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Textus: 59 Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: Uram, Jézus, vedd magadhoz
lelkemet! 60 Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott: Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!
És amikor ezt mondta, meghalt. (Apostolok Cselekedetei 7, 59–60)
Szeretteim!
Életünk erejében vagyunk, tanulunk-tanítunk, kerti munkát végzünk, sportolunk. Mai
szakaszunk kapcsán mégis a halál kerül elénk. István, aki éppen bizonyságot tett Isten és a
hűséges szolgái mellett, hirtelen, beszédét követően, megkövezik. Így lett István az egyház első
vértanúja. Bizonyságot tett beszédével, életével, végül halálával is. Aki azonban az életében az
Úr szolgája volt, azt a halál sem választhatja el Tőle. Boldog az, aki Krisztusba vetett hitben hal
meg, de még boldogabb az – mondja Luther -, aki Krisztusba vetett hitéért hal meg.
Több híres embernek fel van jegyezve, hogy mit mondott halála előtt. Steve Jobs, az
Apple alapítója és vezérigazgatója „Oh wow, oh wow!” Az elmondások szerint Jobs úgy
viselkedett, mintha valami fantasztikus dolog várná odaát. A mi Steve-ünk, István vértanú
Szentlélekkel megtelve konkrétan látta, miközben kövezték, az eget megnyílva és az Emberfiát
állni az Isten jobbja felől.
Mennyire fantasztikus, hogy olvashatjuk István utolsó szavait, ami nem mellesleg
hasonlít a Jézuséhoz a kereszten. István imája: "Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet!", a
Jézusé: "Atyám, kezedbe adom lelkemet" (Lk 23,46). Továbbá mindketten megbocsátanak
azoknak, akik megölik őket. Jézus így szólt: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit
tesznek" (Lk 23,34), és: "Uram, ne ródd föl nekik ezt a bűnt!", mondja István. Imádkozik
magáért és imádkozik értük. A hamarosan bekövetkező halálára való tekintettel kéri az Úr
irgalmát, és úgy imádkozik Jézushoz, mint Jézus az Atyához. Ez annak a jelzése, hogy az Atya
és a Fiú az egy imádandó Isten.
Nem tudjuk, hogy a mi halálunk mikor következik be, nem tudjuk mik lesznek az utolsó
szavaink. De már most arra törekedhetünk, amennyire csak tudunk, hogy olyan életet éljünk,
ahol tanulásunkkal, tanításunkkal, kerti munkánkkal, sportulásunkkal a mi Urunkat, Jézus
Krisztust dicsőíthessük!
Ahol valaki így tud könyörögni ellenségeiért, akik vad indulattal kioltják életét, ott
szemmel láthatóan jelen van Jézus. Az ilyen megjelenítésre mindenütt és mindenkinek
lehetősége van. Az indulatok vad áradásában felbukkanó nyugalom és nyomorúság idején
feltámadó segítő indulat és az igazságért szenvedni is kész engedelmesség Őt idézik, Őt
jelenítik meg, kinek útja rejtve van. Legyen erős a szándékunk, és látszódjék meg az életünkön,
aki Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére! Ámen

