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Igaz és szent Isten, kérlek téged, öntsd szívembe az igaz bölcsességnek kezde-
tit, tekéletes életnek fondamentomát, és minden jóságos cselekedeteknek erős 
oltalmát, a te szent félelmedet: hogy megismervén gonoszságimat és a te csudála-
tos, igaz ítéletidet, rettegjek minden cselekedetimben, féljek haragodtúl mint fe-
jem felett való haboktúl, tudván, hogy büntetés nélkül nem hagyod a gonoszsá-
got. 
Úristen, ki előtt a csillagok sem tiszták, és angyalidban is fogyatkozást találsz: 

ki nem retteg teelőtted, látván a bűnösök ellen való kemény ostoridat, az isteni 
szolgálatban megrögzötteknek naponként való eseteket, e világnak és az ördög-
nek számtalan incselkedésit, melyekkel az emberi gyarlóságot szünetlen 
ostromolják? 
Végy ki, Uram, az én szívemből minden világi félelmet, hogy ne rettegjek 

azoktúl, kik csak a testnek árthatnak: hanem tetőled rettegjek, aki testemben, 
lelkemben megölhetsz. Szeresselek téged, Uram, véghetetlen jóvoltodért; féljek 
tetőled, felséges méltóságodért és az én számtalan bűneimért, melyekrűl igaz 
ítélőszéked előtt a mennyei seregek láttára számot kell adnom. Ha azért az igaz is 
csak alig üdvözül a te ítéletedben: medgyen, s hová légyen a bűnös ember? 
Légyen az én lelkemnek és érzékenységimnek erős őrzője a te félelmed, én 

Istenem, hogy nemcsak a bűnt, de a bűnre vivő társaságot és eszközt eltávoztas-
sam. Uram, meg ne ostorozz engem haragodban; ne menj ítéletbe szolgáddal, 
mert senki teelőtted, irgalmasságod nélkül, nem igazul és bűneiből ki nem tisztul. 
Gyógyíts meg azért engem, Úristen, és meggyógyulok; szabadíts meg engem, és 
megszabadulok. Mert te vagy az én reménységem. Ki élsz és uralkodol, örökkön 
örökké. Amen. 
Szent neved félelmét és szerelmét öntsd szívünkbe Úristen; mert soha azokat 

atyai gondviselésed el nem hagyja, kiket szeretetednek erősségén építettél. A mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 
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Úristen, ki annyira szeretél minket, hogy egyetlenegy Fiadat értünk adnád, az 
ő nyavalyái, fáradsági, kínszenvedési által minket, háládatlan és pártos szolgáidat 
megváltottál. Ezért a te véghetetlen szerelmedért kérlek, gerjeszd fel szívemben 
ama tüzet, melyet szent Fiad a világra hozott. Írd és oltsd bé lelkembe új 
parancsolatodat, melyben azt hagyád, hogy téged mindenekfelett, felebarátinkat, 



186 Hit és üzenet 

mint magunkat és azon egy élő testnek tagjait, szeressük, nemcsak szóval és 
nyelvvel, hanem valósággal és cselekedettel. 
Adjad, Uram Isten, hogy nemcsak jóakaróimat, de teéretted, ellenségimet is 

szeressem, és a te szent Fiad példáját követvén, imádkozzam tiszta szűvel 
gonoszakaróimért. Végy ki, Uram, énbelőlem minden gyűlölséget, irigységet és 
felebarátom ellen való nehézséget, hogy a tekéletességnek kötele, az igaz szeretet 
lakozzék bennem: és miképpen te megbocsátod vétkeinket, úgy mi is igazán 
megbocsássunk ellenünk vétetteknek. 
Téged pedig, Uram, oly állhatatos és buzgó szűvel szeresselek, hogy sem élet 

sem halál, sem szegénység sem gazdagság, sem öröm sem háborúság el ne 
szakasszon szerelmedtűl. Ki nem szeretne téged, Uram, aki minden szépségnek, 
vigasságnak, gazdagságnak, gyönyörűségnek elfogyhatatlan kútfeje vagy? Csak 
kicsiny árnyéka a te szépségednek minden világi szépség; csak asztalodnak apró 
morzsaléki evilági állatok jóvolta, melyben sok fogyatkozások vannak, és meg 
nem elégíthetik lelkemet. Azért térülj a te nyugodalmadhoz, oh én lelkem, és 
csak azt szeressed, aki minden jóval bétölt és megelégít; aki téged öröktűl fogva 
szeretett, és sokkal inkább szeretett, hogysem az anya szereti egyetlenegy fiát. Ha 
még a fene oroszlánok is szeretik véle jótévőket: miért nem szereted tehát, oh én 
háládatlan és kemény szívem, a te Uradat Istenedet, ki téged a földnek, tengernek 
és minden teremtett állatnak urává tett? Ki az ő egyetlenegy Fiának iszonyú 
kínjával megszabadított téged? Ki önnönmagát ígírte jutalmául szeretetednek? 
Szeresselek téged, Uram, ki elébb szerettél engem, örökkévaló szeretettel 
szerettél engem és tennenmagadért teremtél engem; mikor elestem volna, 
felemeltél engem; mikor meghóltam volna, viszont megelevenítél engem, amaz 
igaz pelikán madárnak, a mi Urunknak drága vérével. Mindezekért, Uram, 
tartozom, hogy teljességgel néked adjam szívemet: és nem egyszer, hanem 
számtalanszor tartozom. Adjad azért, én édes Istenem, hogy az én lelkem 
gerjedezzen és megemésztessék szerelmedtűl: és igazán azt mondhassam Szent 
Pállal: Élek én, de immár nem én, hanem él énbennem Krisztus. Uram, mit kívá-
nok egyebet tőled e földön vagy az égben? Elolvad az én szívem és testem, oh én 
szívemnek Istene, a te szerelmedben. Oltsd el, Uram, a te szerelmed tüzével ben-
nem evilági kívánságoknak tüzét. Lágyítsd meg akaratomat a te akaratodra, 
keményítsd meg evilági kívánságokra. A mi szerelmetes Urunk és Megváltónkért, 
ki él és uralkodik, Amen. 


