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2017. év Igéje: 
 

„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.” 
Ez 36,26a
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2017-os esztendő munkaterve 
 Alkalom Időpont Helyszín Szolgálattevő/Felelős  

1.  Reformációi emlékünnepség 2017. január 6. Budapest Zsarnai Krisztián megvalósult 
2.  Ökumenikus sorozat 2017. február 6-9. Kálmánháza Zsarnai Krisztián megvalósult 
3.  Konfi-Kisifi-Ifi együttlét 2017. február 10. Mandabokor Kiss Máté/Zsarnai Krisztián megvalósult 
4.  Gyülekezeti férfi csendeshét 2017. február 12-17. Biatorbágy Zsarnai Krisztián megvalósult 
5.  Ifi-Konfi csendeshétvége 2017. február 24-26. Sima ifj. Veczán László megvalósult 
6.  Gyülekezeti férfi csendeshét 2017. március 5-10. Biatorbágy ifj. Veczán László megvalósult 
7.  Böjti sorozat 2017. március 13-17. Mandabokor Ittzés István nem valósult meg 
8.  Egyházkerületi missziói nap 2017. április 1. Bátonyterenye Zsarnai Krisztián megvalósult 
9.  Gyülekezeti asztalközösség 2017. április 8. Mandabokor Veczánné Edó, Makszim Tímea megvalósult 
10.  Országos Esperesi értekezlet 2017. április 25. Mandabokor Zsarnai Krisztián megvalósult 
11.  Családos hétvége 2017. május 5-7. Sima Zsarnai Krisztián megvalósult 
12.  Evangélizáció 2017. május 18-21. Mandabokor Győri János Sámuel megvalósult 
13.  Ifjúsági pünkösdi csendesnap 2017. június 5. Biatorbágy Kiss Máté megvalósult 
14.  Jubiláns konfirmandusok köszöntése 2017. július 2. Mandabokor Zsarnai Krisztián megvalósult 
15.  Ifjúsági csendeshét 2017. július 9-14. Sima ifj. Veczán László megvalósult 
16.  Rádiós istentisztelet (Kossuth rádió) 2017. július 9. Mandabokor Zsarnai Krisztián megvalósult 
17.  Gyermek-napközis tábor 2017. július 17-21. Mandabokor Zsarnainé Nóra/Bellus Szilvi megvalósult 
18.  Családi nap 2017. szeptember 9. Mandabokor Zsarnai Krisztián megvalósult 
19.  Házasság vasárnapja 2017. október 1. Mandabokor Endreffy Géza megvalósult 
20.  Gyülekezeti asztalközösség 2017. október 8. Mandabokor Veczánné Edó, Makszim Tímea megvalósult 
21.  Reformációi Ünnepség 2017. október 31. Budapest,  Zsarnai Krisztián megvalósult 
22.  Csendesnap 2017. november 11. Mandabokor ifj. Pocsai Sándor nem valósult meg 
23.  Gyülekezeti férfi csendeshét 2017. november 12-17. Biatorbágy Zsarnai Krisztián megvalósult 
24.  Egyházmegyei/gyülekezeti ifjúsági hétvége (12-19) 2017. november 17-19. Piliscsaba Zsarnai Krisztián megvalósult 
25.  Egyházmegyei/gyülekezeti ifjúsági hétvége (17-30) 2017. november 24-26. Piliscsaba Kiss Máté elmaradt 
26.  Ádventi sorozat 2017. nov. 30 - dec. 3. Mandabokor Verasztó János (Győri János) megvalósult 
27.  Az egyházi esztendőben elhunytakra emlékezés 2017. december 3. Mandabokor Zsarnai Krisztián megvalósult 
28.  Az egyházi esztendőben elhunytakra emlékezés 2017. december 10. Bálintbokor/Kálmánháza Zsarnai Krisztián megvalósult 
29.  Gyermekkarácsony 2017. december 16. Mandabokor Zsarnai Krisztián megvalósult 
30.  Az egyházi esztendőben elhunytakra emlékezés 2017. december 17. Felsősima Zsarnai Krisztián megvalósult 
31.  Ifjúsági szilveszter 2017. december 31. Mandabokor Zsarnai Krisztián megvalósult 
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V. körzet területén lévő alkalmak 
 ALKALOM HELYSZÍN NAP IDŐPONT MEGJEGYZÉS 

