
448. Szemlélődni, és a szemlélődés kincseit másoknak átadni 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

 

Imádkozzuk a 280B sz. éneket:  

  

 Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat,  

 Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat! 

 Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett; 

 Mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett. 

 Krisztus, kenyér s bor színében, Úr s király a föld felett:  

 Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet! 

 

 Az Istent szerető léleknek az a kívánsága, hogy „millió szív összecsengjen, és magasztalja 

az Urat!” Az a vágya, hogy az élmény – amelyet már kapott, hogy Isten a minden (Sir 43, 27), ő 

pedig a kicsiny, a semmi, de Isten mégis lehajolt hozzá, a kicsihez, hogy felemelje magához – olyan 

kincs a számára, amelyet ő szívesen megoszt másokkal.  

 Amikor a középkori nagy teológusok is ezt a valóságot akarták megfogalmazni, akkor 

Aquinói Szent Tamással így rögzítették: „Contemplari et contemplata aliis tradere.” Itt 

tulajdonképpen tehát a contemplálásról, a szemlélődésről van szó, amely a lélek gyönyörűsége, 

amellyel a lélek Isten szeretetét szemléli, illetve a szemlélt kincseket átadni kívánja másoknak is.  

 Aquinói Szent Tamás: a Summa teologica című hozzáteszi: „Contemplare est divina amata 

contemplari et contemplata aliis tradere” (2. könyv 2. részében, a 188. kérdésnél a 6. pont). Tehát 

nem mindegy, hogy mit szemlél a lélek. A divina amata azt jelenti: Istentől kapott, Istentől kedves, 

Isten által szeretett dolgokat szemlélni. A „contemplata aliis tradere” jelentése pedig: ezeket a 

szemlélt kincseket másoknak átadni. Általában rövidített formában szokták ezt a kifejezést 

használni: Contemplata aliis tradere. Egyszerűbb fordításban így mondják: „Azt, amit 

átelmélkedtünk, adjuk át másoknak!” Azonban ez nem az elmélkedés a szakasza, amelyben az 

ember a fontolgató elme tevékenykedéséből született gyümölcsöket, ismereteket akar továbbadni, 

hanem a kapott igazságokat, a szemlélt valóságot, azt tudniillik, hogy Isten a végtelen szeretet (1 

Jn 4, 8), illetve, hogy Isten ezt a szeretetét kiárasztja másokra is. Tehát így is lehetne fordítani a 

latin mondatot: Azt hirdetni, amit a szemlélődésből merítettek.  

Szent Tamás megfogalmazása elején van még egy bevezető mondat is: „Beatitudo in 

perfecta operatione intellectus consistit”, vagyis: „Az értelem boldogsága a teljes, vagyis 

tökéletes cselekvésben áll, amellyel szemlélődik, és a szemlélődés kincseit másoknak átadja.” 

A szemlélődés ugyanis az apostolkodás által hoz gyümölcsöt. Ez a szemlélődő imának már egy 

olyan szakasza, amelyben „megáll” a szemlélődés, és „kezdődik” a cselekvés, vagyis az 

apostolkodás. Ilyenkor a szemlélődés hatalmas szeretetlángja és lobogó fénye, vagyis Isten 

végtelen szeretetének felragyogása az emberi szívben és értelemben azzal folytatódik, hogy 

az ember tovább akarja adni a kapott kincseket, hogy az örök élet boldogsága mások lelkében 

is bontakozzék.  
 Talán ez az az élmény, amelyet a Zsoltáros így fogalmaz meg: Uram, a te szavad tűzben 

kipróbált tiszta beszéd, azért szereti úgy szolgád (Zsolt 118, 140). A lényeg tehát: A szemlélődő 

imádságban a kiválasztott lélek Isten igéjét befogadja, és gyümölcsöt hoz. A Szűzanyánál ez egy 

teljes Valóság kibontakozása, áldott méhének áldott Gyümölcse, az Úr Jézus, akit befogadott a 

Szűz, és anyaként világra szülve nekünk adott.  

EDDIG OK!!!  



