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Hová lettek a példaképek? 
 
A kereszténység, a katolikus hit 
vállalása életforma. Nem elég tudni mi 
a jó, “csinálni” is tudni kell. Hogy a 
sportolónak sajátos életformája van 
elfogadjuk, sőt tudjuk milyen fontos a 
lelkiismeretes edzés, de emellett a 
mindennapjai is céljainak elérését 
szolgálják. Nem élhet léha életet, mert 
így minden eddigi munkája 
értéktelenné válik, hisz eredményt 
nem fog elérni. Így céljának elérése 
érdekében megtanulja a lemondás, a 
kitartás értelmét. Önmaga, saját 
céljainak alárendeltje lesz, hogy 
tehetségének megfelelően 
eredményes legyen. Ilyen a 
kereszténység is. Nem elég tudni, 
milyen a jó keresztény  (az Istenben 
bízó, másokat szeretettel szolgáló 
ember), ezt “csinálni” is tudni kell. 
Megélni a mindennapok sűrűjében. 
Megtanulni lemondani azon dolgokról, 
melyek, nem szolgálják keresztény 
célunkat, megtanulni kitartani az igaz 
mellett, hogy maradandó eredményt 
(értéket) érhessünk el. Nem könnyű a 
sportoló élete, de a keresztény embert 
sem a semmiért teszik a mennyei 
dobogóra.  
Minden sportolónak van példaképe. 
“Olyan szeretnék lenni, mint ő...”. 
Tudja előnyös tulajdonságait, 
eredményeit, életútját. Céljait 
fontosnak tartja, és a maga számára is 
célként jelöli meg.  
Ki az én példaképem? Mi az én 
célom? Milyen szeretnék lenni? Ha a 
mindennapokban feltesszük a kérdést: 
Ki a te példaképed? Értetlenül néznek. 
Miért? Mert nem találunk olyat, aki 
jobb nálunk? De ha így van, mi mit 
tartunk értékesnek?  
Ma az embereknek nincsenek 

példaképeik.. Az elmúlt évek 
példaképe az “egyen ember” volt. Akik 
példaképek lehettek volna beásták a 
történelem süllyesztőjébe. Elvették 
Szent Istvántól a “szent” jelzőt, azt, 
mely kifejezi élethivatását, 
értékszemléletét. Elvették a hűséges, 
az őszinte, az igazságos értékét. 
Elvették a keresztény értékét, hisz 
konzervatívvá, nevetségessé, 
idejemúlttá minősítették. Elvették a 
hazafias értékét, hisz kitépték 
történelemkönyveinkből azokat, kiknek 
az értékest a magyarság jelentette. 
Elvették a nemzet értékét, mikor 
kortársaink százát tagadták le, kik a 
tudományos, történelmi élet mezején 
tettek maradandót a világban. Elvették 
az egyház értékét, mert kicsavarták 
történelmét, a tudomány 
kihasználásával forgatták ki a hitet (hol 
ott e kettő között semmilyen ellentét 
nincs, sőt a tudomány nagyjai, pl. 
Newton és sokan mások keresztények 
voltak, és Isten fölséges teremtő 
nagysága előtt hódoltak annak 
megismerésével). Elvették a hivatások 
értékét. Az orvosét a papét,  a tanárét, 
a mérnökét. Elvették a munka értékét, 
hol becsapni, “haza vinni” nagyobb 
dicsőség volt, mint becsületesen 
dolgozni. Elvették a család példaképét. 
Nem érték a hűség, az őszinteség, az 
összetartozás,  a felelősség.   
Érték és célok nélkül kóborlunk az 
utcákon, de így hova jutunk (ha 
egyáltalán akarunk valahova jutni). Mi 
terem a szárazságtól repedezett 
földeken? Az örökségül kapott száraz 
földünket a termés reményével 
locsolgatjuk, megpróbáljuk kapálgatni, 
elvetni a magokat, hogy termékennyé 
tegyük.  De mi érték ma? Ki lehet 
példakép? Mit tartunk termésnek? 
A gyerekeinknek mi milyen példát 
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adunk, ha mi magunknak sincsenek 
céljaink, példaképeink? Szent 
példaképek az Istenről tanítanak., 
Nincs Istenünk? Történelmi 
példaképek a nemzetünkről tanítanak. 
Nincs nemzetünk?  
Mi a jövő? Mi az értékes, a másokban 
csodálandó? Nem maradt csak egy 
követendő érték “a szomszéd tehene” 
(ma úgy mondjuk autója, háza). 
A bérmálkozásra készülés során a 
gyerekek elfogadták, hogy bizonyos 
dolgokat meg kell tanulni, hogy a 
keresztény hitigazságokat ismerjék. 
Szó nélkül írtak beszámolókat, több 
oldalas kérdőíveket. Nem ez volt a 
gond. Az első megtorpanást azt 
jelentette, mikor jelmondatot kellett 
választaniuk a Szentírásból. Olyan egy 
mondatot, melyet ők a maguk számára 
legfontosabb értéknek tartanak. Nem 
mindegyikőjük talált ilyen mondatot a 
több száz (ezer) oldalon. Az igazi 
próbatételt azonban az jelentette, hogy 
bérmálkozási védőszentet kellett 
választani. Azt kértem tőlünk, hogy a 
“Szentek élete” című könyv 
segítségével válasszanak olyan 
szentet, ki olyan volt mint ők, legyen 
számukra olyan mint egy példakép. 
Hetek teltek el, míg mindegyikőjüknek 
lett védőszentje. De van köztük olyan 
is, ki azt mondta “nekem mindegy, 
mondj te egyet”. És ezzel nem a 
gyerekeket akarom bántani, hisz 
lelkiismeretesen tanultak, készültek. 
De valahol elgondolkodtató, hogy 15-
20 éves gyerekeknek nincs 
értékszemlélete, nem tudják mire 
“használható” egy példakép. Mi lesz 
belőlük, ha nem tudják mik a céljaik, 
milyenek szeretnének lenni, mit 
tartanak fontosnak? Mit fognak tanítani 
a gyerekeiknek? Hogyan virágoznak ki 
a nemzeti értékek? Mivé lesznek a 

keresztény élet céljai? Merre vezetnek 
mind e nélkül az ő életútjaik? 
  Bódi Gáborné 
 