1.  Baba-Mama alkalom Mandabokor Hétfő 10:00 Minden 2. hétfőn 
2.  Hittanóra (szeptembertől) Kálmánháza Szerda 10:40 iskolai 
3.  Hittanóra (szeptembertől) Kálmánháza Szerda 11:35 iskolai 
4.  Hittanóra (szeptembertől) Kálmánháza Szerda 12:30 iskolai 
5.  Bibliaóra  Mandabokor Szerda 18:00 Minden hónap 2. és 4. szerda 
6.  Imaalkalom Mandabokor Péntek 17:30 Minden héten 
7.  Ifjúsági óra Mandabokor Péntek 18:00 Minden héten 
8.  Istentisztelet Kálmánháza Szerda 11:00 Havonta 1 alkalom (idősek klubja) 
9.  Istentisztelet Kálmánháza Vasárnap 8:30 Minden 1. és 3. vasárnap 
10.  Istentisztelet Felsősima Vasárnap 13:00 Minden hónap 3. vasárnapján 
11.  Istentisztelet Bálintbokor Vasárnap 8:30 Minden hónap 2. vasárnapján 
12.  Istentisztelet Mandabokor Vasárnap 8:30 Minden hónap 1-4. vasárnapján 
13.  Gyermek-istentisztelet Mandabokor Vasárnap 8:30 Minden hónap 1-4. vasárnapján 

Nagytemplomi körzetben lévő alkalmak 
14.  Bibliaóra Nyíregyháza Hétfő 17:00 Minden héten 
15.  Istentisztelet Nyíregyháza Szerda 18:00 Havonta 1 alkalom 
16.  Megbeszélés Nyíregyháza Péntek 8:30 Minden héten 
17.  Konfirmációs óra Nyíregyháza Péntek 15:00 Minden héten 
18.  Istentisztelet Nyíregyháza Vasárnap 8:00 és 10:00 Havonta 1 vasárnap 
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2017-es esztendő lelkészi jelentése 

 

Nagyon gyorsan mögénk került a 2017-es jubileumi esztendő. 

Valóságosan éljük meg évről-évre azt a zsoltáros Igét: „10Életünk ideje 

hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb 

részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha 

repülnénk.” Zsolt 90,10. Valóban, mintha elrepült volna az előző év 

is. Nagyon nehéz néhány hónap van mögöttem is, és nagyon hálás 

vagyok azért, hogy a gyülekezet hordozott imádságban a családommal 

együtt. Sok örömteli eseménynek lehettünk részesei 2017-ben is. A 12 

hónapra 31 programot tűztünk ki, amelyből 28 (90 %) valósult meg. 

Igyekeztünk minden korosztály számára lelki alkalmakat szervezni, s 

voltak olyan programok is, amelyekkel több generáció számára 

kívántunk együttlétet biztosítani (gyülekezeti asztalközösség, családi 

nap, családos hétvége stb.). Évről-évre lehet tapasztalni, hogy a 

gyülekezeteink közösségében egyre többen vannak olyanok, akik jó 

szívvel végeznek szolgálatot és a gyülekezetek építésében 

szorgalmasan részt vesznek. A különböző szolgálati területekért 

vannak felelősök, akik koordinálják a feladatokat, valamint 

szolgatársak, akik a szolgálatokba be vannak vonva. Jó látni, hogy a 

rendkívüli leterheltségek mellett sokan vannak, akik fáradoznak a 

gyülekezet közösségéért, pénzt, időt, energiát nem kímélve hoznak 

áldozatot, hogy növekedjék Isten országa és erősödjenek a 

gyülekezetek. 

