
 

 

 

             375. Jézus a „Vérvőlegény”,  

Aki vére által szerezte meg magának a választott menyasszonyát 

 

 

Imádkozzuk a 143. számú éneket: 

  

 Előtted, Jézusom, leborulok, féktelen bűnös én, Hozzád bújok.  

 Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj, hisz Te a bűnöshöz irgalmas vagy!  

 

 Szép piros véreddel öntözgettél, amikor elestem, felemeltél. 

 Légy azért irgalmas és meghallgass, mennyei erőddel ó támogass! 

 

 Az utolsó vacsora után Jézus kiment a Getszemáni kertbe. Lukács evangélista leírja: Vérrel 

verejtékezésének történetét (vö. Lk 22, 44). Ma különösen is ezt az értünk vérét ontó Krisztust 

szemléljük, Aki szent testét és vérét adja nekünk!  
 Az Ószövetségben van egy részlet, amelyet ritkán szoktunk felolvasni, de mégis valami 

módon olyan jelentős, mint amikor Mózes találkozik a Sínai-hegy pusztaságában az égő 

csipkebokor jelenségében az élő Istennel, Aki azt mondta Neki: „Tedd le sarudat, mert szent a hely, 

ahol állasz!” (Kiv 3, 5).  

 Ez a részlet a Kivonulás könyvében található. Az előzmény ez: Mózes elmenekült 

Egyiptomból, mert testvérei védelmezése miatt a fáraó halálra kerestette. Midián pusztájában Jetró 

leányát, Cipporát vette feleségül. Azután amikor már megszületett a gyermekük, Gersom (uo. 2, 15. 

21-22), akkor egy idő után Mózes azt mondta az apósának: „Szeretnék elmenni Egyiptomba a 

rokonaimhoz, hogy lássam, élnek-e még.” „Menj békével!”–, mondta Jetró. Az Úr ugyanis így szólt 

Mózeshez Midiánban: „Menj, térj vissza Egyiptomba, mert már meghaltak, akik életedre törtek!” 

Mózes vette a feleségét és fiát, szamárhátra ültette őket, és visszatért Egyiptom földjére. Mózes 

Isten botját a kezében vitte. Az Úr így szólt Mózeshez: „Ha visszaérkezel Egyiptomba, legyen rá 

gondod, hogy minden csodajelet – melyet kezedbe adtam – véghezvigyél a fáraó előtt! Én azonban 

megkeményítem a szívét, és ő nem fogja elengedni a népet, akkor mondd a fáraónak: Így szól az Úr: 

Izrael az én elsőszülött fiam. Ezt a parancsot adom neked: Bocsásd el fiamat, hogy áldozatot 

mutasson be nekem! Mivel te nem akarod elengedni, azért megölöm elsőszülött fiadat (uo. 4, 18-

23). 

  A történet nagyon radikális, nagyon szűkszavú. Egy hirtelen fordulattal ugyanis a 

következő jelenet már Mózesnak az éjszakai élményére vonatkozik. Mintegy dadog a szent író, 

mert nehezen tudja kimondani a kimondhatatlant. Így folytatódik a történet: Útközben egy éjszakai 

szálláson az Úr Mózes elé állt, és meg akarta ölni. Ekkor felesége, Cippora fogott egy éles követ, 

levágta fia előbőrét, megérintette vele Mózes ágyékát, és így szólt: „Valóban vérvőlegényem vagy” 

Erre az Úr elhagyta. Az asszony a körülmetélés miatt mondta: „Vérvőlegény vagy.”  

 Azután az Úr így szólt Áronhoz (Mózes bátyjához, aki még Egyiptomban volt): „Menj 

Mózes elé a pusztába.” Az elindult, és Isten hegyénél találkozott vele és megcsókolta. Mózes 

elmondta Áronnak az Úr szavait, amelyekkel küldetést adott neki, és minden csodajelet, amelyet 

rendelt. Mózes és Áron ezután elmentek, és összegyűjtötték a véneket Izrael fiai közül (uo. 4, 24-29). 

