
 
 

 
 

Jézus mondja: 

 
 (Jn 18,37) 

 

 „Mi az igazság?” Ezerarcú a kérdés, és ezerarcú a válasz is. Melyiknek van igaza? Melyikünknek? 

Nekem? Annak, amit ma mondok, vagy amit holnap — akár ellenkezőjére forgatva köpönyegemet? Pilátus 

kérdését is lehet érteni szkeptikusnak is, aki gúnyolódik Jézussal, de éppúgy komolyan érdeklődőnek is, akit 

egzisztenciálisan érdekel a helyzet, csak éppen nem talál rá még feleletet, nincs is rá füle igazán… Hiszen 

milliónyi igazsággal találkozunk. 

 Országok, nemzetek igazsága feszül egymásnak — sokszor véresen! Politikai pártok igazsága feszül 

egymásnak. Kinek van igaza?! „Mi az igazság?” Tudományos csoportok igazsága feszül egymásnak, ilyen 

vagy olyan elmélet írja le világunkat, benne a társadalom, a psziché működését.  

 Gazdasági elméletek igazsága feszül egymásnak — mekkora nyereség fogadható még el egy adott 

munka, üzleti fogás esetén, és mi az, ami már csalásnak, büntetendőnek tekintendő? Mi az, ami a 

környezetvédelem érdekében betartandó szabály, és mi az, ami már a vállalatok jogait sérti?  

 Kegyességi irányzatok igazsága feszül egymásnak — ki üdvözülhet? Aki majdnem minden bűntől 

mentes, és távol tartja magát a világ csábításaitól, vagy aki idejét-életét áldozza a bűnösök közé vegyült 

szolgálatában? Aki naponta összetörten roskad Ura lábához bűnbánó szívvel, vagy aki nem törődik semmivel, 

mondván, hogy Isten dolga úgyis az, hogy megbocsásson?  

 Temérdek kérdést tettem fel. Bizonyára mindenki kíváncsi a válaszokra. De nincs válasz. Senki nem 

tudja zsebéből előrántani az igazságot, bármily nagyra is értékeljük. Jézus nem száll szembe a különféle 

igazságokkal, hogy a magáéval győzködje ellenfeleit, Pilátust, vagy épp minket. Nem harcol erővel-erőszakkal, 

sem hangerővel az igazságért. Nagyon jól tudja, hogy ez nem vezetne sehova, mert akkor beleveszne az emberi 

igazságok labirintusába. 

 Sokfelé kereshetjük tehát az igazságot, de csupán egyetlen helyen lehet azt meglátni. Ott, ahol a 

kettéhasadt templom kárpitján átsejlik: „Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért 

jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok.” (1Tim 1,15.) „Igaz beszéd ez: Ha 

vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is.” (2Tim 2,11.) 

 Az igazság terén is igaz LUTHER végszava: „Koldusok vagyunk. Ez az igazság.” Minden, amink van, 

Istentől kaptuk. Ezt az igazságot adja nekünk a kereszten. 

Jakab Béla 

 

 

 

Az istentisztelet az egyház életének centruma. Bátran nevezhetjük ünnepnek még akkor is, ha a naptár szerint 

éppen nem ünnepnapon történik. Ünnep, mert ahol emberek Isten színe előtt Isten igéjét olvassák és hirdetik, 

hallgatják és tanulják, ahol a szentségeket kiszolgáltatják és elfogadják Jézus Krisztusnevében, ahol az Úr nevét 

segítségül hívják egyedül vagy közösségben, ott a feltámadott és élő Jézus Krisztus jelen van, és végzi hitet 

ébresztő és szeretetre indító munkáját. S hogy ezt honnan tudhatjuk? Ő maga mondja tanítványainak:  

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: 

ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) 

 Az ő jelenléte és működése teszi ünneppé az istentiszteletet. 
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 Ez az ünnep nem szakít ki a mindennapi életből. Vagyis az egyház tagjai nem menekülnek a hétköznapi 

élet problémái, gondjai, kihívásai elől, valami zavarmentes, tiszta, csendes állapotba, hanem feltekintenek arra 

az Istenre, aki ezért a világért – annak bűnei ellenére – egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, annak élete 

legyen. 

 Ez az ünnep nem zártkörű, hanem nyilvános. Részt vesznek benne férfiak és nők, idősek és fiatalok (sőt 

még gyermekek is), különböző nemzetiségű, bőrszínű, műveltségű és beállítottságú emberek. A gyülekezet 

minden rétege, sőt még egyszerű érdeklődők is. 

 Ennek az ünnepnek is rendje van. A Biblia szerint Isten nem a rendetlenség, hanem a rend Istene. Az 

egyház istentiszteleti életének is megvan a bibliai alapokon álló és a Krisztus tanítványainak hosszú 

nemzedékei által alakított, továbbcsiszolt és megőrzött jó rendje. 

(Forrás: www.egyszeregy.hu) 
 

 

 

Túrmezei Erzsébet 

   

 

Otthonom a templom. 

Ajtaján belépve mindig hazaérek. 

Ismerősen csendül fülemben az ének. 

Mintha minden hangja simogatás lenne! 

Égi Atyám keze simogat meg benne. 

 

Megterített asztal. 

Éhező mellőle sose kel fel éhen. 

Megelégedhetik mennyei kenyéren: 

élet kenyerével, élet italával, 

igében, szentségben Krisztussal magával. 

 

Mesterem műhelye. 

Azért keresem fel, hogy kezébe vegyen, 

hogy régi emberből új emberré tegyen: 

hogy amíg templomát látogatom híven, 

templommá formálja egész bűnös szívem. 

 

Otthonom a templom. 

Mennyei otthonom halvány földi mása, 

drága tükörképe, szent hívogatása. 