1. Jézus életében hogyan valósult meg az isteni dolgoknak a továbbadása? 

  

 A Názáreti Jézus szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az egész világ előtt (Lk 

24, 19). Ezt Jézus az ő nyilvános működése folytán szüntelenül igazolta. Ezt még az ellenségei is 

kénytelenek voltak elismerni. Amit ő szólt és tett, az prófétai szó és cselekvés volt, vagyis Istennek 

az üzenete. Isten kincseiből részesítette a Názáreti Jézus az embereket. Nem volt könnyű ezt az 

embereknek felismerni, elfogadni. A názáretiek is - akik olyan bizonytalanul (fogadták), sőt 

ellenségesen fogadták Jézust, meglepődtek a magasztos igéken, amelyek Jézus ajkáról fakadtak (Lk 

4, 22). Aki ugyanis hallotta Jézust, az megállapította, hogy milyen mélységes bölcsesség van a 

szavaiban. Azoknak a szívét átjárta Isten üzenetet amelyet Jézus tolmácsolt számukra. Még az ő 

elfogására küldött templom szolgák is így nyilatkoznak: „Ember így még nem beszélt!” (Jn 7, 46). 

Ez ellen a hatóságok sem tudtak tenni, mert kénytelenek voltak mind-mind megállapítani, hogy 

Jézus szavának milyen gyújtó hatása van: „Az egész nép téged keres”(Mk 1, 37), mindenki téged 

akar hallgatni. 

 Mi volt az, amit Jézus tanított? A szeretet. Mint Fiú örök szeretettel szemléli az Atyát, és 

ez a szeretés nem más, mint a Szentlélek. Amikor az Atya iránti engedelmességből eljött közénk, 

hogy mindhalálig való engedelmességével jóvátegye az ember engedetlenségét, akkor ő maga 

valósította meg azt a kinyilatkoztatást, amelyet nekünk is y szívünkbe vésett: Nagyobb szeretete 

senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért  (Jn 15, 13). Amikor Jézus azt mondja 

önmagáról: Életemet adom a barátaimért, akkor rólunk beszélt. Akkor az életét adta nemcsak 

értünk, hanem nekünk. Contemplata alis stradere. Az isteni szentháromság életével szemlélt nagy 

igazságokat, valóságot, kincset nekünk átadta.  

 Az apostolok Jézus iskolájában ezt egyre jobban felismerték. János apostol így összegzi: 

Arról ismertük meg Isten szeretetét, hogy életét adta értünk. Tehát nekünk is oda kell adnunk 

életünket testvéreinkért! (1 Jn 3, 16). Ha Isten életét adta értünk és nekünk, akkor nekünk, 

embereknek is az a feladatunk, hogy életünket adjuk a testvéreinkért és a testvéreinknek! Azt az 

örök életet, amelyet a szemlélődő imában az imádkozó lélek próbál nézni nem is annyira a testi 

szemével, hanem a lélek szemével, másoknak továbbítani, másokat is részesíteni belőle! Ez a 

feladat ebben az imaszakaszban.  

 Jézus nagyon tudatosan képezte övéit, hogyan lehet az istenismeretben jobban fejlődni, 

hogy azután ezt az istenismeretet és szeretetélményt másoknak (is) továbbadják. Lázár 

feltámasztásánál mondja: „Nem miattam hangzott ez a szózat” (Jn 12, 30), hanem hogy higgyétek: 

„Isten szeret minket!”(2 Tessz 2, 13?). Isten adott életet nemcsak Lázárnak (adott életet), hanem 

nekünk is. Isten adta az ő életét nemcsak a kiválasztott három betániai testvérnek, akikről a 

Szentírás megjegyzi: Jézus szerette Máriát, Mártát és testvérüket, Lázárt (Jn 11, 5), hanem ez 

mindnyájunkra is érvényes.  

 Amikor azt mondjuk: Isten nekünk adta az ő életét, az azt jelenti, hogy Isten az ő 

természetéből részesített minket. Az, hogy valakiben jó vagy rossz természet van, megjellegzi az 

egész emberi mivoltát. Aki istenszerű életet él, abban felragyognak Isten vonásai: a szeretet, a 

jóság, a kedvesség, a békesség, a megbocsátás, az egymásra figyelés, az együttlétezés öröme. Az 

ilyen ember, akiben felragyog Isten élete, az már csak a létével is Istenről prédikál, a szeretet 

Istenéről tesz tanúságot. Az emberek észreveszik még akkor is, hogyha nem tudják, hogy honnan 

jön a sugárzás. Ez a szeretet-sugárzás mindig égi. Az emberek még jobban kívánják befogadni ezt 

a feléjük áradó jóságot, szeretetet.  

