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VÉRTANÚK ÜZENETE

Alapige: ApCsel 7,59-60 Olvasmány: Ézsaiás 53

Nemzetünk közösségében ma történtelmünk egyik legfájóbb pontjára, a 48/49-es szabadságharc leverésére
emlékezünk:  170  éve  ezen  a  napon  végezték  ki  Aradon  a  tizenhárom vértanút.  Ma  az  Ige  üzenete  hadd
kapcsolódjon össze a vértanúk üzenetével, annál is inkább, hogy az ő emberi szavuk nem egyszer keresztyén
bizonyságtétel is, az élő Istenbe vetett hitükről.

Utolsó szavaik  tükrözik  az  ő hazájuk iránt  érzett  szeretetüket  és  az  Isten  iránti  tiszteletüket.  Az  utolsó
percekben is  egyenesen és méltósággal  viselik az ellenük felhozott  hamis vádakat  és a hazug ítéletet.  Sok
hasonlóságot találunk István történetében, aki az első Krisztusért halált vállaló keresztyén volt. Az ő utolsó
szavaiban is ez a bizonyságtétel fogalmazódik meg: Istenre néz és békessége van.

A halálra  készülve hogyan lehet  béke és  biztonság  valakinek  a  lelkében? A mi  életünkből  még sokkal
egyszerűbb helyzetekben sincs meg ez a kettő. S ahhogy nő a tét, egyre nehezebb, legyen az rágalmazás, családi
feszültség, egy komoly betegség, vagy maga a halál, amivel szembe kell néznünk; mennyi álmatlan éjszaka,
mennyi vívódás a vendégünk ilyenkor!

Hasonló lehet mindez ahhoz, amikor ránk terhelődik bűneink súlya, ahogy a zsoltáros is írja: „kiszáradtak
csontjaim,  egész nap jajgatnom kellett.  Mert  éjjel-nappal  rám nehezedett  kezed.”  Amikor  fizikai  fájdalmat
jelent a nyugtalanság, a lélek békétlensége. De milyen felszabadító, amikor e tehertételek között az ember fel
tud nézni arra, aki a terheket leoldja! Ezt teszi István vértanú.

Szavaiban  –  különös  kegyelemmel  –  az  Úr  Jézus  szavai  tükröződnek.  Ilyen  az,  amikor  valaki  igazán
krisztusivá,  azaz  keresztyénné lesz? Kettős  imádság,  kettős  üzenet  szólal  meg szavaiban.  Az  Úrra  néz,  és
kezébe teszi le életét. Oda, ahol a legbiztosabb kezekben van. Ez az ő bizonyossága, az a kőszikla, amely nem
inog meg. Innen van az a földön túli békesség. Biztonságban tudja magát a halál kapujában is. A másik üzenet
pedig egy újabb imádság formájában hangzik, ami igazán krisztusinak mondható: ahogy az Úr imádkozott az őt
kínzókért,  úgy  tesz  most  István  is:  „Uram,  ne  ródd  fel  nekik  ezt  a  bűnt.”  Nem  a  másik  embert  látni
ellenségének, hanem a bűnt, a Sátánt, aki – Knézich szavaival – úgy keveri a kártyákat, hogy azzal ártson.
Imádkozni azért, aki támad, aki üldöz. Magunktól ez nem megy, kell hozzá az Istenre néző tekintet, akit úgy
látunk, mint aki imádkozik értünk, bűnösökért, akik az ő halálát kívántuk. Az Ő békessége töltsön el bennünket
is; életünkben legyen ott a vértanúk üzenete: Istenre nézz! Ámen.

HIRDETÉSEK

1.  Október  6-án,  közösségi  istentiszteletünkön  konfirandusaink  segítségével  megemlékezünk  az  aradi
vértanúkról. Hazaszeretetük, lelkiségük legyen útmutatás számunkra!
2. Alkalmaink
Istentisztelet  után  szeretvendégséget  tartunk.  A  konfirmandusok  szüleit  egy  rövid  megbeszélésre  várjuk.
Kivételesen csütörtökön tartjuk 18 órakor Bibliakör alkalmát (Jn 9), majd 19 órakor Énekkari próbát. A héten
egyházmegyei lelkészi konferencia, majd a hét végén szolgálók konferenciája lesz Mátraházán. Vasárnap 10
órakor istentiszteletre hívunk.
3. Köszöntések
90. születésnapja alkalmából köszöntjük Bese Károlyné, Margit nénit, valamint 75. születésnapjához érkezve
Lázár László atyánkfiát. Isten áldását kérjük életükre!
4. Visszatekintés
Szeptemberben  alkalmaink  sora  újra  kiegészült  a  hétközi  találkozásokkal.  Vasárnapjaink  újabb  különös
alkalmakat hoztak: az időközi választás elindításával, hittanévnyitóval, marosdécsei ünneppel, kereszteléssel,
úrvacsorával. A hittanoktatás a megszokott keretek között folytatódott 12 csoportban, 50 általános iskolás és 12
óvodás gyermekkel.
Nagy  erőkkel  halad  az  építkezés:  a  hónap  elején  kezdődött  a  tetőtér,  a  tetőszerkezet,  valamint  a  belső
válaszfalak építése, majd a hónap második felében a gépészet, villanyszerelés munkálatai. Ebben a hónapban
sikerrel hívtunk le egy újabb támogatási összeget a meglévő keretünkből.
Pénzügyeink tekintetében kiemelt hónapot zártunk, kimondottan adományok tekintetében. EFJ: 68eFt, Persely:
118eFt; Adomány: 210eFt. 430eFt bevételre 290eFt kiadás esett. Köszönet a támogatások minden formájáért
testvéreinknek, s hála az Úrnak megtartó kegyelméért!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


