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2018. év Igéje: 

 

Isten mondja: 

„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.” 
Jel 21,6c
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2018-os esztendő munkaterve 
Alkalom Időpont Helyszín Szolgálattevő/Felelős  

1. Keresztelés vasárnapja 2018. január 14. Mandabokor Zsarnai Krisztián megvalósult 
2. Ökumenikus sorozat 2018. január 29 – február 1. Kálmánháza Zsarnai Krisztián megvalósult 

3. Férfi csendeshét 2018. március 4-9. Biatorbágy Zsarnai Krisztián megvalósult 
4. Böjti sorozat 2018. március 11-14. Mandabokor Végh Tamás megvalósult 
5. Gyülekezeti asztalközösség 2018. április 8. Mandabokor Veczánné Edó, Makszimné Tímea megvalósult 

6. Hálaadó istentisztelet (Szentelés 5. évfordulója) 2018. április 29. Mandabokor Gáncs Péter megvalósult 
7. Evangélizáció 2018. május 17-20. Mandabokor Ittzés István megvalósult 
8. Ifjúsági pünkösdi csendesnap 2018. május 21. Biatorbágy ifj. Veczán László megvalósult 

9. 
Gyülekezeti családos hétvége 2018. június 1-3. Bodrogkeresztúr ifj. Veczán László 

megvalósult másik idő-
pontban (09.21-23) 

10. Házaspári hét 2018. június 17-22. Biatorbágy Zsarnai Krisztián megvalósult 

11. Jubiláns konfirmandusok köszöntése 2018. július 1. Mandabokor Zsarnai Krisztián megvalósult 
12. Ifjúsági biciklitúra 2018. július 6-11. Balaton ifj. Veczán László megvalósult 
13. Gyermek-napközis tábor 2018. július 16-20. Mandabokor Bellus Szilvi/Zsarnainé Nóra megvalósult 
14. Családi nap 2018. szeptember 8. Mandabokor Zsarnai Krisztián megvalósult 
15. 

Testvérgyülekezeti találkozó 2018. október 5-7. Mandabokor Zsarnai Krisztián/Győri János 
megvalósult másik idő-
pontban (06.08-10) 

16. Házasság vasárnapja 2018. október 7. Mandabokor Győri János Sámuel megvalósult 
17. Gyülekezeti asztalközösség 2018. október 14. Mandabokor Veczánné Edó, Makszimné Tímea megvalósult 

18. Ifjúsági testvérgyülekezeti látogatás 2018. október 26-30. Mandabokor Zsarnai Krisztián megvalósult 
19. Egyházmegyei/gyülekezeti ifjúsági hétvége 2018. november 9-11. Piliscsaba ifj. Veczán László megvalósult 
20. Ádventi sorozat 2018. november 27-30. Mandabokor Monty Taylor megvalósult 

21. 
Az egyházi esztendőben elhunytakra emlékezés 2018. december 2. 

Kálmánháza 
Mandabokor 

Zsarnai Krisztián 
megvalósult 

22. Az egyházi esztendőben elhunytakra emlékezés 2018. december 9. Bálintbokor Zsarnai Krisztián nem volt elhunyt 
23. Gyermekkarácsony 2018. december 16. Mandabokor Zsarnai Krisztián megvalósult 
24. Az egyházi esztendőben elhunytakra emlékezés 2018. december 16. Felsősima Zsarnai Krisztián megvalósult 

25. Ifjúsági szilveszter 2018. 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 (szeptemberig) Kálmánháza Szerda 10:40 iskolai 

3.  Hittanóra (szeptemberig) Kálmánháza Szerda 11:35 iskolai 

4.  Hittanóra (szeptemberig) Kálmánháza Szerda 12:30 iskolai 

5.  Bibliaóra  Mandabokor Szerda 18:00 Minden hónap 2. és 4. szerda 
6.  Ifjúsági óra Mandabokor Péntek 18:00 Minden héten 
7.  Istentisztelet Kálmánháza Szerda 11:00 Havonta 1 alkalom (idősek klubja) 

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

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

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

11.  Istentisztelet Mandabokor Vasárnap 10:00 Minden hónap 1-4. vasárnapján 

12.  Gyermek-istentisztelet Mandabokor Vasárnap 10:00 Minden hónap 1-4. vasárnapján 

Nagytemplomi körzetben lévő alkalmak 

13.  Bibliaóra Nyíregyháza Hétfő 17:00 Minden héten 

14.  Istentisztelet Nyíregyháza Szerda 18:00 Havonta 1 alkalom 

15.  Megbeszélés Nyíregyháza Péntek 8:30 Minden héten 

16.  Konfirmációs óra Nyíregyháza Péntek 15:00 Minden héten 

17.  Istentisztelet Nyíregyháza Vasárnap 8:00 és 10:00 Havonta 1 vasárnap 
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2018-as esztendő lelkészi jelentése 

 

„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.” 