Különleges helyzet alakult ki az év elején, s ezt hadd osszam 

meg bizonyságtételként. 2016. november 23-án a körzeti presbiteri 

ülésen az a döntés született, hogy nem sűrítjük az istentiszteletek 

számát Mandabokorban. Mindenki érvelt a saját véleménye szerint, 

amelyet tudomásul is vettem. Így Mandán minden 1. és 3. vasárnapján 

maradt az istentisztelet. Heteken keresztül többünkben békétlenség 

volt, s valami belső szorongattatás váltotta ki bennem (bennünk), hogy 

lépjünk ebben a kérdésben annak ellenére, hogy a presbitérium 

másképpen döntött. Nem gondolom, hogy helyes szembe menni a 

presbitérium döntésével, de akkor úgy éltük meg ifj. Veczán Lacival is 

– természetesen minden következményt és felelősséget vállalva –, hogy 

Isten helyezte szívünkre ezt a kérdést és az a belső szorongattatás is 

Tőle van, így született meg az a döntés kettőnkben, hogy legyen mind 

a négy vasárnap istentisztelet:  
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1. vasárnap Úrvacsorás istentisztelet 

2. vasárnap Istentisztelet az ifjúság szolgálatával 

3. vasárnap Családi IstenTisztelet 

4. vasárnap Laikus istentisztelet 

Visszatekintve örülök, hogy a presbitérium nem számonkéréssel vette, 

hanem jó szívvel fogadta el ezt a döntést. Mára kiderült, hogy az Úr 

adta ezt a szorongattatást és a gyülekezet javát szolgálta ez a döntés. Ez 

több mindenben is megmutatkozott. Nem csökkent, hanem megmaradt 

a gyülekezetbe járók száma, sőt egyre többen kapcsolódnak be a 

gyülekezet életébe. Megmutatkozik abban is, hogy a perselypénz 74 %-

al nőtt az előző évhez képest Mandabokorban. Ez számokban azt 

jelenti: 

 2016 2017 

I. félév (1-6. hó) 310 150 Ft 496 810 Ft 

II. félév (7-12. hó) 301 900 Ft 568 900 Ft 

Összesen 612 050 Ft 1 065 710 Ft 

 

Hálás vagyok az Úrnak, hogy tenyerén hordoz bennünket és több 

mindent kapunk, mint amit megérdemelnénk.  

A januári hónapban kezdetét vette a jubileumi esztendő 

ünnepsorozata. Így vehettünk részt többekkel a Művészetek 

Palotájában a reformáció emlékév nyitó alkalmán. Gyönyörű ünnep 

volt, méltó körülmények között lehettünk együtt a gyülekezet néhány 

tagjával. A hónap 2. vasárnapjára szerveztük meg a „Keresztelés 

vasárnapját”, amikor is az előző naptári évben keresztelt gyermekeket, 

szülőket és keresztszülőket 

családjaikkal együtt hívtuk meg 

az istentiszteletre. Megáldottuk 

őket és megerősítettük Istennek 

és a gyülekezetnek tett 

fogadalmukban. Az Aliansz 

évkezdő estén szolgálhattam, lehettem együtt a szolgatestvérekkel. A 

Püspöki Hivatalban volt rádiós istentisztelet egyeztetés, ugyanis a 

tervek között az szerepelt, hogy a Mandabokori Gyülekezetből 

szeretnék élő adásban közvetíteni az istentiszteletet. Ezzel 

kapcsolatban sok hasznos információt osztottak meg.  
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Februárban Kálmánházán tartottuk a szokásos ökumenikus 

imahetet. Nagyon hálás vagyok azért, hogy nagyon szoros kapcsolatot 

ápolhatok a más felekezetű pap – és lelkésztestvérekkel.  

Február 12-től 17-ig Biatorbágyon voltam férfi csendeshéten, 

ahová a gyülekezetből is jöttek velem férfitestvérek. Ifjúsági 

csendeshétvégére mentünk 

Simára a fiatalokkal és a 

konfirmandusokkal a 24-i 

hétvégén. Sok áldást 

tapasztalhattunk meg az 

együttlétben, ahol fiatalok 

erősödhettek meg az Úr 

Jézus iránti elköteleződésükben, és a szolgálói közösségben is 

tapasztalhattuk az Ő jelenlétét. Mindeközben a nyírteleki 

gyülekezetben a lelkészválasztást elindítva több presbiteri és 

közgyűlési alkalmon kellett részt vennem. 27-28-án hivatásgondozó 

napokon vettem részt Balatonszárszón.  

