
449. A lélek-menyasszony együtt tevékenykedik Isteni Urával 

 

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

 

Imádkozzuk a 283. sz. éneket:  

 Krisztusunk, nagy Király, üdvöz légy ezerszer, százezerszer!  

 Téged áld és imád, hódolva néz reád minden ember.  

 A négy égtáj, a csillagok, mennyben-lakó angyalok  

 Hódolnak, imádnak, uruknak vallanak, Krisztus Király!  

 

 Az Úr Jézus mielőtt a mennybe ment volna, megparancsolta az apostoloknak: Menjetek, 

tegyetek tanítványommá minden népet! (Mt 28, 19). Ez a missziós parancsolat minden kor minden 

emberének szól. A lélek-menyasszony is boldogan érzékeli ezt az isteni akaratot. Aki egészen 

átadta az életét az Úrnak, az rárezdül Ura minden akaratára. Nyilvánvaló azonban, hogy ő nem tud 

saját személyében mindenkihez elmenni. De szeretett Urával együtt mégiscsak mindenkihez eljut 

az ő készsége: Isten tanítványává tenni az embereket! Mert annyi tudatlanság van az 

emberfejekben!  

 Csak egy példa: Papp János – aki Hosszúhetényben lakik, és 2011-ben filmet készített a 

Zengőről, a Mecsek 682 m magas csúcsáról – lelkesen így nyilatkozott: „Ami természetileg 

megalkotódott, az maradjon ilyen! Amit a természet így megalkotott, azon nem szabad változtatni.” 

Szavaiból tehát kitűnik, hogy szívében ott van a természet szeretete és a környezetért való aggódás, 

de, ha csak ennyit mond: „Ami természetileg így megalkotódott!”, szavaival kizárja a teremtő Isten 

létét. Vajon hol van az a természet, mi az a természet, amely által csak így magától megalkotódik 

ez a világ, amelyet aztán óvnunk, védelmeznünk kell? Az a felfogás, hogy „a természet csak úgy 

magától megalkotódik”, nagyobb hitet követel, mintha azt az igazságot mondjuk: Isten alkotta az 

eget és a földet (Ter 2, 4), és ezért nekünk Isten művét óvnunk, gondoznunk, védelmeznünk, 

bontakoztatnunk kell!  

 

1. Szükség van az apostolkodásra  

 Ki mondja meg az embereknek az igazságot? Ki világosítja fel az emberfejeket, hogy 

érdemes a teremtett világban találkozni az értelmes Teremtővel, aki még hozzá Mindenható is? 

Tehát nemcsak ki tudta gondolni a földgolyóbist, a csillagrendszerünket, és a csillagrendszerek 

milliárdjait, hanem létre is tudta hozni azokat. Miért van az, hogy az ember kiskaput keres, amelyen 

kibújhat az Alkotó előtti köteles hódolat alól?  

 A természetet nem kell imádni, bár ha a természet törvényeit az ember nem tartja 

tiszteletben, akkor saját bőrén tapasztalja meg, hogy a törvény erősebb nála, s hogy a teremtett 

világ szennyezése az emberi élet beszennyezését is eredményezi. Ezt ma már egyre jobban látják 

a világ tudósai!  

EDDIG OK! 

 Olyan jó lenne, hogyha korunkban is lennének olyan próféták, mint Izajás, akit az Úr 

kiválasztott, hogy hirdesse az ő hatalmát. Isten azt mondta Izajásnak: Íme, eljövök, hogy 

összegyűjtsek minden népet és nyelvet. Eljönnek majd, és meglátják dicsőségemet. – És így folytatja 

az Úr: - Jelet adok nekik, és azok közül, akik megszabadultak, elküldök néhányat a nemzetekhez…. 

Azokhoz, akik soha nem is hallottak rólam, és nem látták dicsőségemet, és hirdetni fogják 

dicsőségemet a nemzetek között. Visszahozzák majd minden testvéreteket ajándékul az Úrnak a 

nemzetek közül…. És közülük is választok majd papokat és levitákat magamnak –, mondja az Úr 

(Iz 66, 18-21).  



