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2018. április 13.  
Nyíregyháza 
2017-es esztendő és cikluszáró esperesi jelentés 
 
 
 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 

 

 

„Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! - azt mondja a 

Seregeknek Ura.” Zak 4,6 

 

2012. május 26-án ezzel az Igével indított útnak Isten és állított az esperesi 

szolgálatba. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik bizalmat szavaztak 

nekem és bízom abban, hogy ez a bizalom töretlen maradt a hat év alatt és 

nem adtam okot a csalódásra. Köszönöm azoknak is, akik kétségek között 

voltak a szavazás időszakában személyemet illetően, de a hat év alatt talán 

sikerült a bizalmukat elnyernem, vagy legalább nem mélyítettem kétségei-

ket. Köszönöm, hogy fiatalságom ellenére az egyházmegye gyülekezeteinek 

bizalmát élvezhettem és köszönöm segítő, jó szándékú és türelmes támoga-

tását, tanácsát, intését a testvéreknek. Mindezt annak tudatában teszem és 

tettem, hogy folyamatosan ott volt előttem az az Ige:  

„10Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélő-

széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e 

testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.” II Kor 5,10 

Megvoltam győződve arról az indulás idején, hogy nem erővel, nem hata-

lommal kell ezt a szolgálatot végezni, hanem Isten Lelkére, vezetésére, böl-

csességére van szükségem, hogy rendíthetetlenül végezhessem ezt az igen 

nagy és felelősségteljes szolgálatot. Végtelenül hálás vagyok az Úrnak El-

nöktársamért, Márföldi Istvánért, akinek józansága, higgadtsága, segítő 
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szándéka segített a sokszor nehéz és erőn felüli megpróbáltatásokban, felada-

tok elvégzésében. Igazi elnöktárs, szolgatárs, apai tanácsoló volt a hat év 

alatt. Köszönöm, hogy elhordozta gyengeségeimet, habitusomat és mentali-

tásomat, velem küzdött az óemberi természetemmel és türelmes volt hoz-

zám. Ezek nem méltató szavak, hanem a hála szavai Isten felé, aki valóban 

teljes egységet adott közénk. Lehetett volna ez teljesen más, akár kibírhatat-

lan, egymásnak feszülő, indulatos kapcsolat, de Isten jelenlétét és valóságát 

tapasztalhattuk meg az együttmunkálkodásunk idején.  

Így kezdhettük meg szolgálatunkat 2012-ben. A költségvetés rendkívül ne-

héz helyzetben volt. 1 millió Ft tartozása is volt az egyházmegyének, melyet 

évek óta gördített maga előtt és rendezni kellett abban a nehéz időszakban. 

Sikerült a hat év alatt nem csupán stabilizálni a költségvetést, hanem a szigo-

rú gazdálkodásnak köszönhetően mára 3,5-4 millió Ft megtakarítása van az 

egyházmegyének. Több azonnali intézkedést kellett végrehajtani, gyors dön-

téseket hozni és azt a szemléletet kellett gyakorolnunk, hogy nem a gyüleke-

zetek vannak az egyházmegyéért, hanem az egyházmegye van a gyülekeze-

tekért. Az egyházmegyének kell minden feltételt megteremteni, hogy a gyü-

lekezetek, lelkészek helyzete, lelki – és mindennapi élete ne kerüljön nehéz-

ségek közé. Első intézkedéseink között szerepelt, hogy a kórházlelkész fize-

tését rendezzük, hiszen méltatlan helyzetben volt az ő szolgálata, megbecsü-

lése. Rendeznünk kellett a nyírszőlősi gyülekezethez tartozó bérleti díjat, 

ami számomra elfogadhatatlan módon az egyházmegye költségvetését „duz-

zasztotta”. Örülünk annak, hogy arra a helyzetre is pont került és a gyüleke-

zet anyagi helyzete is ezzel segítve lett. A pályázati – és feltételrendszert át-