– év Igéje meghatározóvá vált számomra a gyülekezetben végzett szol-

gálatomban. Jó megtapasztalni, hogy évről-évre egyre többen szomjaz-

nak Isten Igéje iránt. Gyülekezeteink egyre nyitottabbak a közösség 

megélésére, a szolgálatokra, és évről-évre egyre nagyobb áldozatot is 

hoznak. Sok örömöt és próbatételt tudtunk együtt átélni, de Isten mind-

végig velünk volt és megtartott bennünket. A 2017-es esztendőhöz ké-

pest igyekeztünk csökkenteni a kiemelt gyülekezeti programjainkat 

(2017-ben 31 volt), de így is 25 „különleges” programot vállaltunk a 

munkatervbe a megszokott programokon túl, melyből csupán – és ez 

örömteli – egy nem valósult meg (Az egyházi esztendőben elhunytakra 

való emlékezés Bálintbokorban bár volt elhunyt, de Mandabokorba 

kérték az emlékezést). Jó volt megtapasztalni, hogy sokan vállalnak 

szolgálatot, jó szívvel végzik a rájuk bízottakat és évről-évre egyre töb-

ben érzik magukénak a gyülekezet közösségének építését. Visszate-

kintve elmondhatjuk, hogy szolgálói közösséggé alakult körzetünk 

gyülekezetei. Minden korosztályból vannak a fiataltól az idősebbekig, 

akik jó szívvel szolgálnak – ha kell, igei szolgálatot is vállalva – mind 

az istentiszteleteken, mind a hétköznapokban.  

A januári hónap-

ban a már hagyománnyá 

vált „Keresztelés vasár-

napjára” készültünk, ahol 

az előző esztendőben 

megkeresztelt gyermeke-

ket, szüleiket és kereszt-

szüleiket hívtuk az istentiszteletre és megerősítettük Isten és a gyüleke-

zet előtt tett fogadalmukban. Számomra mindig olyan megható ez az 

alkalom, hiszen szemmel látható a gyermekek fejlődése, növekedése, 

és a családok is jó szívvel fogadják a meghívásunkat, jól esik nekik, 

hogy gondolunk rájuk. 

A gyülekezet évkezdő sorozatán szolgálhattam I. Móz 21,1-7 

alapján, valamint az Aliansz évkezdő sorozatán vettem részt január első 

heteiben. Január utolsó teljes hetében a nyíregyházi ökumenikus ima-

hetén vettem részt, ahol a csütörtöki napon Lk 18,40b-42 alapján hir-

dethettem Isten Igéjét.  
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Megszervezésre került Kálmánházán az ökumenikus imahét a hó 

utolsó napjaiban, ahol Lk 18,35-43-ről prédikálhattam. Hálás a szívem, 

mert egy nagyon jó lelkészi közösség van ott, ahol sok mindenben szá-

míthatunk egymásra, tudunk őszintén beszélni örömökről és terhekről, 

számíthatunk egymásra, és emberileg is jó kapcsolatot ápolhatunk egy-

mással.  

 A hónap utolsó napján LMK-n (Lelkészi MunkaKözösség) vol-

tunk együtt az egyházmegye lelkészeivel Debrecenben. 

 Február első napjai-

ban „Missziói bizottsági” ülé-

sen voltam Budapesten, majd 

másnap „Gyülekezeti Elnök-

ségi Találkozón” vehettünk 

részt többen a gyülekezetből 

Miskolcon.  

Korábban nem volt rá példa, de ebben a hónapban meghívtak a 

Falumúzeumba „böllérfesztiválra”. Utólag azt mondom, emberi kap-

csolatépítésre jó volt, de másra nem. Méltatlan helyzetet teremtettek, 

mikor szolgálatunkat közvetlenül megelőzte a Bikinitől elénekelt „Ré-

szegen ki visz majd haza” ének, majd ezután felkonferálták a történelmi 

egyházak képviselőit, hogy osszák meg gondolataikat. A szervezőktől 

nagyobb odafigyelés jó lett volna, de szép gesztus, hogy legalább gon-

doltak ránk. 

A Mandabokori Imaház adott helyet az egyházmegyei „Fiatal 

Lelkészek Találkozójának” a hónap közepén. Az egyházmegyében 

szolgáló lelkészekkel, családtagjaikkal havi rendszerességgel jövünk 

össze, ápoljuk a kapcsolatokat, beszélgetünk örömökről és terhekről, 

olvasunk együtt Igét és imaközösségben is lehetünk egymással. Fel-

üdítő ebben a közösségben lenni, nekem is sokat jelent. 

A 19-ei héten Országos – és Kerületi esperesi értekezleten vol-

tam az Üllői úton, valamint a Püspöki Hivatalban, illetve LMK ülésünk 

volt az egyházmegyében a Kistemplomi gyülekezetben.  

A Mandabokori Imaház először (de nem utoljára, mert decem-

berben is volt) adott helyet temetésnek. Nagyon megindító volt a gyá-

szolókkal együtt átélni Isten vigasztaló szavát. 
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Márciusban „Férfi csendeshéten” vehettem részt több férfi 

gyülekezeti taggal. Hálás a szívem, hogy a gyülekezetben ez egy olyan 

program, ahová szívesen jönnek velem a gyülekezetből és tapasztalható 

Isten jelenléte, szíveket formáló ereje.  