 Amikor a lélek-menyasszony - vagyis az Istent szerető ember, aki egészen átadta az életét 

Istennek – látja ezt a hatalmas tudatlanságot, hogy inkább a természettől megalkotottnak tartják a 

kozmoszt, mintsem a Teremtő alkotásának, akkor annyi erőt merít Istennek az ígéretéből. Isten 

maga az, aki eljön, és összegyűjt bennünket.  

Nyilván ezt a babiloni fogság népének mondta elsősorban, és ott ténylegesen meg (is) 

tapasztalták: megszabadultak Babilónia fogságából, és Jeruzsálembe visszatérve önálló nemzeti 

életet élhettek, illetve felépíthették az Úr templomát. 

De az Úr nemcsak az ószövetségi választott népet akarta odagyűjteni, hanem ő összegyűjti 

az összes nemzetet, hogy meglássák isteni dicsőségét. Amikor a lélek-menyasszony is (amikor) 

látja, hogy a maga erejéből milyen kicsiny, milyen kis hatókörű az ő tevékenysége, milyen kevés 

emberhez jut el a szava, akkor jegyesi szeretetével belesimul isteni Ura akaratába, szeretetébe, és 

kéri: „Küldjön apostolokat nemzetekhez, hogy olyanok is halljanak a teremtő Istenről, akik még 

nem találkoztak vele, akik még nem látták Urának isteni dicsőségét. Akik még nem tudják, hogy 

hol kell keresni ennek a gyönyörű szép teremtett világnak az Alkotóját, akinek az alkotását igenis, 

hogy meg kell őrizni! Az Úr bízza az emberre a paradicsomkertben a teremtett világot: „Hajtsátok 

uralmatok alá!” (Ter 1, 28), hogy az kibontakozzon, és segítsen benneteket Isten uralmának a 

felismerésére.  

 A lélek-menyasszonyt is vigasztalja isteni Urának az ígérete: Az ő küldöttei majd 

visszahozzák az embertestvéreket ajándékul az Úrnak. Ahogyan a férj és a feleség ajándék egymás 

számára, ahogyan a gyermek ember Isten ajándéka, ahogyan a zsoltár mondja (vö. Zsolt 127, 3-4), 

úgy az egész emberiség ajándék az Úrnak. A lélek-menyasszony tudja: Nem Istennek hiányzik az 

emberiség, nem az ember teszi Istent boldoggá, hanem Isten gazdagítja az embert az ő szeretetével. 

És az ember ezt a szeretetet viszonzásul odaadhatja Istennek. Az ember lesz boldogabb az 

ajándékozással. 

 Amikor az Úr a prófétának megígérte: majd az ilyen küldöttek közül választ papokat, akkor 

ez biztosíték a lélek-menyasszony számára is, hogy mindig lesznek olyanok, akik a krisztusi 

parancsot, a missziós küldetést teljesíteni fogják. Elviszik az Istenről szóló tanítást, a megszentelő 

erőt – amelyet a papi szolgálathoz kötött – a világ minden nemzetéhez.  

 A lélek-menyasszony nem szűnik meg esdekelni, könyörögni, kérni: „Uram, isteni, jó 

Uram! „Küldj munkásokat aratásodba!” (Mt 9, 38) azért, hogy megszabaduljanak 

tudatlanság(uk)ból, a tévelygés sötétségéből, hogy megismerjék az igazságot: „Te vagy az ég és 

föld Teremtője, te vagy minden ember Alkotója!”  

 Ténylegesen az apostolok (ténylegesen) átérezték Isten szívének ezt a vágyát. Szent Pál úgy 

mondja: Krisztus szeretete sürget minket (2 Kor 5, 14). Ehhez a mondathoz Claret Szent Antal 

Mária missziós püspök – akinek ünnepe október 24-én van – a következőket fűzi hozzá: „Aki 

igazán szereti Istent, az szereti embertársát is. Az igazán buzgó ember szeret is, de egy nagyobb-

fokú szeretet mértéke szerint úgy, hogy minél inkább lángol a szeretettől, annál inkább hajtja a 

buzgóság.” (IV.). A lélek-menyasszony lángol a szeretettől. Akik az apostolkodás művében 

tevékenykednek, lángolnak Isten és a felebarát iránti szeretettől. A szeretetnek a kincseit, azokat a 

drága igazságo(ka)t, amelyeket a szemlélődésben kaptak, meg akarják osztani másokkal is. 

