
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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BOLDOG SÍRÓK 

Igeolvasás: Mt 26,69-75 
Alapige: Mt 5,4: „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvi-

gasztaltatnak." 

Kedves Testvérek! Még az adventi időszak előtt 

megígértem, hogy a Hegyi Beszéd igéit tüzetesebben is 

meg fogjuk vizsgálni, azonban jött az advent, karácsony és 

újév, így bölcsebbnek láttam, ha az ünnepkörhöz 

kapcsolódó igeverseket állítsak az igehirdetések közép-

pontjába. Most azonban elmúltak az ünnepek, és mai 

vasárnapunkon szeretném Jézus 2. boldogmondásával foly-

tatni. Az előző alkalmakon megállapítottuk azt, hogy Jézus a Hegyi beszéd alkalmával elsőként a boldogságról 

beszél. Hiszen számára fontos a mi boldogságunk. Mai istentiszteletünkön Jézus második boldogmondását 

vizsgáljuk meg, amikor Jézus ezt mondja: Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Sokféle okból 

kifolyólag lehet sírni. Vizsgáljuk meg ezeket az okokat, bibliai példákkal alátámasztva. 

1) Mikor szokott az ember sírni? Talán erre elsőként arra gondolunk, hogy akkor, amikor egy nagy 

fájdalom éri az embert, amikor elveszít valamit, vagy valakit, és a gyász terhe lesújtja. Az Úr Jézusról tudjuk, 

hogy kétszer is sírt. Egyik alkalommal Lázár sírjánál. János evangéliumának 11. fejezetében azt olvassuk: 

Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és 

megkérdezte: "Hova helyeztétek őt?" Azt felelték: "Uram, jöjj és lásd meg!" Jézus könnyekre fakadt. A zsidók 

ezt mondták: "Íme, mennyire szerette!"  (Jn 11,33-36) Jézus azonban elsősorban mégsem Lázár halála miatt 

sírt. Amikor odament, előre tudta, hogy fel fogja támasztani őt. Ő amiatt sírt, mert együtt érzett Lázár 

családjával. Meghatotta az a fájdalom és szomorúság, amit látott a testvérek és rokonok szívében. Majd Jézus 

feltámasztotta Lázárt, de az együttérzés és szeretet könnyei ott voltak az arcán.  

Jézus vállalta a könnyeit. Mi olyan sokszor nem szoktuk vállalni az érzéseinket. Nem merünk sírni, 

főleg mi férfiak. Hiszen úgy tanítottak minket, hogy egy férfi nem sír. Ha egy kisfiú elesik, és eltör a mécses, 

mert felhorzsolta a térdét a kő, hányszor elhangzik: mit sírsz, nem vagy te kislány! És megtanuljuk, hogy ha 

egy férfi könnyezik, az a gyengeség jele. Keménynek kell lenni, mert egy igazi férfi kemény. Azonban Jézus 

mást tanít, és másról ad példát. Arra tanít, hogy merjük felvállalni az érzéseinket, ha valami elkeserít, 

megszomorít. S Ő arra bíztat, hogy merjünk sírni Előtte, kiöntve szívünket Neki. Elmondva, hogy mi bánt, mi 

az, ami megterhel, mi az, ami nem sikerült. 

2) De eszünkbe juthat a Bibliából Péter is, aki keservesen sírt. Máté evangéliumában ezt olvassuk: Kis 

idő múlva az ott álldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: "Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a 

kiejtésed is árulkodik rólad." Akkor átkozódni és esküdözni kezdett: "Nem ismerem azt az embert." És nyomban 

megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: "Mielőtt megszólal a kakas, 

háromszor tagadsz meg engem." Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. (Mt 26,73-75) A 2. korintusi 

levél ír az Isten szerinti és világ szerinti szomorúságról. Így olvassuk: Mert az Isten szerinti szomorúság 

megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. (2Kor 7,10) 

Lehet sírni akkor is, ha az ember felismeri a bűnét, rájön arra, hogy miként vétett Isten és mások ellen, és ez 

Isten szerinti szomorúságot okoz a szívében. A Prédikátor azt mondja, hogy többet ér a bánat, mint a nevetés, 

ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. (Préd 7,3) Nem a sírás miatt lehet boldog az ember, hanem amiatt, 

ha az Isten szerinti szomorúság által jobbá lesz a szív. Ha valaki sír, attól még nem lesz jobb. De ha megtérés 

van a sírás mögött, akkor jobb lesz. Ha valaki Péterre nézett, amikor keservesen zokogott, nem hiszem, hogy 

boldognak gondolta volna őt. De Isten boldognak mondta akkor Pétert, mert Péter rájött arra, mit tett, és ez 

fontos lépés volt a gyógyulásában. Majd amikor Jézus háromszor is megkérdezte tőle, hogy Péter szeretsz-e 

engem, akkor vált teljessé az ő gyógyulása, mert Jézus helyreállította őt. Júdás is sírt, miután elárulta Jézust. 

