
A SZENT VÉR MISZTÉRIUMA

A vérnek is megvan a maga
mítosza. "Megszólal benne a
vér szava" :- halljuk olykor s
hallunk (J, "vá parancsáról",
"föltámadó ősi vérről", embe
rekről, akik cnuedelmeskednek
"a vér erejének". Ilyenkor ál
talában oalamüéle homályo~

hatalomra, ködö8 elemi energiá·
1'0. gondolunk. Olyo.smire, ami
képes rá, hogy hirtelen elborit
sa és elsodorja azt a kuliurát.
amelyet értelemmel és teoue
lemmel fölépítettünk s kialaki
tottunk magunkban. Elképzelé
sünk szerini ennek az iisztiinlé
nyün!.; legmélyéről föláradó erő·

nek a hordozója és seimboluma
a vér.

De ez az erő a viszály ereje.
Természete szerint nemcsak
összeköti azokat, akikben "kö·
ziis vér folyik", hanem szembe
is állítja őket a más vérből. va

. lókkal; a megoszlás elve, mert
kiveti a mási/wt; a kevélyséy
elve, mert megveti a másikat;
a kegyetlenség elve, mert el
akarja puszt-itani a másikat.
Ráadásul eljárását teljesen [o
gosnnk 'vallja, annak az "erköl·
esi" értékrendnek a nevében.
amelynek egyetlen kútieiéoé és
mértékéoé önmagát, II saját föl
sőbbrcndüségének tudatát telte.
Aki ensted "a vér szavának".
többnyi1'e nyombnn utána elmé
letet kohol, hogy - miiuew pa-
radoxon! .iudománaosun"

iaaeoiia a mítoszt; tudományos
igazság ér1)ényességét nkarja
kölcsönözni az ösztönnek, s va·
lójábnn az ösztön cinkosávú
zülleszti az 'értelmet. H alatt az
értelemnek nem kiszolgálnin,
hanem megnevelnie és meüszer
veznie kell az ösztönvilágol.
hogy az ember vnlóbnn fölemel
kedjék arra a méltóságra, amit.
embervoltának ténye jelent - és
parancsol.

A keresztény ember n vér po
gány mítoszával szembeállítja Q

vér krisztusi misziériwmát. Az
ösztön erőit és kísértéseit sod
ró vérrel az ösztön nyers indu·
latait legyőző V ért. A megosz
tó vérrel, nmely végülis vé
renazéebe 'wjt, n Vért, mely a
ezeretei bizonysága és kiapad-

. ludatlan. [orrésa: Az értelmet el
homályosílóvérrel az értelmün
ket megvilágosítót; n testi lé
nyünk leghomályosabb mélueé
geiből előbuggyanóval azt a
szellemmel, lélekkel telitetiei;
amely a titkában - meg'váltó
ezeretetének titkában - elme
rülő elmét n bölcseség leana

.gyobb ajándékával gazdagítja .•
Van-e Isten végtelen jóságának
nngyobb bizonyítéka, mint érei
tünk ontott vére? S ha az érte
lem szemével szemléliidc ezt a?
értünk omló vért, lehetséges-e,
hog]) ne higgyünk abbon; a/d
kiontja értünk? S ha hisszük,
lehet-c nem szeretnünk? A hit
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alapja és a szereiei útja pedig
nem más, mint üdvösségünk. "Ú
szent Vér! - kiált föl Szíénai
Seent Katalin - te megerősí

ted a lelket s megszabadítod a
gyöngeségtől,melynek forrása
mindig a szolgai félelem, mint
ahogyan ez utóbbi, meg a vilá
gosság hiányából ered; inily
erős ae a lélek, melyet ez a
szent Vér megvilágosított az
Igazsággal. Mert az az értelem
szemével megismerte és látta,
hogy a Legfőbb I gazság nem
másért teremtette, mint hogy el
nem múló életet adjon neki, föl
séges Nevének dicséretére és di
csőségére".

Az ösztön - a vér - egymást
kirekesztő, egymással szemben
álló külön-külön közösségei töli
ez a V ér a Krisztus megváltó
áldozatában való részesedés
egyetemes kegyelmi közösségé!
állítja. Ez nem a vér természe
tes erőinek megtagadása, ha
nem csak a vér emberalkotta
mitoszának elútasítása; a ter
mészetnek nem elvetése, hanem

... megszentelése. A természet mo
gukra. hagyott erői, eredeti bű

nünk rontásának árnyékában,
egymás ellen törnek és tusák
szanak, "sóhajtoznak és vajúd
nak", míg löl nem szabadulnak
"a romlottság szolgaságából" -
mint Szent Pál mondja (Róm,
8, 21-22); de a kegyelemben élű
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ember - helyes szemléletével és
h asenúlatácol, mintegy vissza
adva őket eredeti hivatásuknak,
az istendicséretnek - máris kö
zölhet velük valamit abból, ami
után epednek: az "lsten fiai di
esőségének szabadságából". I gy
lép a keresztény ember életében,
a .vér" ködös és pogány mítoszá
nak helyébe a V ér valóságos
misztériuma; igy lesz a K r;isz
tus megváltó vérében megfür
detett vér az ösztönök erőin

győzelmes szerétet hordozója.
Mert - ahogy Szeni Katalin

tanítja Krisztus keresztje,
mint ibldbe, mibelénk van be
lénkásva, s mi vagyunk az a
kehely, amelybe vére csordult.
És "aki megismeri és magáévá
teszi ezt az igazságot, a szent
Vérben megtalálja a Kegyelmet,
a kegyelem életét és gazda.gsá
gát. Mezteleneéoére ruhát talál
és tölöltözködik abba. a. meny
nyegzűs ruhába, ami az isteni
szeretet lángja; és átjárja és
átitatja őt ez a vér és ez a tűz,

mely szeretetből omlott és egye
sült az istenséaael: Fölüdül eb
ben a. vérben és irgalmassággal
táplálkozik, szétszaggatja a ho
mályt és megizleli a világossá
got; mert ebben a vérben osz
lcdjuk szét: az érzéki önszeretet
ködét és a félelem szolga.ságát,
s itt találjuk meg az isteni sze

reict bizonyo.~sá[Ját".

(r. gy.)