 

Elmélkedésünk második részében nézzük:  

2. Az apostolok hogyan fogadták be és adták tovább ezt az isteni szeretet-kincset? 



 

 Amikor Jézust az írástudók megkérdezték a főparancsról, és ő a szeretet parancsát adta (vö. 

Mt 22, 36), akkor az apostolok lelkében egy nagy-nagy nyugalom, békesség keletkezett. Mint aki 

a sűrű erdőben úttalan utakon járva végre rátalál egy biztos ösvényre, ők rátaláltak a szeretet útjára, 

mert Krisztus ezt az utat mutatta: ez a biztos út, ezen járjatok! ().  

 Amikor Jézus a főparancsolat második részében azt mondta: - Szeresd felebarátodat, mint 

önmagadat! (Mt 22, 39) -, akkor ebben az apostolok megtalálták egész apostoli életüknek az 

irányvonalát. Önmagunkat szeretni azt jelenti: a legnagyobb boldogságot, a mennyei hazát akarjuk 

elérni. Ha a felebarátot úgy szeretjük, mint önmagunkat, akkor a felebarátnak is csak ezt 

kívánhatjuk, hogy ők is a mennyei hazába jussanak el!  

 Az igazi apostol tudja azt, hogy a szeretetnek nincs mértéke, hogy az mindig lehet nagyobb. 

Így is meg lehet fogalmazni akkor a felebaráti szeretet parancsolatát: Szeresd a másikat jobban, 

mint önmagadat! Ne sajnáld a fáradságot azért, hogy őt a mennyország útján vezesd! Ne kíméld 

magadat, hogy a testvéred egy-egy lépéssel előbbre jusson az üdvösség útján! Itt is megvalósul az, 

amit az Úr Jézus mondott: „Boldogítóbb adni, mint kapni” (ApCsel 20, 35). Minél jobban adják az 

apostolok az üdvösség ismeretét, és az Úr segítségével az üdvösség útján vezérlik 

embertestvéreiket, ők maguk is annál boldogabbak lesznek. Mert az üdvösség nem más, mint Isten 

életében részesedés. És Istenben mindig ott találjuk az ő teremtményeit is: az angyalok Királynőjét, 

a szép Szűzanyát Szent Józseffel, a szent angyalokat és a szenteket. Ekkora előkelő társaságba jutni 

bizony nagy boldogság! Ekkor a boldogító társaságba másokat segíteni még nagyobb lelki öröm! 

Az istenszerető ember tehát kész arra, hogy a mennyország kincseit másokkal közölje, sőt egyre 

jobban közölje. Erre éppen pünkösd napján a szeretet és az örvendezés Lelke, a Szentlélek késztette 

őket. Jézustól megkapták a mennybemenetele előtt a parancsot: „Menjetek és hirdessétek az egész 

világnak mindazt, amit tanítottam nektek!” (Mk 16, 15). Most pedig megkapták az ő Szentlelkét, 

hogy Jézus lelkületével átjárva tudják hirdetni az embereknek ezt a mérhetetlen nagy boldogságot: 

Isten a mi örök örömünk (). Az apostolok el is mentek, és vállaltak minden áldozatot. (Azért) 

Vállalták a Krisztus keresztútján való együtt-járást azért, hogy majd a keresztút végén együtt 

legyenek azokkal, akik a mennyei hazába, a feltámadás dicsőségébe kaptak meghívást.  

 Szent Pál apostol is azt mondta: „Kész vagyok, hogy az Úr Jézusért Jeruzsálemben nemcsak 

a megkötözést, hanem a halált is elviseljem” (ApCsel 21, 13). Csak a tökéletes Isten iránti szeretet 

képesít ilyen vallomásra. Az Anyaszentegyház ezért (azután) a vértanúkat különösen is szentként 

tiszteli. Mert csak aki Jézusért ennyire kész mindent vállalni, az tudja a felebarátot akár élete 

feláldozásával is boldogítani. Azt a nagy Kincset, Aki számára „az út, az igazság és az élet” (Jn 

14, 6), akár a vértanúság árán is akarja testvéreivel megosztani (szórend).  