Buzgóság lobog a szívükben, hogy mások is egyre jobban megismerjék Istent.  

 Amikor az Úr Szent Pál apostolon keresztül így figyelmeztet: Lelki jóságotokat ismerje meg 

mindenki! (Fil 4, 5), akkor erről a szív-lángolásról van szó. Mert az emberi szív a jó Isten miatt jó. 

Az ember a jó Isten miatt önzetlen. Az istenszerető lélek azt akarja, hogy Isten szeretetét mindenki 

ismerje meg! A lélek-menyasszony tehát magára is vonatkoztatja ezt az apostoli buzdítást, és azt 

akarja, hogy azt a Jóságot, Aki az ő lelkében él, és akinek ő átadta magát elválaszthatatlan 



szeretettel, mások is ismerjék meg. Ha neki olyan gyönyörűség Istennel lennie, akkor azt kívánja, 

hogy az embertársak is ismerjék meg Istennek ezt a jóságát. Más szóval: Ismerjék meg a jó Istent!  

 Szent Péter, a főapostol is hasonlóképpen buzdít: Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot 

kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei 

legyetek! Aki beszél, az Isten szavait közvetítse! Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, 

amelyet Isten ad neki, hogy így minden Isten dicsőségére váljék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség 

és a hatalom örökkön örökké! Ámen (1 Pét 4, 10-11). Nyilván, hogy Krisztus titokzatos testében 

különféle ajándékokat kapunk. De amint a fizikai testben a tagok egymást kiegészítik (egymást), 

egymás szolgálatára vannak, úgy a titokzatos testben is. Mindez kegyelem, Isten ajándéka. Isten az 

ő ajándékait, kegyelmeit azért adja, hogy egyrészt megőrizzük, másrészt továbbadjuk.  A főapostol 

(konkréten megmondja) meg is mondja konkréten: Mi a titokzatos test tagjainak a feladata: 

Beszélni, szolgálni és Isten dicsőségére lenni! Mindezt pedig az ember nem egymagában, a maga 

erejével teszi, hanem Jézus Krisztus által, a titokzatos test feje által. Mert amikor Isten embere 

beszél Istenről, akkor nem a saját bölcsességét mondja, hanem Isten szavait közvetíti. Az emberi 

bölcsesség mit sem ér. Isten szava azonban eleven, éltető, és belehatol a lélek mélységeibe. Ha 

valaki szolgál(ja) Istent és a felebarátot, az nem a maga erejével tevékenykedik, hanem Isten 

ajándékából. Isten ad neki erőt.  

 Így amit Loyolai Szent Ignác – Jézusnak ez a nagy apostola, az ő Társaságának a tagja 

mond: „Mindent isten nagyobb dicsőségére!” – a lélek-menyasszony, az Istennek átadott lélek 

életében is megvalósul, hogy minden Isten dicsőségére váljék! Nincs más célja a teremtésnek, mint 

ez a lelki kibontakozás: (Nem) Az ember nem a maga dicsőségére él, hanem Isten dicsőségére! (Az 

ember) Minél inkább Isten dicsőségét szolgálja az ember, annál inkább bele is öltözik Isten 

dicsőségébe, vagyis Istennek a mivoltába, amely végtelenül dicsőséges, mert a szentháromságos 

egy Isten dicsősége bele akar ragyogni az emberek világába is!  

  

Második gondolatnak mondhatjuk: (az első hol van???) 

2. Krisztus általunk is meg akar jelenni a világban! 

 

 Szent Pál apostol a kinyilatkoztatást adó Isten szolgájaként tanítja: Krisztusban megjelent 

üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete (Tít 3, 4). Érdemes tehát elgondolkodnunk:  

 Hogyan jelenik meg Isten jósága és emberszeretete?  