Mivel mind az Országos Egyházi szinten, mind megyei és gyü-

lekezeti szinten a 2018-as esztendő a választások éve, ezért a gyüleke-

zetben is elkezdődtek a választási folyamatok. Így március elején kör-

zeti presbiteri – és képviselőtestületi ülés, majd közgyűlés volt az V. 

körzetben, ahol megválasztottuk a különböző képviselőtestületi tago-

kat. Ezúton szeretnék köszönetet mondani – s fontos, hogy elhangozzon 

a neve is ebben a körben – Demcsák Józsefnek, aki évtizedeken keresz-

tül vállalt presbiteri szolgálatot a gyülekezetben. Az ő jelenléte, hozzá-

szólásai segítették a gyülekezetet a döntésekben, kérdések megvitatá-

sában. Örülök annak is, hogy a mai napig – ha fizikailag gyengébb is – 

aktívan szolgál közösségünkben.  

Március 11-től Végh Tamás református lelkipásztor szolgált a 

Mandabokori Gyülekezetben a „Böjti sorozaton”. Nagyon áldott volt 

a hét, Isten Igéje olyan erővel szólt és hatott. Látogatásokat, 

lelkigondozói beszélgeté-

seket folytattunk a héten, 

melynek sok gyümölcsét 

tapasztalhatta meg a gyüle-

kezet. Többen elindultak az 

Úr útján, többekben az Úr 

iránti döntés született meg. 

Az egyik „legszebb gyümölcs”, hogy egy pár, aki hosszú évek óta élt 

élettársi kapcsolatban, rendezték szívüket és rendezni kívánták kapcso-

latukat Isten színe előtt is és kitűzték az esküvő időpontját is ezen a 

héten. Olyan jó látni, amikor Isten helyre tesz dolgokat emberek életé-

ben.  

Ebben a hónapban elindítottunk egy új bibliaórát, a „Házaspári 

– és családos kört”. Mivel a gyülekezetben sok a kisgyermekes csalá 
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dos és a házaspár, ezért arra gondoltunk, hogy jó lenne számukra is le-

hetőséget teremteni az istentiszteleti alkalmakon túl a közösség meg-

élésére. Kéthavonta terveztük ennek a bibliakörnek a megtartását, de 

rövid időn belül láttuk, hogy nagyobb igény van a rendszeresebb talál-

kozásra, így már havi rendszerességgel találkozunk.  

  A hónap második felében zajlott le a központi gyülekezeti vá-

lasztás, amelyben sok minden nehezítő körülményt megtapasztalhat-

tunk. Az egyik „legváratlanabb”, hogy hatalmas hóvihar lett vasárnap 

reggelre az országban, de ennek ellenére is nagyon sokan megtudtak 

jelenni a közgyűlésen és szépen, rendesen lezajlódhattak a választások.  

 Március 20-án Balog Zoltán az EMMI minisztere látogatott el 

Nyíregyházára, s folytatódtak tárgyalások a kiemelt beruházásokkal 

kapcsolatban.  

Fabiny Tamás püspök úr kezdeményezésére kihelyezett közös 

LMK ülést tartottunk ezen a héten, szerdán Bodrogkeresztúron a Bor-

sod-Hevesi Egyházmegyével, majd Arnóton volt Egyházkerületi Köz-

gyűlés.  

Március 24-én Biatorbágyon voltam „Szolgálói csendesnapon”.  

A hónap utolsó hetében, 

nagycsütörtökön istentiszteleti 

keretek között iktattuk be az 

újonnan megválasztott tisztség-

viselőket, s kezdhették el az új 

ciklusban szolgálatukat. 

2017-ben kezdtük el, s várakozáson felüli volt a gyülekezet fo-

gadtatása az „asztalközösségi” alkalom-

nak. Április elején közel 110 fiatal és 

idős, egyedülálló és családos vett részt a 

„Gyülekezeti asztalközösségen”. Ezzel 

komoly „fejtörést” okozva, hogy milyen 

formában ültetjük le ezt a rengeteg em-

bert. Nem kis kihívással, de megoldot-

tuk! Olyan jó volt átélni a bibliai értelem-

ben vett agapé szeretetközösséget, a be-

szélgetéseket, a játékokat, a közös étke-

zést, az egész napos gyülekezetben való létet. 
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A hónap közepén LMK ülésünk volt a Kossuth Gimnáziumban.                              

A hónap 22-én az egyházmegye gyülekezeteinek presbitériumai egy-

házmegyei elnökségi tagokat választottak, s Istentől újabb 6 éves meg-

bízást kaphattam a gyülekezetek felhatalmazásával. Hálás vagyok, 

hogy 6 éven keresztül Márföldi Istvánnal láthattam el ezt a küzdelmes 

szolgálatot, aki – mivel betöltötte a 70 évet – már nem indulhatott a 

következő választáson. Hálát adok azért is, hogy id. Veczán László sze-

mélyében új elnöktársat kaphattam, akivel hasonló módon rendkívül 

mély, bensőséges lelki kapcsolatban lehetek, s akivel együtt segíthetjük 

a gyülekezetek életét. Ezúton szeretném megköszönni a Nyíregyházi 

Evangélikus Egyházközségnek és az V. körzetnek támogatását, imád-

ságát, segítő szándékát.                                                                                          

