Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Beteljesedett élet

A

A szentek példája

M

a, mindenszentek napján azokat
ünnepeljük, akiket szentként és
boldogként tisztel Egyházunk, s akik
hitünk szerint eljutottak az üdvösségre,
az örök életre.
Nem a szerencsében bíztak, nem a
sorstól várták életük nagy fordulatát,
hanem észrevették azt az utat, amelyet
Isten jelölt ki számukra. Nem találtak ki
a maguk számára szokásokat, amelyekhez éveken át ragaszkodtak volna,
hanem engedték, hogy Isten vezesse
őket életük során, néha olyan utakra,
amit korábban elképzelni sem tudtak.
A szentek nagysága abban áll, hogy
egészen Istenre bízták magukat. Felismerték, hogy bármilyen szokatlant, ismeretlent kér tőlük az Úr, azt kell
megtenniük üdvösségük érdekében. Az
ünnep evangéliuma Jézus tanítását, a
nyolc boldogságot tartalmazza. Olyan
ezt a szöveget olvasnunk, mintha a
hegyi beszéd „sorsjegyéről” sorra bukkannának elénk a kijelentések arról,
hogy miként lehetünk boldogok, hoVasárnap
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gyan juthatunk el az örök életre. Elsőként ez válik olvashatóvá számunkra:
„Boldogok a lélekben szegények, mert
övék a mennyek országa” (Mt 5,3).
Aztán sorban jönnek a következők
arról, hogy boldogok a sírók, a szelídek,
az éhezők és szomjazók, az irgalmasok,
a tisztaszívűek, a békességszerzők és
boldogok az üldözöttek. Bármennyire
is furcsának, ellentmondásosnak tűnnek Jézus szavai, nagy hiba volna részünkről nyomdahibásnak minősíteni
az evangéliumnak ezt a lapját és szemetesbe dobni, mint értéktelen papírfecnit.
Döntsd el: a szerencsédet keresed
vagy a boldogságodat? A földi élet szerencséjét vagy az örök életet? A szentek
nyertek. Örök életet Istentől. Nekem
kell-e a főnyeremény?
A szentek azért fáradoztak, azért dolgoztak és szolgálták embertársaikat teljes odaadással és szeretettel, mert
megértették, hogy munkálkodniuk kell
az üdvösség elnyerése érdekében és
nem maradhatnak tétlenek, mert különben elveszítik az örök életet.
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zokat ünnepeljük e napon, akik
hitünk szerint eljutottak a
mennybe, azaz életük beteljesedett.
A legtöbben úgy gondolnak a szentekre, mint rendkívüli emberekre, akik
rendkívüli cselekedetekre voltak képesek. Talán van ebben egy kis igazság,
hiszen a szentek felismerték koruk hiányát, és megoldást találtak. De ha így
szemléljük a szenteket, nem tekintjük
őket követendő példaképeknek.
Életszentségük valójában nem elérhetetlen vagy megvalósíthatatlan számunkra. Voltak rendkívüli tetteik, de
talán mégsem ettől váltak szentekké,
hanem attól, hogy a hétköznapokban
megélték a szeretetet, hűségesek maradtak hivatásukhoz. És a mindennapos kitartás a hitben, az Isten mellett
tette őket szentekké.

Az örök haza felé

U

runk, Jézus Krisztus! Erősítsd
bennünk a mennyország utáni
vágyat!
Földi életünket úgy kell élnünk,
hogy teljesítjük kötelességeinket
ebben a világban és igyekszünk
szebbé tenni a teremtett világot, jobbá
tenni embertársaink életét.
Bár ez a világ csak ideiglenes otthonunk, hiszen a mennyei Atya mindannyiunkat az örök életre hív. Hisszük,
hogy akiket Egyházunkban szentként
és boldogként tisztelünk, eljutottak a
mennyországba, amely az ő legfőbb
vágyuk volt.
Segíts minket, hogy közbenjárásukra
és példájukat követve mi is eljussunk
az üdvösségre!
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