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A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti lapja

Kántor: Szabó Gyula 0742-92-13-86

Iroda programja keddtől péntekig 9-12, csütörtökön délután is 16-18-ig.
Gyülekezeti alkalmaink:
* Istentiszteletek: Vasárnap délelőtt 11 és délután 15 órától.
* Vallásóra: Pénteken 15 órától I-VI. osztálynak, 16 órától kisebbeknek.
* Nőszövetségi bibliaóra: csütörtökön 18 órától
* Magvető kórus: Pénteken 19 órától.
* I. éves konfirmációi előkészítő: Szombaton 18 órától.
* II. éves konfirmációi előkészítő: Vasárnap 16 órától.
* Ifjúsági bibliaóra: Vasárnap 17 órától.

VáGáNy

– A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti
lapja. Megjelenik havonta. Szerkeszti: Szabó István János ref. lelkipásztor.

Megjelenik Keszeg Árpád támogatásával.
Istentiszteletek alapigéi
Nov. 30. Advent I. vasárnap de. „Örülj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem
leánya! Íme, Királyod jön hozzád, aki igaz és szabadító, alázatos, és
szamárháton ül, nőstény szamár csikóján.” Zak. 9,9 – Kovács Tibor, Kolozsvár
Dec. 7. vasárnap de. „Kiáltónak szava a pusztában: készítsétek az Úr útját, tegyétek
egyenessé ösvényeit! Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot
simítsatok el, a görbe legyen egyenessé és a göröngyös simává.” Lk. 3,4
Dec. 14. vasárnap de. „A köztetek levő presbitereket kérem én, a presbitertárs, Krisztus
szenvedésének tanúja és az eljövendő dicsőség részese: legeltessétek Isten
köztetek levő nyáját, gondot viselve rá ne kényszerből, hanem önként, ne rút
nyerészkedésből, hanem készségesen, ne úgy, mint akik uralkodnak a rájuk
bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a
főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. 1Pét. 5,1-4

Gyülekezeti események
Temetés
December 9-én vettünk búcsút a feltámadás reménységével Keszeg
Józseftől, egyházközségünk egykori presbiterétől, akit 78 éves korában szólított
haza Teremtője. Az igehirdetés a Mt. 20,8 alapján szólt a gyászoló szeretteihez.
Adjon Isten nekik hitet, reménységet és vigasztalódást!

Gryllus Vilmos - Karácsonyi angyalok
Karácsonynak délutánján, sötét még a nagyszoba.
Kukucskálni sem, lehet, mert zárva van az ajtaja.
Csengőszóra kinyílik majd, s a sok gyertya felragyog.
Olyan jó, hogy meggyújtjátok, karácsonyi angyalok.
Szikrázik a csillagszóró, éneklünk, hogy pásztorok.
A fa alatt mindenféle titokzatos dobozok.
Bárcsak végre megnézhetném, karácsonyra mit kapok.
Olyan jó, hogy elhozzátok, karácsonyi angyalok.
Lesz, majd ott egy papír angyal, én küldtem el hozzátok.
Azért, hogy a fenyőfánkra, ti majd vissza hozzátok.
Olyan, mint ti, úgy csináltam, repülve jár, nem gyalog.
Olyan jó, hogy vele szálltok, karácsonyi angyalok.
Kis jászolba Jézus fekszik, az angyalom rá vigyáz.
Körülötte, bárány, tehén, egy szamár is ott iáz.
Jézus mellett, apja, anyja, s róla szólnak a dalok.
Olyan jó, hogy van karácsony, karácsonyi angyalok.
Játszhatok ma akármeddig, most senki se veszekszik.
Azt mondják a hátam mögött, majd ha akar, lefekszik.
Együtt van az egész család, s köztük én is ott vagyok.
Olyan jó, hogy karácsony van, karácsonyi angyalok.