Március hónap egy nagyon 

szép eseménnyel kezdődött 

Mandabokorban. A Hibján 

házaspár 50 éves házassági 

évfordulójára a szűk család 

megtöltötte az imaházat és egy 

szép, megható ünnepen vehettünk együtt részt. Március 5-től 10-ig férfi 

csendeshéten szolgálhattam, majd 25-én szolgálói csendesnap volt 

Biatorbágyon. Még ebben a hónapban Piliscsabán volt missziói 

bizottsági ülésem is. Sajnos félreértések miatt elmaradt a böjti sorozat, 

amelynek nagy hiányát éreztük. 

Április hónapban sokunkat megrendített az egyházközség 

korábbi felügyelőjének, Veczán Zolinak hosszú, elhúzódó betegség 

után bekövetkezett halála. Sokunkat megrendített az ő előre menetele, 

de a gyászban, a részvétben nagyon sokan a család mellé álltak, s ez 

megmutatkozott a búcsú-istentiszteleten való részt vevők számában is. 

A gyülekezettel egyházkerületi missziói napon vettünk részt Aszódon. 

Április 9-re szerveztünk egy rendhagyó alkalmat Mandára, ahol az 
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istentiszteletet követően 

gyülekezeti asztalközösség 

volt. A gyülekezet tagjaival 

együtt ebédeltünk, 

beszélgettünk, játszottunk. 120 

fővel igazán családiassá tettük 

ezt a hagyományteremtő programot. A hónap végén az Országos 

Esperesi Értekezlet helyszínét a Mandabokori Gyülekezet biztosította, 

ahol az ország számos pontjáról érkeztek esperesek egész napos 

megbeszélésre. Virágvasárnap 

az ifjúsággal szolgálhattunk a 

nagytemplomi gyülekezet 

húsvéti ünnepségén. 

Április hónapban több rosszullét 

miatt a feleségem helyettesített a 

gyülekezeti alkalmakon. 

 Májusban családos 

hétvégén voltunk a 

gyülekezettel Simán. Nagyon 

sok gyermek és házaspár vett 

részt a hétvégén. Bozorády 

Zoltán lelkész végezte az igei 

szolgálatot és az ifjúság 

néhány tagja vigyázott a piciny gyermekekre. Olyan sok áldást 

tapasztalhattunk meg a három napos együttléten, hogy szeretnénk 

hagyományt teremteni a 

gyülekezetben ennek a szép 

programnak. 18-21. között 

evangélizációt szerveztünk Orbán 

Attila szolgálatával. Hála legyen az 

Úrnak, estéről-estére megtöltöttük 

az imaházat és sokan, másokat is 

hívogattak az alkalomra. A hónap 

végén konfirmációi vizsga volt az 

V. körzetben, illetve konfirmációi 
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istentiszteleten vettünk részt 16 gyermekekkel és 4 felnőttel az V. 

Körzetből a nagytemplomban. A hónap utolsó vasárnapján „papás-

babás-mamás” együttlétet szerveztünk, ahol a kisgyermekes 

családokkal grilleztünk a gyülekezetben. Májustól esperesi vizitáció 

indult az egyházmegyében, ahol 7 gyülekezetet és 2 intézményt 

látogattunk meg és a számvevőszékkel ellenőriztük a működésüket. 

Kisvárdán részt vehettem egy holokauszt megemlékezésen a kisvárdai 

zsinagógában Somos Péter Zsidó Hitközség titkárának meghívására. A 

hónap utolsó napján (05.31-06.01.) Bodrogkeresztúrra vihettem 2 

napos együttlétre az egyházmegye lelkipásztorait.  

