
 

 

 
 

 

 

 
(Mt 5,4) 

 
 Jézus arra biztat, hogy merjünk előtte sírni. Vállaljuk föl az érzelmi világunkat. De hol máshol lehetne 

igazán kisírni magunkat, mint a Megváltónk előtt?  

 Jézus pontosan tudja, hogy mi van a lelkünkben, legbelül. Ezért mondja, tanácsolja azt, és biztat minket 

arra: merjünk előtte sírni.  

 A világ pont az ellenkezőjét mondja. Nyeld le, fojtsd el, titkold el, ne vállald föl, és végképp ne beszélj 

róla, hogy mi van itt belül! Nem szégyellni való az, ha valami itt belül nagyon fáj. Viszont arra biztat minket 

Jézus, hogy valljuk meg, mondjuk el neki, borítsuk oda elé, és majd tőle vigasztalást nyerünk. Merj sírni Jézus 

elé borulva!  

 Félelmetes, ahogy a férfiak nem tudnak sírni. Egész férfigenerációk nőnek fel így, azt hiszik, ha egy 

férfi könnyezik, az feltétlenül a gyengeség jele. Elhitetik már a fiatal fiúkkal is. Öregem, csak nem akarod 

kimutatni az érzéseidet? Csak nem akarod, hogy belelássanak az érzelmi világodba? Aztán ezt kihasználják és 

fölhasználják. Nevetséges legyél, főleg a lányok előtt? Hát csak nem fogod kimutatni, hogy igazán, őszintén 

érzel valaki iránt. Keményen, mindent félresöpörve, legyűrni, letaposni, könyökölni, szétverni, ütni, vágni. Ez 

az igazi férfi!? Nem, ennek semmi köze nincs ahhoz, amit a Szentírás az igazi férfiről mond.  

 Csodálatos dolog, amikor valakinek a szíve eljut oda, hogy fájnak a bűnei. Odaborul Isten elé, kéri a 

bocsánatot, és feltámad a szívében, hogy Isten szerint szeretné az igazi bűnbánat alapján a bűn jóvátételét is, ha 

lehet. Mert az igazi Isten előtti sírásban a vétek, a bűn után ott van az a vágy, hogy hogyan tudnám helyrehozni 

azt, amit még lehet.  

 Dávid, aki vétkezett Isten ellen, elvette más valaki feleségét, aztán a férjet álnokul megölette, így borul 

le Isten színe előtt: Uram, tisztítsd meg az én szívemet, mert szörnyű bűn az, amit elkövettem te ellened, Uriás 

ellen, Betsabé ellen, mindenki ellen Izráelben. Igazi bűnbánat volt a király szívében.  

     Azt is olvassuk az 56. Zsoltárban: „Gyűjtsd tömlőbe könnyeimet.” Ha merünk Isten előtt sírni, akkor 

átéljük azt a csodát, amely során Isten összegyűjti a mi könnyeinket, és Tőle igazi, elvehetetlen vigasztalást 

nyerhetünk.  

      János apostol az Isten Lelkéről azt mondja: a vigasztalni tudó. Isten Lelke az, aki megvigasztalhat 

minket, minden nyomorúságba esetteket. Isten időnként azért enged könnyes napokat, hogy átérezzük: 

rászorulunk az ő vigasztalására. Azért engedi meg azt, hogy sírjunk saját bűnünk, mások nyomorúsága miatt, 

hogy meg tudjon minket vigasztalni, hogy átérezhessük a mások nyomorúságát. Talán akkor megtörténhet a 

bűnbocsánatért esedező bűnös életében a csoda. Odafordul Istenhez, elfogadja a bocsánatot, és boldog ember 

lehet.  

      A vigasztaló, ez a szó, hogy paraklétosz, benne van már a klasszikus görögben is. Már Arisztotelész is 

használja, s azt mondja, hogy ez azt jelenti: áttüzesít, fellelkesít, fellobbant. Valami hasonló módon használja 

ezt az Újszövetség is. Azt mondja, ha engedjük, hogy fellobbantsa a hitet, ha engedjük, hogy megvigasztaljon, 

akkor mi is tudunk majd vigasztalni másokat. Mert másokat vigasztalni csak az tud, aki maga is ismeri a 

vigasztaló Szentlelket, a mindenható Istent. 

