
 

 

 

 
Mik 6,8 

 

 Honnan tudhatjuk, hogy igazán ismerjük a másik embert? Szerintem abból, hogy ismerjük gondolatait és 

szófordulatait. Nagyon sok ismerősöm gondolatai keveregnek a fejemben, és egy adott pillanatban, helyzetben 

kipattannak. Volt, amikor én emlékeztettem őket a már régebben kimondott kijelentéseikre, véleményeikre, mert ők 

már elfelejtették. Aki ismer engem, az tudhatja, hogy gyakran előfordul nálam a „szeretem a…” bevezetés. 

Természetesen lehetne másképpen is megfogalmazni, de szeretem az októbert. A mohácsi emlékmű felé vezető utat 

gesztenyefasor szegélyezi. A fák levelei sárgák voltak, érdekes hogy a gesztenye milyen érzékeny „az idő 

érkezésére”. Termései potyogtak az útra, árokba, és többekkel megállapítottuk, hogy vidéken a gesztenye is különb. 
Szép nagy, egészséges, szinte kétszer akkora, mint a Dévai téren találhatóé.  

 Mit is kíván tőlünk az Úr? Érezzük az idők jeleit, mint a gesztenyefák. Ne engedjük, hogy becsapjanak 

bennünket, éljünk szeretetben és alázattal Isten és embertársaink előtt. Ismerjük az idők jeleinek másik 

megfogalmazását is: az idők gonoszak. Soha ne engedjünk a gonosznak, hanem éljünk a szeretet törvényei szerint. 

Októberben az idők nem lehetnek gonoszak, mert a magyar nemzet számára a hősök hónapja ez. Újkori hősökkel 

szeretném kezdeni, azokkal, akik megértették a népszavazás lényegét, arra a több mint 3,6 millió honfitársunkra 

gondolok, akik elmentek szavazni. Újkor új hősei ők, akik a sok ellentmondó és kampányoló információk ellenére 

elmentek, és meggyőződésük szerint döntöttek. 

 Családomban is vannak hősök, illik-e vagy sem a lelkésznek velük kérkedni? Én megteszem. Lányunk ezer 

kilométer távolságban egy évre új otthont formál magának, hogy tanulmányai révén jobb szolgája legyen az Úrnak. 

Saját ösztöndíjas évemből tudom, hogy mekkora kihívást jelent.  Fiam nem karddal vagy más fegyverrel az oldalán 

vált hősünkké, hanem elszántságával. Bejelentette, hogy szeretné megfutni a „maratont”. E sorok olvasása közben 

még keményen fog futni és remélem, hogy eléri a kitűzött célját. Igen, vannak a mai számítógépes kornak is hősei, 

csak észre kell vennünk, fel kell ismernünk őket. A történelem mégis a múltról szól, és az újnak soha sem szabad 

leírnia, vagy lekicsinyelnie a múlt történéseit. Az aradi tizenhárom és a tankok ellen harcoló ifjak életüket adták 

értünk, az utódokért, akik oly gyakran bizonyultunk méltatlannak áldozataik előtt. Hőseink nevei köteleznek 

bennünket, arra hogy mindenkor tisztábban legyünk azzal, hogy mit kíván tőlünk a nemzet. Legyünk „jók”, tiszták 

és feddhetetlenek, alázatosak az Úr és felebarátaink előtt. És közben ne felejtsük el azt, hogy valakik számára mi is 

hősök lehetünk, vagy hősökké válhatunk. 

Jakab Béla 

 
 

 



A császári haditörvényszék ítélete alapján 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 

tábornokát és egy ezredesét, akik a  szabadságharc bukása után kerültek az osztrákok fogságába. Ők a nemzet 

vértanúivá váltak: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, 

Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác 

és Vécsey Károly. 
 

 

Aranyosi Ervin 
 

 
 

Szabadság, mit legyűrt a zsarnok.  

Egy nép mely gyászol, s ünnepel!  

Temetni jöttünk és siratni,  

de e nép többet érdemel!  

A gőg, s a túlerő legyőzött,  

de büszke népünk fennmarad!  

Ők tizenhárman ott nyugosznak,  

nem népünk sírja lett Arad.  

Ha hűvös, őszi éjszakákon,  

a csillagokat kémleled,  

tizenhárom ragyogó csillag  

felülről őrzi népedet.  

Hibáinkból tanulni kéne,  

mert „megbűnhődte már e nép”!  

S a hűvös, őszi éjszakákon  

érezd a HŐSÖK tekintetét... 

 

 
 

Kossuth Lajos a világosi fegyverletétel  előtt pár nappal lemondott kormányzóságáról és külföldre menekült. 

1861-től haláláig Torinóban, illetve Torino környékén élt. Az emigrációban ébren tartotta 1848/49 eszméjét, 

kereste azt az európai szövetségest, akivel visszaállítják a magyar szabadságot. 1890-ben így emlékezik meg 

október 6-ról: 

 

„Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a' hon szabadság Istenének legjobb 

áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgotha porába, engem 

October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé 

nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanuk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, 's a' 

magasztos példáért, melyet az utódoknak adtanak; 's buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye 

diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!” 

 
 

                                                                          

 
    Hétfő 17 óra – ggyyüülleekkeezzeettii  hhiittttaann..  

     Szerda 10 óra – aa  bbiibblliiaaóórraa  kkiivvéétteelleesseenn  eellmmaarraadd..  

     Szerda 10 óra – bbaabbaa--mmaammaa  kköörr Anettel.  
     Csütörtök 15,30 és péntek 17 óra – kkoonnffiirrmmáácciióóii  ookkttaattááss..  

          Október 16., 10 óra –  ccssaallááddii  iisstteennttiisszztteelleett..   

http://www.poet.hu/szerzo/Aranyosi_Ervin


 
 

 
 

 
 

Különféle szolgálatokra hívod el az embereket a világon,  

és azt akarod, hogy mindenki hűséges legyen a maga hivatásában.  

Kérünk, vezess minket szentlelkeddel,  

hogy mindennél jobban féljünk és szeressünk Téged, és bízzunk Benned,  

szolgálatunkban pedig neved dicsőségére és embertársaink javára végezzük munkánkat,  

az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. 
 

 
 


