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Szentek sorában 
Egyházközségi újságunk szerkesztése 
közben eszembe jutott ez a sokat 
mondó cím: A Szentek sorában. 
Mondanivalóját tekintve sorra vettem a 
gondolatokat, mit e cím magába rejt, s 
így szőve a tartalom fonalát 
fontosabbnál fontosabb dolgokat 
kívántam kiemelni, mikor rájöttem, 
hogy ennek az írásnak az életről kell 
szólnia. Hisz a szentek sorában azok 
vannak, kik példaképeink lehetnek az 
életünkben, mert ők mielőttünk egy 
teljes életen át a nap mint napi 
gondjait végig küzdve, úgy tudták 
megélni ezt az életet, ahogy mi is 
szeretnénk, ahogy a mi elér-
hetetlennek tűnő vágyainknak is célja - 
boldogan.   
A "Hogyan éljek"-ről írni egy cikk 
erejéig szinte lehetetlen, de próbáljuk 
meg a gondolatot kibontani mint Szent 
Erzsébet kötényében lévő rózsa titkot 
rejtő szirmait. 
Hogy arra a kérdésre válaszolni 
tudjunk "Hogyan éljek?", ezt meg kell 
előzni a "Miért élek?" - re való 
válasznak, hisz "miért" nélkül nincs 
"hogyan". Bármi munkába 
belekezdünk, mielőtt végig 
gondolnánk, hogy hogyan fogjuk 
elvégezni, előtte tudnunk kell hogy 
miért és mit csinálunk. 
A mindennapok gondjaiban felőrlődik a 
válaszkeresés. Vagy nem is gon-
dolkodunk róla, vagy csupán 
felszínesen. Miért élek? Az első 
pillanatban szinte fölöslegesnek, 
érhetetlennek tűnik a kérdés. Ifjúsági 
hittanosaim is enyhe vállrándítással 
válaszolták: csak. A "csak" kevés, 
komoly életcélhoz elégtelen. Nem én 

