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2019. április 26. 
Nyíregyháza 
2018-as esztendő esperesi jelentés 
 
 
 
 
 
 
 
Isten mondja: 
„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.” Jel 21,6c 
 
 
Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
 
 

  Mindenekelőtt a köszönet szavával szeretném kezdeni esperesi jelentésemet, 

hiszen a 2018-as esztendő a tisztújítás éve volt gyülekezeti, egyházmegyei és orszá-

gos szinten. Köszönöm, hogy az egyházmegye gyülekezeteiben szépen, rendben, 

zökkenőmentesen lementek a választások. Köszönetemet szeretném kifejezni azon 

gyülekezeteknek, akiknél az egyházmegyei elnökségi választásokon személyem a 

gyülekezetek bizalmát élvezhette, s bízom abban, hogy akiben bármilyen kétely me-

rült fel, azok bizalmát ebben a ciklusi időszakban elnyerhetem. Azért imádkozom, 

hogy példamutatóan élhessek a gyülekezetek előtt (előttetek), felülről jövő bölcses-

séggel hozhassak/hozhassunk döntéseket és a gyülekezetek és intézmények javát, 

épülését szolgálhassam ameddig Isten itt tart. Köszönöm az egyházközségek és az 

egyházmegye jelölőbizottság tagjainak munkáját, különösen gondolva az egyház-

megyei jelölőbizottság elnökére, Csengeri Tamásra, aki szépen, rendben levezényel-

te a különböző jelölési eljárásokat (illetve hátra van még két feladat, de ez is biztos 

rendben fog lezajlani). A 2018-as esztendő a választási eljárások miatt rendkívül  
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zsúfolt volt, ezért az egyházmegyei programokat illetően igyekeztünk ezt is szem 

előtt tartani. Két egymást követő évben (2017-ben a reformáció 500 éves jubileuma 

miatt, 2018-ban a választások miatt) az egyházmegyei programok közül néhányat 

elengedtünk, gondolva arra, hogy van a gyülekezeteknek is elég programjuk és a ke-

rületi, ill. országos programok is plusz feladatokat rónak az elnökségekre, gyüleke-

zetekre egyaránt. Ezért a tavalyi esztendőben 4 programot tűztünk ki megvalósítás-

ként magunk elé. Hálás vagyok azért, hogy a gyülekezetek nagy része mozgósítható 

ezekre a programokra, magukénak érzik ezeket a lelki alkalmakat és a gyülekezetek 

épülését, fejlődését látják ezekben az egyházmegye által szervezett programokban. 

Az, hogy mennyire elkötelezett egyházmegyénk a misszió iránt, megmutatkozik ab-

ban is, hogy a tavalyi esztendőben 1,5 millió Ft-ot költöttünk missziói programokra. 

Az előző ciklusban (6 év) pedig több mint 7,5 millió Ft-ot. Azt gondolom, példaér-

tékű és országosan egyedülálló, hogy egy egyházmegye ekkora összeget fordít misz-

sziói programokra, lelki alkalmakra, mely által a gyülekezetek közösségét, az össze-

tartozást és az evangéliumi lelkiséget igyekszik erősíteni. 

   

A tavalyi esztendőben megtartott, különböző vállalt programjaink: 

PROGRAM IDŐPONT HELYSZÍN 

2018. május 5. Egyházmegyei konfirmandus kirándulás Zemplén (Gönc, Vizsoly) 

2018. július 1-4. Egyházmegyei lelkészcsaládok kirándulása Rimaszombat 

2018. szeptember 29. Egyházmegyei presbiteri csendesnap Nyíregyháza - Kertváros 

2018. november 23-25. Egyházmegyei ifjúsági hétvége Velence 

 

  Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Kertvárosi Gyülekezetnek, akik a 

presbiteri csendesnapnak a házigazdái voltak és két helyszínen is nyerhettünk 

betekintést a gyülekezet életébe, valamint az intézmény tevékenységébe. Köszön-

jük fáradozásukat és szeretetüket! 
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Szép számmal lehettünk együtt, bár a jövőben talán érdemesebb a gyülekezetek 

presbiteri tagjait a lelkipásztoroknak odaszántabban mozgósítani. Id. Zászkalicky 

Pál nyugalmazott evangélikus lelkipásztor tartott előadást és hirdette az Igét kö-

zöttünk. 

  Az egyházmegyei konfirmandus kirándulásra a gyülekezetek nagy ré-

sze szépen összeszedte a gyermekeket és egy élményekben igazán gazdag prog-

ramot biztosíthattunk számukra. Göncön és Vizsolyban megtekintettük a Szent-

írás fordításának és nyomtatásának színhelyét és hazafelé pedig megtekintettük a 

Boldogkőváraljai Várat. 

  A lelkészcsaládok több napos kirándulása igazán nagyszerű lehetőség 

arra, hogy a lelkészi közösség családjaikkal együtt közelebb kerülhessenek egy-

máshoz, jobban megismerhessék egymást, családjaikat, gyermekeiket. A más te-

rületen való találkozás, együttlét emberileg is és lelkileg is közelebb vitt bennün-

ket egymáshoz. Több mint 40-en lehettünk együtt 4 napon keresztül a magyar 

lakta Rimaszombat településen.  