 

 Az ember nem érti Isten cselekvésmódját. Küldi Egyiptomba: Vezesd ki népemet (Kiv 3, 

10), amelyet úgy szeretek, mint te az egyszülött fiadat, Gersomot. Az éjszaka folyamán – mert 

hiszen az út hosszabb ideig tartott, újra meg újra szállást kellett venniük –, Mózesnek látomása 

volt: Nem a csipkebokor lángjában, nem a világosban látta az Urat, hanem a sötétségben. 
Ugyanaz az élmény, amely ott a Sínai-hegyen a csipkebokornál, hogy Isten végtelenül fölséges, 

szent. Le kell vetnie a saruját (Kiv 3, 2. 5), a hétköznapi cselekedeteit, a lelkéről a porosságot, a 



 

sarat, mert igazán Istent élő ember nem láthatja (vö. 1 Tim 6, 16). Aki meglátja, annak meg kell 

halnia (vö. Kiv 33, 20).  

 Mózes az első istenjelenés alkalmával a csipkebokornál levetette a saruját, és Isten szólt 

hozzá, és küldetést adott neki. Most is azért indult, hogy az Úr nevében a küldetést végbevigye. 

Most tehát, amikor az élő Isten az éj sötétjében eléje áll, úgy érzi, hogy neki meg kell halnia, mert a 

végtelen Szent Istennel találkozik. Azért mondható, hogy mintegy dadog a szent író, mert ilyen 

nyersen mondja: Isten meg akarja ölni Mózest. Isten a feleségét használja fel arra, hogy segítsen 

Mózesnek az eligazodásban: Mit kell tennie, hogy Isten előtt értékes, megtisztult legyen az élete. A 

föld porától és sarától tiszta, nemcsak a saruja, de még inkább a lelke. Isten az Ószövetségben már 

Ábrahámmal megkötötte a szövetséget, és a szövetség jeléül a körülmetélést adta. Izsák is, 

Jákob is, a választott nép 12 törzse ősatyjainak, Jákob 12 fiának is a körülmetélés volt a jel, hogy ők 

szövetségben vannak Istennel.  

 Csakhogy Mózes nem volt körülmetélve. Amikor édesanyja megszülte, akkor a fáraó 

parancsa értelmében meg kellett volna, hogy ölje. De ő nem akarta a fáraó parancsát teljesíteni, 

hanem sokkal inkább az Úr parancsát. Ezért tudjuk, hogy egy kis kosárkát készített, azt szurokkal 

bekente, és abba fektette a csecsemőt, és olyan helyre vitette Mózes nővérével, a nagy-kislánnyal a 

csecsemőt, ahol a fáraó leánya fürdőzni járt (Kiv 2, 3), tudjuk a történetet. Megesett a fáraó 

lányának a szíve a síró kis porontyon, és örökbe fogadta Mózest. És a leány mindjárt ajánlotta: 

Szerzek neked egy szoptatós anyát, aki majd táplálja ezt a kicsi gyermeket. És elvitte a saját 

édesanyjához (uo. 6-8). Mózesnek ez az állapota azután úgy fordult, hogy a fáraó udvarába került, 

és ott sem végezték el rajta a körülmetélés szertartását.  

 Amikor Mózes most az Úr parancsára másodszor is elindul, hogy a népet Egyiptomból 

kiszabadítsa, akkor a vér az, ami megmenti őt is, feleségét, Cipporát és fiát, Gersomt is. Az asszony 

talpraesetten feltalálta magát, mit kell tennie, hogy a családja Isten előtt kedves legyen. Akkor 

nem volt minden családnál vas- vagy acélkés. Éppen ezért Cippora az akkori használatnak 

megfelelően egy éles követ vett, és azzal levágta fiának az előbőrét, vagyis a körülmetélés 

szertartását elvégezte. Jelképesen ezzel az előbőr darabkával megérintette Mózes ágyékát. És a 

vércsepp Mózesre is egy ilyen … Krisztusnak a drága vére szerezte meg nekünk a 

megtisztulást, hogy megállhassunk a Szent Isten előtt! 
 

