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Istenarc  
 
Ezredfordulók,ezredévek mérföldköveit  
lankadatlan kíváncsisággal lépték át 
elődeink, s ma a 3. ezredév küszöbén 
mi magunk is olthatatlan szomjúsággal 
keresünk a magunk útját. Jó és rossz, 
fontos és értéktelen, célok és nem várt 
dolgok ösvényei között botladozunk.  
Könyvek, műsorok, tanfolyamok, 
szemináriumok szólnak ezreivel az 
önmegvalósításról, a szabadságról, a 
jogokról, a demokráciáról. Mai világunk 
nem rólunk szól, csak az “én” körül 
forog. Mindegyikünk a magáét keresi, 
a maga igazát hirdeti. Míg tudatosan, a 
tudomány és pszichológia 
segítségével próbáljuk megvalósítani 
önmagunkat, nem találunk rá igaz 
értékeinkre, elveszítjük az én-
megtalálás egyetlen útját. Miért? Talán 
rossz helyen keressük.  
 
Emlékeinkben, történelmi 
ismereteinkben keressünk olyan 
embereket, akiknek az 
önmegvalósítás, az én-megtalálás 
sikerült. Hogyan járták ők az élet 
iskoláját, hogy teljességgel élhették 
meg azt? Ragadjunk ki egy példát, a 
számunkra  legaktuálisabbat, Árpád-
házi Szent Erzsébetet, templomunk, 
Egyházközségünk védőszentjét.  
Ő ugyanúgy mint a többi szent 
megtalálta önmagát, beteljesítette 
személyes küldetését, így töltötte el őt 
az öröm, a boldogság, a tenni akarás. 
Hol rejlik a titok, hogy ő ilyenné 
(szentté) tudott lenni? Nem valószínű, 
hogy szép nyári estén lombos fák alatt 
sétálva, vagy hideg téli napon kandalló 
mellett üldögélve hosszas tanakodás 
után úgy döntött, hogy majd leveszi a 
királyi palástot, mellyel be fogja takarni 
a fázó koldust, s nem vásárolt előre 

kosarakat, korsókat, melyben a 
szegényeknek élelmet adhat. Az Isten 
iránti vágy, az Ő megismerésének 
szomjúsága az első lépése az én-
megvalósításának.  
Erzsébet csendes imádságában talált 
rá az Istenre, énét az Istenben találta 
meg, önmegvalósulása az isteni 
szeretet megvalósulása lett, így élete 
az Istenben teljesedett be. Nem 
elhatározás, vagy döntés eredménye 
lett a tiszta lélek, a belső béke, az 
önzetlen szív. Az Isten szeretetétől 
átitatva talált rá önmagára. Eggyé lett 
az Istennel, így teljesedett be 
személyes élete az Istenben. 
 
Most már tudom őt mindenképpen, 
minden dolgában tetten értem. 
S tudom is, miért szeret engem, 
tetten értem az én szívemben. 
  József Attila: Isten 
 
Szent Erzsébet a megtalált Isten 
szeretetét sugározta tovább, adta át 
másoknak. Jótetteit nem strigulázta, 
nem készített másnapra tervezetett 
(két  koldus, egy béna, három 
szegényellátás), hanem jöttek a 
napok, az emberek, az örömök, a 
bajok, s ő tette amire megérett 
imádságos lelke. Az isteni folyam vitte 
őt, hagyta hogy vigye, mert befogadta 
a legnagyobb erőt, s így támasza a 
vágyott, felismert Isten volt. Az 
Őbenne végtelenül bízó Erzsébet 
önmegvalósulása a tőle kapott 
szeretetet sugározta, az isteni lángot 
adta tovább tetteiben. Sodorta az Isten 
árja, s nem engedte el, mert ki benne 
bízik, ki vele járja útját, annak önmagát 
adja, s küldetéséhez isteni erejét.  
Szent Erzsébet mindennapjai, belső 
békéje, tettei mind az Istenről szólnak. 
Hitéért, bizalmas szeretetéért, az Őt 
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megvalló életéért boldog 
beteljesedésben öleli át az Ő 
Országában. 
 
