
és míg vizet önt a Keresztelő.

galambnak szárnya csattogott.
I gazság tűzborával töltsed el
híved szivét. ki egylwl'on
szavaddal víz izét
jó borrá változtattad át.
Az égi lakomára hívj, ó Pásztor,
világi éhség tűnjön el,
örök világod ételével hlelal],
erényed szent ajándokát betöltsed
kelyhünk iiblébe és az ördög
erőszakának inni onnan nem szabad.
S ha szódra lelkünk új hazába tart,
oda, ahonnan csillag fénye hullt
a jászol kisdedét imádó máuusokra:
l'öpítsd feléd, ó Pásztorunk, a lelkünk,
ki teljes háromsáobom. élsz s uralkodol
s király vagy mindörökké, ámen! B
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AZ A GYERMEK, aki nekünk született, a körülmetélésben
méltán kapja az tJdvözítő nevet. (Jézus - (Jdvözítő, Szabadító).
Hiszen már attól fogva megkezdte munkálni üd'i'össégünket, hogy
ártatlan gyermeki vérét ontotta értünk. A keresztényeknek nem is
kell már kérdezniök, miért akart az Úr Krísztus körülmetéltetni.
Hiszen u.qyanazért mctélték körül, amiért measzűletett, amiért
szenvedett. Ezekből semmit sem maga miatt vállalt, hanem m'ín
dent a választottakért. Nem bűnben született, nem is a büntől
mctélték körül, nem is a saját bűnéért halt meg, hanem a mi
rétleeink miatt. "Amint az angyal nevezte, mielőtt a méhben 10
oantaiott:" (Lk. 2~ 21). N e v e z t e í.qy npm pedig a d t a neki
ezt a nevet. Mert e z a neve öröktől fogva. Természeiéhez tar
tozik, hogy (Jdvözítő legyen. Vele seideteit ez a név és nem
emberi 1Jagy angyali teremtény adta Neki. (Szent Bernát: Sermo
! f. dp Circumc.)