 Most csendben áldjuk a mi Urunk, Jézus nevét, Aki ama utolsó vacsorán testét és vérét adta 

nekünk és értünk! És gondoljunk arra, hogy ez az áldott és szent jézusi test és vér megszentel és 

Isten előtt kedvessé tesz bennünket!  

  

A 144. számú énekkel köszöntsük Jézust: 

  

 Édes Jézus, én szerelmem, oly mily nagyon szeretlek!… 

 

 Szent Lukács írja: Az utolsó vacsora után Jézus kiment az emeleti teremből, és szokása 

szerint az Olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték. Amikor odaért, így szólt hozzájuk: 

„Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!” Azután mintegy kőhajításnyira tovább ment, és térdre 

borulva így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom 

teljesedjék, hanem a Tied!” Akkor megjelent Neki egy angyal a mennyből és megerősítette. Majd 

halálfélelem vett erőt rajta, és még állhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp 

hullott a földre. Azután abbahagyta az imádságot, és tanítványaihoz ment, de a szomorúságtól 

kimerülve alva találta őket. „Mit alusztok? - szólt rájuk - Keljetek fel és imádkozzatok, hogy 

kísértésbe ne essetek!” (Lk 22, 39-46). János megjegyzi az evangéliumában: amikor az áruló 

kiment, sötét éjszaka volt (Jn 13, 30).   

 Nyilván, hogy sötét volt akkor is, amikor Jézus a tanítványokkal az utolsó vacsora terméből 

a Sion hegyéről a Kedron patakon át az Olajfák hegye tövében levő Getszemáni kertbe ment. Kérte 

a tanítványait, hogy imádkozzanak Vele, hogy kísértésbe ne essetek, vagyis hogy a gonosz lélek 

hatalmába ne essetek, hogy mindig ellene tudjatok állni neki! Ebben a sötétségben – mint 



 

ahogyan máskor is – a hegyen az egész éjszakát imában töltötte, és a Mennyei Atyával társalgott, 

most is a Mennyei Atyával találkozik. Volt, amikor egész éjszakát átvirrasztva tanítványaiért 

könyörgött, és azután választotta ki apostolokat. Volt, amikor a Mennyei Atyával olyan 

bensőséges egységben volt egész éjszaka, hogy a következő napot is teljesen frissen a 

tanításnak tudta szentelni.  
 De most, a Getszemáni-kert sötétségében – ahogyan ő a mennyei Atya elé borul – hiszen 

Lukács jelzi: térdre borulva imádkozott  –, akkor az ember-Krisztus viszi magával mindazokat az 

embereket, akiknek kiszabadítására az egyiptomi rabságnál gyötrőbb rabságból, a bűn rabságából 

való kivezetésére a Mennyei Atya küldte. Ott, a getszemáni éjszakán Jézus gyötrődik a 

bűnösségtől. Nem a maga bűnétől, mert Ő mindenben hasonlóvá lett hozzánk (Fil 2, 7), de bűnt nem 

követett el (vö. Jn 8, 46), hanem az emberek bűne miatt, amelyet magára vett. Borzasztó teher a 

bűn, iszonyatos szenny! Az ember nem bírja el a bűzt, befogja az orrát. Elfordul tőle. A léleknek a 

szennye milyen lehet? És akkor Jézus odaáll a Mennyei Atya elé, és könyörög: „Irgalmazz, Uram, 

Atyám, Istenem, a Te népednek! Ne engemet kímélj, hanem őket, akiket nekem adtál, akiket az én 

szeretetemre tanítottál, akik az én választottaim, akiknek a bűnből tisztult lelkülete már szeretettől 

fog lobogni, és menyasszonyi tiszta érzülettel fognak szeretni, mint isteni Vőlegényt.” (vö. Jn 17, 6-

9). Csoda-e, hogy ez az édes Jézus vérrel verejtékezett?  