Erősítse meg őket a Szentlélek, hogy 
a bérmálkozás kegyelme által a 
keresztény élethivatást megőrzendő 
értéknek tartsák, hitből, szeretetből, 
őszinteségből, hűségből fakadó 
Krisztuskövető életük példakép 
lehessen mások számára. 

 
 

Élet a kezedben 
 
Ha a gyerekek kritizálva élnek, 
megtanulják, milyen megbélyegzett- 
nek lenni. 
     Ha a gyerekek ellenségeskedésben 
      élnek, megtanulnak veszekedni. 
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, 
megtanulnak bűnösnek lenni. 
 
Ha a gyerekek toleráns légkörben 
élnek, megtanulnak türelmesek lenni. 
     Ha gyerekek bátorítva élnek, 
      megtanulnak bizalommal élni. 
Ha a gyerekek megdicsérve élnek, 
megtanulják megbecsülve érezni 
magukat. 
     Ha a gyerekek méltóságban élnek, 
      megtanulják az igazságot. 
Ha a gyerekek biztonságban érzik 
magukat, megtanulnak hinni. 
     Ha a gyerekek igazságban élnek, 
     megtanulják mi a szeretet. 
Ha a gyerekek elfogadva és 
barátságban élnek, megtanulják 
megkeresni a szeretetet a világon. 
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BÉRMÁLKOZÓK VÉDŐSZENTJEI 
 
 
Szent László 
Árpádházi király (1077 - 1095). Hogy 
népünk nem veszett el a történelem 
süllyesztőjében, a ma is tekintélynek 
örvend, ezt Isten és Szent István után 
Szent Lászlónak, s az ő példája 
követőinek köszönhetjük. Nem csak 
testi ereje s uralkodói lángelméje volt, 
de mély vallásossága is. Minden 
nemzeti és társadalmi nagyságnak 
kettős alapja van. A kereszténységben 
nyugvó belső társadalmi rendezettség 
és jólét, és ebből táplálkozó külső 
tekintély. Jellemző erényeire, hogy 
sohasem a maga hasznát kereste, 
hanem minden cselekedete Isten 
nagyobb dicsőségére és nemzetének 
javára irányult. A világ sok nagy és 
dicső fejedelmet tud felmutatni, de 
tiszta fönségben egyik sem tud László 
nyomdokaiba lépni. Jelen felelős 
vezetőiknek utat mutat és hitet jelöl” 
 
Szent Gellért 
980-ban született Velencében. 
Sagredo családból származott. 
Bencés szerzetes lett a Szent György 
monostor nevelésében. Velencei 
apának választják. 1015-ben a 
Szentföldre indul, Razina apát 
meggyőzi, hogy Magyarországon 
keresztül menjen. Hajótörést szenved, 
Mór püspök közbenjárására a királyi 
várba kerül. 
Imre herceg nevelése után 
Bakonybélben remeteként él. 1030-
ban Csanádi püspök lett. Országunk 
kereszténységéért élte mindennapjait. 
1046 szeptemberében pogány lázadók 
budai hegyünk csúcsáról taszítják a 
mélybe két püspöktársával együtt. 
 

Szent Rita 
Umbriban született. Szilajságáról híres 
férjét mások csodálkozására szelíd, 
jámbor emberré tette. Semmit sem 
engedett lánykori vallási életéből és 
fegyelméből. Minden Mária ünnep 
előtt, ezen kívül háromszor negyven 
napon keresztül böjtölt, a 
legegyszerűbb ruhákban járt, sok időt 
töltött imádságban, és sokat 
alamizsnálkodott. Férje és gyermekei 
halála után Cassiában az 
ágostonrendi apácák kolostorába 
lépett. Ott is a szegénység, fegyelem, 
szeretet, és hősies tőrés mintaképe 
volt. Fájdalmas betegség után, melyet 
mennyei boldogságtól ragyogó arccal 
tőrt, tért meg örökre az Atyához. 
 
Szent Lucia 
Itáliában él a IV. században. 
Édesanyja egy napon súlyosan 
megbetegedett. Lucia Szent Ágnes 
élettörténetét olvasva meggyőzi 
édesanyját, hogy a szent sírjához 
látogassanak kérve segítő 
közbenjárását. Édesanyja csodásan 
meggyógyul, és Lucai a szegények 
megsegítését érzi élete legfontosabb 
feladatának. Látva önzetlenségét a 
pogány helytartónál feljelentik. A vád: 
keresztény. Az ítélet szerint 
halálbüntetést érdemel, ha a pogány 
istenek előtt nem hajt fejet (nem 
mutatja be áldozatát). Lucia 
megtagadja a hódolatot, ezért az ítélet 
szerint forró szurok oltsa ki életét. 
Azonban Isten kegyelméből e szörnyű 
büntetéstől nem esik bántódása. A 
döntés szerint keresztény nem 
menekülhet, így lefejezik. Azért 
választottam védőszentemnek, mert 
hite édesanyján segített, és Isten 
szeretetéért áldozta életét. 
 


