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ELŐSZÓ

Szent Ignác Lelkigyakorlatos Könyve a lelki életre
vonatkozó elvek és tanácsok egész tárháza. Mégsem
nyujt közönséges értelemben vett lelki olvasmányt,
vagy mini cime sejietné, kidolgozott elmélkedéseket.
Inkább a lelki életnek taktikai kézikönyve akar lenni.
Tehát tankönyv, mely elsősorban egy lelki hadjárat
nak, a lelkigyakorlatoknak végzését tanítja.

Ezt a kis könyvet tehát mindenekelőtt azoknak
szánjuk, akik maguk már végeztek tapasztalt lelki
vezető irányítása mellett Szent Ignác-féle nyolc- vagy
harmincnapos lelkigyakorlatokat és most önállóan
szereinéli azokat végezni, vagy meg akarják tanulni
a lelkigyakorlat-adás műuészetéi,

De mindenki, aki a lelki életben útbaigazítást
keres, nagy haszonnal Fogja ezt a kis könyvet for
gatni, mert Szeni Ignác benne sűrítette össze lelki
tapasztalatait, amelyeket megtérésének és szeniié
alakulásának hiizdelmeiben gyüjtött.

Célunk a fordításnál az volt, hogy Szeni Ignác
gondolatát hűen közöljük; sem hozzá tenni, sem el
venni belőle nem akartunk, még világosság kedvéért
sem. Még csak a stílusát sem akartuk javítani, hanem
igyekeztünk a spanyol eredeti szöveg egyszerű, köz
ueilen, néhol talsin pongyola mondatszövését is vissza
adni. Azért még szinonim szót sem használunk ott,
ahol a szeni szerző is közvetlen egymásután ugyan
azt a szót használja (például a Krisztus [elhiüásá
ról szóló elmélkedés 3. előgyakorlatában, vagy a
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választás 2. időpont jánál). Az eredeti szövegnek hű

fordításával azt akartuk elérni, hogy aki számára
spanyolul nem hozzáférhetőSzeni Ignác Lelkigyakor
latos Könyve, az a magyar fordításban teljes kárpót
lást találjon. Természetesen a magyarosságra azért a
legnagyobb gonddal törekedtünk.

Magyarázatokkal azért láttuk el a könyv lelki
gyakorlatos részét, hogy a lelkigyakorlatok adását
vagy önálló végzését megkönnyítsük és igy a könyv
használhatóságát e szempontból emeljük. Ebben rö
oidségre, világosságra és áttekinthetőségre töreked
tünk. De ezekben a magyarázatokban sem akarunk
mást, mint a legkiválóbb magyarázókat követve, Szent
Ignác gondolatait kifejteni és megoilágitani. Tehát
nem saját vagy más magyardzélt egyéni felfogását
adjuk, noha nem tagadjuk, hogy más gondolatok is
megférnek Szent Ignác gondolataival, sőt hogy ezeket
tovább lehet fejleszteni és szélesebb körben lehet al
kalmazni. Mégis kitűzött célunk: Szeni Lgnácoi stílu
sában és gondolataiban hűen tolmácsolni, nem en
gedte meg, hogy minderre tekintettel legyünk.

Szeni Ignác lelkigyakorlatainak értékét csak az
fogja kellőképen felbecsülni, aki mindenben a Szent
utasításait követve, azokat maga is átéli és hatásu
kat magán is tapasztalja. Azért azzal az óhajjal
bocsátjuk útjára az idén, 1940-ben a 400. éves jubileu
mát ülő Jézustársasága alapítójának műoéi, a Lelki
gyakorlatos Könyvet, bárcsak minél többen ismerked
nének meg általa a lelkigyakorlatokkal és végeznék
el azokat lsten nagyobb dicsőségére!·

* Szent I~nác-féle 3, 5, 8 és 30 napos lelkigyakorlato
kat végezni lehet a Manréza Iérfi-Ielkigyakorlatosházban
(Budapest, XII., Labanc-út 57., Zu~li~et.)
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I. RÉSZ