döntöttem el mikor és hol lépek az 
életbe, és mégis itt vagyok és ennek 
kell hogy oka legyen. Ki döntött 
helyettem? A szüleim? És ő előttük?... 
És ő előttük? Csupán genetikai 
örökség vagyok? A véletlen 
játszadozik velem? Egy genetikai 
videójátéknak vagyok részese? Ugye 
milyen képtelenség? Nincs célja, és 
azért értelmetlen. 
Isten végtelen szeretetének úgy 
vagyunk részesei, hogy sajnos ki kell 
mondani: tudattalanul éljük meg. 
Miért élek? Isten végtelen szeretetét 
kívánta megosztani az emberrel mikor 
őt megteremtette, útjára indította. És 
ennek a szeretetből való 
ajándékozásnak a gyümölcse vagyok 
én is, te is. Életre hívott minket, 
melynek a célja, hogy örök 
boldogságban vele élhessünk. Éveink, 
napjaink, perceink tettei vezetnek az 
örök boldogságra, vagy nem. 
A gyerekek karácsonyi betlehemes 
előadására készülve, a jeleneteket íro-
gatva címet próbáltam keresni, mely 
kifejezi a lényeget. Hosszas 
gondolkodás után megtaláltam a 
megfelelő címet: Isten úgy szerette a 
világot! Most tegyük fel a kérdést: 
Hogy szereti Isten a világot? Istent 
semmi nem kényszerítette arra, hogy 
embert teremtsen, hogy világot adjon 
neki. Isten teljes boldogságban, 
szeretetben, örömben él az 
örökkévalóságban, melyről emberi 
szóval, írással beszélni, a végtelent 
tudatunkba befogadni és leírni, mint 
egy tanulmányt lehetetlen. De 
parazsát érezzük egy-egy 
megfoghatatlan, kimondhatatlan 
boldog pillanatban.  
Önzetlenül kívánt adni az Ő szerete-
téből, hogy részesei lehessünk. 
Megadta a hozzá vezető útra az 
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életfeltételeket, a körülöttünk lévő 
világnak a maga gondoskodó milliónyi 
szépséget és csodát rejtő élőhelyet, 
hogy befogadhassuk és 
töltekezhessünk vele. Megadta az em-
bernek a képességet arra, hogy ebben 
az Isten adta világban nyitott legyen a 
szíve Isten felé. Erre az isteni ke-
gyelemre való nyitottságra mondott az 
ember nemet, a végtelen szeretetnek 
fordított hátat, ez az amit bűnnek 
nevezünk. Felmerül a kérdés, ha az 
Isten a mindenségből akart adni az 
embernek ki ezt elhajította, még 
mindig mért szerette az embert? A 
mindentudó Isten nem látta előre, hogy 
az ember hűtlen lesz hozzá, és ha 
látta akkor mért indította útjára? Mivel 
Isten mindentudó ezért látni kellett 
előre az emberi hűtlenséget, és tudva, 
hogy az ember hűtlen lesz mégis 
ennek ellenére annyira szerette Isten a 
világot, hogy megteremtette. Az ember 
elfordult tőle és Isten annyira szerette 
a világot, hogy a bűn által megcsonkult 
embernek ki képtelen lett az isteni 
kegyelem befogadására, így indította a 
bűnét felismerő embert útjára: "De én 
bőrből ruhát készítek neked és 
felöltöztetlek." A végtelen szeretet 
gondoskodik a hűtlen emberről is. 
Sokan szokták mondani mért engedi 
Isten a bűnt? Isten nem a bűnt engedi, 
Isten az embert engedi, hisz értelmet 
és szabad akaratot adott neki. (Saját 
képmására és hasonlatosságára 
teremtette). Megbízott benne, rábízta 
az életet, az Ő féltett kincsét, hogy 
szabad akaratából mehessen bárki 
hozzá. Isten nem lenne maga a 
Szeretet, ha nem engedne szabadon 
minket. Ki szerethetne őszintén egy 
zsarnok Istent, aki mindenben uta-
sítgatna minket. Nem dróton 
rángatható marionett bábukat 