Június elején Biatorbágyra 

mentünk pünkösdi csendesnapra 

közel 20 fiatallal, amelyet egy 

délutáni budapesti kirándulással 

kötöttünk össze. Másnap 3 napos 

országos lelkészkonferencián 

vettem részt Balatonszárszón. Folytattam az esperesi vizitációkat a 

gyülekezetekben (Nagycserkesz, Nyírtelek). A Kölcsei Gyülekezetben 

voltam GAS szószékcserén, így jöhetett a mandabokori gyülekezetbe 

Tóth Attila lelkipásztor is igét hirdetni. Budapesten voltam missziói 

bizottsági ülésen, majd egy lelkészkollégám, Széll Bulcsú temetésén 

kellett részt vennem. Bagolyirtáson voltam kerületi esperesi 

értekezleten, majd a Debreceni Református zsinati ünnepségén vettem 

részt, ahol a Magyar Református Egyház fennállásának 450 éves 

jubileumát ünnepelték. Még ebben a hónapban ifi-konfi grillpartit 

rendeztünk a gyülekezetbe, 

ezzel is közelebb kívántuk 

hozni a két korosztályt és 

célunk, hogy a gyülekezetben 

tartsuk a fiatal konfirmandus 

korosztályt. 

Július első vasárnapján 

a jubiláns konfirmandusokat 

köszöntöttük Mandabokorban. 

A hónap elején lázasan 

készültünk Mandabokorban a 

rádiós istentiszteletre. 

Hihetetlen fegyelmezettségről tett tanúbizonyságot a gyülekezet. Jó 

volt látni a gyülekezet lelkesedését, összeszedettségét az 

istentiszteleten. Sajnos a technikai okok miatt nem tudta a Kossuth 
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rádió teljes egészében élőben 

közvetíteni az alkalmat. Másnap 

azonban bocsánatot kérve teljes 

egészében felvételről újra 

közvetítették. Aznap délután 40 

fiatallal utaztunk Simára ifjúsági 

táborba, ahol egy egész héten át együtt voltunk, tanulmányoztuk Isten 

drága Szavát. A hét összehozta a 

fiatalokat, megerősítette a 

szolgálói közösséget és hitben 

megerősödve térhettünk haza. Két 

napra rá kezdődött a napközis 

tábor 103 gyermekkel, közel 30 

segítővel. Hihetetlen erőfeszítést, odafigyelést igényelt a hét, de Isten 

megőrzött bennünket. Hatalmas 

felelősség ennyi gyermeket 

lekötni, összetartani, de a 

gyülekezeti tagok és a fiatalok 

csodálatos módon helyt álltak. 

Hála legyen ezért az Úrnak és 

köszönet mindenkinek, akik bármilyen módon 

hozzátettek a héthez. Nagy örömünkre szolgált, 

hogy a mandabokori gyülekezet nagytermébe 

klímákat szereltethettünk, mely komfortosabbá 

teheti az alkalmakon való részvételt. Esperesi 

vizitációt folytattam ebben a hónapban is. 

Augusztus első napjai a rengeteg adminisztrációról szólt, hiszen 

az ifjúsági tábor, a napközis tábor és a klíma szerelésének 

adminisztratív részét kellett a gazdasági vezetővel leegyeztetnem. 

Nagy örömünkre elkészült a nagytermet és a kistermet elválasztó 

üvegfal is. 4-én az orosz püspök látogatta meg gyülekezetünket egészen 

váratlanul, köszönhetően egyik 

ifjúsági tagunknak, Rusin Diának 

orosz kapcsolataiért. A püspök 

annyira el volt ragadtatva a 

gyülekezettől, hogy komolyabb 

terveket szeretne szövögetni a 

kapcsolatápolás tekintetében. A debreceni lelkészkollégát 

búcsúztattam el elnöktársammal, Márföldi Istvánnal 6-án. Ezután 

másfél hetes szabadságon volt a családommal. 19-én és 20-án több 
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állami ünnepségen szolgáltam és vettem részt, majd 21-től a 

feleségemmel Wittenbergbe voltam hivatalos, ahol a Magyarországi 

Evangélikus Egyház reformációi jubileumi ünnepségsorozata és a 

magyar napok programja került megrendezésre. A hónap „zárásaként” 

a Kossuth Gimnázium tanévnyitó istentiszteletén szolgálhattam. 