 A titokzatos testben sokféle hivatás van. Szent Pál azt mondja: Krisztus egyeseket 

apostolokká tett, ….hogy isten-szolgálatra neveljék a szenteket, és felépítsék Krisztus testét (Ef 4, 

11-12). Az apostolok és a szent tanítók karizmája tehát, hogy ismeretet adjanak Isten nagyságáról, 

akinek azután az ember hódoló lélekkel szívesen engedelmeskedik, és minél inkább befogadja Isten 

tanítását, annál szentebb lesz. Minél szentebb az ember, annál (inkább) építőbb tagja lesz Krisztus 

titokzatos testének. Ahogyan a bűn rombolja az egész krisztusi titokzatos testet, úgy a szent Istennel 

egyesült lélek építi a krisztusi közösséget, mert ez a közösség nemcsak egymással való egység, 

hanem Istennel való szeretet-egység is. És hogyha Krisztus titokzatos testébe az egyik test jobban 

belekapcsolódik Isten boldog örök életébe, akkor az egész test egészségesebb lesz általa, akkor az 

egész titokzatos testben jobban elárad az isteni élet.  

 Amikor pedig a választott lélek, mint Isten jegyese isteni Urával akar adni egyre jobban 

életet a világnak, a titokzatos testnek, akkor elmondhatja: Szívemből ünnepi ének árad, … 

kedvesség ömlik el ajkamon, mert Istenem örökre megáldott engem (Zsolt 44, 2. 3). A Zsoltáros is 



a lélek-menyasszonyt ünnepelte ebben a zsoltárban, akit a Nagykirály kiválasztott, és az ő házába 

vezetett. Itt pedig a keresztény életet, a Krisztusban való életet. Az Istentől megkapott lélek 

ünnepel, énekel, dalol, ujjong, mert a szívében nemcsak ének fakad Istenről, hanem ő Istennel 

együtt énekli az örömnek a dallamát. Ő kapta isteni Urától ezt az életet, s kész ezt az életet 

továbbadni egyrészt a szavaival, másrészt pedig az élete példájával. Azok a kedves szavak, 

amelyek a lélek-menyasszony ajkán eláradnak, azok másokat is Isten iránti áhítatra indítanak. A 

lélek-menyasszony a szemlélődésben, vagyis az Istennel együtt élt életben kapott kincseit 

megosztja, hogy az embertestvérek is részesedhessenek ebben a kiválasztottsági örömben. Hogy 

ők is megélhessék: Isten milyen felemelő módon szereti őket. A hit ugyanis a szeretet által tevékeny 

(vö. Jak 2, 22).  

 A hitből a lélek-menyasszony szívéből(ben) is cselekedetekre való készség fakad: 

  Azt az Istent,  

 - akit ő hittel megtapasztalt,  

 - akinek a szeretetét befogadta,  

 - akinek a szeretete élteti - másoknak is tovább akarja adni. Ennél értékesebb cselekedet 

nincsen. Ez olyan isteni stílus. Jézus is az Atya életét adta nekünk, embereknek a Szentlélekben. A 

szemlélődő lélek is ezt a szentháromságos ajándékot akarja továbbadni.  

 Szent Péter (János) úgy mondja: Amit a Jelenések hegyén láttunk és szemléltünk, arról 

beszélünk, vagyis azt adjuk nektek tovább (1 Jn 1, 3), hogy bennetek is meglegyen ez az élmény.  

 Isten önmagát ajándékozza nekünk.  

 Isten életet ajándékoz nekünk.  

 Isten a szeretet életét adja, hogy vele legyünk gazdagabbak.  

 Ezért azután a lélek-menyasszony is mindig szívesen beszél isteni Uráról, és azokról a 

kincsekről, amelyeket tőle kapott, illetve kész megosztani ezeket a kincseket az embertestvérekkel 

is.  

 A kiválasztott lélek jól tudja, hogy mindez nem az ő emberi tevékenységének az eredménye. 

Itt Isten az, aki őáltala szól, és őáltala tevékenykedik. Isten szava ugyanis eleven, átható, és élesebb 

minden kétélű kardnál. Behatol a… lélek mélyére (vö. Zsid 4, 12). A csak emberi szó sokszor süket 

fülekre talál. Az emberi szívek nem nyílnak meg.  