teremtett, hanem embert, ki szabadon 
választhat jó és rossz között.  
Az ószövetségi Szentírás 45 könyve 
szól történeteivel Isten szeretetéről, 
arról, hogyha valaki szabad akaratából 
nyitott az isteni szeretet befogadására, 
Isten gondoskodik róla, magához 
emeli az "igaz embert". Kétezer év 
története szól az Istenkeresésről, a 
Megváltóra való várásról, vagyis, hogy 
az ember részesedhessen Isten 
szeretetében, képes legyen ennek a 
szeretetnek a befogadására, mert ki 
emelhetné az Istenre nemet mondó 
embert Istenhez, ha nem Ő maga.   
És Isten úgy szerette a világot, hogy 
ember akart lenni, ember köztünk itt e 
földön. Megszületni mint ahogy mi 
születünk, élni a mindennapokban 
ahogy mi élünk. 
Mindenben hasonló lett hozzánk, csak 
egyben nem, a legfontosabban, nem 
zárta el szívét Isten elől, nem mondott 
nemet az Isten szeretetére, szabad 
akaratából hitt és bízott az Atya 
szeretetében, gondoskodásában. Nem 
mondhatjuk felhánytorgatva: Ugyan 
mit tud az Isten az emberi életéről? 
Mindent, mert megélte, úgy mint ahogy 
mi megéljük. Isten úgy szerette a 
világot, hogy nemcsak szóval, de 
példájával mutatta meg az örök 
szeretetbe vezető életet. 
Isten úgy szerette a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta érte. Meghalt az 
emberért, hogy megváltásával nyitottá 
tegye az embert az isteni kegyelem 
befogadására, felemelje az embert 
Istenhez, és megnyissa az igazaknak 
a mennyek kapuját. 
Isten nemcsak múlt időben szerette a 
világot, Isten minden kor jelen idejében 
szereti az embert. Szeretete nem 
szűnt meg a teremtéssel, a 
megváltással.  Isten nemcsak az 
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emberiséghez szól, mely halmazban 
én is benne vagyok, hanem Isten 
személyes szeretettel szereti az 
embert." Neveden szólítalak". Az Ő 
személyes szeretetéből kaptam az 
életet, teremtett engem, megváltott, az 
üdvösségre meghívott, tett nyitottá az 
isteni kegyelem befogadására, 
halhatatlan lelkem által emelt fel 
magához. Példát, utat, az élet kincseit, 
értékeit adja nekem. Hogy mi mindent 
ad nekünk percről percre, hogy 
szeretetéből mi mindent meríthetünk 
elmondhatatlan. Egy-egy példával az 
élet elapadhatatlan kincseit vegyük 
sorra: Az Isten kegyelmére való 
nyitottságot, a hitet, a benne való 
bízást, az örök élet reményét, az Isten 
és az emberek iránti szeretet, hűséget, 
értelmet, erőt a küzdelmekhez, az élet 
továbbadását, a gondoskodást, a 
segítség örömét, szerelmet, 
barátságot, önzetlenséget, munkára 
való képességet, szabadság örömét, 
igazságérzetet, békességet, 
boldogságot, megbocsátást, 
elfogadást, alkalmazkodást, türelmet. 
Így szereti Isten a világot. Így szeret 
engem is, téged is a maga végtelen 
szeretetével. Miért élek? Mert Isten 
szeret, és meghívott az Ő végtelen 
szeretetében, az örök boldogságra. 
Ebből az örök boldogságból kapunk 
szikrákat az élet egy-egy pillanatában, 
mikor ott legbelül érezzük ez a 
boldogság, ez az élet értelme, az 
Istentől kapott éltető szikra.   
Ezen értékteremtő kincsek között 
élünk, és hogy mennyit gyűjtünk 
rajtunk múlik. 
Kik ezeket az Istentől kapott és Jézus 
Krisztus példájával megélt kincseket 
összegyűjtötték és velük élnek ők 
lesznek az üdvösség részesei, mert 
csak ők lesznek képesek az isteni 

szeretet fényében élni.  
Hogyan éljek? Jézus útján jártak 
előttünk a szentek, kik az isteni sze-
retetre való nyitottságból elnyerték az 
örök életét, és ezzel lettek 
példaképeink melyért tiszteljük őket. 
Csodálkozással, tisztelettel nézünk 
azokra az emberekre kiket példás földi 
életük alapján az Egyház szentté 
nyilvánított.  
Kik is azok a szentek? Ők azok a már 
földi életüket teljességgel megélt em-
berek, akikről az Egyház haláluk után 
bizonyossággal kimondta, hogy 
üdvözültek, vagyis elnyerték az isteni 
életben való részesedést, az Ő 
közvetlen közelségét, a mennyei örök 
boldogságot. Az Egyház kizárólag 
azokat az "elköltözött" embereket 
nyilvánítja szentté, kiknek életrajza, 
élettevékenysége az Istenben való 
hitről, bizalomról, az Egyház életében 
való tevékeny részvételről, az 
embertársaikkal szembeni szolgálatról 
szól, és ezt személyes emberi tapasz-
talatok, bizonyítékok támasztják alá. 
Ők azok az emberek, akik életük 
napjaiban gondolataikban, 
cselekedeteikben tudták miért élnek, 
és Krisztus példájából, hogy hogyan 
éljenek. Ők azok, akik mindig a tegnap 
gyümölcsére tekintettek és nem a 
holnap bizonytalanságára. 
A végtelen isteni szeretet fellobbanó 
lángjából hagyták köztünk szikráikat, 
hogy utat mutassanak köztünk, nekünk 
az élet igaz értékeit kereső 
embereknek. 

