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2014. április 29. 

Esperesi jelentés 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

„ 16Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki 

fut, hanem a könyörülő Istené.” Róm 9,16 

Ezzel az Igével szeretném esperesi jelentésemet kezdeni, s 

rámutatni arra, hogy kevés az emberi erő, kevés az emberi aka-

rat, erény, jóindulat. Kevés a szándék, egyedül Isten az, aki min-

dezt munkálhatja az ember életében, s egyedül Ő az, aki esetleg 

ezek hiányából is jót tud kihozni.  

Ahogy a tavalyi jelentésemben is megemlítettem, Isten ha-

talmas terhet, felelősséget helyezett rám, a vezetőségre, s ezek a 

terhek sokszor roskasztják az embert, de öröm számomra, hogy 

Isten mindig ad annyi erőt és örömöt, hogy a terhek elhordozása 

könnyebbé válhat. Öröm számomra, hogy a mögöttünk álló szűk  

két évben sok mindent átalakíthattunk, megvalósíthattunk egy-

házmegyei szinten. 

Átalakítottuk az információközlést, annak hatékonyságát. 

A levelezőrendszer és a honlap-felület adta lehetőségek segítsé-

get nyújthatnak a gyülekezetek elnökségeinek, vezetőségének, 

presbitereknek a határidők figyelembevételére, a kívánt kötele-

zettségek betartására. Készítettünk egy határidő-táblázatot, me-

lyet eljuttattunk minden gyülekezet részére, és segítség lehet az 

elszámolások idején. 

A számvevőszék munkája, tervei kiszámíthatóak lettek, a 

2012-2018-as munkaterve átlátható és nyomon követhető. Ezú-

ton szeretném megköszönni az ő fáradozásukat, munkájukat, me-

lyet az előző esztendőben is nyújtottak. 

A tavalyi esztendő egyik legnagyobb változása, amelynek 

sokan örültek, talán sokan nem – gondolva itt a kölcsei gyüleke-

zet szomorúságára, de akik ismerték a helyzetet, talán megértés-

sel fogadták - , a legnagyobb változás, hogy egy stabil, hosszú-

távba gondolkodó döntés születhetett a kórházlelkész státuszának 

betöltésével kapcsolatban. Melich Mihályt hívta meg az egyház 
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megye, aki rendkívül nagy odaszánással végzi a beteglátogatást. 

Erős, több szálon kötődő kapcsolatot épített ki mind a kórházban 

dolgozókkal, a vezetőséggel, mind a gyülekezetbe járó és még 

gyülekezetbe nem járó betegekkel. 

Örülünk annak is, hogy az Árok utcai ingatlant olyan álla-

potba hozhatta az egyházmegye, amely komfortossá teszi a 3 

gyermekes család lakhatását. 

A tavalyi esztendőben több egyházmegyei programot is 

lebonyolíthattunk, illetve anyagi fedezetét megteremthettük. 

Gondolva itt a Bodrogkeresztúri lelkészcsendesnapra, ahol Ittzés 

István és Pálhegyi Ferenc szolgálhatott közöttünk. 

Az egyházmegyei biciklitúrát tavaly az egyházmegye tá-

mogatásával megszervezhettük, s több mint húszan vettek részt 

több gyülekezetből a balatoni túrán. 

A legnagyobb horderejű program a tavalyi esztendőben, 

amely örömteli együttléte bátorított bennünket, hogy érdemes 

folytatni a következő években is, az az egész napos presbiteri 

nap Nyírtelken, illetve hajókirándulás a Sátoraljaújhelytől Toka-

jig. A délelőtti kötetlenebb együttlét lehetőséget adott más gyü-

lekezetek presbitereinek, gyülekezeti tagjainak megismerésére, a 

lelkiség erősítésére, illetve a délutáni előadások, csoportos be-

szélgetések az Isten ügyének előtérbe helyezésére, együttgondol-

kodásra. A sok visszajelzés alapján elmondhatjuk, hogy van 

igény az ilyen jellegű programok megszervezésére, támogatásá-

ra, lebonyolítására. Egyházmegyénk munkatervében kiemelt, kü-

lönböző prioritásokat tűzött ki maga elé. A tavalyi esztendőben a 

presbiterek számára szervezett csendesnapot, idén a diakónia te-

rületén dolgozók számára szervez együttlétet, jövőre pedig az 

oktatásban dolgozók részére fog közös alkalmat szervezni, s 

emellett megtartja az éves gyülekezetek számára rendezett 

együttléteit. 

Öröm számunkra, hogy a kölcsei lelkésznélküli helyzet ki-

hívásában a gyülekezet rendkívül bátorítóan helyt állt. Összetar-

tásból, feladatok megszervezéséből, egymásrautaltságból kitűnő-

en „vizsgázott”. Ezúton szeretném megköszönni, hogy az önálló-

ságról ilyen szép bizonyságtételt láthattunk tőlük, s példásan 

helyt álltak a lelkipásztorok fogadásában, ebédeltetésében. S kö- 
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szönettel tartozom azon lelkészeknek és egy nem lelkész testvé-

remnek, Kiss Máténak, akik ebben a rendkívül nehéz, feszített 

helyzetben, időszakban is segítettek a helyettesítésben. Szeret-

ném megragadni az alkalmat, hogy ezen a fórumon is bocsánatot 

kérjek Balázs Viktóriától és Melich Mihálytól a január 1-jei 

egymásra szervezett helyettesítés miatt. Köszönöm, hogy meg-

bocsátással tolerálták ezt a szervezési „malőrt”.  