 Amikor a lélek-menyasszony Isten szavát közvetíti,  

 - akkor az a szó behatol az embereknek a lelke mélyére, 

 - akkor az a szó átjárja az emberszíveket,  

 - akkor az a szó nem sebez, mint a kétélű fizikai kard, hanem éltet, gyógyít, életet 

bontakoztat. Tehát nem a test sebesítését eredményezi, hanem a léleknek a megsebzettségét, 

akárcsak a szeretet nyila, amellyel Isten megsebzi az ő választottjának a szívét.  

 

A harmadik pont gyanánt nézzük:  

3. Mi az, amit az imádkozó lélek a szemlélődésben átad? 

 

 Elsősorban a szemlélődés gyümölcsét: a szeretetet, az örömöt, az életet, a közösséget Isten 

és az emberek között. Ez a tevékenység tehát, amellyel a kiválasztott lélek az ő kincseit meg akarja 

osztani övéivel, a szemlélődés kivirágzása, amely gyümölcsöt hoz. Az embernek a szívét melegség 

önti el, amikor isteni Ura elé állhat, amikor láthatja az Úr választott menyasszonyát, és amikor 

láthatja azokat, akiket Isten az ő kis jegyesével szeret. A közösség az összetartozás, az egység Isten 

életének a stílusa. Ez jellemzi a Szentháromságot is. Ez Isten ajándéka. Ezért azután a választott 

lélek még inkább gondolkodik azon, hogy megossza kincseit embertestvéreivel. Ez a lelki kincs, 

osztozkodás nincs az embereknek a terhére, mert az a lélek, aki szeretetet kapott, és most ezt a 



szeretetet továbbadja, az csak örömet okoz a másiknak. Olyan, mint a gyermek, amikor nagyon 

édes süteményt kapott, újra és újra odamegy, és még kér belőle. Amikor az istenszerető lélek is 

(amikor) azt a lelki édességet adja - Aki az Isten - az embertársaknak, akkor az emberek még inkább 

vágyakoznak utána, még inkább kívánják. Talán lelki békességnek mondják, talán belső csendnek, 

talán a lélek megtisztultsága örömének, talán az Istennel való közösség harmóniájának. Nem az 

elnevezés számít, hanem az az élmény, amit az embertestvérek tapasztalnak Istenről. Ilyenkor tudja 

az ember mondani:  

 „Uram, bánatom örömre vált.  

 Uram, örülök neked, mert megbocsátottál.  

 (Uram), már nem vagyok szomorú, mert a mélységből magadhoz terelted a lelkemet.  

 Uram, most már boldog vagyok, mert te lettél az én boldogságom!  

 Uram, szeretlek, mert te előbb szerettél engem (1 Jn 4, 19), és most én viszont szerethetlek 

téged.  

 Uram, gyönyörködöm benned, mert te lettél az én gyönyörűségem!”  

 A lélek-menyasszony tehát a maga ajándékait adja az embertestvéreknek, hiszen ő az, aki 

leginkább megtapasztalta, hogy bűnbánata örömre vált, mert Isten megtisztította őt. Ő az, aki Isten 

ajándékából befogadhatta Isten megbocsátó jóságát, és ő az, aki az Istentől kapott ajándékokat 

szétosztani akarja. Minél többet ad, annál több lesz a fényesség, az öröm, a tisztaság és a szeretet 

a világban.  

 Clairvaux-i Szent Bernát, ez a nagy ciszterci misztikus mondja: „Az igaz és tiszta 

szemlélődés jellemző vonása, hogy a lelket, amely az isteni tűztől olyan erősen fellobbant, buzgó 

vágy tölti el arra, hogy Isten számára másokat is megnyerjen, hogy azok is hozzá hasonló módon 

szeressék. Így az igehirdetés kedvéért a szemlélődés nyugalmát is szívesen megszakítja. Miután 

Istennek ezt a szándékát – hogy kincseit másokkal is megossza – teljesítette, annál nagyobb 

lelkesedéssel tér vissza előző nyugalmához az imádságban, mert eredményesebbnek látja azt, ami 

ezt félbeszakította. Később, miután egy ideig ismét a szemlélődést ízlelgette, újult erővel és 

szokásos frissességgel visszafut, hogy a lelkek hasznát keresse.”  