Istentől
megáldott,
békés,
szeretetteljes
Karácsonyt, és boldog, egészségben, jókedvben,
egyetértésben, jóságban, lelkiekben gazdag új
esztendőt kívánunk!
Szabó István-János lelkipásztor és családja

Az igazi ajándék
Bruno Ferrero
Csípős hideg nap volt. A pásztorok a tűz mellé húzódtak. A megváltó
születésének híre, melyet egy fényes szárnyú teremtmény épp az imént közölt
velük, nagy felbolydulást keltett közöttük. El akartak menni hozzá, hogy
kifejezzék hódolatukat iránta, valamint békéért és üdvösségért könyörögjenek
bölcsőjénél.
Fülöp, a legkisebb bojtár is hallotta az angyali híradást, és azon törte a
fejét, hogy milyen ajándékot vigyen a Betlehemi Gyermeknek.
De ha a pásztorok mind elmennek, ki vigyáz a báránykákra? Nem lehet
őket őrizetlenül hagyni. Dönteniük kellett, hogy ki maradjon mellettük, hiszen
senki sem akart lemondani az újszülött Király meglátogatásáról. Végül az egyik
pásztornak támadt egy ötlete: az maradjon ott bárányokat őrizni, aki a
legkönnyebb ajándékot vinné.

* Megjelent egyházközségünknek a 13 oldalas, színes naptára A3-as
formátumban! Minden hónapban más-más kép emlékeztet a 2014-es év
eseményeire: presbiterek eskütétele, konfirmálás, lelkészbeiktatás,
vakációs bibliahét, falunapok, kórustalálkozó, presbitertalálkozó,
egyházmegyei missziós hét…
Nagyszerű karácsonyi és újévi
ajándék mindazok számára, akik
ragaszkodnak
Vámosgálfalvához,
akár itt élnek, akár messzire
költöztek. A naptár ára 23 lej,
megvásárolható, amíg a készlet tart!

Nyomban szaladtak a mérlegért, odahozták a tűzhöz.
Sorra mindenki rárakta az ajándékát. Az első egy tejjel teli hatalmas
sajtárt hozott, hozzá malomkeréknyi sajtot. A másik egy óriásnyi kosarat tele
almával. A harmadik jókora nyaláb tűzifát tett a mérleg serpenyőjébe, hogy az
majd jó sokáig melegen tartsa az istállót. És így ment ez tovább.
Végül már csak Fülöp volt hátra. Szomorúan nézte apró lámpáját,
egyetlen kincsét. Ezt akarta ajándékba vinni a királyi Gyermeknek. De a lámpa
nagyon könnyű volt. Egy pillanatig habozott, majd kezében a lámpással beült a
mérleg serpenyőjébe, és ezt mondta:
– Én vagyok a Király ajándéka! Egy éppen csak megszületett
gyermeknek egészen biztosan szüksége van valakire, aki viszi a lámpását.
A tűz körül mély csend támadt. A pásztorok úgy meglepődtek a fiú
szavaitól, hogy leesett állal nézték őt a mérlegen.
Mondani sem kell, hogy nem Fülöp maradt otthon bárányokat őrizni!
A legnagyobb ajándék, amit Jézusnak adhatunk, mi magunk vagyunk. Vedd elmém,
lelkem és szívem, Hadd adjam néked mindenem, Hogy kedves légyek néked! (197. ének)
Szabó István János, lelkipásztor

* A VáGáNy interneten is megtalálható. Elszármazott szeretteink,
máshol élő ismerőseink az Erdélyi Református Egyházkerület honlapján
is olvashatják: http://www.reformatus.ro/kiadvanyok.html
* Gyülekezeti lapunk, a VáGáNy, ingyenes és megfizethetetlen.
Támogatók segítségét viszont szívesen fogadjuk, 7-800 példányt kell
havonta kinyomtatnunk, a nyomtatónk megvan Keszeg Árpád jóvoltából,
a tonert és papírt kell megvásárolnunk. Köszönjük az eddig nyújtott
szíves adományokat!
* A lelkipásztor Facebook oldalán (Istentiszteletek követői csoport)
megtalálhatóak a vasárnapi istentiszteletek hangfelvételei. Bíztatjuk
híveinket, bátran töltsék le, hogy azok is meghallgathassák, akik nem
jutnak el a templomba.
Szabó István János lelkipásztor

Hirdetések

KARÁCSONYI LEGÁTUSUNK OLDALA

* A novemberi perselypénz 1697 lej volt. Köszönjük a gyülekezetnek!

