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Örüljetek és ujjongjatok,
mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.
(Mt 5,12a)

Én, János láttam, hogy napkelet felől egy másik angyal száll fel. Nála volt
az élő Isten pecsétje. Hangos szóval így kiáltott a négy angyalnak, akiknek
hatalmuk volt arra, hogy ártsanak a földnek és a tengernek: "Ne ártsatok se
a földnek, se a tengernek, se a fáknak, míg meg nem jelöljük homlokukon
Istenünk szolgáit!"
Ekkor hallottam a megjelöltek számát: száznegyvennégyezren voltak Izrael
fiainak minden törzséből.
Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden
nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány
előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmaággal. Hangos szóval
kiáltották: "Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a Báránynak!"
Az angyalok mind a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak. Arcra
borultak a trón előtt és imádták az Istent: "Ámen. Áldás, dicsőség,
bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek örökkön-
örökké! Ámen."
Ekkor a vének közül az egyik megszólított és megkérdezte tőlem: "Kik ezek
a fehér ruhások és honnan jöttek?" Ezt feleltem: "Te tudod, uram!" Erre ő azt
mondta: "Ezek a nagy szorongattatásból jöttek. Ruhájukat fehérre mosták a
Bárány vérében."

Szeretteim! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten
gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer
minket, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de
hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő
megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. És
mindenki, aki benne reménykedik, szentté lesz, ahogyan szent ő maga is.
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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.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek
országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha
hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és
ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!"

"Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek és honnan jöttek?" (Jel 7,2-4,9-14). Ez a
kérdés válaszra vár, hogy ne legyen mindenszentek ünnepe a valóságtól
elrugaszkodott rajongás. Azt ünnepeljük, amivé válni készülünk! Mert
mindenszentek ünnepe a mindannyiunkban rejlő leendő szent ünnepe is.
Valóban léteznek hamis nézetek is azokról a szentekről, akik előttünk éltek.
Egyik az például, ha csak megdicsőülten látnánk őket a szentség fényével fejük
felett vagy szentté avatásuk dicsőségében. Valóságban azonban a szentek
közöttünk vannak, akkor is, ha "még nem nyilvánvaló, mivé leszünk" (v.ö. Ján
3,2). Elsősorban a földhöz tartoznak, Isten vándorló népéhez, aki ennek az
életnek nyomorúságából szüntelen zarándoklaton van az örök város felé.
Gyakran emberfelettieknek tartjuk a szenteket, akik csodák és különleges lelki
képességeik révén megszabadultak a halandók terheitől. Nézzük csak meg
jobban őket és észrevehetjük, hogy nem mindig sikerült jellemük gyengeségeit
áthidalni. A szentek is ki vannak szolgáltatva szenvedélyeiknek – csak
szentségük szolgálatába állították őket. Mert a szentség a megtért szenvedély.
Szent Bernát így szokta jellemezni az Egyházat: "ante et retro oculata", azaz a két
Úrjövet közötti: egyrészt visszatekintünk és a hegyi beszéd eszményéhez
igazodunk, másrészt előretekintünk az Apokalipszis hatalmas seregére, amelyhez
hamarosan nekünk is csatlakozunk kell.