 Az első karácsonykor Boldogságos Szűz Mária által jött el közénk, mint szűz, vagyis 

Istennek szentelt személy, jegyes. A Szentlélek erejéből foganta, mint anya az Istentől kiválasztott, 

kitüntetett személy, a világra szülte fiát. Az ő „Igen!”-je kellett ahhoz (vö. Lk 1, 38), hogy Isten 

egy édesanya által ajándékozza önmagát a világnak. Azóta pedig az Anya-Szentegyház által adja 

nekünk magát nemcsak a karácsony évenkénti ünneplésekor, hanem minden szentmisében a pap 

szolgálata révén. A szent Eucharisztia ünneplésekor újra megszületetik, jelenvalóvá lesz közöttünk 

Isten Fia, sőt, kezünkbe adja magát, hogy hordozzuk, dédelgessük, szeressük, mint anya a 

gyermekét. De az Egyházat nemcsak a pápa, a püspökök és a papok alkotják, (hanem) Krisztus 

hívei mindnyájan, akik a keresztség által titokzatos módon egységbe, közösségbe jutottak vele. Így 

érthető, hogy Krisztus mindnyájunk által ki akarja nyilvánítani szerető jelenlétét a világnak! 

 

 Hogyan tudunk segíteni Jézusnak, hogy az ő szeretete általunk is megszülessék erre a 

világra?  

 1. Elsősorban szerető gondolatokkal, amelyekkel jót gondolunk a másikról, és nem 

mindjárt a rosszat tételezzük fel az embertársról.  



 2. Továbbá szeretetből fakadó szavakkal, amelyek a lelkiállapotunkat tükrözik, hiszen a 

szív bőségéből szól a száj (Mt 12, 34).  

 Érdemes tehát megfegyelmeznünk a szavainkat, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogyan kell 

türtőztetni magunkat a beszédben, például ha egy kedves vendégünk jön, főleg ha gyermekkel 

érkezik. Szent Pál mondja: Semmiféle rossz beszéd el ne hagyja ajkatokat! Távol legyen tőletek 

minden keserűség, indulatosság, haragtartás, szóváltás és káromkodás minden egyéb rosszal! 

Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint 

Isten is megbocsátott nektek! Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket! (Ef 4, 30-5, 1). 

 3. De leginkább szerető tettek kellenek! Erre figyelmeztet Szent Péter apostol a Krisztustól 

ráruházott feladat birtokában: Mutassátok meg a testvéri jóindulat által a felebaráti szeretetet! (2 

Pét 1, 7). Szent Pál a Tituszhoz írt levélben pedig így buzdít: Akik hisznek Istenben, igyekezzenek 

a jóban példát adni. Ez válik az emberek javára és hasznára. (vö. Tit 3, 8). Szent János apostol 

világosan megmondja, hogy itt a keresztény szeretetről, vagyis a szeretetből fakadó cselekedetekről 

van szó: Az ő parancsa pedig ez: higgyünk Fiában, Jézus Krisztusban és szeressük egymást! (1 Jn 

3, 23).  

 4. Olykor viszont a szeretetből fakadó szelídség, türelem és hallgatni tudás kell! Viseljétek 

el egymást szeretettel! (Ef 4, 2). Hiszen vannak helyzetek, amikor csak így lehet elkerülni a 

szeretetlen vitatkozást, karácsony békéjének, ünnepi hangulatának elrontását.  

 A szeretet ezen gyakorlatai révén a családban és a környezetünkben több lesz a békesség, 

amelyet Krisztus születésekor ígértek Betlehemben az angyalok a jóakaratú embereknek (vö. Lk 

2, 14), mert általunk is megszületik a szeretet, Jézus szeretete a világban, és a békesség a jóakaratú 

emberek szívében.  

 Vágyakozzunk erre a békességre, erre a csendességre!  

 

 II. XVI. Benedek pápa mondta 2009. október 18-án: „Európa több, mint egy kontinens. 

Európa egy spirituális otthon.” A pápa szava tehát egyértelmű eligazítást ad, hogy mi a 

keresztényeknek a viszonyulása a teremtett világhoz. Isten azért ad földi otthont nekünk, hogy 

a mennyei otthonba eljussunk.  

 Az embernek hivatása az, hogy itt a földön élje meg az Istennel való együttlét boldogságát 

azzal a reménnyel betöltődve, hogy vajon majd milyen lesz a mennyei haza boldogsága, amikor 

véglegesen betöltődik Istennel az emberi lélek. Nemcsak egy kontinens, egy Európa lesz Isten 

otthona számunkra, nemcsak az öt kontinens, hanem az egész mennyei világ. Istentől lesz ugyanis 

több az a mennyország, az az ország, mint egy kontinens, mint egy mennyei földrész, mert ott Isten 

lesz minden mindenben (1 Kor 15, 28). Az embernek az a feladata tehát, hogy ne térjen ki Isten 

hívása elől! Vegye észre az őt szerető Isten szeretetét! Az apostoloknak a dolga, hogy ráirányítsák 

az ember figyelmét Isten szerető jóságára. 