,,És monda az angyal nékik: Ne féljetek,
mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely
az egész népnek öröme lészen: Mert született
néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a
Dávid városában.” (Lukács 2,10-11)

* December 20-án fiataljaink Szövérden vettek részt az AlsóKüküllőmenti református gyülekezetek havonta megszervezett ifjúsági
találkozóján.
* Karácsonyi legátusunk Pál Árpád Csaba teológiai hallgató. Várjuk és
fogadjuk őt szeretettel, igyekezzünk (vendégszeretetünkkel és jókedvű
adományainkkal) továbbra is Vámosgálfalvát a legkedveltebb legációs
helyek között megtartani.

Kedves vámosgálfalvi gyülekezet,
A nevem Pál Árpád-Csaba, IV. éves
teológiai hallgató vagyok Kolozsváron.
Székelykeresztúron születtem 1992.

* December 24-én délután a 15 órától kezdődő istentiszteleten az óvódás
és előkészítő osztályos vallásórásaink karácsonyi ünnepélyére kerül sor.

február

* Január 4-én egyházközségi közgyűlést tartunk, ahol elhangzik a
lelkipásztor beszámolója a 2014-es esztendőről.
* Az egyetemes imahetet a szervezők által javasolt időpontban, január
18. és 25. között tartjuk, vendéglelkipásztorok szolgálatával. A részletes
program és a meghívott igehirdetők listája a január 18-án megjelenő
V á G á N y ban lesz olvasható.
* A tálentumvásár januárban lesz, az imahét alkalmával. Szívesen
fogadunk adományokat (pénz vagy iskola-felszerelés, ajándéktárgyak,
játékok stb.) a tálentumvásár támogatására. A támogatók nevét az
újságban is közöljük. Lehet névtelenül is adományozni. Szeretnénk, ha
gyermekeinket a gazdag tálentumvásár még lelkesebb templom- és
vallásóra-látogatásra ösztönözné.
* A marosvásárhelyi Kultúrpalotában 2015. január 10-11. du. 5 órakor
megrendezésre kerül az Égjen a láng keresztyén zenefesztivál. Bíztatjuk
a fiatalokat, hogy vegyünk részt ezen az eseményen is!
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Tanulmányaimat

a

középiskola befejezéséig a szülővárosomban

* December 25-én délután a 15 órától kezdődő istentiszteleten a kis- és
nagykátésok betlehemes műsorát hallgathatjuk meg.
* December 26-án délután a 15 órától kezdődő istentiszteleten az I-V.
osztályosok betlehemesét, verseit és énekeit hallgathatja a gyülekezet.

28-án.

végeztem el. Sikeres érettségi vizsga és
teológiai felvételi után a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet teológus
hallgatója lettem. Ebben a tanítási évben kezdtem el tanulni a Református
Vallástanárképző szakon is.
Az öröm érzése járt be, amikor a mostani karácsonyra gondolok.
Örömmel tölt el, hogy együtt tölthetem az ünnepet a vámosgálfalvi
gyülekezettel, ugyanis lehetőségünk adódik a közös éneklésre, imádságra,
istentiszteletre. Az Ige, amely testé lett, a karácsonyi történet által, most
egész közel kerülhet hozzánk.
Köszönöm a gyülekezetnek, hogy ezen az ünnepen is fogadnak
legátust. Hálás vagyok mind a magam, mind a Teológiai Intézet nevében.
Minden legációnak van anyagi vonzata. Azonban úgy gondolom és hiszem,
hogy ennél sokkal több olyan láthatatlan érték van, amivel közösen
gazdagodhatunk.
Isten áldása legyen ezen a karácsonyon a gyülekezet minden tagján.
Kívánom, hogy legyen egészségben, meghitt hangulatban és békességben
gazdag ünneplésünk.
Szeretettel,
Pál Árpád Csaba

Ravatalozóház építése
Jövő nyárig reményeink szerint teljesen felépül a gyülekezetünk
ravatalozóháza. Hétről-hétre haladunk a munkálatokkal, és az adományok is
gyűlnek. Köszönjük ezt a gyülekezetünk tagjainak.