Mint Istennek szent és kedves 
választottai, öltsétek magatokra az 
irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget 
és a türelmet. Ahogy az Úr 
megbocsátott nektek, ti is bocsássatok 
meg egymásnak. Legfőként pedig 
szeressétek egymást, mert ez a 
tökéletesség köteléke. S Krisztus 
békéje töltse be szíveteket, hiszen erre 
vagytok hívatva, egy testben. Legyetek 
hálásak!. (Kol. 3, 12-13) 
 
Az Istentelen világ káoszában a lélek, 
az Isten csendjét kell keresnünk. 
Önmagunkat soha nem fogjuk 
megtalálni Isten nélkül. Az Istenben 
teljesedik be énünk, az Istenben 
bontakozhat ki önmagunk. Őt kell 
először keresni, s vele önmagunkra is 
rátalálunk. Ha vele eggyé tudunk 
forrni, ha engedjük magunkban élni, 
minden gondolatunk, tettünk 
önmagunk lesz, mert életünk csakis az 
Őbenne teljesedhet ki. Aki megtalálja 
Isten, az lehet az, akinek Isten 
teremtette. 
 
“Egy istenarc van eltemetve bennem,  
néha magamban látom, néha 
másban.” 
 
Egy istenarc van eltemetve bennem,  
S most ásót, kapát, csákányt ragadok, 
Testvéreim, jertek, segítsetek, 
Egy kapavágást ti is tegyetek, 
Mert az az arc igazán én vagyok.  
 Reményik Sándor: Istenarc 
 
Az Isten mi általunk szeretné 
megismertetni másokkal Önmagát. 
Saját énét, arcát bízta ránk, hogy 

tovább adjuk szeretetét, jóságát, 
irgalmát. Egymást vezetjük az Isten 
megismerése felé. Az a sok jó mit 
adhatunk egymásnak, az Isten 
szeretetének egy-egy szikrája. E 
szikrákkal az Isten megismerésére 
elvezetjük egymást. 
 
Add, hogy napról napra, óráról órára 
olyanok legyünk, amilyennek 
elgondoltál 
Tárgy bennünket lassan - lassan 
azzá, amire teremtettél. 
 Add nekünk a saját szíved,  
 hogy igazán szeressünk, 
 megfeledkezve önmagunkról.  
Suenens bíboros: Ima a reménységért 
                B.Betti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“De az istenhit tovább él az emberek 
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szívében, és ebből a hitből óriási erő 
fakad, mely képes elviselni mindent, 
irgalmas szeretettel megbocsátani és 
átölelni mindent, a remény csillagát 
nézve újból elkezdeni mindent, tudván 
azt, hogy semmi sem vész kárba, mert 
van Isten. 
Honnan tudjuk, hogy van Isten? 
Tapasztalatból! 
De az ilyen tapasztalat egészen más, 
mint a mindennapi élet külső 
tapasztalatai. Mindennapi ugyan, de 
megértéséhez szívre, érző lélekre van 
szükség.  
Akinek ilyen szíve van, ilyen lelke van, 
az a szépség, igazság, jóság, szeretet 
és remény tapasztalataiban rátalál 
Arra, aki az örök szépség,  
aki minden igazság  
örök és változatlan forrása,  
aki “jó és jókat osztogat” (Zsolt 
119,18), aki maga a Szeretet (1Jn 
4,8),  
aki “a remény Istene” (Róm 15,13),  
“az irgalom Atyja  
és minden vigasztalás Istene” (2Kor 
1,3). 
  Nemeshegyi Péter 
 Szív újság 1990. május 
 
 
 

Szent Erzsébet himnusz 
 
Vígadj, boldog Pannónia,  
mert Krisztus téged így szeret, 
zengjen a himnusz dallama, 
mondjál szívedből éneket! 
 
Hiszen belőled származott 
Erzsébet, ékes asszonyunk, 
ki minden földit elhagyott, 
mert hívta Krisztus, jó Urunk. 
 
Királyi házba küldetett, 

de isten kedves lánya lett. 
Ezrek közül őt lelte meg, 
s vezette így az égi kegy. 
 
Ámul, vigad Türingia, 
természet rendje változik, 
csodákat láthat sok fia, 
gyakran, ha ő imádkozik. 
 
Halott nyer újra áletet, 
betegbe épség visszaszáll, 
a béna bátran lépeget, 
s vakot világít fénysugár. 
 
Méltó dícséret áldja őt, 
dícsérje szó, és zengje dal. 
Ő pártfogónk az Úr előtt 
buzgó imádságaival. 
 
Dícsérjük, áldjuk az Atyát, 
s a Szentlélekkel egy Fiát, 
hogy bűneink bocsánatát 
megnyerjük, s majd az ég honát. 
Ámen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igaz hitnek fénye kél, messze szórja 
fényeit, s mert szívében béke él, az 
örömre megtanít. 
 
Isten nekünk általa igazságát hírdeti, s 
kegyelmének árama népét üdvre 
vezete. 
 
Az Úr kiválasztotta őt magának, 
Sártában adott neki lakóhelyet. 
 
 