De az ő szomorúsága nem Isten szerinti volt, mivel nem Jézusnál akart vigasztalást kapni. A főpapokhoz megy 

Jézus helyett, majd öngyilkos lesz. S a világ szerinti szomorúság halált okoz életében. 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

Az örömhír az, ha bűnben élsz, és Isten rámutat az életedben dolgokra, és ez Isten szerinti szomorúságot 

eredményez a lelkedben, az boldogság, mert ez tud aztán a szívedben igazi helyreállítást hozni. Ezért mondja, 

boldog, aki sír, amikor meglát valamit az életében, amit Isten a helyére tesz, és így megvigasztalódik. 

Azért boldogok a sírók, mert van egy vigasztaló Isten, aki meg akar vigasztalni. Jézusról azt olvassuk 

a Zsidókhoz írt levélben, hogy Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és 

könnyek között járult az elé, akinek hatalma van. (Zsid 5,7) Néhány verssel előrébb pedig a következőt 

olvassuk: Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk 

hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. (Zsid 4,15) Azért tud megindulni Jézus a mi 

erőtlenségeinken, mert az ördög Őt is kísértette, hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, Ő maga 

is könnyek között esedezett a Mennyei Atya előtt, és amikor Elé borulunk, akkor Ő megért bennünket, mert Ő 

maga is átélte mindazt, amivel mi kínlódunk. És ha Hozzá megyünk, Ő nemcsak megért, de nála van a 

Megoldás. Hiszen Ő maga a megoldás, mivel Ő azért halt meg a kereszten, hogy ezzel magára vegye a mi 

bűneinket, hogy megbocsáthasson, hogy megvigasztalhasson, hogy örök életet adjon. A Jelenések könyvében 

azt olvassuk az új ég és új föld kapcsán, hogy Isten letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, 

sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. (Jel 21,4) 

Kedves Testvérem! Hogyha Jézushoz jössz, bármilyen oknál fogva, Nála igazi vigasztalás vár. Ámen. 

--------------------------------Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron – református lelkész------------------------------------- 

     
Január 13-án, az újév második vasárnapján istentisztelet                             (Fotók: AÁ.) 

2019. január: 

20. vasárnap 17.00 Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

20. vasárnap 17.00 
Imahét - Görög Katolikus Templom - Igét hirdet: Derencsényi István ref. lelkészi 

főjegyző  

21. hétfő 17.00 Imahét - Evangélikus Templom - Igét hirdet: Dr. Krakomperger Zoltán rk. Plébános 

22. kedd 17.00 Imahét - Nagyerdei Református Templom - Igét hirdet: Palánki Ferenc rk. püspök  

23. szerda  17.00 
Imahét - Szent Anna Római Katolikus Székesegyház  - Igét hirdet: Dr. Fekete 

Károly ref. püspök  

23. szerda  18.00 Női kör (minden páros héten) 

24. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

24. csütörtök 17.00 
Imahét - Kossuth utcai Református Templom - Igét hirdet: Papp János lelkész-

baptista egyházelnök  

25. péntek 17.00 Konfirmációs óra 

25. péntek 17.00 
Imahét - Baptista Imaház – Szappanos utca - Igét hirdet: Asztalos Richárd ev. 

lelkész  

26. szombat 17.00 
Imahét - Szent Család Római Katolikus Templom - Igét hirdet: Vad Zsigmond ref. 

esperes  

27. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

27. vasárnap 10.00 Istentisztelet. Párhuzamosan pedig gyermek-istentisztelet.  

27. vasárnap 13.30 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

27. vasárnap 17.00 
Imahét - Református Nagytemplom - Igét hirdet: Kocsis Fülöp gk. érsek-

metropolita  

 

- Január 17-én, csütörtökön 11 órától álltunk meg Ákos Istvánné sz. Szilágyi Erzsébet ravatala mellett. 

Elhunyt gyülekezeti tagunk hozzátartozói számára Isten vigasztalását kérjük és kívánjuk.  

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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