 A lélek-menyasszony szeretné, hogy az ő örömét, amellyel megélte – „Uram, te vártál 

rám!”, az embertestvérek is megérezzék. Isteni Urának a Szíve a századik bárány elcsavargása (vö. 

Lk 15, 6) után is teljes szeretettel lobog. A lélek-menyasszony ilyenkor azt kéri: „Uram, jó 

Pásztorom, hadd menjünk együtt a századik bárány után, aki kitért a te hívásod elől, s inkább a 

maga feje után ment. Ahogyan te énreám vártál, és utánam jöttél, úgy most menjünk együtt 

testvéreinkhez!” Amikor Jézus arról beszélt, hogy a kilencvenkilenc igaz nem jelent annyi örömet 

neki, mint az elveszett, de megtalált századik, akkor azokról beszélt, akik önmagukat mondták 

igaznak, akik azt állították, hogy nekik nincs szükségük a megtérésre, az isteni jó Pásztor 

hazasegítő tevékenységére (vö. Lk 15, 7).  

 Amikor az eltévelyedett bárányt a jó Pásztor hazaviszi, akkor családja is együtt örül vele. 

A lélek-menyasszony is isteni Urával együtt dédelgeti a megkerült bárányt, vagyis segít neki a 



szeretetben való növekedéshez, a lélekben való megtisztuláshoz, a bűnbocsánat elnyeréséhez, hogy 

a jó Pásztor, aki a karjaiban vitte haza az eltévelyedett bárányt, immár a Szívére is ölelje. Ahogyan 

a gyermekek tudnak cirógatva fordulni édesapjuk karjaiban békésen meghúzódó kicsiny bárányka 

felé, ahogyan az édesanya és a családtagok tudnak örvendezni: „Jaj, de jó, megtaláltuk ezt a mi kis 

báránykánkat!” úgy a lélek-menyasszony és Istennek a többi gyermeke is örvendeznek a megtalált 

századik báránynak.  

 

 A lélek-menyasszony annál jobban rezdül együtt isteni Ura szerető rezgésével, minél 

több elveszett báránykát hoz haza az Úr azoknak a közreműködésével, akiket ő erre az apostoli 

feladatra kiválasztott. A jó Pásztor sem egyedül őrzi és legelteti nyáját, hanem vannak bojtárjai, és 

vannak terelő kutyái, amelyek védelmezik a nyájat, nehogy elkószáljon, illetve a gonosz ellenség 

megtámadja.  

 Ilyenkor a lélek-menyasszony isteni Urára tekintve ezt mondhatja: „Drága jó Uram, édes jó 

Pásztorom, büszke vagyok rád, mert te olyan Pásztor vagy, aki életedet is adod a juhokért. 

Gyermekeid iránt való szereteted által szívünket egy újabb szempont köti össze. Ha te szereted a 

századik bárányt, akkor én is szeretem veled együtt. De, Uram, te azt is látod, hogy én valaki 

megmentéséért könyörgök! Akkor a te Szíved is együtt rezdül az én szívem könyörgésével!” 

 Mivel Isten a legnagyobb szeretet (1 Jn 4, 8), a végtelen szépség, a kimondhatatlan szentség, 

nemcsak a lélek-menyasszony részesedik ebből, hanem mindaz, akiért a lélek-menyasszony szíve 

szeretete dobog. A lélek-menyasszony szíve ugyanis annyira az Úrnál van, annyira átalakult isteni 

Ura szeretete szerint, hogy megéli a vele való szeretetet a szentháromságos egy Isten felé és az 

embertestvérek felé. A lélek-menyasszony tehát megéli, hogy milyen nagy a mi Urunk, Istenünk, 

és megéli, hogy ez a nagy isteni Szeretet őt is mekkora szeretetre volt képes felgyújtani, illetve az 

ő közös szeretetük is milyen gyümölcsöző, és az embertestvérek szívében is milyen nagy szeretet-

lobogást szít fel. Ahogyan az édesapa és az édesanya örül gyermekei szeretetközösségének, úgy az 

isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony is, mint egy család örül a gyermekeikkel való 

szeretetközösségnek.  