Április 29-én nagy ünnepre készült a 

Mandabokori Gyülekezet, hiszen immáron 5 

éve, hogy felszentelésre került az imaház. Erre 

az alkalomra a gyülekezet nagy örömmel ké-

szült. Takarítási, karbantartási munkákat végez-

tünk el. Megújulhatott a harangláb, a kereszt, a 

különböző fajátékok, kívül-belül széppé tehettük 

az épületet és a kertet. Gáncs 

Péter nyíregyházi kötődésű le-

köszönő püspök úr szolgált a 

korábbi lelkészekkel, Bozorády 

Jutka nénivel és Zoli bácsival 

együtt az ünnepi istentisztele-

ten. Már előző este megérkezett a 

gyülekezetbe feleségével püspök 

úr, s tapasztalhatta meg a gyüleke-

zet szeretetét, vendéglátását. Vég-

telen nagy hála volt a szívében, 

amit tapasztalhatott ezen az ünne-

pen, az emberek vendégszeretetén, 

az összefogáson, a hitükön. Később 

beszéltem vele egy más alkalmon 

személyesen és nagyon jó szívvel 

emlékezett vissza az együtt töltött 

időre. Az ünnepség után a gyülekezet 

szűkebb körében együtt ebédeltünk, beszélgettünk nyíregyházi, 

bokortanyasi emlékekről. Erre az örömteli alkalomra Dankó Barbara  
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egy fantasztikus filmet is készített a gyülekezetről a „kezdetektől nap-

jainkig” címmel, melyet a körzetünk honlapján 

(mandabokor.lutheran.hu) meg lehet tekinteni. 

Május első hétvégéjén 

mind a gyülekezet, mind az 

egyházmegye konfirmandusait 

vihettük el kirándulásra. A 

Zemplén tövében Gönczön és 

Vizsolyban jártunk, ahol meg-

tekintettük, hogy Károli Gáspár milyen körülmények között fordította 

le és hogyan nyomtatták ki a lefordított teljes Bibliát.                                            

Első vasárnap, ahogy az már hagyomány a 

kálmánházi gyüleke-

zetben is, köszöntöt-

tük az édesanyákat 

egy-egy virággal, s a 

gyermekek is szolgál-

tak versekkel. 

 

10-én Szocska Ábel görögkatolikus püspök iktatási ünnepségén 

vehettem részt. 

A 12-én Aszódon voltunk gyülekezeti tagokkal missziói 

csendesnapon az egyházkerület szervezésében.  

12-én este a Labossa család érkezett vendégségbe a gyüleke-

zetbe, mert másnap vendégigehirdetési szolgálatot végeztek az okkul-

tizmus témakörében.  

Május 14-én a reformáció lezárásaként ünnepségen és előadáson 

vettem részt a Megyei Levéltárban.  

Nagycserkeszen volt LMK ülésünk 16-án, ahol Dobó Dániel lel-

kész házigazdaként fogadta az egyházmegye lelkészeit.                             

17-től „Evangélizációt” tartottunk a mandabokori gyülekezetben Ittzés 

István szolgálatával. 4 napon keresztül megtöltöttük az imaházat esté-

ről-estére. Napközben több családnál lehettünk látogatóban, s hálás  
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vagyok azért, hogy a gyüleke-

zet a vendégfogadásában, ét-

keztetésben is örömmel veszi 

ki a részét. Köszönet érte. A 

záróistentiszteleten köszöntöt-

tük az édesanyákat a gyerme-

kek szolgálatával, adtunk há-

lát a rengeteg fáradozásukért, áldozataikért. 

Aznap „Házaspári – és 

családos kört” tartottunk gril-

lezéssel egybekötve. Sok gyer-

mekes családdal lehettünk 

együtt Isten Igéje körül, s jó azt 

megtapasztalni, ahogy az Úr 

erősíti a családi közösségeket. 

 

 

Másnap, pünkösd máso-

dik napján 17 fiatallal Biatorbá-

gyon voltunk „Országos Ke-

resztyén Ifjúsági Találkozón” 

(OKIT). Évről-évre nagyon 

megerősítő a fiatalok számára 

ez az együttlét. Építi a kapcsolatokat és erősíti a Krisztusba vetett hitet 

is. 

A következő nap esperesi értekezletet voltam Kiskőrösön, ahol 

az ország esperesei egyeztettek az egyház és a megye lelki, gazdasági 

ügyeiről. 

A hónap utolsó hétvégé-

jén a konfirmandusok tehettek 

hitvallást arról, hogy megismer-

ték egyházunk alapvető tanítá-

sait. El kell mondanom ezen a 

„fórumon” is, hogy soha, a ko-

rábbi éveket tekintve nem morzsolódott le annyi gyermek, mint a 2018-

as esztendőben. 22-en indultunk és csupán 8 gyermek konfirmált. Ez 

egy intő jel, hogy nagyon nagy baj van a szülők szívében is és ezáltal a  
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gyermekeknél is. Mind a  konfirmációi vizsga, mind a konfirmációi is-

tentisztelet jó rendben lezajlott.  

