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Jézus, arád emlékezés

Szívbeli víg örvendezés,

De jobb a jelenléted és

Édesebb mint a drága méz!

Szebb dallamok nem zengenek,

Nincs ének, amely szebb lehet,

Se gondolat, mely kedvesebb,

Mint Jézus a te szent neved!

Annak remény, ki vezekel,

A bűnt kegyesen veszed el,

Látod, ki sírva vezekel,

Hát még akit te vezetel !

A nyelv beszélni együgyű,

Leírni nincs elég betű,

Az tudja csak, ki benne hú:

Szeretni őt mily gyönyörű!

Jézus, hömpölygő szerelem,

Vágyódom .érted végtelen,

Jézus, te édes méz nekem,

örök gyümölcsöm, életem.

J~us, királyi szeretet,

Te valóban legkegyesebb,

Te százszor-édes, nincsenek

Szavak, kik méltón zengenek.

Jézus, mennybeli sugarunk,

Fülünkön édes hallanunk,

Szájunkon mézes vallanunk,

Te drága égi harmatunk !

Kegyes Jézus, engedd nekem

Szerelmeddel megtellenem:

Színedben is te légy jelen,

Hadd lássalak szent fényeden.

Jézus, a lelket mennybeli

Gyönyöröd úgy neveigeti,

Hogy éhe I nő veled teli

És új lakomád kell neki.

Éhes., ki ette ízedet.

Szomjas, ki itta vizedet,

Más óhaja nem is lehet,

Csak Jézusért azért eped.

Szélitalak ezerszer én,

Jézusom, jössz-e már felém?

Vigalmad mikor lesz enyém?

Részemet míkor veszem éll,?

Jézus, fölséges irgalom.

Gyönyörűségem, vigaszom,

Jóságod föl nem foghatom,

Jegyezz meg minden tagomon.

Szeretní Jézust jó nekem,

Egyebet nem reméllenem

S elveszíteni életem,

Hogy egészen övé legyen.

Oh, Jézus, te legkegyesebb,

Te biztatod, ki keresett,

Sok könnyem érted kesereg,

Kiáltozom szent nevedet.
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Ahol vagyok, minden helyen

Jézust lesem, hogy 'megjelen.

Ha örvendezve meglelem,

Ha boldogan megölelern !

Amit kívántam, már enyém,

Mínden reményem megnyerém,

Jézus szerelmes kebelén

Szívem tüzében égek én.

Ha Jézusod így szereted,

Nem olthatod ki tüzedet.

Nem hamvad el, nem kevesebb

De lángolöbb és hevesebb.

Jézus, te napnál fényesebb

És balzsamnál is édesebb,

Az édesnél is mézesebb

És mindennél fölségesebb.

A léleknek vigalma vagy,

A szeretet te vagy magad:

Az égbe megyek általad,

Ki értünk áldozád magad.
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J ézus, bocsánat mestere.

Te üdvösség igérete,

Kegyesség drága kútfeje,

Szívünk egyetlen kedvese.

Jézus, te béke hercege,

Nincs értelem, mely értene,

De légy elmém vezére te,

Téged kíván, te légy vele!

Jézus, az egI seregek

Örökkön áldva zengenek:

Te add a földnek kincsedet,

Az Istennel békíts te meg.

Az égbe Jézus fölmene,

Hol Atyja mellett van helye,

És vitte szívemet keze,

Az égbe együtt ment vele.

örökkévaló Bölcseség,

örök dicsőség zeng feléd,

Szintúgy Atyáét, Lélekét

Zengesse minden nemzedék.

Horváth Béla fordítása