Az alap kiásását folytatták dec. 1-én Mezei Kálmán171, Keszeg
András376, Keszeg József374, dec. 3-án Bara János726, dec. 4-én Bara János726,
Boér András721, Szentgyörgyi András745, Keszeg János175, Szabó András753. Az
alap megöntésénél (zsalutéglarakás, földdel feltöltés, stb.) munkálkodott: dec.
4-én Varga Jenő130, és Kádas István249, dec. 5-én Szabó András530, Szabó
Ferenc323, dec. 6-án Szabó Imre251, dec. 16-án Csíki Sándor802 (traktorral), Bara
János726, Szabó Ferenc323, Szász Ferenc582, Horváth Gyula297, Szentgyörgyi
András745, Réti János673, Antal József618, Szakács József339, Keszeg Szabó
Dani451, Dénes Ferenc342, Hídi Imre445, Szabó Miklós518, dec. 17-én Keszeg
János501 és Hídi Imre445, dec. 18-án Hídi Imre445, Réti József447, Keszeg Szabó
Dani451 és Horváth Gyula297, dec. 19-én Keszeg András401, Keszeg János175,
Keszeg Márton175, Hídi Imre445. Köszönjük mindenkinek a fáradozását, adjon
erőt Isten minden munkájukhoz!
Köszönjük a pénz–adományokat is: Végh András276 100 lej, Keszeg
András282 100 lej, Keszeg Anna282 50 lej, Buzán Anna547 50 lej, Szász János283
100 lej, Mihály József314 100 lej, Szász Anna465 50 lej, Szász János465 100 lej,
Névtelen adakozó 150 lej. Isten gazdag áldása legyen minden segítőkész
adakozón! A hívektől összesen 11235 lej és 40 euró adomány gyűlt össze
mostanáig. Az épülethez ez még kevés. Továbbra is a gyülekezeti tagok részéről
várunk önkéntes adományokat, nem szeretnénk kirovást tenni. Akiknek még
nem volt lehetősége a ravatalozó építését támogatni, tavaszig megteheti.
Áldott legyen Isten, aki megsegít minket minden igyekezetünkben!
Szabó István János lelkipásztor

Adventi Kórustalálkozó
December 7-én került sor templomunkban a Küküllői Református
Egyházmegye VI. Adventi Kórustalálkozójára.
A színvonalas találkozón 16 egyházmegyebeli kórus 341 tagja, valamint
70 gyülekezeti tagunk vett részt. A következő sorrendben hallhattuk a
kórusokat: Ádámos, Harangláb, Mikefalva, Szászcsávás, Gogánváralja,
Nagykend, Segesvár, Backamadaras, Márkod, Geges, Vadasd, Hármasfalu,
Kibéd, Szováta, a Küküllői Református Egyházmegye Lelkészkórusa és a
házigazda, a Magvető Kórus. Elhangzott sok adventi és karácsonyi ének,
Kodály, Draskóczy, Bárdos Lajos, Berkesi Sándor, Csomasz Tóth Kálmán,
Pintér József művek, de Praetorius, Mozart, Händel művek is.
Közös adventi-karácsonyi énekünket kánonban énekeltük: Glória
szálljon a mennybe fel!

Köszönjük lelkes, mindig segítőkész asszonytestvéreinknek a főzést, a
Magvető kórus tagjainak a sokféle segítséget – egyszóval a jó szervezést.
Vendégeink ismét megelégedve vitték tovább jó hírnevünket! Köszönjük az
Egyházmegye anyagi támogatását!
Istené legyen a dicsőség!
Szabó István János lelkipásztor