Szeptember elején lázasan készültünk a Mandabokorban 

megrendezésre kerülő 

Családi napra, mely 

immáron hagyománnyá vált 

a gyülekezetben. Kb. 400 

gyermek és fiatal, családos 

és idős vett részt a különböző 

programokon. A gyülekezeti tagok összefogása, szolgálatkészsége 

nélkül nem lehetett volna ilyen színvonalon megszervezni ezt a nagy 

rendezvényt. Az Úr évről-évre áldássá teszi ezt az együttlétet és a 

visszajelzések alapján érdemes erre anyagi forrásokat keresni. 10-12-

én országos esperesi értekezleten vettem részt Révfülöpön. Missziói 

bizottsági ülésem volt Budapesten, majd az Országos 

Romaszakkollégium évnyitóján vettem részt Miskolcon. Szeptember 

17-én hálaadó istentiszteletet tartottunk, hiszen már 5 éve, hogy a 

mandabokori imaház alapjait letettük. A másik ünnep, legalábbis mi így 

éljük meg, hogy Isten 10 évvel ezelőtt helyezett ki bennünket a 

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségbe. Ezért hálaadással tartozunk 

az Úrnak és a gyülekezetnek 

egyaránt. Ezen az örömünnepen 

szentelhettük fel azt az 

emléktáblát, melyen az V. körzet 

területén szolgáló lelkészek 

nevei emlékeztetik a 

gyülekezetet a hálaadásra.  

A Nyírteleki Evangélikus Gyülekezetbe megválasztott lelkészt, 

Malik Pétert iktattam be 17-én lelkészi hivatalába. 23-án a városi 

Tirpák napok hétvégén az 

ifjúsággal vonultunk ki a 

Kossuth térre. Sajnos a program 

lebonyolítását a heves esőzés 

megnehezítette, de szépen helyt 

állt az ifjúság a viszontagságos 

időjárás ellenére. A Kölcsei Gyülekezetben 24-én hálaadó 

istentiszteleten szolgálhattam. A 25-i héten több gyülekezetben is 
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folytattam az esperesi vizitációkat. A hónap utolsó szombatján 

egyházmegyei presbiteri napot tartottunk Nagycserkeszen, amelyen 

gyülekezetünkből is több presbiter részt vett. Áldásos együttlét volt 

mindannyiunk számára.  

Október első 

vasárnapján „Házasság 

vasárnapján” Endreffy Géza 

budaörsi lelkész szolgált 

Kálmánházán és a 

Mandabokorban. Hálásak 

vagyunk, hogy sok házaspár 

fogadta el meghívásunkat és szép 

együttléten vehettünk részt.  

Aznap családos grillezést 

szerveztünk a mandabokori 

gyülekezetben családosok 

számára. Másnap, hétfőn a 

nagytemplomi gyülekezetben volt 

tanévnyitó grillparti a 

bibliaórásokkal. Jó volt együtt lenni ilyen szabadabb körülmények 

között. Október 5-én a Parlamentben vettem részt Reformációi 

ünnepségen. A hónap második vasárnapján gyülekezeti asztalközösség 

volt Mandán, amely rendkívül nagy 

„sikernek” örvendett a gyülekezet 

közösségében. Újra megtöltöttük 

vasárnap délután az imaházat és jó 

volt együtt lenni egész nap. Magyar 

Nemzeti Roma Platform tanácskozáson vettem részt 

Hajdúböszörményben a hónap közepén. Október 14-én többekkel 

voltunk együtt országos evangélizáción a Deák téren. Hálaadó 

ünnepségen voltunk együtt a 

nagytemplomban, hiszen 1786. 

október 22-én, 231 éve szentelték fel 

az evangélikus nagytemplomot. 

Minden év októberében 

csendesnapot tartunk a gyülekezetben, ahol most többek között a 

fiatalok szolgálatával egybekötve adtunk hálát elődeink fáradságos 

munkájáért. Esperesi értekezleten voltam Budapesten, majd a 

református nyíribronyi Gyülekezetben szolgálhattam reformációi 
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sorozaton. A Megyeházán reformációi megemlékezésen határozatba 

foglalták, hogy Nyíregyháza városa életében meghatározó szerepet 

töltött be a tirpák evangélikusság. Ezen a rendhagyó eseményen 

szolgálhattam a közgyűlés előtt. A 100 éves Zrínyi Gimnáziumban – 

melyet elődeink evangélikus leánygimnáziumként alapítottak – ünnepi 

alkalmon vettem részt. Október 31-én a gyülekezettel együtt 

ünnepeltünk, s adtunk hálát a 

Reformációi ünnepségen, a 

Budapest Sportarénában. Nagyon 

meghitt, örömteli esemény volt. 