BEVEZETO A LELKIGYAKORLATOS
KÖNYVHÖZ

SZERZŐJE

A Lelkigyakorlatos Könyv Loyolai Szent Ignác,
Jézustársa8iága alapítójának a műve. 1591-ben szűle

tett baszk nemesi családból, Loyola várában. ifjú
korában a spanyol királyi udvari körűkben nevel
kedik; később mint katona szolgálla hazáját. Élete
ezidőben a katonának változatos, fényt és árnyat
vető, sokszor fegyverzaj os élete. Eszményekért hevülő
és tettben izzó lelke moss még csak földi dicsőségben

és sikerekben keresi kielégülését. De Istennek más
tervei vannak vele. 1521-ben Pampelona védelménél.
amelynek a lelke maga Iiiigo de Loyola, a védősereg

éMIIl, jobblábán megsebesül. A betegség hosszú időre

ágyhoz köti. Unalmaban könyvekhez nyúl, de mivel
lovagregények nincsenek Loyola várában, olvasni
kezdi Krisztus és a szentek életét. Szemei előtt ekkor
a nagyságnak és dicsöségnek új formái bontakoznak
ki, egy új világ, amelyről eddig nem tudott. Ez az
új' világ az igazi, a legnagyobb hősöké. aszenteké:
"az Isten kiváló ssolgálata tiszta szeretetböl", Ez a
gondolat teljesen meghódítja lelkét. Lemond minden
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földi álmáról, hírröl, dicsőségről, vagyonról, és
mihelyt meggyógyul, Manrézába, Barcelónához közel
Iekvő kis városba vonul vissza. Ebben a magányban
az Isten 'az eddigi világfi és földi babérokra vágyó
lovag szlvét 'fleljesen átalakítja és magának foglalja
Ie. Ettől kezdve nincs, csak egyetlen szomja: az Isten
nagyobb dicsősége, maga az Isten. Előbb a bűnbánat,

a vezeklés, az önsanyargatás gyakorlataiban óhajtja
Istent szomjazó lelkét lecsíl1apítani. De a kegyelem
lassankint az Isten iránti szeretet legnagyobb tevé
kenysége, az apostOiIság felé fordítja tekintetét. Mint
felnött férfi, 31 éves koráhan így kerül be újra az
iskola padjaiba. hiszen eddig csak írni és olvasni
tudott. Megszerzí az elemi és középfokú ismereteket,
majd bölcseletet és hittudományt tanul, Miután a
párizsi egyetemen elnyeri a magiszteri Iokozatot,
1537-ben Velencében pappá szeutelik. Az utóbbi évek
ben már szent társak veszik körül, köztük Xavéri
Szent Ferenc, India későbbi apostola és Boldog
Fáber Péter, akikkel azután 1539-ben Rómában meg
alapitja Jézustársaságát. Rendjét 1540-ben hagyta
jóvá ünnepélyesen a pápai bulla. 1541-ben a Társa
ság első általános főnöke lesz. Amit Jézustársasága
400 éven át Ieten nagyobb dicsőségére művelt, az
szent Atyjálllak és Alapítőjának a műve is. Meghalt
Rómában, 1556 július 31-'én, miután életével és fő

müvével: a Jézustársasága megalap~fásával korának
egyik Iegkímagaslóbb személyísége lett. Szentté avat
ták 1622 március 12-én. Ünnepe július 31-én van.