Míg egykor mennyei hajlékod befogad, 

köszönöm, Istenem, földi hajlékodat! 
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 Hitoktatás – gyülekezeti: hétfő 17 óra, 
– iskolai: az órarendek szerint. 

 Bibliaóra – szerda 10 óra. 

   

Tisztújító közgyűlés  ––  ffeebbrruuáárr  2255--éénn,,  aazz  iisstteennttiisszztteelleetteett  kköövveettőőeenn..  

      KKéérrjjüükk  tteessttvvéérreeiinnkk  aakkttíívv  rréésszzvvéétteelléétt..  

Az új gyülekezetvezetés  

    beiktatása  
––  mmáárrcciiuuss  1111--éénn  aazz  iisstteennttiisszztteelleett  kkeerreettéébbeenn..  

 

 
 

 
Kedves testvérek! 

Egyházközségünk Szavazatszedő Bizottsága – miután áttekintette, megszámlálta és rendszerezte a határidőre 

beérkezett jelöléseket – Jelölő Bizottsággá alakult át. A jelöltekkel lefolytatott tartalmas beszélgetések után – 

amelyek arra irányultak, mivel tudja a jelölt segíteni a gyülekezet életét – a Jelölő Bizottság – összegezve 

tapasztalatait – az újonnan megválasztandó presbitérium személyi összetételére az alábbi javaslatot terjeszti 

egyházközségünk közgyűlése elé.  

 

Presbiter- és tisztségviselő jelöltek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hunyadi László 

felügyelő 
 

 

   
Dobos Attila 

 

Farszky Péter Gyimesiné Szabó 

Réka – jegyző 
 

   
Hanzély Tibor Kaposi Attila 

gondnok 

Kocsis Ildikó 



   
Petrics Andorné 

pénzügyi vezető 

Révay Nóra 

 

Sebestyén László 

   
Sik Csaba Süle László Csaba Zsigmondy Ákos 

 

Pótpresbiterek 
 

  
Horváth Ákos Józsvai Gergely 

 

Kedves Presbiter-jelölt Testvérem! 

 Nagy öröm számomra, hogy köszönthetlek a jelöltek között. Miért is jó jelöltnek lenni? Úgy gondolom, 

elsősorban azért, mert ismernek a gyülekezetben. Hidd el, hogy ebben a személytelen világban a gyülekezetek 

is arcnélkülivé tudnak válni. Másodszor, mert alkalmasnak tartanak arra, hogy az általad támogatott és féltett 

gyülekezet vezetésében részt vegyél. Harmadszor, megvizsgálhatod hitéletedet, hogy mennyire van jelen 

Krisztus benne, és milyen nagy felelősség kereszténynek, gyülekezeti tagnak, presbiternek vagy felügyelőnek 

lenni. 

 A régmúltban a presbiterség egy státusz volt, egy szimbólum. Ma már a megtiszteltetés mellett külön 

feladatot jelent. Tenni kell Isten országának terjedéséért. Áldozatot kell hozni, idő és anyagi áldozatot egyaránt. 

A mindenkori lelkész és felügyelő koordináló munkájuk mellett nagyon sok ügyben kell, hogy eljárjanak, az 

egyházi adminisztráció mellett a lelkésznek kötött időben hittanórája, emellett gyülekezetépítő feladata is van. 

Ketten képtelenek lennének erre. Szükségük van társakra, akik imádságban, szeretetben és felelős 

munkavállalásban vannak jelen. 

 Levelemet egyedül fogom aláírni, mert az új ciklusban felügyelőt is választunk. Ciklusról-ciklusra 

történnek változások a gyülekezet életében, de Jézus Krisztus nem változik, tudjuk, hogy Ő örökre ugyanaz. 

Biztatást és ígéretet kaptam azoktól, akik már nem tartanak velünk az új munkaidőszakban, hogy segíteni 

fogják munkánkat. Nem leszünk egyedül, és el sem tudjátok képzelni, hogy ez mennyire fontos. 

           Milyen is lesz az előttünk álló hat év? A gyülekezet lelkészeként úgy érzem, hogy könnyebb, mint az 

előző időszak. A gyülekezet egy nagy családdá kezd alakulni, akihez csatlakoztak újak, akiket befogadtak. 

Örömmel veszem észre, hogy az istentiszteletek vagy gyülekezeti ebédek után sokan beszélgetnek, köszöntik 

egymást. Nézzétek meg a honlapon a tavalyi presbiterek angyalkázásáról készült fotókat, mennyi közvetlenség 

és öröm látható rajtuk. Tehát a feladat nem fog változni, csupán a körülmények és élethelyzetek. Az anyagi 

javainkra vigyáznunk kell, és bizony egy nagy templom és gyülekezeti ház minden évben benyújtja a számlát, 

és mégis, ez a legkönnyebb része a presbiteri munkának. A legnehezebb, a templom küszöbét átlépő embert 

tartósan leültetni a padba, és sokat imádkozni érte, hogy Isten Szentlelke által érintse meg. Egy dolgot nem 

szabad elfelejtenünk, nem mi tartjuk, formáljuk, gyarapítjuk a gyülekezetet, hanem Isten. Mi csupán méltatlan 

segítőtársai vagyunk. Ám ennek vagy egy komoly üzenete is, tudniillik Isten számít ránk. 



          Kedves Testvérem! Isten számít terád is, döntsd el, hogy akarsz-e munkatársa lenni. Én számítok rád, és 

melletted és veled leszek. 

 Óbuda, 2018. 01. 16.                                                                  Lelkészi barátsággal, Jakab Béla  

 

 
 

Te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. 

Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet,  

és vezess a te utadon, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 

                                                                         (Evangélikus liturgia, ötvened vasárnapi bűnbánati ima) 
 

 

 