alakítottuk, megteremtettük a lehetőségét, hogy mindenki hozzájuthasson a 

támogatásokhoz. Határidőket fektettünk le, egyházmegyei honlapot készítet-

tünk, kommunikációs csatornát építettünk ki, melyen keresztül eljuthattak az 

információk a gyülekezetekhez. Rendbetettük a jegyzőkönyveket, a határo- 
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zatokat, az adminisztrációt, az iratanyagokat. Átláthatóvá és hozzáférhetővé 

tettük a gyülekezeti elnökségek számára a különböző dokumentumokat. Tel-

jes, átfogó, világos szabályzatot (SzMSz) készítettünk az egyházmegye ré-

szére, lefektettük azokat az alapokat, amelyek biztosíthatták az egyházmegye 

zökkenőmentes működését.  

Azzal szembesültünk, hogy az egyházmegye anyagi élete nem a NAV elő-

írásainak megfelelően működik, valamint láttuk, hogy az egyházmegyei já-

rulékok fizetése nem a gyülekezetek teherbíró képességei szerint történnek, 

hanem egy régi mechanizmus szerint. Némely gyülekezetet rendkívül meg-

terhelt, némely gyülekezet pedig nem az egymás iránt érzett szolidaritást, te-

herhordozást vállalta. Ezért hosszú egyeztetés, tárgyalás, nem feszültségektől 

mentes beszélgetések következtében egy igazságosabb vetítési alapot fektet-

tünk le, amelyben a nagyobb gyülekezetek nagyobb teherhordozást vállaltak, 

hogy a kisebb, akár kifizetési nehézségekkel küzdő gyülekezetek helyzetét 

könnyítsék. Itt köszönetet kell mondanunk elsősorban a Nyíregyházi Evan-

gélikus Egyházközségnek és a Debreceni Evangélikus Egyházközségnek 

szolidáris és önzetlen hozzáállásukért, teherhordozásukért. Köszönetet kell 

mondanunk Szuhánszki Edit, Stieber Tünde, Abaffy Zoltán és Papp László 

gazdasági szakemberek tanácsadói munkájáért, hogy állták a sarat és felvál-

lalták ennek az ügynek a rendbetételét és segítették a munkánkat. Mára telje-

sen zökkenőmentesen működik a rendszer. Köszönet a gyülekezetek áldo-

zatvállalásáért.  

Létrehoztuk a pályázati munkatárs feladatkört, melyre egy rendkívül jó 

szakembert és elhivatott testvért sikerült felkérni Györe Balázs személyében, 

aki nagyon sokat segít nekünk a pályázati feladatok elvégzésében, ellenőrzé-

sében. Vannak gyülekezetek, akik élnek is a tanácsadói lehetőségekkel. Kö-

szönet illeti őt is, hiszen ingyen, társadalmi munkában végzi ezt az áldozatos 

munkáját. 
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Elindítottuk a „szószékcsere” alkalmat, amely során lelkipásztorok más és 

más gyülekezetekben szolgálnak, bemutatják egymás gyülekezeteit, megis-

merik a másikét. Ennek szervezését GAS felelősünk, Melich Mihály végzi 

oly hűségesen. Köszönet a fáradozásáért. 

Megfogalmazott cél volt az elnökségben az is, hogy különböző missziói 

programokat szervezzünk a gyülekezeteknek. Évente 4-5 programot tűzött ki 

az egyházmegye presbitériuma minden korosztály számára. Hálás vagyok az 

egyházmegyei presbitériumnak is, hogy missziói lelkülettel, felelősséggel 

fogalmazta meg a programok prioritását. Tematikus évenkénti programokat 

szerveztünk. Volt diakónia éve, pedagógusok éve, presbiterek – és lelkész-

családok éve. A programokat szervezve aztán kialakultak a visszatérő igé-

nyek és ezekhez az igényekhez, lelki programokhoz delegált forrásokat az 

egyházmegye. Így évről-évre kb. 2 millió Ft-ot fordítunk különböző közös-

ségi – és lelki programokra. Hat év után többek munkája, javaslata révén 

alakult ki egy programlista, amelyre évenként fordítunk összeget: 

