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Tours-i Szent Márton, a hírneves szerzetes 

Isten szent nevében rengeteg sok jót tett. 

Emberek százai tisztelték e szentet, 

Bűn csábításából életeket mentett. 

E világban vitte nagy, súlyos keresztjét,  

Így sokan ismerték az ő szent életét.  

 

Sabária a hely, ahol ő született, 

Majd ifjúkorában hadseregbe lépett. 

Császár seregében kitartóan harcolt, 

Segítőkész bajtárs és jóindulatú volt.  

 

Legismertebb dolog, amely vele történt, 

Irgalmasságának köszönhető főképp. 

Hazafelé menet egy koldust meglátott, 

Kit köpenyét felezve jól betakargatott. 

 

Ezért a jó tettéért éjszaka álmában 

Eljött hozzá Jézus tündöklő alakban.  

Ennyit mondott csupán: „A koldus én voltam, 

Engem ruháztál fel, köpenyed én kaptam! 

Márton, igaz ember, te jót  tettél velem, 

Hagyj hátra most mindent, s kövess inkább engem!” 

 

Ezek után Márton megkeresztelkedett,  

Majd később szerzetes, aztán remete lett. 

Egyszer Pannónia felé vette útját, 

Közben jól hirdette Istennek szent szavát. 

Sok embert térített, szent igét tanított, 

Csodát tett hitével, másokat gyógyított. 

Ördögtől szállottat megszabadította, 

Leprást megcsókolván őt meggyógyította. 

 

 

Mikor útja egyszer erdőn át vezetett,  

Eltévedt, és rablók fogságába esett. 

„Honnan jöttél, ki vagy?”- kérdezték meg tőle. 

Ő csak ennyit felelt: „Isten követője. 

Csak az Istent félem, embertől nem tartok, 

Baj nem érhet engem, a Jóistenben bízok’.” 

 

 

Első szerzetesrend megalapítója: 

Szerzetes társait egy egységbe fogta. 

Jótettei miatt püspökké szentelték,  

Torurs-i egyházközség pásztorává tették. 

 



 

 

 

Előre tudta, hogy mikor fog meghalni, 

De Isten útjáról nem akart letérni. 

Mikor lelkét az Úr magához kérette, 

Márton dicsőségét angyalkórus zengte. 

 

 

Ima: 

Add Uram, hogy a világ Szent Márton útján járjon, 

A Te sugallatoddal példaképünkké váljon! 

Megkapjuk azt a szeretetet,  

Amit Márton a világra teremtett. 

Add, hogy én is segítsem a rászorulókat, 

Szent Márton példáját követve változzak! 

Köszönöm, hogy egy koldust felruháztál, 

Ezzel nekem az életre példát mutattál. 

Add, hogy tudjalak utadon követni, 

És a világot, ahogy te, ugyanúgy szeretni!  

 

 

 

 

3. hely 

Értékelés: 

A leginkább sikerült versek egyike. Ötletes a befejezés, az imával zárás. Nagyon értékelendő, 

hogy az ütemhangsúlyos verselést következetesen alkalmazza, s a felező 12-esre szinte végig 

figyel. Ezáltal erős lesz a vers zeneisége, amit erősítenek az olykor jól eltalált rímek. 

 