 Ő nyolcadnapra már körül volt metélve (Lk 2, 21). Akkor ontotta vére első csöppjeit az 

emberiségért. Most mit tud adni? Lelke gyötrelmét, teste verejtékét, és szíve vércseppjeit. Mert 

vére ontásával akarja megszerezni magának az emberiséget. Ő az egész emberiség eljegyzettje, 

isteni Vőlegénye. Vére az, amely a Mennyei Atya előtt összeköti az addig bűnös, poros lelkű 

emberiséggel a szívét, és így az ember lelke az isteni Vőlegény eljegyzettje, megszerzettje lesz, övé 

lesz attól kezdve.  

 Isten hívogat, csalogat, felkínálja mindenkinek az üdvösséget. A jó Pásztor a 99 el nem 

tévelyedett bárányt otthagyja, hogy azt az akárcsak egy elveszettet is megkeresse (Lk 15, 4). 

Őhozzá hasonlít az az asszony, aki az elveszett drahmáját, pénzdarabját keresve az egész házat 

felkutatja, csakhogy megtalálja az ő kincsét (vö. Lk 15, 8).  

 Jézus az utolsó csepp vérét is kész kiontani a keresztfán, hogy engemet, minket, az 

utolsókat megtaláljon. Valóban vérszövetséget köt. De ezt a szövetséget az tudja igazán értékelni, 

aki igent mond ennek az isteni Vőlegénynek. Az lesz igazán részese ennek a vérrel szerzett 

szövetségnek, aki akarja ezt a részesedést, aki szereti őt, akár vére hullása árán is. Talán 

mondhatjuk így: A többieket nem Jézus zárja ki ebből a szövetségből, hanem azok zárják ki 

magukat, aki nem akarják Őt szeretni, ha nem akarnak ebbe a szeretetkapcsolatba belesimulni. 

Ha nem akarják, hogy az isteni szerető Vőlegény átölelve tartsa a lelküket. Jézus az Őt szerető 

lelkeket maga köré gyűjti nemcsak a kereszten, hanem a szentmise áldozatban is, a menyegzős 

asztalnál, mert ott jött létre a menyegző, amely itt a földön egy vérmenyegző. Vérrel, isteni vérrel 

megült eljegyzés, elkötelezettség. Ő tehát az a Vérvőlegény, Akinek választott jegyese, a mi 

lelkünk az értünk kiontott drága isteni vérben nyer megtisztulást.  

 

 A Jelenések könyvében ezt olvassuk: „Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan 

jöttek?” A látnok így válaszol: „Te tudod, Uram.” Erre a vének közül az egyik megmagyarázta: 

„Ezek a nagy üldöztetésből jöttek, és fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében. Ezért is állnak 

Isten trónja előtt éjjel és nappal, és éjjel-nappal szolgálnak templomában. A trónon ülő Isten 

közöttük lakik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé. A nap nem égeti őket, sem másfajta 

forróság. A trón közepén álló Bárány legelteti, és az élő vizek forrásához tereli őket, Isten pedig 

letöröl a szemükről minden könnyet (Jel 7, 13- 17; Iz 25, 8).  

 Jézus drága vére volt a zálog ahhoz, hogy ilyen nagy ajándékot kapjunk: Isten a mi a 

könnyeinket letörli. Bár megtisztít és megengedi, hogy a szent Isten jelenlétében lehessünk. 

Nemcsak megtűr maga mellett, hanem a szívére vonz minket. Engedjünk ennek az isteni 

vonzásnak, a mi isteni Vőlegényünk szent akaratának! Boruljunk le Jézus előtt és imádjuk 

mérhetetlen szeretettel!  
 