- Presbiteri csendesnapok, csendeshétvégék 

- Lelkészkirándulás, lelkészcsaládi csendesnapok 

- Ifjúsági csendeshétvége 

- Konfirmandus csendesnap, kirándulás 

Ezek már jól bejáratott, kipróbált programok, amelyek az évek folyamán be-

igazolták, hogy gyülekezetet, közösséget építő alkalmak, amelyekre érdemes 

forrásokat teremteni. Nem telepszenek rá a gyülekezetekre, nem terhelik 

meg őket, s jó szívvel vesznek részt gyülekezeti tagok, presbiterek egyaránt. 

Visszatekintve azt mondhatjuk, építő alkalmak mögé állt be az egyházmegye 

és a gyülekezetek is örömmel vették ki a részüket. Abban bízunk, hogy  
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mindannyiunk épülését szolgálták ezek a programok. Ezúton szeretném 

megköszönni Tóth Attila ifjúságért felelős és Győrfi Mihály misszióért fele-

lős szolgatársaimnak, akik a szervezés oroszlánrészét hordozták és nagy 

odaadással végezték a rájuk bízottakat. Köszönet érte! 

Számadáshoz értünk, hiszen tisztújítás idején mindig visszatekint az ember, 

végig gondolja örömeit, kudarcait, mulasztásait, mindent, amiért hálás lehet  

és mindent, amit meg kell vallania bűnként a felismerés után. Végtelenül há-

lás vagyok az elmúlt együtt töltött hat évért. A gyülekezetekért, az intézmé-

nyekért, imádkozó testvérekért és azokért, akik aggodalommal tekintettek 

reám, vagy lelkiségem miatt fenntartással voltak irányomba. Bízom abban, 

hogy nem hoztam szégyent Urunk nevére és minden mulasztást, bántást, 

nem a krisztusi lelkülethez illő szavakat, tetteket megbocsátja Jézus Krisztus 

és megbocsátjátok ti is nekem. 

 

Néhány mondatot szeretnék említeni a tavalyi esztendőről.  

2017. március 2-án az Északi Evangélikus Egyházkerület Elnöksége tartott 

püspöki vizitációt, s ellenőrizte az egyházmegyét. Hála legyen az Úrnak, 

mindent rendben találtak. Példaértékűnek nevezték az adminisztrációt, az es-

peresi hivatal működését és az egyházmegye munkáját. Istennek legyen ezért 

is hála. Elnöktársammal esperesi vizitációt/látogatást tartottunk mi is mind a 

7 gyülekezetben, majd presbiteri üléseken számoltunk be a gyülekezetek 

munkáiról, életéről, mindarról, amit tapasztalhattunk a beszélgetések kap-

csán. Örömmel láttuk, hogy gyülekezeteink túlnyomó többségének admi-

nisztrációi teljesen rendben vannak, szépen vezetettek és a lelkipásztorok is 

hűségesen végzik szolgálataikat. Mindenki igyekszik lelkiismerete, elhívatá-

sa szerint végezni szolgálatát, hogy épülhessen, növekedhessen Isten orszá-

ga. Öröm az is – látva más egyházmegyéket –, hogy teljes nyugalom, békes-

ség van egyházmegyénk, gyülekezeteink területén, s ha vannak is nézetelté- 
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rések, őszintén megtudjuk beszélni azokat, és a békesség Istene teremthet 

egységet közöttünk. 

A tavalyi esztendőben is megtartottuk különböző vállalt programjainkat ar-

ra való tekintettel, hogy egyházunk, gyülekezeteink az 500 éves reformációi 

jubileumi ünnepségeket szervezték helyi és országos szinten. 