KELETKEZÉSÉHEK IDEJE ÉS MÓDJA

A Lelkigyakorlatos Könyv először latin fordítás
ban, mindjárt a pápai megerősítés után, 1548-ban
jelent meg Exercitia Spiritualia címen. De kel~tkezé~
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sének idejét sokkal előbbre kell tennünk. Erre nézve
maga Szent Ignác ad Ielvilégosítást önéletrajzában.
itA lelkigyakorlatok nem jöttek létre mind egyszerre,
hanem egyes dolgokról, amelyeket saját lelkében
megfigyelt [Szent Ignác magáról harmadik személy
ben beszél) és hasznosaknak talált, azt hitte, hogy
másoknak is javára lesznek; ezért leírta ezeket, pél
dául a lelkiismeretvizsgálatot a rovatokba való fel
oszdással stb. Nevezetesen a választás gondolatait
ama lelki hatások és' gondola.tok külőnféleségeiböl

merítette, amelyeket Loyolában tapasztalt, mikor még
lába miatt betegen feküdt." A Szeritnek ebből a val
lomásából megtudjuk, hogya lelkigyakorlatok nem
egyszerre készültek, hanem Iassanként alakultak ki,
és hogy keletkezésük idejét egészen 1521-ig kell
visszavinnünk. Viszont 1534-OOn az eredeti kézirat
nak már megvolt az első latin fordítása (az Ú. n.
versio prima). A Lelkigyaikorlatos Könyv keletkezé
sét tehát 1521 és 1534 közé kell tennünk.

De ennek idejét még pontosabban meghatároz
hatjuk. Tudjuk, hogy Salamancában az egyházi ható
ság 1527-OOn megvizsgálta a Szent lelkigyakorlatos
kéziratát. Ebből Ieltehető, hogy a könyv lényeges
részei ekkor már megvoltak. Sőt a kortársak szavai
ból az is kiderűl, hogy ezek a részek és azok egy
séges felépítése 1521-ben Manrézában szűlettek meg,
mikor az egykori lovag mint vezeklő, remete magá
nyában a tökéletesség útját és hivatásának értelmét
kereste. Tehát a lelkigyakorlatok eredeti beállétása.
me1y ezeket az élet elrendezésére szolgálö eszköz
nek tekinti, továbbá az elmélkedések, kezdve az
ernber céljáról szóló elmélkedéstől egészen a záró
ehnélkedésig a szerétet megszerzésére, már Manrézá
ban alakultak ki Ignác lelkéhen és kerültek papírra.

Ezeknek a részeknek tömör egysége és csodálatos
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pszichológiája is a mellett szól, hogy Szent Ignác
zsenije egyetlen élmény hatása alatt termelte ki lel
kéből az első fogalmazást, amelyen ugyan még később

símítobtés javított, kíílőnősenazért, hogy az eretnek
ségnek még a látszatát is kerülje, de lényegében már
nem változtatott.

De bizonyára Manrézában állította őssze a Szent
a szellemek megkülönböZJtetésének szabályait, ame
lyekhez az első tapasztalatokat még Loyolában,a
betegágyoo, megtérésének első heteiben szerezte. Man
rézai tartózkodása alatt ment át a nagy vezeklő a
lelki aggályok rettenetes tisztító tüzén. Tehát itt vet
hette papírra a lelki aggályokról szőlő feljegyzéseit
is,amelyekben küzdelmeinek tanúsága tükröződik.

A többi rész keletkeaésének idejét későbbre kell
tennünk. Igy később kerültek a Lelkigyakorlatos
Könyvbe Jézus életének titkai, az alamizsnaosztás
szabályai, nemkülönben olyan betoldások, amelyek
teológiai tanultságot tételeznek feL Az egyházias
gondolkodás szabályainak megírása legvalósz.ínűbben

már arra a korra esik, mikor Szent Ignác tanulmá
nyait Párizsban végezte (1528-35) és közvetlen kö
zelről érintkezésbe került korának vallási nyu~talan

sagaival és. forrongásaival.
Igy érthető teljesen Szent Ignác vallomása a Lelki

g)'lakorlatos Könyv keletkezéséről. Maga a lelkigya
korlatos rész és a szorosan hozzáfűződő részek Man
rézában készültek, bár az egész könyv csak lassan
kint nyerte el végleges alakját.