Kolozsvári vendégeink szolgálata Advent I. vasárnapján

Megválasztott presbitereink ünnepélyes fogadalomtétele

Advent első vasárnapján nagy szeretettel fogadtuk gyülekezetünkben a
Kolozsvári Református Kollégium Kórusát.
Miért is oly hasznos egy ilyen kórustalálkozó? Először is azért, mert ez
által a gyülekezet tagjai lélekben új erőt nyernek, a gyönyörű összhang hallatára
lelki világuk gazdagodik; továbbá, a kórustagok és a kórusvezető számára egy
minta, egy modell alakul ki, és ezáltal egyre jobban megértik, hogy mennyi
türelem, energia, odaadás, komolyság szükséges, illetve azt is, hogy még mi
válik fontossá ahhoz, hogy egy kórus minél jobban működjön.
Hogyha egy grafikonon kellene ábrázolnom, hogy 2008. augusztusától
(6 év és 4 hónap) milyen szintre jutottunk, nagyon jól látszana, hogy milyen
szépen fejlődött a Magvető kórus ez idő alatt. Ez örvendetes dolog mind a
karvezető, mind a kórustagok számára.
Éppen ezért most meg szeretném ragadni az alkalmat, és egyben
buzdítani az olyan gyülekezeti tagokat, akik úgy érzik, hogy éneklésben is
akarják dicsérni Istent, bátran jöjjenek közénk a péntek esti kóruspróbákra!
Kívánok mindenkinek
karácsonyi ünnepeket!

Istentől

megáldott,

egészségben

eltöltött

Szabó Gyula kántor – karvezető

December 14-én, az istentisztelet keretében került sor a gondnok, a
presbiterek és a pótpresbiterek ünnepélyes eskütételére.
A 2015-2020 évig terjedő időszakra megválasztott presbiterek: Varga Jenő,
Balog Elemér, Hídi Imre, Magó Ferenc, Réti János, Szabó Ferenc, Keszeg József,
Szász Ferenc és Id. Bara János. A 2015-2017 évig terjedő időszakra megválasztott
pótpresbiterek: Hídi István, Szentgyörgyi András, Keszeg István és Réti István
(Sarok). A presbitérium egyhangúlag, titkos szavazással gondnokká választotta a
2015-2017-es időszakra Hídi Imrét.
A lelkipásztor Pál apostolnak az efézusi gyülekezet vezetőihez intézett
tanításából olvasta fel a buzdítást: „Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra,
amelyben a Szentlélek felvigyázóvá tett titeket, hogy legeltessétek az Isten egyházát,
amelyet tulajdon vérével szerzett.”
Miután a megválasztott tisztségviselők elmondták az ünnepélyes esküszöveget,
presbiteri- illetve gondnoki emléklapot vettek át a lelkipásztortól, amiben az eskü
szövege és a presbiter szolgálatával kapcsolatos tudnivalók is megtalálhatóak.
Isten áldását kérjük az Anyaszentegyházát szolgálók életére!