  Az egyházmegyei ifjúsági hétvége az egyik legkedveltebb programunk, 

hiszen évről-évre 40-50 fiatallal lehetünk egy egész hétvégén keresztül Piliscsa-

bán. A tavalyi esztendőben a korábbiaktól eltérően Velencén vettünk részt közel 

kétszáz fiatallal együtt ifjúsági hétvégén. Jó látni a fiatalok lelki nyitottságát, 

Krisztus iránt való elköteleződésüket, hitükben való megerősödésüket és szolgá-

latkészségüket. Ilyen ifjúsági hetekre, hétvégékre rendkívül nagy szükség van, hi-

szen megismerhetnek más gyülekezeteket, más közösségeket, kapcsolatok épül-

hetnek és ezeken a programokon egyértelműen Krisztus van a középpontban. 

Valljuk és hisszük, hogy a mai fiatalságnak (is) egyértelműen Krisztusra van 

szüksége, Benne való meggyökerezésre, hogy az életük megváltozzon, és olyan 

nemzedék nőhessen fel, akik családi, szolgálati területen a krisztusi értéket és lel-

kiséget teremtik meg. 
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  Az ifjúság számára szervezett programokat ebben az esztendőben tovább 

kívánjuk erősíteni. Olyan alkalmakat kívánunk számukra szervezni, melyekben 

Jézus Krisztus, a szolgálat és a közösség van középpontban. Már tettünk lépéseket 

ebben a kérdésben is. Egyházmegyénk elkötelezett ezek megszervezésében, fi-

nanszírozásában és a lehetőségek megteremtésében. 

  Meg kívánom még említeni az Élelmiszerbankkal kötött szerződésünk 

alapján végzett szolgálatunkat. Hétről-hétre önkéntes családok végzik immáron 7. 

éve önkéntesen ezt a kiemelten fontos szolgálatot. A tavalyi esztendőben közel 4 

tonna élelmiszert osztottunk szét rászoruló családok között. Ez hetente kb. 77 kg, 

melyben pékárúk, zöldségek, hús, tejtermékek jutnak el rászoruló családokhoz. 

Köszönet illeti a szolgálattevőket. Hálás vagyok a fáradozásukért! 

 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 

 

    Nem szeretném jelentésemet elhúzni, hiszen rengeteg örömről és küzde-

lemről beszámolhatnék, de azt gondolom, minden, ami az Úrtól van, az megerő-

sít, tanít, minden, ami emberi mulasztás, bűn, az rámutat gyengeségeimre és hiá-

nyosságaimra. Ezúton szeretném megköszönni, hogy hordoznak imádságaikban 

és türelemmel viseltetnek gyengeségeim iránt. 

   A tavalyi esztendőben a tisztújítás során leköszönt korábbi elnöktársam, 

Márföldi István, akinek nagyon sokat köszönhetek. Hálás vagyok, hogy Veczán 

László személyében új elnöktársat kaphattam, aki hasonlóan elődjéhez szerény 

lelkületű és türelmes hozzám, és amiért igazán hálás vagyok, hogy nagyon jól 

együtt tudunk dolgozni. Munkahelyi leterheltsége ellenére mindenben tudok rá 

támaszkodni és kiveszi a részét a szolgálatokból. Köszönöm! 
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Ezúton szeretném megköszönni közvetlen munkatársaimnak, Szuhánszki Edit 

gazdasági vezetőnek, Veresné Kása Anita adminisztrátornak, Balláné Margó 

jegyzőnek, Bozorády Andrásnak esperes-helyettesnek, valamint Csengeri Tamás 

másodfelügyelőnek, a rengeteg segítséget, féltő, szerető támogatásukat. Köszö-

nöm az LMK elnökének, Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész úrnak, hogy 

az LMK szervezésében, lebonyolításában fáradozik. Köszönet illeti a számvevő-

szék elnökét Papp Lászlót és munkatársait, Molnár Ibolyát, Tóth-Kocsis Henriet-

tát, akik sokszor erőn felül dolgoztak, hogy szépen, rendben legyenek a költség-

vetések.  

Hálás vagyok az egyházmegye presbitereinek és az egyházmegye közgyűlésének 

a hatékony, konstruktív munkájáért. Hála legyen Istennek  akinek áldását, vezeté-

sét, szeretetét tapasztalhatom a mindennapokban és az egyházmegye életében! 

 

Köszönöm, hogy meghallgattak! 

Kérem jelentésem elfogadását! 

       

Megbecsüléssel:  

         Zsarnai Krisztián 

                 esperes 

 

Nyíregyháza, 2019. április 26. 
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Képek az egyházmegye életéből az elmúlt év programjai közül: 

 

Egyházmegyei konfirmandus kirándulás: 

Egyházmegyei presbiteri csendesnap: 

 Egyházmegyei ifjúsági hétvége: 
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Egyházmegyei lelkészcsaládok többnapos kirándulása: 

 