EREDETIS~GE

A XVII. században hosszú viták folytak Szent
Ignác nagyszerű művének eredetisége felett. Ezeknek
a vitáknak annyi hasznuk volt, hogy ezt a kérdést
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véglegesen tisztázták és ma senki nem vonhatja két
ségbe, hogya Lelkigyakorhatos Könyv a Szentnek ön
álló, eredeti munkája és lényeges pontjaiban semmi
idegen hatás nincs rajta,

Szent Ignác manrézai taetőzkodása idej én, mikor
leLkigyakorlatait fu-ta, nem volt képzett ember, csak
éppen hogy írni és olvasni tudott. Tudjuk azt is,
hogy ezidőtájt milyen könyvek kerültek kezébe.
Loyolában a betegágyon Szász Ludolf Krisztus életét
és a Szentek legendáit (valószínűleg de Vorggine
Vidas de los Santos című művét] olvasta. Manrézá
ban ismerkedett meg Kempis Krisztus követésével,
amelyről később azt mondja, hogyattólfogva hosszú
ideig más kőnyvet nem is ,aikart kézhez venni. Ezek
nek az olvasmánvoknak hatása lároszik is lelkigyakor
latain, amennyiben néhány gondolat belőlük elmélke
déseiben feltalálható. Eredetiséget azonban ez a kis
mértékű gondolatkölcsönzés nem érinti.

Nagyobb a megegyezés Císneros 150o-ban meg
jelent Ejercitatorio-ja és Szent Ignác műve között.
Ám a két lelkigyakorlat annnyira elüt egymástól cél
kitűzés, felépítés 'és rendszer tekintetében, hogy Cis
neros hatását Szent Ignáera egyáltalán nem lehet
felvennünk. A két könyv különbözöségét bizonyítja
az a körülmény is, hogy Szent Ignác ldkigyakorlatait
sokféle rtámadás érte és nem egy vizsgálat alá vonták
éppen Spanyolországban, ahol Cisneros művét jól
ismerték és nagyra becsülték. Ha a Szent lelkigyakor
latai Cisnerosénak másolata és éppen lényeges részei
ben nem eredeti alkotás, akkor ennyi gyanakvás és
üldözés nem érhette volna őt lelkigyakorlataiért.

Természetesen vannak gondolatok és aszkétikai
elvek nála is, amelyek megegyeznek Cisneros és más
aszkétikus író gondolataival és elveivel, de ebben
megegyeznek az összes jelenkori és régi írők is, amint
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a világ összes számtankönyvei azt mondják, hogy
kétszer kettő négy. "Egészen magától értetődő, 
folytatja Astrain jezsuita történelemkutatő, hogy az
aszkézísáltalános ,fog,almút Szent Ignác a Spanyol
országban akkor használt lelki könyvekből merítette
csakúgy, mint Kolumbus hajózási i,smereteit azokból
a könyvekből szerezte, amelyek a XV. században a
haj ósok kezei között forogtak j s amint Newton ma
tematikai ismereteit azokból az e szakba vágó köny
vekböl tanulta, amelyek a XVII. század közepén
Angolországban használatosak voltak. Azért, mert
Ignác egyik-másik kiragadott gondolatát valamilyen
lelki írótól vette, éppen oly helytelenül tulajdonita
nók a lelkigyakorlatoknak egész vagy részben való
kigondolásat ennek az írónak, mint ahogy képtelen
ség aaábtalános anyagvonzás felfedezését annak az
írónak betudnunk, akinek könyvéből Newton őssze

adni és kivonni tanult." (Idézi Jablonkay: Szent
Ignác élete és műve, II. 354.)

Szerit Ignác művének eredetiségéf bizonyítja az a
sajátos erő és hatás is, amelyet ezek a lelkigyakorlatok
kifejtettek. Hiszen általánosan a lelkigyakorlatoknak
tulajdonítják am az aszketikus irányt, amely a ke
gyelem szerepe mellett erősen kihangsúlyozza az ön
tevékenység szükségességét. De Jézustársasága is a
lelkigyakorlatokból meríti dinamikus szellemétjezek
ből született maga a rend, és ezekben születnek
400 év óta a rend tagjai. A Jézustársaság tehát e
könyv szellemét sugározza szét és ezért joggal
írhatta egy modern író [Fűlöp-Miller: Die Macht
und Geheimnis der Jesuiten) , hogy "a katolikus iro
dalomnak nincs még egy könyve, amelynek törté
nelmi hatását össze lehetne hasonlítani Loyola köny
vével". Érthetetlen talány lenne ez, ha egy ilyen
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hatásu könyvet nem a zseni alkotásának, hanem tehet
séges ollózó művének kellene tartanunk!