Szabó István János lelkipásztor

Karácsonyi tanítás és imádság
A Karácsony Jézus Krisztus születésére emlékeztet. Te is hát, keresztyén ember, Jézus
Krisztus születését olvasgasd az evangéliumokból a karácsony ünnepén és hallgasd az arról való
tanításokat, énekeld az arról való dicséreteket, teljen meg szájad hálaadással és elmélkedj Jézus
születéséről nagy lelki örömmel és buzgósággal. Gondold meg ezért, hogy felette igen
csodálatos, dicsőséges és örvendetes Jézus születése.
I. Felette igen csodálatos az, mert akkor Isten örökkévaló Fia szállt le a szeplőtelen
szűz méhébe, ott a Szentlélek titkos munkálkodása által emberi testet vett magára, s a természet
rendje szerint e világra született és így az Isten Fia embernek fiává lett. Milyen csodálatos!
Annyival is inkább, mert igen szegény és alázatos állapotban született. Nem valami királyi,
vagy fejedelmi szűztől, hanem szegénytől és alacsony sorsútól. Nem Jeruzsálemben, vagy más
nagy városban, hanem kicsi és jelentéktelen helyen: Betlehemben. Nem valamelyik palotában s
még csak nem is valamilyen tisztességes házban, hanem istállóban született. Születése után sem
vitték valami alkalmatos és tisztességes helyre, hanem pólyába kötötték és jászolba tették. Isten
emberré lett, milyen csodálatos, mélységes alázatosság!
II. Felette igen dicsőséges is Jézus születése, mert mivel akkor Isten született,
születését, amely külsőképpen olyan nyomorúságos volt, sok dolog olyan dicsőségessé tette,
hogy ahhoz hasonló dicsőséges születés sohasem volt több e világon. Szűztől, az Isten
közvetlen szentséges cselekedete által, minden mocsok, tisztátalanság és bűn nélkül fogantatott
és született. És mihelyt megszületett, a mennyei seregek sokasága a mennyből földre leszállott,
az Istent az emberek hallatára nagy örvendezéssel dicsőítette, az emberek boldogságát hirdette,
és őket örvendezésre serkentette. Napkeleten rendkívüli csillag támadt, mely a pogány bölcseket
messze földről ehhez a megszületett gyermekhez vezette, akit azok abban az erőtelen és
nyomorult állapotában is nagy áhítattal tiszteltek, imádtak és messze földről hozott ajándékokat
hoztak neki.
III. Felette igen örvendetes is Jézus születése nekünk, bűnös embereknek, mert mikor
Ő született, akkor nekünk olyan szabadítónk született, aki minket megmentett az örök
veszedelemtől, a megharagudott Istent hozzánk engesztelte, az üdvösség útjára világosan
megtanított. Olyan papunk született, aki magát áldozta fel Istennek értünk, olyan üdvözítőnk
született, aki az üdvösséget megszerezte és a mennyország útját megnyitotta nekünk. Óh boldog
és örvendetes születés, amely ilyen sok drága, megbecsülhetetlen jót hozott nekünk!
Mindezekben már, keresztyén ember, szemléld és imádd az Istennek és szent Fiának
bűnösök iránti kimondhatatlan szeretetét és könyörületét. Szemléld és imádd véghetetlen
bölcsességét. Mert íme, milyen csodálatos utat és módot tudott választani üdvözítésedre, amire
soha még gondolni sem tudtál volna. Szemléld és imádd az ő mindenhatóságát, mert íme azt
cselekedte, hogy a szűz foganjon és szüljön, és hogy az Isten testben megjelenjék. Nagyobb és
dicsőségesebb munkája ez Isten hatalmasságának, mint a világ teremtése.
Ha Jézus születése annyi drága lelki jónak kútfeje, örvendezz azon a hívek seregével.
Hálaadással és dicséretmondással teljen meg szád és gerjedezzen szíved. Csodálkozz az
Istennek a bűnösök üdvözítésében való csodálatos tanácsán, amit soha sem ember, sem angyal
ki sem gondolhatott volna: hogy az Isten legyen emberré s így tartassanak meg a bűnösök.
Csodálva dicsőítsd Istent, hogy ilyen dicsőségesen és tökéletesen gondot viselt a bűnösök
üdvösségére. Dicsőítve szeresd őt, aki ilyen végtelenül szeretett téged. És ha Isten Fia kész volt
érted elhagyni a mennyországot és élni egy ideig annak dicsősége és gyönyörűsége nélkül, légy
te is kész érte megvetni a világ hiábavalóságait, és mindent, ami előtt nem kedves. Ha ő Isten
létére ennyire megalázta magát, te se kevélykedj. Végül, ha az Isten Fia azért szállott le
mennyből a földre, hogy téged a földről mennybe menni segítsen, ne ragaszkodj a földhöz,
hanem a mennybe vágyj és igyekezz. Utat nyitott ő oda neked.