 Amint az Isten elgondolta családban a szeretetnek nincs határa, úgy a lélek-menyasszony 

is isteni Urával mindennap egyre jobban akarja szeretni azokat, akikre az apostolkodó isteni terv 

irányul.  

 Amikor Jézus a missziós parancsolatot adta, akkor azt is megígérte: Én veletek vagyok 

minden nap az idők végéig! (Mt 28, 20). A lélek-menyasszony is isteni Urával immár 

elszakíthatatlanul, elválaszthatatlanul együtt van, illetve isteni Urával együtt irányul az 

embertestvérekhez. Nem szűnik meg a szívük szeretete lángolni, mert Jézus Szívét is, és a lélek-

menyasszony szívét is egyazon szeretet fűti, akit szent Szeretetnek mondunk, aki a Szentlélek, aki 

az apostolkodás Lelke! Ő az, aki újra meg újra átjárja Krisztus titokzatos testét, élteti és 

bontakoztatja. Amint a szülők örvendeznek, ha látják gyermekeik fejlődését, úgy a lélek-

menyasszony is örül, amikor látja isteni Ura gyermekeinek bontakozását, vagyis azt, hogy az ő 

szívükben is egyre jobban eluralkodik az isteni Szeretet,  

  – az, amely az embert Isten tanítványává teszi,  

  – az, amely készteti arra, hogy felismerje Teremtőjét, Megváltóját és 

Megszentelőjét.  

 A teremtett világ tehát Isten jóságáról beszél, a személyes Isten személyes szeretetéről, 

amellyel minket, embereket szeret. Vagy még konkrétabban fogalmazva, engem szeret, kicsiny 

teremtményét szereti.  

 A Szentlélek képesíti az embert arra, hogy felismerje a Megváltó isteni Szeretetet, amellyel 

az elkószáltságból, ahol az ördög cselvetése elszakította az embert, a jó Pásztor visszahozza a 



mennyei Atyának a teremtményét. Az ember egy földi életen át – de nyugodtan mondhatjuk így is 

– egy örökkön valóságon át is nem tud eléggé hálás lenni Istennek ezért a megmentő, üdvözítő 

szeretetéért Jézus Krisztusnak! A Szentlélek az, aki műveli az ember lelkében a Szeretet egyre 

magasabbra lobogását. Ha egy tűzre folyamatosan rakunk fát, és minél több fát rakunk, annak a 

lobogása egyre nagyobb lesz. Az ember megélheti, hogy Isten az ő apostolai által rakja azt a 

gyulladásra kész anyagot, a szeretetnek az anyagát, hogy egyre nagyobb legyen a szívében a 

szeretés! Végül is, amikor majd Isten lesz minden mindenben, akkor ez az emberi szívekben lobogó 

szeretet beragyogja az egész világot! Akkor az egész világ Isten szeretetének a lángolásában fog 

égni. Akkor az apostolok – akiket Isten küldött erre a feladata – örvendezve látják Isten akaratának 

a kiteljesedését, hogy megvalósul az apostolkodás célja, hogy minden ember Isten tanítványává 

legyen, minden embernek a szívében fellobogjon az igazi ismeret a teremtő Istenről, a bűntől 

szabadító és lelket megszentelő Istenről. Akkor fogja majd a szeretet lángra lobbantani ezt az egész 

világot (vö. Lk 12, 49).  

 

Befejezésül imádkozzuk a 151. sz. ének 1-4. versszakát:  

 

 Zengjünk Jézus szent nevének új éneket, keresztények.  

 Üdvözlégy fény tengere: Jézus édes szép neve. 

 

 Nincsen név több ilyen édes, ily malasztos, ily fölséges;  

 Bajvívónak fegyvere: Jézus édes szép neve.  

 

 Az ég és föld meghajolnak, e szent névnek úgy hódolnak:  

 Lelkünk ízes fűszere: Jézus édes szép neve.  

 

 Meleget ez ád a napnak, csillagok fényt ettől kapnak.  

 Örömünknek kútfeje: Jézus édes szép neve.  

 

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

 