De a ldkigyakorlatok csodás hatását egyedül
Szent Ignác zseníalitásával mégsem magyarázhatjuk
meg. Aki a lel~igyakor1atokban csak lélektani remek
művet akarna láJtni, melynek hatását a helyesen meg
adodt utasítások biztosítják, nagyon tévedne. Mert a
pszychológia helyes alkalmazása végeredményben
Szent Jgnácnál is csak előfeltétele a kegyelem sza
badabb kiáradásának 'és végső győzelmének. A lelki
gy,akorlatoknak hódító ereje tehát a kegyelmi rendben
érvényesül és azért létrej öttükben a lángész alkotó
tevékenységén túl észre kell vennünk az Isten ter
mészetfeletti működését is. A Szent kortársai is meg
egyeznek abban a felfogásukban, hogy a marirézad
vezeklő Isten közvetlen tanítása és felvilágosítása
útján kapta a lelkigyakorlatokat. Maga a Szent ,is
ennek a meggyőződésnek ad kifejezést. önéletrajzá
ban magáról megint harmadik személyben beszélve,
ezt mondja ugyanis: "Abban az időben (t. i. manrézai
tartózkodása alatt) lsten úgy bánt vele, mint a tanító
tanítványával, és tanította őt, akár járatlan és ki
műveletlen képességei miatt, akár mert nem volt más,
aki oktassa, akár pedig ama erős akaratáért, melyet
Isten az ő szolgálatára beléje öntött."

A Lelkigyakorlatos Könyv szerzöje tehát nemcsak
átélt lelki küzdelmeinek megfigyeléséből merített,
hanem :mélyen belelátott lsten gondolataiba rend
kívüli kegyelmi megvilágítások által is. Hogy ezeket
valamilyen magánkinyilatkoztatásnak tartsuk-e, erről

k:jzelebbU megállapítani már nem tudunk. Szent
Ignác titkát magának tartotta meg.

Ha mármost am kérdezzük, miben áll a Lelki
gyakorlatos Könyv eredetisége, akkor azt mondhatjuk,
hogy eredeti elsősorban az anyagnak logikus és

11



pszychológíkus kiválasztása és elrendezése, és a gya
korlatok irányának az az emelkedése, amelynek
vonala a kőzőmbősségböl a megfeszített Krisztus
hősies, míndenü feláldozó szerétetéig ível. De eredeti
a Iőelmélkedések beállítása is, és a képek, amelyek
az Evangélium lényeges igazságait szemléletessé.
világossá és megkapóvá teszik. Krisztus Felhívása
ról, a Két Zászlóról, a Három Embercsoportról és az
Alázat három Módjáról szóló elmélkedések egészen
Szent Ignác zsenijének alkotásai. De azokban a taná
csokban is, melyek a lelkigyakorlatok sikeres vég
zését 'és általában az ima megtanulását célozzák, sok
új meglátás van és sok olyan szempont. amelyet
ő elötte ilyen világosan és egys'éges rendben és össze
állításban még nem mondottak ki. Altalában véve
tehá,t azt lehet mondanunk, hogya Lelkigyakorlat
nak nincsen egyetlen fontosabb része sem, rnelyben
Szent Ignác újat meglátó zsenije fel ne csillanna és
Krisztus nagy katonájának szervező és hadvezető

tehetsége ne mutatkozna.

