
pedig azokra, akik szemin áriumokban, szerzetesházakban tanulmányaik és
lelkiségük fejlesztésével arra készülnek, hogy egy napon a papi rend munka
társai legyenek.

Kelt a Vatikánban, 1970 márc. 15-én.
O. M. ford.

VI. PÁL PÁPA IMÁJA A HIT~RT

(A Szeritat ya egyik álta lános kihalIgatását fejezte be az alábbi imával) :

Hiszek, Uram, hinni akarok benned .

Add, hogy hitem teljes legyen , kétkedés nélkü li, és hassa át az emberi
és isteni dolgokról alkotott gondolataimat és ítélete imet.

Uram, add, hogy hitem szabad legyen, és személyes klbontakozásorn óhaja
elfogadja azokat a lemondásokat és feladatokat, amelyek ezzel járnak . Legyen
ez a hit személy iségem végsó célj ának kife jezóje, mert hiszek tebenned, ó
Uram !

Uram, add, hogy hit em szilárd maradjo n a külsó megpróbáltatások köze
pett, határozott a Szentl élek belsó tanúságtételének fényében , amely követ
keztetéseiv el megerósít és megnyugtat, át lényegít és megpihentet .

Uram, add, hogy hitem er ős legyen. Ne félj en a problémák ellentmo ndá
saitól, amelyek kitö lt ik a mi fén yre vágyó életünk próbá lkozásait, és ne
félj en velük szembes zálln i , ha kell, vitatni, támadni, visszautasíta ni és rneq
tagadni , mert a Te igazságod erósít, nem enged a kéte ly fáradtságának,
fe lülemelkedik az érte lmi és lelki nehézségeken , amelyek között földi életünk
végbemegy .

Uram, add, hogy hitem derűs legyen . Békét adjon lelkemnek és örv ende
zést, lsten imádására és az emberekkel való beszélgetésre késztessen. Mert
ebben a köznapi és szép cserében viszonzásul ránk sugárzik a Te jelenléted
benső boldogs ága.

Uram, add, hogy hitem cselekvó legyen. Add nekem azt a szeretetet ,
amely a Veled való igaz bar áts áqb öl fakad, amely a munkában, a szenvedés 
ben, a végsó kinyilatkoztatás várakozásában a Te állandó keresésed . folytonos
reménykedés és tanúságtétel.

Uram, add, hogy hite m alázatos legyen, és ne elbizakodott, amikor gondo
lataim és érzelmeim tapaszta lataira támaszkodik , de adja oda magát a Szerit
lélek tanúbizony ságának. Add , hogy legyen más és jobb biztosítéka, mint
azok, és engedelmeskedjék a hagyományn ak és az Anyaszentegyház tanítói
hivatala tekintélyének .
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