Felséges Isten, aki mikor megemésztő tűz lehettél volna a bűnös emberek számára,
inkább akartad irgalmadat megdicsőíteni az ő megtartásukban, mint igazságodat
elvesztésükben. És mivel irgalmasságot nem cselekedhettél igazságod megsértésével,
igazságodnak pedig semmi teremtmény eleget nem tehetett: olyan módot vettél elő, amelyen
örökké csodálkoznak nemcsak a bűnös földi emberek, hanem a mennyei boldog lelkek seregei is.
Tulajdon szent Fiadra bíztad, hogy az isteni igazságnak, amelyet a bűn megsértett, eleget tegyen
helyettünk, bűnös emberek helyett, hogy így az isteni irgalom megkegyelmezhessen és minden
akadály nélkül jót tehessen velünk.
Ezért elbocsátva őt, egy szűz méhében emberi természetet adtál rá, a természetes
születés útján elküldted őt e világra, a mennyei boldogságból és dicsőségből a gyalázatra és
nyomorúságra, hogy értünk és helyettünk elszenvedve bűneink büntetését és beteljesítve a te
törvényed kívánságát, igazságodat megengesztelje, kegyelmedet visszanyerje, megváltásunkat és
üdvözítésünket véghezvigye.
Óh Isten! Milyen csodálatos és minden emberi, sőt angyali értelmet felülhaladó utat és
módot választottál! Milyen dicsőségesen tündöklik ebben végtelen bölcsességed, mindenható
hatalmad, tökéletes szentséged, örökkévaló igazságod, nagy könyörületességed, szereteted,
jóságod és irgalmad! Imádom azért és dicsőítem végtelen bölcsességedet, mindenható
hatalmadat, tökéletes szentségedet és örökkévaló igazságodat, nagy könyörületességedet,
szeretetedet, jóságodat és irgalmasságodat! Dicsőség a magasságban tenéked! Áldassék és
magasztaltassék szent neved mind az időben, mind az örökkévalóságban, mind az emberektől,
mind az angyaloktól! Áldjad te is, én lelkem, mindörökké az Urat!
Óh Istennek dicsőséges szent Fia, édes Jézusom, lelkem reménysége, szívem kősziklája!
Aki, amint öröktől fogva magadra vállaltad helyettem a kezességet, úgy az idők teljességében
leszállottál szent Atyád királyi székéből egy szűz méhébe, sőt egy istállóba és egy jászolba, a
szent angyalok dicsőséges serege közül a nyomorult emberek társaságába, a mi módunk szerint
születték, csecsemővé lettél, tejjel tápláltattál, nevekedtél üdvösségünk munkájának elvégzésére.
Óh milyen végtelen jóság, milyen csodálatos szeretet és irgalom volt ez benned, hogy a
végtelen dicsőségből ilyen mélységes alázatra lebocsátkoztál, a mennyei boldogságból a földi
nyomorúságok közé leszállottál a bűnös emberek megtartására és üdvösségére. Mi hasznot
várhattál és remélhettél ebből magadnak? Semmi hasznodra nincs az neked, hogy mi nyomorult
férgek tisztelünk téged. Nem hasznodért tetted ezt, hanem azért, mert végtelen a jóságod,
csodálatos a szereteted és könyörületessége, szántad elbukottságunkat, nem nézhetted
elvesztünket, szabadulásunkat kívántad, boldogságunkat és üdvösségünket akartad.
Óh, szerelmes Üdvözítő! Mit adjak neked, és mivel fizessek? Nekem semmim sincs, te
pedig semmiben sem szűkölködöl. Mikor a betlehemi istállóban a jászolban feküdtél, a napkeleti
bölcsek aranyat, tömjént, mirhát adtak neked ajándékba. Szükséged is volt akkor arra, mert
szegénnyé lettél értünk, de most már a mennyben uralkodol és minden a tiéd. Mit adjak hát most
neked? Vedd jó néven most is az én benned való hitemnek és irántad való szeretetemnek
aranyát, hálaadásom és dicséretmondásom füstölgő tömjénjét és bűnbánatomnak keserűséggel
elegyített mirháját. Uram Jézus! Ezeket az én ajándékaimat magad tisztítsd meg a sok
fogyatkozástól, hogy kedvesek legyenek előtted, és általad szent Atyád előtt. Közöld velem drága
ajándékaidat, sőt te magadat is egészen, hogy enyém légy, én pedig tiéd legyek. Légy nekem
örökkévaló oltalmam minden veszedelem ellen, pártfogóm s sátán és a bűn vádolása ellen,
szabadítóm a kárhozattól. Légy eltörlője bűneimnek, megszentelője lelkemnek, bíztatója
életemnek. Légy vigasztalóm bánatomban, segítségem nyomorúságomban, bátorítóm
halálomban és végül örökkévaló Üdvözítőm a mennyek országában. Ámen.
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