Tudatosan élték az életet, keresve 
mindig mindenben Istent a szeretet 
boldog szolgáiként. Szentségük, 
boldogságuk titka, hogy a pillanatnyi 
személyes érdekükkel szemben az 
Istentől kapott értékeket tartották 
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szemelőtt. Nézzük szenténekünk 
hogyan vall a magyar szentekről. 
 
"István királynak szíve gazdagságát, 
Szent Imre herceg kemény tisztaságát, 
László királynak vitéz lovasságát, 
Szent Erzsébetből hős szeretet árad. 
Margit imái vezekelve szállnak." 
   Hozsanna - 293 
 
Az Egyház gyöngyszemei ők, és 
maguk is hűséges tagjai voltak, hisz a 
Krisztus által alapított Egyház 
hordozza az isteni kinyilatkoztatást, a 
keresztény értékeket, és a szentségek 
által megnyíló isteni kegyelem forrását. 
Dicsőítették szavukkal és tetteikkel a 
Mindenhatót, hálás szívvel 
megköszönték napi kenyerüket, a 
bizalmat melyet Isten iránt éreztek, az 
embert kit szerethettek, és mit kértek?: 
Isten kegyelmét, hogy méltóak 
legyenek Isten szolgálatára. Ne 
gondoljuk, hogy az ő korukban 
könnyebb volt szentségi életet élni, 
hisz minden századból több szent áll 
előttünk, soha nem volt felhőtlen, 
vagyis emberi önzés nélküli élet. 
Kiknek háború, kiknek szegénység, 
kiknek járványok idején kellett helyt 
állniuk. 
Az Egyház Mindenszentek ünnepén 
(november 1.) emlékezik meg azokról, 
kik életükkel Istenre mutatnak nekünk. 
Hány és hány szentté, vagyis 
üdvözülté ember élt e földön, olyanok 
kiket név szerint emlegetünk, és 
mások kiknek szentsége ma még titok 
előttünk, de az Úristen színe előtt 
megnyilvánul majd számunkra, hogy 
tudtuk-e miért,és tudtuk-e hogyan 
éljünk. Az Isten közelségében 
megszületet költői szavak:   
 
 
 

 
"Fogadd el, Uram, szabadságomat, 
Fogadd egészen, 
Csak egyet hagyj meg ajándékul 
Szeretnem téged!" 
  (Loyolai Szent Ignác)   
 
"Kincs? Hír? Gyönyör? Lehet bár mint özön, 
A telhetetlen elmerülhet benne, 
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm." 
  (Vörösmarty Mihály) 
 
"Te voltál mindig mindenben minden... 
S hogy te leszel a halál, köszönöm." 
   (Ady Endre) 
 
"Azért van síró, hogy vígasztald. 
az éhező, hogy teríts neki asztalt. 
Azért van annyi árva, üldözött, 
hogy oltalmat nyerjen karjaid között." 
  (Ismeretlen szerző) 
 
Így léphetünk mi is egyszer, ama 
mennyei születésnapon  a szentek so-
rába, mert tudjuk miért élünk, és a 
közénk jött Fiúisten példája alapján 
tudjuk hogyan éljünk. "Legyetek 
szentek!" Életünk célja szentnek lenni, 
szentségi életet élni, és az örök 
boldogságot elnyerni. Szabad 
akaratunk, hogy igent vagy nemet 
mondunk-e.  
"Add meg nekünk Istenünk kegyel-
medet, hogy hívásodra igent 
mondjunk, hitben, reményben és 
szeretetben melletted kitartsunk és így 
mi is szentjeid sorába juthassunk. 
Tégy minket alkalmassá, hogy 
szeretetben szolgáljunk Téged." 
   Bódi Gáborné 
 
“Hálát adok, hogy nem vagy 
messze,  most is küldsz le fényt.” 
(M.G. Schneider) 