 

 

A 119. számú éneket énekeljük:  

 

 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség!… 

 

 Aquinói Szent Tamás – aki ezt a gyönyörű szép himnuszt írta – panaszkodott, hogy noha 

Szent Tamás, tudniillik apostollal sebed helyét nem láttam, Uram, igaz hittel jelenléted megvallom, 

azt mondja: a jegyes olyan hatást gyakorol a vőlegényre, hogy az a szeretettől kivirul, 

kibontakozik. Az isteni Vőlegény is ilyen isteni fakasztó hatást gyakorol választott 

menyasszonyával kapcsolatban. Amikor 1943-ban XII. Piusz pápa a titokzatos testről enciklikát, 

tanítást adott Corpus Christi mystici címmel, akkor beszél arról, hogy ez a krisztusi titokzatos test 

valóságos emlékműve annak a gazdag bensőséges lelki kapcsolatnak, amely Krisztust és a 

választott jegyesét, az ő titokzatos testének a tagjait összekapcsolja. Mi élünk az isteni Jegyesből, 

mi össze vagyunk kapcsolva Ővele. Nekünk ajándékozta isteni természetét. Szent Péter apostol 

azt mondja: Ti az isteni természet részesei lettetek (2 Pét 1, 4). Ez az isteni természetben, életben 

való részesedés az Ő boldogságában való részesedéssel is jár. Miután Krisztus legyőzte a halált, 

feltámadt, fölment a mennybe, előre ment, hogy ott nekünk helyet készítsen. Ő, a titokzatos test feje 

már a mennyei boldogság részese. És azt akarja, hogy mi a titokzatos testének a tagjai ennek a 

boldogságnak részesei lehessünk. Lelki életünk boldogságának tehát a legigazibb és egyetlen 

forrása Krisztus. mert Krisztus a teljes Szentháromságot szerezte meg nekünk a megigazuláskor, 

melyet ingyen kegyelemként ajándékba kapunk a keresztségkor, az Atya és a Fiú és a Szentlélek 

már megosztotta velünk azt a kegyelmi, azt az isteni életet, amelyet Ádámban és Évában 

elveszítettünk.  

 A keresztségtől kezdve új életünk van. Nemcsak istengyermeki életünk, de Jézusnak az 

egész működése, egész szeretete, szívének utolsó dobbanása, vércseppje mutatja, hogy Isten 

választott jegyesei is vagyunk. Ő kiválasztotta magának az emberiséget, és kifejezetten az egyházat. 

Isteni Jegyes módjára szereti mindazokat, akik az Egyházban az Ő vére által kaptak 

betagozódást. Az Ő vére által lett a mi üdvösségünk! Nem véletlenül éneklik a szentek és az 

angyalok a mennyben, mely szózat a Jelenések könyvéből ismerős: Megváltottál minket Istenünk 

véred árán minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből (vö. Jel 7, 9). Megváltottál, vagyis 

megszereztél magadnak, lefoglaltál magadnak. Mostantól kezdve már nem a magunkéi vagyunk, 

nem a bűnös evilágé, amely el akar szakítani Istentől, főleg nem a gonosz léleké, amely Isten ellen 

támad, hanem mi az Istenéi vagyunk!  

 

 Ez a keresztény élet itt a földön tehát az isteni Vőlegény, Krisztus hatása alatt folyik és 

bontakozik. Ahogyan a menyasszony a vőlegényére tekint, és próbál vele együtt rezdülni, 

cselekedni, gondolkodni, imádkozni, és fordítva: a vőlegény a menyasszonnyal; úgy a lélek-

menyasszony is állandóan az isteni Vőlegényre irányítja a tekintetét, Feléje sugározza a 

szeretetét, hogy megtanulja Tőle, miként kell átalakulnia, még jobban megtisztulnia, hogy a 

Szent Isten előtt az isteni Vőlegény miatt az Ő vére árán megszerzett kegyelem miatt méltón 

állhasson, és zenghesse a szenteknek Istent, a szentháromságos egy Istent dicsérő énekét.  
 Egész életünk tehát, ez a jegyesi élet arra irányul, hogy hasonlók legyünk Krisztushoz! A 

földi életünkben is, de a mennyei életünkben is ezen hasonlóság miatt tudjuk igazán megdicsőíteni 

Krisztust, a szentháromságos egy Istent.  