Aznap este fáklyásfelvonulás volt 

Nyíregyházán, ahol a protestáns 

gyülekezeti tagok, lelkipásztorok mentek a református templomtól az 

evangélikus templomig, ahol Istentiszteleten adhattunk hálát a 

reformációért, Isten megújító munkájáért. 

A novemberi hónap meglehetősen zsúfolt volt. Az első héten az 

Északi temetőben szolgáltam a „malenkij robotra” elhurcoltak 

megemlékezésén. November 4-én könyvbemutatón vettem részt, ahol 

a kálmánházi evangélikusságot bemutató könyvről beszélt az író, Nagy 

Tamás. November 5-én emlékeztünk a Kálmánházi Templom 75 éves 

felszentelésére. Ezen a szép 

alkalmon a korábbi lelkészek, 

Bozorády Zoltán, Bozorády 

Zoltánné, Labossa László 

szolgáltak a liturgiában és Szalay 

Tamás hirdette Isten Igéjét. 

Megható volt a gyülekezetben olyan 

lelkészekkel együtt lenni, akik 

éveken, évtizedeken keresztül 

szolgáltak a gyülekezetben. Majd 

aznap délelőtt még Szalay Tamás 

hitvesével együtt szolgált a 

mandabokori gyülekezetben is. 

Az alkalom után gyülekezeti 

tagokkal ott maradva együtt 

ebédeltünk és élményeket 

meséltek a testvérek Tamás 

bácsiékkal kapcsolatban. Másnap a Megyei Levéltárban vettem részt 

reformációi ünnepségen. Egyházkerületi közgyűlés volt a püspöki 

hivatalban, majd délután a Magyarországi Evangélikus Egyház 
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reformációi jubileumi év záróünnepén vehettem részt. 12-14-én a 

nagytemplomi gyülekezetben szolgáló munkatársakkal voltam 

Bodrogkeresztúron. Közben 13-án 

a megyében szolgáló református 

és evangélikus lelkészek, és a 

településeken dolgozó 

polgármesterek között 

hirdethettem Isten Igéjét. 

November 17-19-én a 

konfirmandusokat és az ifjúságot 

vittem Piliscsabára, ifjúsági 

hétvégére. 20-án, Budapesten 

missziói 

bizottsági 

ülésem volt, 

másnap kerületi esperesi értekezleten vettem részt 

Bonyhádon. A Mandabokori Gyülekezetben 

ádventi sorozatot tartottunk Győri János Sámuel 

szolgálatával, amely ismét nagyon lélekemelő volt 

és a gyülekezet számára sokat jelentett az estéről-estére való igei 

tanulmányozás.  

Decemberben örömünnep 

volt az imaházban, mert 

gyülekezetünk hűséges tagját, 

Merkovszki Évát oltár elé 

vezették, s együtt adhattunk hálát 

a gyülekezet közösségében. 3-án 

ádventi gyertyagyújtáson szolgáltam Kálmánházán és Nyíregyházán is. 

A Zsidó Hitközség meghívására 

Hannuka gyertyagyújtáson vehetem 

részt Somos Péter meghívására. A 4-

től kezdődő ádventi sorozatot 

tartottam a nagytemplomi 

gyülekezetben Zakariás próféta 

könyvéből. Ezekben a napokban 

már lázasan készültünk a 

gyermekkarácsonyra, ahol közel 

60 gyermeket és fiatalt vontunk 



                 Lelkészi jelentés 
                                                                                          2018. február 8. 
 
 
 

14 

be a különböző szolgálatokba és készítettük fel feleségemmel együtt a 

gyermekeket. 16-án Mandabokorban egy gombostűnyi hely nem 

maradt a gyermekkarácsonyi ünnepségen. Örömteli eseményt jelentett 

ez mindannyiunk számára. 

