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Mindenszentek ünnepe
(november 1.)

Jel 7,2–4.9–14

Fehér ruhába öltözve

Majd láttam, hogy napkeletről egy másik angyal száll fel, az élő 
Isten pecsétje volt nála. Nagy hangon kiáltott a négy angyalnak, 
akiknek hatalmuk volt rá, 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: Júda 
törzséből tizenkétezer, Ruben törzséből tizenkétezer, Gád törzséből 
tizenkétezer, (…) Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett 
számolni. Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a 
trón és a Bárány előtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaág. Nagy 
szóval kiáltották és mondták: „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, mondván: 
„Amen, áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi 
Istenünknek örökkön-örökké! Amen.” Ekkor a vének közül az egyik 
megszólított. Azt kérdezte tőlem: „Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, 
és honnan jöttek?” Így válaszoltam: „Te tudod, uram.” „Ezek a nagy 
szorongatásból jöttek – magyarázta meg –, ruhájukat fehérre mosták a 
Bárány vérében.”

A szenteket, és a mártírokat már az első és második században tisz-
telték. A Jelenések könyve szimbolikus nyelven a lelki egyház legfonto-
sabb csoportjának tekinti, és az üdvözültekkel azonosítja őket.

A keresztények a szentek és a vértanúk sírjánál gyűltek össze. A ke-
resztény közösségekben a vértanúk sírjánál égi születésük napját ünne-
pelték eucharisztikus lakomával, a halotti tor helyett. A Chronograph 
nevű római naptár csak Róma város vértanúinak nevét említette, még 
a Boldogságos Szűz, Szent Péter és Pál is kimaradt ebből a naptárból.

A keresztény üldözések után a IV. századtól a szentek naptára bő-
vült: befogadták a vértanúk közé a hitvallókat, majd az aszkétákat, a 
szerzeteseket és a szüzek csoportját. Ebből a naptárból született meg a 
távolabbi egyház szentjeinek kibővítése után a Martirológium.
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A IV. század után a szentek élete színes legendairodalmat ihle-
tett, amely a korábbi bírósági kihallgatásokról készült jegyzőkönyvek 
helyébe lépett. A XIII. századtól Róma szabályozó szerephez jutott a 
szentéavatások lefolytatásában. A szentek helyi tiszteletét ez az intéz-
kedés nem nagyon tudta szabályozni, néha a szentek tisztelete még a 
Krisztusra való emlékezést is elnyomta.

A mindenszentek, vagy mindenszentek napja az üdvözült lelkek 
emléknapja. A katolikus keresztény világ november 1-jén ünnepli az 
egyház megdicsőült tagjainak ünnepeként. Az ünnep 741-ben, III. Ger-
gely pápa idején jelent meg először, feltehetően a Panteonba behozott 
keresztény mártírok ünnepeként. Jámbor Lajos, frank császár 835-ben 
IV. Gergely pápa engedélyével már hivatalosan is elismerte az új ünne-
pet. Egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette 844-ben. A katolikus és 
az ortodox keresztény egyházak ünnepe Magyarországon 2000-től újra 
munkaszüneti nap. A keresztelés alapján minden keresztény meg van 
hívva az életszentségre, amely azt is jelenti, hogy a szentek polgártár-
saink, mi pedig az ő társaságukba vágyunk. Ezért imádkozunk mi, a 
küzdő egyház tagjai a szentek segítségét kérve.