A hétvégén”Fiatal Lelkészek Találkozójának” adott helyet a 

Mandabokori Imaház, ahol az egyházmegye fiatal lelkészei családjaik-

kal lehettek együtt. 

Június elején a Soroksári Evangélikus Gyülekezet töltött a 

mandabokori gyülekezetben 1 éjszakát, majd szolgáltak a Bálintbokori 

és a mandabokori gyülekezetben. A 12 fős delegáció azzal a céllal is 

jött gyülekezetünkben, hogy a jövőben szorosabbra fűzzük a két gyüle-

kezet kapcsolatát. Szombat este a családosokkal, házaspárokkal és az 

ifjúsággal vártuk a soroksáriakat és vendégeltük meg őket grillezéssel. 

Másnap a Bálintbokori Gyülekezetben kezdték a szolgálatot, ahol ének-

lésekkel, bizonyságtétellel és ige-

hirdetéssel szolgáltak a gyülekezet 

közösségében. 10 órától a 

Mandabokori Gyülekezetben szol-

gáltak hasonló módon, majd dél-

után zenés koncerttel örvendeztet-

ték meg a gyülekezetet. Sajnálom, hogy azóta a körülmények máskép-

pen alakultak és a jövőben nem kerülhet sor hasonló testvérgyülekezeti 

találkozóra. 

Június 17-től 22-ig a feleségemmel „Házaspári csendeshéten” 

szolgáltunk. Feleségem előadást tartott én pedig az esti sorozatokat tar-

tottam. 

Másnap a Nyíregyházi 

Evangélikus Nagytemplomban 

Kiss Mátét lelkésszé szentelte 

Fabiny Tamás püspök úr, vala-

mint az egyházmegye elnökségét 

iktatta be hivatalába. Ezúton is  
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szeretném megköszönni, hogy mind az egyházközség, mind az V. kör-

zet gyülekezetei áldozatos munkájukkal segített az ünnep lebonyolítá-

sát.  

Június utolsó heteiben esperesiktatáson, közgyűléseken vettem 

részt, illetve 30-án Szarvason voltam Gáncs Péter leköszönő püspök 

helyett megválasztott Kondor Péter Déli Egyházkerület püspökének be-

iktatásán. 

Július 1-jétől 4-ig az egyházme-

gyében szolgáló lelkipásztorokat és csa-

ládjaikat vihettük Rimaszombatra csa-

ládi napokra.  

 

5-én Kálmánházán vettem részt az Idősek Klubja épületének fel-

újítására rendezett átadóünnepségen.  

 

 

 

Másnap, 6-tól 11-ig „Ifjúsági táborba” 

mentünk Bárányszegre biciklivel. Gyönyörű, 

festői környezetben kerekeztünk, érintve a Ti-

szadobi kastélyt, s töltöttük el ezt a néhány na-

pot a Holt-Tisza partján. Az együttléten fiata-

lok szolgá-

latával hall-

gattunk délelőttönként igei alkalma-

kat, majd csoportos beszélgetése-

ken tettük egészen személyessé a 

hallottakat. Délutánonként egy-egy 

fiatalokat érintő témákról tartottunk előadásokat, majd este újra az Ige 

köré gyűlve beszélgettünk Isten Igéjéről a bennünket érintő kérdések 

fényében.  

Hazaérkezve az ifjúsági táborból beleestünk a „napközis tábor-

nak” a szervezésébe, melynek előkészületi munkáját Nóra már hóna-

pokkal előtte elkezdte és kidolgozta. Minden korábbi évnél többen, ösz-

szesen 123 gyermek volt a napközis táborban. Nem kis fejtörést  
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okozva, hogy hogyan birkózunk 

meg ekkora létszámmal, ennyi 

gyermekkel. Isten kezében tar-

totta ezt a tábort és az áldozatos 

gyülekezeti – és ifjúsági tagok se-

gítségével hihetetlen munkát vé-

gezve minden gond nélkül bonyolíthattuk le. Minden szerénység nélkül 

mondhatom, hogy hatalmas érdeklődés övezi a tábort, és évről-évre 

azért ostromolnak a szülők és a 

gyermekek – különösen, akik 

nem tudják, hogy ez milyen mun-

kával, fáradozással jár –, hogy le-

gyen több hetes a tábor. Ezúton 

köszönöm a rengeteg segítséget a 

gyülekezeti tagoknak, akik óriási áldozatot hoznak azért, hogy ez a tá-

bor valóban áldásos lehessen. Az Úr őrizzen meg bennünket ebben az 

alázatban! 

Az augusztus hónap csendesen telt el. Annyi program volt a 

gyülekezetben, hogy „programböjtöt” hirdettünk erre a hónapra, s az 

adminisztrációkon, a gyülekezet ügyes-bajos dolgain kívül, látogatáso-

kon, alkalmak megtartásán kívül más nem volt. Készültünk lélekben a 

családommal az éves szabadságunkra, melynek elérkeztét már nagyon 

vártuk, különösen a gyermekeim. A hónap közepén szűk két hétre men-

tünk el úgy, hogy tudtuk a szeptemberi családi napot még elő kell ké-

szítenünk, hiszen az is egy óriási rendezvény a gyülekezetben. Ezeknek 

az előkészületei, feladatok leosztásai után indultunk útnak.  

