Kedvenc énekeim 10.: Ho 120.
Menyegzős köntösbe öltözködjetek,
Szívben megtörődve ide jöjjetek;
Jézus étkül adja nekünk itt magát,
Nincs, aki felfogja ezt a nagy csodát.
Jer, Jézus arája, jegyesed fogadd,
Rakd szent oltárára buzgó vágyadat.
Szent angyalok itten a vendéghívók,
Általok az Isten téged is hívott.
Ha a Ho 131. ének szövege (Templom csendes mélyén) nem is szerepel az Éneklő
Egyházban, a dallama igen. Tehát a dallamot a szakemberek is értékesnek, megőrzendőnek
tartották. (dallammentés) Az É 181-es ének dallama azonos a Ho 131-es énekkel, szövege pedig a
Ho 120-as szövegének átdolgozott kiadása.
A Ho 120-as éneket sem használom sokszor, de két jeles alkalommal mindenképpen.
Az egyik alkalom, amikor az evangélium arról szól, hogy a király vendégeket hív fia
menyegzőjére. A meghívottak kifogásokat keresnek, és nem mennek el. Ekkor a király másokat hív.
Ám a vendégek között talál valakit, akin nincs menyegzői köntös. Ezért az illetőt kidobják. (Mt 22,
1-14.)
Ilyenkor a mise előtti énekpróbán elmondom, hogy abban a korban a meghívott
vendégeknek a meghívás alkalmával ünnepi ruhát is küldött a hívó. Így nem lehet kifogása
senkinek, hogy azért nem megy el a lakomára, mert nincs ünnepi ruhája. A példabeszédbeli
meghívottak azonban találtak más kifogást, és nem mentek el.
Az Isten minket is ünnepi lakomára hív. Azaz meghív minket az ő Országába. Lehetőséget
is ad arra, hogy ragyogó ruhában érkezzünk Hozzá, azaz a bűnbánat szentségében megtisztulva
járulhatunk asztalához.
A másik alkalom az elsőáldozás napja. Ilyenkor a kislányokat szép fehér csipkés ruhába
öltöztetik. Tényleg úgy néznek ki, mint kis menyasszonyok! Itt lehet kapcsolódni az ének azon
sorához, amelyik így szól: Jer, Jézus arája, jegyesed fogadd! Mintha Jézus kis menyasszonyai,
jegyesei, azaz arái lennének.
A Biblia azt tanítja, hogy Isten nagyon-nagyon szeret minket. Ezt a nagy-nagy szeretetet
hasonlítja ahhoz a szeretethez, ahogy egy vőlegény szereti a menyasszonyát. Ezt szimbolizálja a
kislányokon a menyasszonyi ruha. De mi van a fiúkkal? Őket nem szereti éppolyan nagyon az Isten,
mint a lányokat. Dehogynem! Akkor ők is lehetnek „Jézus menyasszonyai”? Igen! De rajtuk igen
furcsán festene a csipkés menyasszonyi ruha!
Ezt a problémát úgy oldottuk meg mintegy harminc évvel ezelőtt Békásmegyeren, hogy a
fiúk is meg a lányok is egyforma fehér ruhát kaptak elsőáldozáskor, de nem csipkéset, hanem
nagyon egyszerű talpig fehér ministránsruhát. Tatán is hasonló megoldást alkalmaznak évek óta. Ez
azért is jó, mert akkor nem az a lényeg, kinek csillogóbb a ruhája, hanem csak az, hogy Jézus
mindenkit egyformán szeret. (Végtelenül.)