Másnap a fiatalokkal a 

nagytemplomi karácsonyi 

ünnepségen szolgálhattunk. A 18-

i héten összesen 14 karácsonyi 

ünnepségen szolgálhattam vagy 

vehettem részt. Többek között 

börtönben, Kálmánházán, Felsősimán, 

iskolákban, óvodában és az Élim 

Szeretetotthonban. Karácsonyi ünnep 

előtti napokban az ifjúság a kórházban 

szolgált Melich Mihály 

kórházlelkész vezetésével. Nagyon 

megrendítő, de áldásos szolgálatot 

végeznek a fiatalok évről-évre. Az év 

utolsó napján gyülekezeti 

közösségben búcsúztattuk el az évet és úrvacsorai közösségben adtunk 

hálát a 2017-es esztendőért.  

Meg kell említenünk azt a fontos szolgálatot, melyet 

gyülekezetünkből többen felvállalnak hétről-hétre és olyan hűségesen 

végeznek, az élelmiszerosztást. 2017-ben összesen 5260,5 kg 

élelmiszer került kiosztásra. Köszönöm, hogy több család (Palicz, 

Barta, Bálint, Veczán, Szegedi, Melich) hétről-hétre végzik ezt oly 

nagy szeretettel.  A gyülekezeteinkben (Manda, Felsősima) folyó 

gyermekmunkáról sem szabad 

megfeledkeznünk, melyet Dankó 

Dóri, Bellus Szilvi, Gál Krisztina, 

Zsarnainé Nóra olyan hűségesen 

végeznek alkalomról alkalomra. 

Köszönet illeti a fiatalokat, akik 
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hétről-hétre az istentiszteleteken a liturgiai szolgálatokat végzik, 

színdarabokat írnak, bizonyságot tesznek, hogy a gyülekezet erősödjék 

és ők maguk is közelebb kerülhessenek az élet Urához. Hálás vagyok a 

presbiterekért és a képviselőtestületi tagokért is, akik minden 

istentiszteleten a „lekció-olvasás” 

szolgálatát vállalták. Sokan 

szolgálnak önfeláldozó módon, 

köszönöm a sok segítséget nekik 

is. Nagyon nehéz év van 

mögöttem / mögöttünk, de 

köszönöm, hogy végig mellettem álltak és támogattak abban a 

szolgálatban, amibe az Úr beleállított. Különösen hálás vagyok, hogy a 

gyülekezet teljes egészében támogatott engem, mindenben együtt 

tudtunk működni, s különös szeretettel hordozza gyengeségemet és 

erőtlenségemet. Mindenfajta szolgálatom mögött pedig ott van drága 

feleségem, a családom, akik sokat nélkülöznek, de szeretetükkel, 

türelmükkel hordozzák a gyülekezetekben végzett szolgálatomat. 

Köszönöm feleségemnek, aki a 4 gyermek nevelése, otthoni teendők 

mellett a baba-mama alkalmakat, a gyermekfoglalkozásokat, a 

napközis tábor szervezését és a gyermekkarácsonyi műsorban a 

gyermekek betanítását szeretettel végzi. Nélküle nem tudnám a 

gyülekezetben végzett szolgálatokat elvégezni. Hálás vagyok a 2017-

es esztendőért, a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségért, s az V. 

körzetért. Kérem az élet Urát, hogy bocsásson meg nekem minden 

olyan bűnt, amellyel megbántottam Őt, vagy megbántottam a 

gyülekezeti tagokat, s nem úgy szóltam, nem úgy szolgáltam, ahogy az 

Őhozzá méltó lenne. Mindenért Istené legyen a dicsőség! 

Statisztikák: 
 Nyíregyháza Kálmánháza Mandabokor Bálintbokor Felsősima Összesen 

Temetés 23 2 0 0 0 25 

Esküvő 6 0 1 0 0 7 

Keresztelő 10 1 11 0 0 22 

Konfirmáció 16 gyermek 

4 felnőtt 

0 0 0 0 20 

Látogatás 37 8 84 9 4 142 

 

Kérem jelentésem elfogadását! 

    Köszönettel: Zsarnai Krisztián 

 

Nyíregyháza-Mandabokor, 2018. február 8. 