Öröm volt a tavalyi év ádventi időszakában újra átélni az 

egyházmegyei lelkészi, családi közösséget decemberi hónapban. 

Jó volt a hektikus időszak ellenére meghitt pillanatokat átélni a 

lelkipásztorokkal, a családtagokkal. Ebben az időszakban lehet-

tek együtt a megyében szolgáló lelkészek, valamint a görögszál-

lási cigánytestvérek Kárpátalján, ahol két napot tölthettünk, töl-

tekezhettünk és mindeközben még üdíthettünk is másokat. Ci-

gánytáborban élők között szolgálhattunk Nagydobronyban.  

A 2013-as esztendőben is folytathattuk karitatív munkán-

kat, hiszen az Élelmiszerbankkal kötött szerződés alapján Nyír-

egyházán és térségében élő rászorult családok számára juttatunk 

el élelmiszercsomagokat. Külön köszönet illeti Bálint Marcit és 

ifj. Veczán Lászlót, akik oroszlánrészt vállalnak ebben a feladat-

ban. 

Örülünk annak, hogy a kezdeti nehézség után a Nyíregy-

házi Megyei Jogú Város és a Szabolcs-Szatmár Bereg Megye 

vezetőségével egyre szorosabb a kapcsolat, számítanak az evan-

gélikusság jelenlétére különböző rendezvényeken, s nem csak 

protokolláris jelenlétet kívánnak tőlünk, hanem lehetőséget ad-

nak a megszólalásra, az evangélium képviselésére, jelenlétünkre. 

Úgy gondoljuk, hogy az egyházmegye elnöksége szoros, lelki 

alapokon nyugvó kapcsolatot kíván fenntartani az önkormányzat-

tal a következő években is. Örülünk annak, hogy a félreértéseket, 

a ki nem beszélt dolgokat is meg tudtuk beszélni, s más alapokra 

helyeződött a kapcsolat, s más lett a megítélése a városban az 

evangélikusságnak. 

A 2013-as esztendő örömökben, programokban egyaránt 

gazdag volt. Ez már nem a 13-as esztendőbe tartozik, de tavaly 

decemberben kezdődtek meg az egyeztetések, nagy örömmel fo-

gadtuk Tóth Attila és kedves felesége megkeresését, mikor is jö-

veteli szándékukat fejezték ki Kölcsére. Örülünk annak is, hogy  
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az elmúlt hetek, hónapok tapasztalata alapján kimondhatjuk, köl-

csönös egymásra találás volt lelkész úrék jövetele, szolgálati he-

lyük elfoglalása. Nagy szeretettel köszöntjük őt családjával 

együtt a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye közgyűlése körében, akit 

február 23-án választott meg a Kölcsei Evangélikus Egyházkö-

zség Közgyűlése. Bízunk abban, hogy a gyülekezet nehéz féléve 

után nyugvópontra juthattak és folytatódhat a továbbépítkezés, 

melyet elődje végezhetett szűk 1 évtizeden keresztül. 

A 2012 és 2013-ban elkezdett munka folytatódhat idén is. 

Közel 1,1 millió Ft-ot különített el az egyházmegye a költségve-

téséből különböző lelki programok lebonyolítására. Több mint 

700 ezer Ft-tal járul hozzá az ébredési konferencia részvételéhez, 

s támogatja azokat a lelkészeket, presbitereket és gyülekezeti ta-

gokat, akik részt kívánnak venni ezen a 4 napos programokban, 

témákban gazdag alkalmon. Az egyházmegye július 8-13-ig 

szervezi a megyei Biciklitúrát a Balaton körül, melyet anyagilag 

nem támogat, de remény van rá, hogy pályázati forrásból hozzá 

tud járulni a költségek csökkentéséhez. 200 ezer Ft-tal járul hoz-

zá a diakóniai csendesnap megtartásához szeptember 13-án, 

mellyel egy egész napos programmal kívánjuk megbecsülésünket 

kifejezni a diakónia területén dolgozók számára, illetve más mi-

liőben, de lelki programmal segíteni az ő szolgálatukban. 

Idén novemberben szeretnék a megye területén lévő fiata-

lokat csendes hétvégére elvinni Piliscsabára. Az útiköltség fize-

tésével kívánjuk a résztvevők terheit csökkenteni.   

Ezúton szeretném megköszönni egyházmegyénkben szol-

gáló testvéreknek a rengeteg fáradozását, munkáját, hogy hűsé-

gesen, sokszor láthatatlanul végzik a rájuk bízottakat. Köszönöm 

az oktatási, - a diakóniai, - a szociális szférában dolgozók hely-

tállását, a sokszor kemény, nehézségekkel teli mindennapokat. 

Kívánom, hogy a szolgálatban sose vegyék le tekintetüket az 

életnek értelmet adó, bűnöket megbocsátó Jézus Krisztusról. És 

nem utolsó sorban szeretném megköszönni a gyülekezetek és in-

tézmények lelkipásztorainak hűséges szolgálatát. Hála legyen az 

Úrnak a megyénkben folyó szolgálatokért. 

Köszönöm, hogy meghallgattak! 

Kérem jelentésem elfogadását! 

               Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye  