      Olyan jó lenne, ha ezt az igazi vigasztalást kérnénk és elfogadnánk Istentől.  

Jakab Béla 

 



Böjt 2.  vasárnapja 

 

 

 „Emlékezzél meg, Uram, a te könyörületedről…” 

(Zsolt 25,6) 

 

 

 

 A 2012-2018-os ciklusra megválasztott presbitérium – mandátuma lejártával – február 20-án megtartotta 

utolsó ülését, amely Jakab Béla parókus lelkésznek a napi igéket (Zsolt 111,4, ill. 1Kor 10,16)  alapul vett 

áhítatával kezdődött.  

 Ezt követően Dr. Győrfi Károly felügyelő vezetésével a presbitérium az elfogadott napirendi pontok 

szerint végezte munkáját. 

 Petrics Andorné pénzügyi vezető előterjesztésében meghallgatta a 2017-es év gazdálkodásáról szóló 

zárszámadást, amelynek főbb számai az alábbiakban foglalhatók össze. 

 A bevételi oldal fő számai: Összes bevétel 20,5 MHUF, ebből a gyülekezeti tagoktól, 

magánszemélyektől 9,2 MHUF, gazdálkodó szervezettől 4,5 MHUF származott. A fennmaradó részt 

önkormányzati, pályázati pénzek és ingatlanbevételek tették ki.  

 A kiadások összege 22,6 MHUF volt, ez azt jelenti, hogy pénzügyi tartalékaink 2,1 MHUF-al 

csökkentek, de még így is 1,5 MHUF tartalékkal zártunk. A tervezett kiadásokat az állandó kiállításunk magas 

költségei és egy nagy összegű gázszámla miatt léptük túl. Összességében azonban kiegyensúlyozott 

gazdálkodást folytattunk. A presbitérium a 2017-es év gazdálkodásról szóló zárszámadást megvitatta és 

elfogadta. 

 Dr. Győrfi Károly, a Jelölő Bizottság elnökeként beszámolt a 2018-as tisztújítással kapcsolatban végzett 

munkáról, a február 25-i közgyűlés előkészítéséről, majd röviden értékelte a 2012-2018-as ciklusban a 

presbitérium által végzett munkát, hangsúlyozva a ciklus második felében az egymás szeretetében, az 

együttműködésben és főleg a békességben megvalósuló tevékenységet. 

 Az egyebek napirendi pont alatt a presbitérium megbeszélte a március 11-i ünnepélyes beiktatás 

alkalmának részleteit, szavazott az egyházmegyei tisztségekre jelöltek (esperes és felügyelő) személyéről. 

Megtárgyalta a finn testvérgyülekezetnek küldendő levél tartalmát, és tájékoztatást kapott a Bálintné Varsányi 

Vilma által megírt, a gyülekezet életét bemutató könyv második kötetének márciusi megjelentetéséről is. 

Döntött arról, hogy kész megvizsgálni a rászorulók segítését szolgáló ún. ételpolc területünkön történő 

kihelyezését. 

 A presbiteri ülésen, új színfoltként, lelkészünk kiosztott mindenkinek egy Ráhangoló elnevezésű kártyát, 

amelyen néhány szavas kérdés vagy állítás volt olvasható. A kártyán lévő kérdésre válaszoltunk, vagy az állítást 

kommentáltuk. Nagyon őszinte, személyes megnyilatkozásokat hallottunk, melyekből mindannyian épültünk. 

Érdemes folytatni ezt a gyakorlatot. 

 A leköszönő presbitérium imával fejezte be ülését, Isten áldását kérve az újonnan megválasztandó 

presbitérium munkájára. 

Dr. Győrfi Károly 

 

  

 

    

 Hitoktatás – gyülekezeti: hétfő 17 óra, 

– iskolai: az órarendek szerint. 

 Bibliaóra – szerda 10 óra. 
 



 

  

  Az új presbitérium és tisztségviselők beiktatása 

                                                 – március 11-én, az istentisztelet keretében. 

 

 
 

 

Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, 

hogy mindennél jobban szerettem önmagamat, 

pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engem! 

Könyörülj rajtam, 

és adj szolgálatra kész szívet, 

az Úr Jézus Krisztusért. 

Ámen. 

(Evangélikus liturgia – bűnbánati imádságok) 

 

 
 

 
 

 


