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"A szerelem minden
akadályt legyőz"
Negyedik imádság

Magasságos és örök Szentháromság, mérhetetlen szerelem! Ha lá
nyodnak nevezel, én úgy szólítalak: legfőbb és örök Atyám. S ahogy
te nekem adod magadat, mert magamba fogadhatom egyszülött
Fiad testét és vérét, akiben egész Istennel és egész emberrel aján
dékozol meg engem, úgy kérem tőled, mérhetetlen szerelem, hogy
magamba fogadhassam az Anyaszentegyház misztikus testét és a
keresztény vallás egyetemes testét, mert szereteted tüzében meg
értettem: azt akarod, hogy ezzel az étellel telítődjön az emberi lélek.

Örök Isten, magadban láttál és ismertél meg engem, s mivel saját
fényedben pillantottál meg, beleszerettél teremtményedbe, akit a
magad képére és hasonlatosságára alkottál meg, én azonban, aki a
teremtményed vagyok, csak képed és hasonlatosságod által ismer
telek magamban. De te eggyé váltál velünk, hogy magamban lát
hassalak és ismerhesselek, és így tökéletes ismeretet szerezhessek
rólad: leereszkedtél istenséged roppant magasságából az emberi
iszap alacsonyságáig. Szellemem nem emelkedhetett fel hozzád, hi
szen túlságosan alacsony volt ahhoz, hogy megérthesse vagy szem
lélhesse a te magasságodat, így azonban, függetlenül attól, hogy mi
lyen kicsiny vagyok, megláthattam nagyságodat; kisdeddé tetted,
kicsi emberségünkbe zártad isteni nagyságodat, egyszülött Fiad Igé
jében mutattad meg magad. Az Igében megismertelek téged, aki
bennem a szeretet feneketlen mélysége vagy.

Magasságos, örök Szentháromság, mérhetetlen szerelem, meg
mutattad magad és igazságod a véred által. Láttuk hatalmadat, és
véreddellemostad rólunk bűneinket;láttuk bölcsességedet, mellyel
megtisztítottad az istenség horgát emberségünk csalétkétől,és meg
szabadítottál minket a rajtunk uralkodó démonok hatalmától.
Véred megmutatja számunkra szerelmedet és szeretetedet: egye
dül a szerelem tüze által mentettél meg bennünket, noha nem volt
szükséged ránk. Az igazság is feltárult előttünk, melyet azért te
remtettél, hogy az örök életre vezess minket. Az Ige segítségével is
mertük meg ezt az igazságot, amit azelőttképtelenek voltunk meg
ismerni, mert bűnünk fátylával eltakartuk szellemi szemünket.

Szégyelld magad, szégyelld magad, vak teremtmény, hogy bár
Istened így megtisztelt és magasztalt téged, mégsem ismered fel őt
abban a mérhetetlen szeretetben, mellyel istensége magasságából
alászállt emberséged iszapjába, és lehetővé tette, hogy megismerd
őt saját magadban.
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Peccavi domino, miserere mei. Vétkeztem, Uram, könyörülj rajtam.
Csodálatraméltó dolog, hogy bár ismerted teremtményedet és

tudtad, hogy bűnbekell esnie, s hogy bűnemiatt nem fogja követni
igazságodat, mégis megteremtetted őt.

Mérhetetlen szerelem! Mérhetetlen szerelem! Kit szólítasz így?
- kérdem a lelkemtől. Téged, örök Atyám, neked könyörgök, jó
akaratú Isten: terjeszd át ránk és minden szolgádra szereteted tüzét,
tedd, hogy teremtményeid elfogadják azoknak az imáknak és taní
tásoknak gyümölcsét, melyek eljutnak hozzájuk, melyeknek el kell
jutni hozzájuk fényed és szereteted nevében. Igazságod azt mondta:
"Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyit-

'Mt7,7;Lk 11,9. nak nektek!"} A te igazságod ajtaján zörgetek, keresek és kiáltok,
felséged elé állok és azt kérem kegyelmedtől:könyörülj rajtunk,
minden emberen, s azon belül különösen az Anyaszentegyházon,
mert Igéd azt tanítja, ez az az étel, mellyel jól kell laknom. Szerel
mern, ha tényleg így akarod, ne hagyj éhen halnom.