 Szent Pál azt mondja: Krisztus hasonlóvá lett értünk, hozzánk. Ő isteni mivoltában nem 

tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodjék, tehát hogy 

kitűnjék az Ő isteni dicsősége, hogy lássa mindenki, hanem szolgai alakot felvéve kiüresítette 

önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan volt, mint egy ember, aki megalázta 

magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig (Fil 2, 6-8), tehát vére utolsó cseppje 

ontásáig. De ugyanez az apostol azt is sürgeti: ugyanaz az érzés legyen bennetek is, amely Krisztus 

Jézusban volt! (1 Tim 5, 2 ?).  



 

 Mi is üresítsük ki önmagunkból önmagunkat, az önmagunkhoz való ragaszkodást, 

hogy majd én megmutatom, hogy ki vagyok én. Öltsük magunkra Krisztus lelkületét, mutassuk 

meg, hogy Krisztus mit ér bennünk, milyen életet tud fakasztani bennünk (vö. Ef 4, 23). Amikor a 

Mennyei Atya reám tekint, azt mondja: „Ez az én szeretett Fiam miatt szeretett fogadott 

gyermekem, ez az én Egyszülött Fiam vérrel szerzett menyasszonya, és ezért szeretem őt!” 

 Pál apostol azt mondja Jézusról: Ezért az Ő mindhalálig, utolsó vére csöppje ontásáig való 

engedelmességéért Isten felmagasztalta, és minden mást felülmúló nevet adott neki. Jézus nevére 

hajoljon meg minden térd a mennyben és a földön, és az alvilágban. És minden nyelv hirdesse az 

Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr! (Fil 2, 9-11). És mivel az isteni Vőlegény azt 

akarja, hogy a menyasszonya hasonlítson rá, van megalapozott reményünk, hogyha Vele együtt 

vagyunk a szenvedésben, a keresztúton és a kereszten, akkor Vele együtt leszünk a dicsőségben is! 

(2 Kor 1, 7), hiszen Istennek fiai vagyunk, örökösei, örökösei Istennek, Krisztusnak társörökösei. 

Csakhogy előbb szenvednünk kell Vele együtt, hogy Vele együtt meg is dicsőüljünk! (Róm 8, 17).  

 A Mennyei Atya minden embert a maga egyéni, személyre-szóló szeretetével vezet. 
Mindenkit sajátosan szeret, és ezért a mi feladatunk: Krisztusnak hasonmásai legyünk! Az a 

szeretet, amellyel a Mennyei Atya személyesen szeret minket, az az Egyszülött Fia miatt is van. Ez 

a Krisztusból forrásozó kegyelem Őhozzá akar mindnyájunkat hasonítani. Át kell alakulnunk! Jézus 

isteni Személyiséggel megajándékozott ember. Ő két természet, de egy Személy. Isteni és emberi 

természet, de Isten Fiának Személyisége. Ha mi hasonlítani akarunk Őhozzá, isteni Jegyesünkhöz, 

akkor nekünk is olyannak kell lennünk, akiket teljesen áthat Isten! Isten szeretetével 

megajándékozott emberként kell lennünk! 
 Nem véletlen, hogy XII. Piusz pápa az embert, a keresztény embert és az Egyházat alter-

Krisztusnak, második Krisztusnak mondja. Mintegy Krisztus tökéletes képmása kell, hogy 

legyünk, és művének folytatói! Az Egyház ugyanis nemcsak Krisztus igéjét hirdeti. Jó pásztor 

módjára kormányozza, és az isteni Főpap mintájára megszenteli az embereket a szentségek 

kiszolgáltatásával, hanem az Egyház, mint közösség, mint Krisztus titokzatos teste, mint Krisztus 

Jegyese felragyogtatja magának Krisztus erényeit, a szent és hősies művét a Mennyei Atya 

megdicsőítésére és az emberek üdvösségére.  