 Az ilyen szentéletű férfi szinte aggályosan ingadozik a gyümölcsöt hozó munka és a 

nyugalmat adó szemlélődés között. És bár mindig valami jóban serénykedik, az egyik pillanatban 

mégis úgy véli, mintha bűnbánatot kellene tartania. A másik pillanatban pedig sóhajtozva keresi 

Isten akaratát. Ebben a lelkiállapotban egyetlen segítségünk vagy mentsvárunk, ha imádkozunk, 

és gyakrabban fohászkodunk Istenhez azért, hogy mindig mutassa meg nekünk: mit, mikor, 

hogyan kell cselekednünk!  
 Úgy gondolom – mondja Szent Bernát -, hogy e három, tudniillik a prédikáció, az imádság 

és a szemlélődés megnevezésére három szó kínálkozik:  

 A kedvesem elnevezés méltán megilleti azt, aki szorgalmasan és hűségesen prédikál, 

tanácsot ad, és a lelket szolgálva a Vőlegény javát keresi ugyanúgy, mint a galambom megszólítás 

azt, aki az imádságban kesereg bűnei miatt, és könyörgésével szüntelenül engeszteli az isteni 

Irgalmasságot. A gyönyörűségem elnevezést az érdemli meg, aki ragyog az égiek utáni lobogástól, 

és a fölséges szemlélődés ékes ruháját ölti magára azokban az órákban, amikor azt megfelelő és 

alkalmas módon teheti (Énekek énekéről szóló 57. beszéd, 9. pont Naszályi Emil: Csúcsok és 

szakadékok 365-366.oldal).  

 Szent Bernát így folytatja: „Az Istent szerető Vőlegényére éberen várakozó lélek fokról-

fokra halad, és emelkedik a lelki életben. Áhítata mindig mélyebb lesz. Éber, lesi, várja, figyeli a 

Vőlegényt. Megérzi, amikor jön, amikor sietve közeledik. Látja már, hogy közel van, dobogó 

szívvel figyeli, amikor megérkezik. Megremeg a boldogságtól, ha a Vőlegény ránéz. S amikor a 

Vőlegény beszélgetni kezd vele és szeretetéről beszél, (akkor) bizonyságát kapja annak, amire 



vágyott: A Vőlegény szereti őt! Szeretete még tüzesebb lesz, tudja, hogy az Úr tekintete önmagában 

mindig ugyanaz, hatékonyságában azonban nem egyforma, mert mindig az érdemeihez 

alkalmazkodik. Ennek megfelelően egyesekben félelmet ébreszt, másoknak vigasztalást ad, 

sokaknak biztonságot, és van, akit megörvendeztet. Ez az örvendezés legszebb, a legcsodálatosabb 

a Boldogságos Szűzben. A menyasszony követi a Vőlegényt a véget nem érő találkozásig. Ez a 

találkozás az isteni Vőlegény szeretetének a kiáradásában bontakozik ki, teljesedik be.  

 (Amikor) Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz amikor a lélek-menyasszonynak ezen 

cselekvéséről szól - amellyel ő megosztani akarja a szemlélődésben kapott lelki kincseit – azt 

mondja: „Az Úr nem annyira tetteink nagyságát nézi, mint azt a szeretetet, amellyel végezzük.” 

(Belső Várkastély 6. lakás). Végül is amikor a szemlélődő lélek megosztja a kontemplációban 

kapott kincseit, nem a maga gazdagságát osztogatja, hanem isteni Urának a kincseit. A lélek-

menyasszony olyan, mint a tölcsér, rajta keresztül is árad bele a világba, az emberek szívébe 

Istennek a szeretete! Az a szeretet, amely Isten a Szentháromságban önmagában lobog, illetve 

amely szeretetet Isten ki akarja árasztani az emberek szívébe. Ő az, aki leginkább a szemlélődés 

kegyelmi kincsében ezt a szeretetet átadja az embereknek.  

 

Befejezésül a 280B ének 3. versszakát imádkozzuk:  

 Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren:  

 A szeretet Istenének dicsőség és üdv legyen!  

 Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk,  

 Minden dalunk zengő zsoltár, tömjén illat a hitünk! 

 Krisztus, kenyér s bor színében, Úr s király a föld felett:  

 Forrasz eggyé békességben minden népet s nemzetet! 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 


