifjúsági hétvégére. Élményekkel és lelkileg meggaz-

dagodva térhettünk haza az alkalomról. A következő hétvégén pedig 

az idősebb fiatalok menetek egy busszal Piliscsabára senior hétvégére. 

Több közegyházi alkalmon, esperesi értekezleten, közgyűlésen, pres-

biteri egyeztetéseken kellett részt vennem. November utolsó napjai-

ban a gyülekezet munkatársaival együtt mehettünk el Bodrogkeresz-

túrra közösségépítő alkalomra. 

 

 December elején ádventi sorozatot szerveztünk a mandabokori 

gyülekezetben, melyen Orbán Attila misszionárius szolgált igehirde-

téssel estéről-estére.  Újabb 

örömteli napon vehettünk részt, 

mikor a mandabokori gyüleke-

zet kántora kötötte össze az 

életét kedvesével, s ebben a 
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nagy örömben osztozhatott a gyülekezet is.  17-én gyermekkarácsonyi 

ünnepség volt, ahol közel 70-80 gyermek és fiatal szolgált az ünnep-

ségen és várakozáson felüli létszámban vettek részt családok. Az év 

utolsó napján a gyülekezet ifjúsága együtt búcsúztatta el az esztendőt, 

meghitt körben. 

Említést kell tennünk 

még az élelmiszerosztás szol-

gálatáról, melyet gyülekeze-

tünkben olyan hűségesen és 

alázatosan végeznek néhányan. 

2016-ban összesen 8125,39 kg élelmiszer került kiosztásra. Köszö-

nöm, hogy több család (Palicz, Barta, Bálint, Veczán, Szegedi, 

Melich) hétről-hétre végzik ezt oly nagy szeretettel.  A gyülekezete-

inkben (Manda, Felsősima) folyó gyermekmunkáról sem szabad meg-

feledkeznünk, melyet Dankó Dóri és Bellus Szilvi olyan hűségesen 

végeznek alkalomról alkalomra. Köszönet illeti a presbitereket és a 

képviselőtestületi tagokat is, akik minden istentiszteleten a „lekció-

olvasás” szolgálatát vállalták.   Meg kell említenünk Palicz Marika 

nénit, aki a téli időszakban minden nap jár fűteni az imaházba több-

ször is, hogy mi egészen komfortos körülmények között, melegben 

lehessünk. Sokan szolgálnak még a gyülekezetünkben önfeláldozó 

módon, köszönöm a sok segítséget nekik is. Hálás vagyok az Úrnak, 

hogy sok öröm és nehézség állhat mögöttünk a 2016-os esztendőben 

is. A nehézségek és küzdelmek ellenére Isten áldását, szeretetét ta-

pasztalhattam meg a szolgálataim során, s különösen hálás vagyok, 

hogy a gyülekezet teljes egészében támogatott engem. Mindenben 

együtt tudtunk működni, s különös szeretettel hordozza gyengesége-

met és erőtlenségemet is a közösség. Hálás vagyok a 2016-os eszten-

dőért és a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségért, s az V. körze-

tért. 

Kérem jelentésem elfogadását! 

 

Köszönettel: Zsarnai Krisztián 

 

Nyíregyháza-Mandabokor, 2017. január 24. 