  

Krisztus jegyesének nem lehet eszményibb és szebb célja, mint az,  

  

–  hogy részesedjék az isteni Vőlegény életében,  

 –  hogy egyre jobban Hozzá hasonuljon,  

 –  hogy egyre jobban kibontakozzék benne Krisztus élete,  

              –  hogy egyre jobban megvalósuljon benne az a szeretet, amellyel Krisztus szereti a 

Mennyei Atyát, amellyel nekünk is alkalmat ad arra, hogy szeressük Istent, a mi Atyánkat!  

 

 Tehát mondhatjuk azt, hogy a jegyes Krisztus a jegyes lélekre micsoda isteni hatással van. 

Vére árán megszerez magának, megszentel minket, életet fakaszt, és elvezet bennünket az Ő 

Istenségével való egyesülésre. Krisztus egyre jobban átalakítja a mi életünket az Ő élete szerint. 

Azt akarja, hogy mi egyre inkább az Ő képmásai legyünk.  

 A lélekjegyes szerető tekintete tehát Krisztuson nyugszik. Az isteni Vőlegény szerető 

tekintete pedig az ő választott menyasszonya lelkén nyugszik. Az ember átadja a vezetést az 

isteni Vőlegénynek, mert mindenben szeretetből akar engedelmeskedni az Ő szent 

akaratának! Mert aki szeret, az megteszi a másiknak az akaratát. A lélek-menyasszony életét 

áthatja a Krisztussal megélt belsőséges életközösség. És ezért ezt az életközösséget igényeljük, ezt a 

boldogságot kívánhatjuk a lélek-jegyes jogán. Mert az isteni Vőlegény is szereti az Ő választottját, 

és szívesen teljesíti az ő akaratát. Ilyen meghatódott lélekkel a szeretetben egybeölelkezve 

kérjük most csendben ennek az isteni Vőlegénynek a szeretetét, hogy egyre jobban 

beleáradjon a szívünkbe!  

  

A 61. számú énekkel tekintsünk a vértől és fájdalomtól fedett isteni, de mégis fénylő isteni arcra! 



 

 

 A fényes Istenarcot vér és fájdalom fedi:  

 Mint küzde szörnyű harcot, hallgatva hirdeti.  

 A főn, mely égi bére százszorta érdemesb, 

 Szúr vad tövis füzére, így még dicsőbb, nemesb.  

 

A szentségi áldás előtt még Sík Sándor: Véreső esik (Sanguine pluit) című versét imádkozzuk:  

 

 Szomorú, lefosztott oltár felett 

 Fekete fátyolos nagy feszület.  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 Idenéz megtört két szeme rám. 

– Templom ez itt? Vagy a Golgota tán? 

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 Hol van az oltár, a gyertyák, képek? 

 Hol zokogott a sirató ének? 

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 Római, nép, lator, merre maradt?  

 Egyedül, magam a kereszt alatt!  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 Nincsen a földnek több embere tán?  

 Egymagamért függ teste a fán?  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 Nincs már több bűnös a föld kerekén?  

 Fölfeszítője, gyilkosa – én?  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 Kiáltva mered rám öt néma seb,  

 Bíbornál bíborabb, tűznél tüzesebb.  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 Vérzik, vérzik! Csurog a vére 

 Aszú szívemnek szikkadt földjére.  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 És rám néz! Rám néz! Irgalmas egek!  

 Jaj, hova fussak, hova legyek?  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 Csak sírok, sírok. Csak susog ajkam:  

 Jézus, Jézus, könyörülj rajtam!  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 Lábadnál magamat arcra vetem. 

 Szeretlek, szeretlek, Szerelmesem!  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 



 

 Rám csurog harmatoz, omlik a véred,  

 A tüzes újság, a bíboros élet!  

 Vérzik, vérzik a Krisztus! 

 

 

Befejezésül imádkozzuk a 129. számú éneket: 

 

 Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fölött szent vagy, 

 Jézus kenyér színében, az Oltáriszentségben!  

 

 