Az augusztusi csendet egy 

öröm „törte meg”, mert Bellus 

Szilvi esküvőjének adhatott he-

lyet a Mandabokori Gyülekezet. 

Szívét-lelkét kitette különösen az 

ifjúság annak megszervezésében, 

hogy Szilvi és Mikós életük egyik legszebb napja feledhetetlenné vál-

jon. 

Augusztus utolsó hetében lelkésszentelésen (Magyar Tamás), 

évkezdő lelkészkonferencián vettem részt.  
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A hónap 

utolsó napján évnyitó „ifjúsági grillpartin” 

voltunk ifj. Veczán Laciéknál, akik meg-

hívták a gyülekezet ifjúságát. Ezen az alkal-

mon Pásztor Balázs szolgált az ifjúság kö-

zött. 

Szeptemberben a „meg nem született gyermekek” részére ké-

szített emléktábla avatásának ünnepségén szolgálhattam a Jósa András 

Kórházban. Megrendítő volt ez a szolgálat, tudva azt, hogy ma Magyar-

országon évente közel 30 000 gyermek nem születik meg, mert a szü-

lők, édesanyák-édesapák így döntenek. 

A következő napokban 

gőzerővel készültünk a több 100 

embert megmozgató „Családi 

nap” lebonyolítására. Nagyon 

sok segítségünk volt, akik vagy a 

háttérben, vagy látványosabb 

szolgálatukkal tették még emlékezetesebbé ezt a programot. Több mint 

négyszáz ember látogatott ki és vett részt különböző programon, vagy 

egyszerűen csak beszélgetett, 

érezte jól magát a gyülekezet kö-

zösségében. Nagyon sokan fára-

doztak a gyülekezetből azon, 

hogy szépen rendben menjen le a 

nap. Egy fárasztó nap volt, de na-

gyon hálás vagyok, hogy a gyülekezet apraja-nagyja áldozatosan fel-

vállalja ezt az egész napos embert próbáló szolgálatot.  

Másnap 3 napos esperesi értekezleten vettem részt Révfülöpön, 

ahol a Lelkészi Életpálya Modell (LÉM) bevezetésének nehézségeiről, 

gyülekezeti önállóságoknak a problémáiról egyeztettünk. 

Szeptember közepén nagy öröm volt a 

Mandabokori Gyülekezetben, hiszen egy régóta 

várt esküvőnek adhatott otthon a Nagytemplom 

és a mandasi gyülekezet. István és Erika mond-

hatták ki a boldogító igent Végh Tamás szolgá-

latával. Nagyon boldogok voltunk a párral 

együtt és hálásak vagyunk Istennek, hogy ez a 

várva várt pillanat is eljöhetett az életükben.  
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Ezekben a napokban már 

lázasan szerveztük a „Házaspári 

– és Családos csendeshétvégét”. 

33 gyermek és felnőtt vett részt 

ezen a hétvégén Bodrogkeresztú-

ron. ifj. Veczán Laci, feleségem 

és jómaga tartottunk igei alkalmakat, előadásokat a gyermeknevelés 

örömeiről, nehézségeiről, a há-

zasság biblikus megélésről. Kö-

szönöm azoknak a fiataloknak is, 

akik munka mellett a saját idejük-

ből áldoztak, hogy a gyermekekre 

felügyelve, velük foglalkozva mi, 

felnőttek félre tudjunk vonulni és az Igére, valamint egymásra tudjunk 

figyelni.  

A következő héten az egyházmegye gyülekezeteinek presbiterei, 

képviselőtestületi tagjai számára szerveztünk „presbiteri 

csendesnapot”. Jó volt látni az egyházközségek presbitereit, szolgálat-

tevőit, és felemelő volt hallgatni id. Zászkaliczky Pál nyugdíjas lelki-

pásztor tanítását korunk égető kérdéseiről.  

Október első hétvégéjén Győri Já-

nost és feleségét vártuk, mert „Házasság 

vasárnapjára” őket hívtuk szolgálni. Im-

máron több éve hagyomány, hogy a leg-

alább húsz éve házasságban élőket meghív-

juk és megerősítjük, megáldjuk házassági 

fogadalmukat.  
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A második hétvégén ke-

rült megrendezésre a „gyüleke-

zeti asztalközösség”, ahol több 

mint 120-an voltunk már gyer-

mekekkel együtt. Nagy kihívást 

jelent számunkra, de egyben nagy örömöt is, hogy ilyen sokan szeret-

nek erre a gyülekezeti alkalomra 

jönni és eltölteni egy egész napot a 

gyülekezet közösségében. Ezen az 

istentiszteleten még a körzeti „ju-

biláns konfirmandusokat” is kö-

szöntöttük.  

A hónap közepén, 16-án esperesi értekezletem volt a püspöki hi-

vatalba, illetve közgyűlésen vettem részt. Másnap kihelyezett LMK 

ülést tartottunk közösen a Borsod-Hevesi egyházmegyével Ózdon.  

 

 

A hétvégén a Nagytemplom 232. felszentelésének emlékünne-

pére szervezett csendesnapon vettünk részt az ifjúsággal.  