Lelkem, lelkem, mit teszel? Nem tudod, hogy Isten szüntelenül lát
téged? Sosem bújhatsz el a szeme elől, mert semmi sem marad rejtve
előtte; a teremtmények elől talán sikerülhet olykor elbújnod, Isten
elől azonban sohasem. Hagyj fel hát végre bűneiddel: térj magadhoz.

Peccavi domino, miserere mei. Vétkeztem, Uram, könyörülj rajtam.
2R6m 13,11. Itt az óra, hogy fölébredjünk," Te akarod ezt, örök Szentháromság;

és ha a jólét közepette nem mozdulunk, szerencsétlenséget hozol
ránk: a szenvedés lángjával égeted meg a sebet, mint a jó orvos, ha
látja, hogy nem használ a jólét és a vigasztalás kenőcse.

Örök Atyám, teremtetlen szeretet! Csodálattal tölt el mindaz, amit
fényedben megismertem: láttál és ismertél engem és összes teremt
ményedet, melyeknek mind megvan a maga értelme önmagában és
az egészt illetően egyaránt, hisz létüket tó1ed kapták. Láttad az első

embert, Ádámot, és ismerted a bűnt, melynek Ádám engedetlensé
géből kellett következnie, benne és az őt követő többi emberben is.
Azt is tudtad, hogy a bűn feltartóztatja majd az igazságot, sőt, az em
bert magát is, hiszen nem tud az igazsággal töltekezni, vagyis nem
képes megvalósítani azt, amiért megteremtetted őt. Láttad, örök
Atyám, Fiadat, aki mindent megtett azért, hogy visszavezesse az em
beriséget a kegyelem útjára, s hogy újra igazságoddal töltekezzünk.
A te fényedben láttam meg, hogy te előre láttad ezeket a dolgokat.

De akkor, örök Atyám, mégis miért alkottad meg teremtménye
det? Nagyon meglepőnektalálom mindezt; és én valóban úgy lá
tom, a te útmutatásod alapján, hogy semmi más oka nem lehetett
cselekedetednek, mint szereteted tüze, mely arra kényszerített, hogy
megteremts bennünket, függetlenül attól, hogy késöbb majd milyen
bűnöketkövetünk el ellened, örök Atyám. A tűz kényszerített tehát.

Ó, kifejezhetetlen szerelem, te örök fényedben előre láttad azokat
a vétkeket, melyeket teremtményednek el kell majd követnie végte
len jóságod ellen, de te úgy láttad ezt, mintha nem láttad volna: sze
med megpihent teremtményed szépségén, s mint aki megbolondul
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és megrészegül a szerelemtől, belészerettél, szerelemből megterem
tetted őt, életet adtál neki, saját képedre és hasonlóságodra alkottad.
Tőled tudom ezt, örök Igazság, te osztottad meg velem igazságo
dat. A szerelem késztetett arra, hogy megalkosd teremtményedet,
és bár előre láttad, hogy meg fog bántani, szereteted nem engedte,
hogya bántásra szögezd tekintetedet. Épp ellenkezó1eg, eltekintet
tél tőle - pedig tudtad, hogy be fog következni -, és belefeled
keztél teremtményed szépségébe. Ha a bántásra ügyeltél volna, el
feledkeztél volna a szerelemró1, mely révén meg kellett teremtened
az embert. Nem volt rejtve előtted a tudás, hogy teremtényed meg
fog bántani, de te megmaradtál a szerelemben, mert nem vagy más,
mint a szerelem tüze, saját teremtményed bolondja.

És én tele vagyok hibákkal, soha nem ismertelek. Kegyelmezz
rajtam, édes szerelmem, tedd, hogy véremet onthassam neved di
csőségéért és tiszteletéért, add, hogy levetkezzem önmagam.

Hadd adjam vissza, örök Atyám, azt, amit tőled kaptam Fiad oly
értékes teste és vére által; vetkőztesd ki testemet magából és hagyd,
hogy feloldódjon benned, öltöztesd fel örök akaratoddal, kösd ma
gadhoz eloldhatatlan kötelékkel, hadd legyen illatos növény az
Anyaszentegyház kertjében. Add, jóságos Atyám, édes és örök ál
dásodat, tisztítsd meg Fiad vérében lelkünk arcát.

Szerelem, szerelem, adj nekem halált. Amen.

Cseke Ákos fordftása

SienaiSzent Katalin
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