Ezért 3 programot szerveztünk „csak” a 2017-es évben, 

- április 29-én konfirmandus csendesnapot Kölcsén szatmári kirándulás-

sal egybekötve 

- szeptember 30-án presbiteri csendesnapot Nagycserkeszen 

- november 17-19-én ifjúsági csendeshétvégét Piliscsabán.  

Ezúton szeretném megköszönni a kölcsei és a nagycserkeszi gyülekezetnek 

a rendkívül kedves vendégszeretetet, kedvességet, áldozatot és a sok mun-

kát. Köszönjük, hogy nagyon magasra tették a mércét.  

Meg kell még említeni a szociális, diakóniai feladatokat is, hiszen az Egy-

házmegye az Élelmiszerbank Szövetséggel szerződést kötött 2012. év végén, 

s azóta (5 éve) közel 30 tonna élelmiszert osztottunk szét rászorulók között. 

Ezt a szolgálatot minden szombaton végezzük rotációban különösen Nyír-

egyháza és a környező bokortanyák területén, de vittünk már a régióban is 

nehéz sorsú családoknak. 

 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 

Gyorsan elröpült ez az együtt töltött 6 esztendő. Ezúton szeretném megkö-

szönni munkatársaimnak, Szuhánszki Edit gazdasági vezetőnek, Balláné 

Margó jegyzőnek, esperes-helyettesemnek, Bozorády András 

nak, másodfelügyelőmnek, Abaffy Zoltánnak a rengeteg segítséget, féltő, 

szerető támogatásukat. Köszönöm az LMK elnökének, Dr. Kovács László 

Attila igazgató lelkész úrnak, hogy az LMK szervezésében fáradozik.  
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Természetesen köszönet illeti az egyházmegye közgyűlését, hogy minden-

ben támogattak, segítették munkánkat és az egyházmegye jó előmenetelét 

szolgálták. A számvevőszék Papp László, Molnár Ibolya, Tóth-Kocsis Hen-

rietta tagoknak, akik sokszor erőn felül dolgoztak, hogy szépen, rendben le-

gyenek a költségvetések. A jelölőbizottság munkáját is köszönöm! 

Mindenért pedig Istennek legyen hála és dicsőség, Aki elhív, szolgálatba ál-

lít, feladatokkal bíz meg és megítél! 

 

Kérem jelentésem elfogadását! 

      Megbecsüléssel:  

         Zsarnai Krisztián 

                 esperes 

Nyíregyháza, 2018. április 13. 

 

Képek az egyházmegye életéből az elmúlt 6 év programjai közül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

HajdúHajdúHajdúHajdú----Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye, Nyíregyháza 4400, Luther tér 14.    Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye, Nyíregyháza 4400, Luther tér 14.    Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye, Nyíregyháza 4400, Luther tér 14.    Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye, Nyíregyháza 4400, Luther tér 14.    
Tel.: 20/369Tel.: 20/369Tel.: 20/369Tel.: 20/369----24242424----87, email: hajdusz87, email: hajdusz87, email: hajdusz87, email: hajduszabolcsiegyhazmegye@gmail.comabolcsiegyhazmegye@gmail.comabolcsiegyhazmegye@gmail.comabolcsiegyhazmegye@gmail.com, , , , 
http://hajdushttp://hajdushttp://hajdushttp://hajduszabolcsiegyhazmegye.lutheran.huzabolcsiegyhazmegye.lutheran.huzabolcsiegyhazmegye.lutheran.huzabolcsiegyhazmegye.lutheran.hu 

Iktsz:  

Tárgy: 
Isten mondja:    „Én adok majd a „Én adok majd a „Én adok majd a „Én adok majd a 
szomjazónak az élet vizének szomjazónak az élet vizének szomjazónak az élet vizének szomjazónak az élet vizének     
forrásából ingyen.” forrásából ingyen.” forrásából ingyen.” forrásából ingyen.” Jel 21,6c    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