A hónap végén nagy várako-

zás volt bennünk a finn delegáció 

érkezése tekintetében. Lenyűgözte 

őket a gyülekeztet vendégszeretete, 

az a lelkiség, amelyet megtapasz-

taltak az ittlétük során. A gyüleke-

zet vezetőségével, tagjaival együtt vittük őket különböző helyekre, 

megmutatva nekik szeretett hazánk szépségeit a Zemplénben.  

Október utolsó napján 

megmozdultak a város protestáns 

felekezetei és a reformáció ün-

nepnapján fáklyás felvonulást 

szerveztünk az evangélikus 

templomtól a református templo-

mig. Nagyon megható volt látni a 

hatalmas tömeget, ahogy a belvárost átszelve énekelünk lelki énekeket.  
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November első hétvégéjén ünnepi istentiszteleten szolgálhat-

tam Debrecenben.  

Aznap este az egyházközség munkatársait vittem el Bodrogke-

resztúrra munkatársi csendesnapokra, ahol Ittzés István szolgált közöt-

tünk Isten Igéjével.  

Következő hétvégén egy 

busznyi fiatallal indultunk el 

Velencére, ahol egy egész hét-

végét töltöttünk el a gyülekezet 

ifjúságával, konfir-

mandusaival. Ezen a hétvégén 

igehirdetéssel is szolgálhattam a fiatalok között. 

 A hónap közepén, Budapesten kellett előadást tartanom a gyüle-

kezet életéről a „Megelevenedő gyülekezet” címmel. Itt beszámolhat-

tam arról, Isten milyen csodákat végzett Nyíregyházán és a környező 

bokortanyákon. Jó volt bizonyságot tenni arról, hogy Isten milyen ha-

talmasan cselekszik emberek, gyülekezetek életében. 

 A 19-ei héten kétnapos esperesi értekezleten voltam Szarvason, 

majd LMK ülést tartottunk Nyírtelken.  

 25-én a „Házaspári – és Családos 

bibliakört” tartottunk, melyen Éli fő-

pap életét vettük górcső alá. Beszél-

gettünk a „család apja és papja” fel-

adatokról, apai hivatásokról, férji te-

endőkről. A gyermekekkel a fiatalok 

külön foglalkozást tartottak. 

November utolsó napjaiban 

„Ádventi sorozatot” tartottunk 

Monty Taylor szolgálatával a 

Mandabokori Gyülekezetben.  A 

gyülekezet vendégszeretete, ven-

déglátása meghatotta Monty ittlé-

tét, s mindig örömmel jön a gyüle-

kezet közösségébe. 

December 1-jén a Túróczy Általános Iskolában szerveztünk fe-

leségemmel tanári csendesnapot, ahol Monty Taylor szolgált és néhány 

gyülekezeti taggal, valamint Sztankó Gyöngyi lelkész testvéremmel 

vezettünk csoportokat.  
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A hónap első vasárnapján, Kálmánházán emlékeztünk meg az 

előző egyházi esztendőben elhunytakról. 8 evangélikus testvérre emlé-

keztünk ezen a vasárnapon. 

Délután Debrecenben szolgáltam „Ádventi gyertyagyújtás” ün-

nepségen.  

3-án a Nyíregyházi börtönben női fogvatartottak között hirdet-

hettem Isten Igéjét Lippa Csaba görögkatolikus börtönlelkész meghí-

vására.  

A következő héten sajtótájékoztatón vettem részt a már 12 éve 

hagyománnyá vált „Ádventi focikupa” szervezésében. A négy törté-

nelmi egyház, valamint a városháza és a megyeháza csapatai mérték 

össze „ádventi hangulatba” tudásukat. Az evangélikus egyházmegye 

immáron második éve őrzi meg a 2. helyezést.  

A hónap második vasárnapján emlékeztünk meg a mandabokori 

gyülekezetben az előző esztendőben elhunytakról. 14 testvérünk hoz-

zátartozóit hívtuk meg, emlékeztünk és adhattunk hálát életükért a gyü-

lekezet közösségében.  

Az év utolsó LMK ülése az Emmaus gyülekezetben volt.  

Mindeközben a lelkészi hivatal költözése is színesítette a „szürke” hét-

köznapjainkat, mert végre elkezdődhetett a várva várt felújítása a lel-

készi hivatalnak. Ez nem kis gondot okozott a munkatársaknak, külö-

nösen is a nagytemplomi gyülekezeti tagoknak. 

December 15-én a Túróczy 

Általános iskolában diák-

csendesnapot szerveztünk feleségem-

mel. Sok örömünk volt ezen a napon 

és jó volt látni ezt a rengetek fiatalt, 

ahogy egy ilyen intézményben han-

gozhat Isten drága Igéje. 

Ezekben a napokban ren-

geteg próbánk volt az óvodás 

korú gyermekekkel, általános 

iskolásokkal, konfirmandusok-

kal, mert nagy erőkkel készül-

tünk a „gyülekezeti kará-

csonyra”.  

