
MINDENSZENTEK FŐÜNNEPE 

A mai napon megemlékezünk minden szentről: a közismertekről, akiknek az életét az 

Egyház a szemünk elé állítja; de mindenekelőtt a névtelenekről, azokról az 

ismeretlenekről, akiket egyetlen szentek életében sem találhatóak meg. “akkora 

sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, 

népből és nyelvből” - ahogyan János mutatja be a Jelenések könyvében a mai 

olvasmány során. Megvoltak - mint ahogy minden embernek - a gyengeségeik és 

határaik, amelyeket legyőztek, bízva Istenben, és így elérték létezésük célját: az örök 

élet gazdagságát Istennel. Ha emlékezünk rájuk, a tekintetünket arra a kiteljesedésre 

irányítjuk, amelyért Isten megteremtett minket, s amelyre mindannyiunkat meghívott. 

Ma már tudjuk, hogy különleges kötelékünk van minden szenttel, közbenjárásukat és 

támogatásukat kérjük mennyei otthonunk felé vezető úton. 



† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből      Mt 5,1-12a 
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. 
Abban az időben: Jézus látva a tömeget, 
fölment a hegyre, leült, tanítványai 
pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra 
nyitotta ajkát, és így tanította őket: 
„Boldogok a lélekben szegények, mert 
övék a mennyek országa. 
Boldogok, akik sírnak, mert ők 
vigasztalást nyernek. 
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a 
földet. 
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az 
igazságot, mert ők kielégítést nyernek. 
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is 
irgalmaznak. 

Boldogok a tiszta szívűek, mert ők 
meglátják Istent. 
Boldogok a békességszerzők, mert őket 
Isten fiainak fogják hívni. 
B o l d o g o k , a k i k e t ü l d ö z n e k a z 
igazságért, mert övék a mennyek 
országa. 
Boldogok vagytok , ha mia t tam 
gyaláznak titeket és üldöznek, ha 
hazudozva mindenféle gonoszsággal 
v á d o l n a k t i t e k e t . Ö r ü l j e t e k é s 
ujjongjatok, mert nagy lesz a ti 
jutalmatok az égben.” 

Ezek az evangélium igéi. 
 

Legyél szent… 

 A Hold és a lány című 

regényében Martin Mosebach 

Georg-Büchner díjas frankfurti 

szerző írja: “Aki lakást keres, 

annak azzal a ritka pillanat 

egyikével kell megküzdenie, 

amikor az ember valóban el 

tudja hinnie, hogy életének 

jövőjéről dönt, mert az életben 

(…) az egész élet eldőlt” . 1

 E szavak szerint úgy tűnik az élet az élet összességét vagy legalábbis egy 

olyan különleges életminősét alkot, amelyre az emberek törekednek, és amelyre 

vágynak. A lakás valami biztos a jövőben. Ki nem akarja ezt? 

 Martin Mosebach, Der Mond und das Mädchen, Carl Hanser Verlag, München, 2007.1



Élet Istenben 

 Jézus is tud erről az alapvető emberi vágyakozásról. Ezért a jeruzsálemi felső 

teremben a búcsú pillanatában, amelyben előre látta a jövő bizonytalanságát, 

vigaszként mondja a tanítványoknak: “Atyám házában sok hajlék van. (…) elmegyek 

helyet készíteni számotokra” . A jövő ebben a mondatban rejlik. Amikor elbúcsúzik 2

tanítványaitól, Jézus megnevez egy helyet, ahol újra együtt lesznek. A menny élet 

Istenben. A mai Mindenszentek ünnepe jól leírja ezt. Mindenszentek egy olyan nap, 

amely a bizalomról és a reményről szól, hogy istenben van egy hely az emberek 

számára, amely túlmutat a búcsúzáson és a halálon. És Isten hatalmas. Helyet 

biztosít mindannyiunknak és mindenkinek a maga módján. Erről tanúskodik az a 

sok szent, akiket ezen a napon tisztelünk, mert sokféleségükben elfogadták isten 

meghívását, hogy benne lakjanak. 

Ebben a világban 

 Az élet Istenben először nem 

a mennyben kezdődik, hanem már 

ebben a világban. Itt és most az a 

hely, ahol elfogadhatjuk Isten 

szeretetét és irgalmát. S ez 

mindenkire vonatkozik. Mert a 

szentek nem a lelki élet hősei vagy 

“Superman”-ei. Férfiak és nők, akik 

készek minden időben elfogadni 

Isten meghívását, hogy nála lakjanak. A szentség elsősorban nem azt jelenti, hogy 

teljesen tökéletes, hanem azt jelenti, hogy az életükben vannak hibák, de megvan 

bennük a hajlandóság, hogy Istenhez tartozzanak. Az Istennel való együttlét akkor 

lehetséges, ha szembenéznek az emberi élet nem éppen szent szituációival. Pontosan 

ez alkotja a szentséget. S erről beszél a “boldogságok evangéliuma”. Mivel a 

boldogság a “boldogság evangéliumban” nem csak azt jelenti, hogy happyk vagyunk, 
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hanem azt, hogy a hitben boldogok vagyunk, isten áldottai.S ez olykor nehéz az 

emberi helyzetekben is. Ebben az értelemben az evangéliumi boldogságokat  3

gyakran nevezik a 21. század emberi alaptörvényének vagy a jövő 

biztonságának. Segíthet az embereknek kitörni életük szomorú válságából, mert 

ezekben a helyzetekben a jövőről szól és a jövőt nyitja meg. A jövő nem a világon 

belüli hatalomátváltást, hanem isten hatalomátvételét jelenti. isten jelenléte 

mindent megváltoztat. Ehhez fontos hozzájárulni. 

 

Előkészített lakás 

 Isten nemcsak lakást 

k é s z í t e lő a z e m b e r 

számára, de az embert is 

meghívja, hogy lakást 

készítsen Istennek ebben 

a világban. Erre hív meg 

bennünket a “boldogság 

evangéliuma”, amikor el 

kell viselni a szegénységet és a szomorúságot, az irgalmasságot és az 

igazságosságot, s a békéért kell dolgozni ezen a világon. Isten számára az 

előkészített lakás azt jelenti, hogy meglátjuk felebarátunkban Jézust. Korunkban 

az előkészített lakás kifejezés is értelmet nyerhet, amikor az erőszak és az 

embertelenség elől menekülő hajléktalanokra tekintünk. Sok szent, akikre ma 

emlékezünk, éppen ezért léphettek be Isten lakásába, mert a szükség idején az 

emberekhez fordultak. Itt rejlik a szerencse és a boldogság mind a rászorulók, mind a 

segítők számára. Mert amikor feltesszük a kérdést, miért is kérdőjelezik meg oly 

gyakran az életet, akkor felfedezzük az okot az emberek telhetetlenségében, 

arroganciájában, hűtlenségében és közönyében. A szentség útja tehát nem 

különleges, hanem nagyon is mindennapi út, amely figyelembe veszi az emberek 

életének valóságát. 

 vö. Mt 5,1-123



 Sok a tennivaló. Saját életünk Isten lakóhelyévé válhat, ha Istennek teret 

adunk. A saját bűntudatunk, egzisztenciális szükségleteink, saját életünk 

szétszakadt részei, szívünk nyomornegyedei akarják, hogy Isten belakja őket. S 

bárhol is kap helyet Isten a saját életünkben, ott valósága elterjed a világon. S 

talán akkor mi is felfedezzük, hogy ahol a testvéreinkkel törődünk, az életünk 

lakássá válik. 