Közel 80 gyermeket, fiatalt tanítottunk be, s szolgálhattak a körzeti 

gyermekkarácsonyon. Többek között ez az a rendezvény, amikor egy  
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tűt sem lehet leejteni a 

mandabokori imaházban. Hálá-

sak vagyunk a szülők fáradozá-

sáért, támogatásáért. Nagyon so-

kan segítenek ebben az időszak-

ban a díszletek, jelmezek megter-

vezésében, kivitelezésében, a 

próbák lebonyolításában. Kö-

szönet illeti a gyülekezetet ezért 

a fáradozásért is! A központi 

gyülekezeti gyermekkarácso-

nyon is szolgálhattunk az ifjú-

sággal még a körzeti karácsonyi ünnepség megelőzően. 

A karácsonyi ünnep előtt a 

körzet ifjúsága Melich Mihály ve-

zetésével a kórházban szolgált. 

Minden évben odaadóan vállalja 

ezt a szolgálatot az ifjúság, örömet 

okozva ezzel beteg gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. 

Az ünnepi időszak nem volt kifejezetten „lelkészbarát”. Sok igei 

szolgálattal szólíthattuk meg a gyülekezetek közösségeit, ezzel is erő-

sítve, bátorítva híveket és a hitben periférián levőket.  

Az év utolsó napján a fi-

atalokkal együtt búcsúztathat-

tuk a 2018-as esztendőt. Jó volt 

együtt lenni a fiatalokkal, jó 

volt játszani, beszélgetni, éne-

kelni és „lelki leltárt” végezni 

az utolsó napon, visszatekintve örömökre, nehézségekre, próbatéte-

lekre, mulasztásokra. Az év utolsó órájában úrvacsorával búcsúztunk 

és köszöntöttük az új évet, kértünk egymástól bocsánatot és adtunk há-

lát az Úrnak mindenért, ami a gyülekezetünkben történt. 

Meg kell még említenem az Élelmiszerbank szolgálatot is, me-

lyet hétről-hétre hűségesen végeztek gyülekezeti tagok ezzel is segítve 

rászoruló családokat. Köszönöm, hogy több család (Palicz, Barta, Bá-

lint, Veczán, Szegedi, Melich) hétről-hétre végzik ezt oly nagy szere-

tettel.    
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A Baba-mama alkalmat az év 

első felében feleségem, majd szept-

embertől Veczánné Edó tartja, szedi 

össze az édesanyákat, gyermekeket. 

Köszönöm az édesanyáknak, hogy 

önszervező módon Edó vezetésével kéthetente találkoznak, ezzel is 

erősítve az édesanyai, gyermeki kapcsolatokat, a gyülekezethez való 

ragaszkodásukat. A gyülekezetben folyó gyermekmunkát is meg sze-

retném említeni, hiszen hétről-hétre olya nagy áldozattal végzik ezt a 

munkát (Dankó Dóri, Bellus Szilvi, Gál Krisztina, Zsarnainé Nóra). 

Nagy fejtörést okoz, ami egy nagy öröm egyébként, hogy kinőttük az 

emeleti nagyszobát, s nem férnek el a gyermekek. Sok esetben 22-26 

gyermek is van gyermekalkalmainkon, ami megnehezíti a fegyelmezést 

a kis területen.  Egyelőre imádkozunk, hogy valami megoldást találhas-

sunk erre az örömteli „problémára”.  

Köszönet illeti a presbitereket – és a képviselőtestületi tagokat, 

akik minden istentiszteleten a „lekció-olvasás” szolgálatát vállalták. 

Sokan szolgálnak önfeláldozó módon, köszönöm a sok segítséget nekik 

is. Különösen hálás vagyok, hogy a gyülekezet teljes egészében támo-

gatott engem, mindenben együtt tudtunk működni, s különös szeretettel 

hordozza gyengeségemet és erőtlenségemet. Mindenfajta szolgálatom 

mögött pedig ott van drága feleségem, a családom, akik sokat nélkü-

löznek, de szeretetükkel, türelmükkel hordozzák a gyülekezetekben 

végzett szolgálatomat. Köszönöm feleségemnek, 

aki a 4 gyermek nevelése, otthoni teendők, iskola-

lelkészi teendői mellett a gyülekezet gyermekmun-

káját kézben tartja és szeretettel végzi. Nélküle 

nem tudnám a gyülekezetben végzett szolgálatokat 

elvégezni. Hálás vagyok a 2018-as esztendőért, a 

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségért, s az V. körzetért. 

 

 

 

 



       V. körzeti lelkészi jelentés 
                                                                            2019. január 23. 
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Statisztikák: 

 

 

 

 

 

 

 

Kérem jelentésem elfogadását! 

 

Köszönettel: Zsarnai Krisztián 

 

Nyíregyháza-Mandabokor, 2019. január 23. 

 Nyíregyháza Kálmánháza Mandabokor Bálintbokor Vargabokor Felsősima Újfehértó Összesen 

Temetés 24 6 2 0  0 1 33 

Esküvő 9 0 1 0  0 0 10 

Keresztelő 20 2 12 0  0 - 34 

Konfirmáció 8 gyermek 

2 felnőtt 

0 0 0 0 0 0 10 

Látogatás 41 6 71 7 4 2 0 131 