HATÁSÁNAK TITKA

A Lelkigyakorlatos Könyv irodalmilag jelenték
telen, stílusában szürke, sőt néha pongyolán megszer
kesztett alkotás. Mégis, hatása alól senki sem von
hatja ki magát, aki a lelkigyakorlatokat a benne fog
lalt utasítások szerínt végzi. "Ignác műve e tekintet
ben utolérhetetlenül áJI magában", állapítja meg róla
még egy protestáns egyháztörténelem kutató is. (Holl:
Die geistlichen übungen des Ignetius von Loyola.]
Szalézi Szent Ferenc pedig azt mondja a könyvről,

hogy több szentet nevelt, mint ahány betűje van.
Mi e csodás hatásnak a titka? Isten kegyelme

mellett, amely a lelkigyakorlatok legföbb hatóténye-
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zoje, főként az elmélkedések psziehológikus beállí
tása és elrendezése az, ami hatásukat megmagyarázza.
Szent Ignác nagyszerüen ki tudja azokat az igazsá
gokat választani, amelyek a vallásosság alapjait és
lényeget képezik; ezt a kevés igazságot azután oly
következetességgel és célbaállítással tudja felsorakoz
tatni, hogy azok szinte csalhatatlanul kifejthetik tel
jes hatásukat. A lelkigyakorlatozóvakí maga is jó
akarattal igyeks.zik követni Szent Ignácot, a kegye
lemnek így egészen kitárja lelkét és elszánja magát
a tökéletesebb életre. A lelkigyakorlatok nem teszik
ugyan szentté, - egy hónap alatt ez nem lehet
séges - de ráállítiák a szeritség útjára: oly elhatá
rozásokat érlelnek meg és olyan erökészleteket
raktároznak fel benne, amelynek erejében a szent
ségre komolyan tud majd törekedni,

A lelkigyakorlatok hatásának magyarázatát abban
is kell keresnünk, hogy Szerit Ignác a lelkigY!llkorla
tozót három héten át kiteszi Krisztus dinamikus sze
mélye varázsának. Ez idő alatt a lelkigyakorlatozó
Kelsztus közelségében él, a legbensőbb kapcsolatba
jut vele, őt nézi, öt figyeli szemlélödéseiben és szíve
így felmelegszik: a szerétet és a bizalom mind erö
sebb kötelékei fűzik a MegváItó személyéhez, és fe
lejthetetIenül mély és erős indításokat kap, hogy
Krisztust mindenben kövesse és oldala mellöl soha
többé ne tágítson.

A Lelkigyakorlatok hatásának másik titka az ön
tevékenység következetes és nagyfokú alkalmazása.
Mint a neve is mutatja, e gyakorlatok szellemi tevé
kenységet, értelmi és akarati működést kívánnak a
!elkigyakorlatozótóI, sőt az egész embert munkába
állítják, mert érzelern- és sztvvílágá! is tevékenységre
serkentik. A lelkigyakorlatozónak magának kell át
gondolni, kimélyíteni és átélni ezeket az igazságokat;
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arra kell törekednie, hogy az az új világ, melybe öt
Szent Ignác bevezeti, személyes élménnyé, életté vál
jon az elmélyülés magányában. A lelkigyakorlatok ve
zetőj ének feladata csak az, hogy ezeket az igazságokat
röviden előadja és néhány vonásban Ieltárja: hogya
lelkigyakorlatozó oldala mellett állva, őt a nagy
munkában támogassa és kísértésein és vívódásain át
segitse, A munka oroszlánrésze tehát aIelkigyakor
latozóé: neki magának kell azt a harcot megharcolnia,
amely lelkében lejátszódik; a Ielkigyakorlat vezetője

ebben csak segíts:égér,e lehet. Azért aki csak végig
hallgatja az elmélkedéseket, de azokat fel nem dol
gozza, át nem veszi és át nem éli, annál a lelkigyakor
latoknak nem lesz sok eredménye.

A teljes hatáshoz természetesen az is szükséges,
hogy Szent Ignác módszere szerint V1együk a lelki
gyakorlatokat, vagyis az elmélkedéseket az általa ki
jelölt sorrendben, és az általa előírt módon és ideig
kell végeznünk. azokból ugyanazt az eredményt kell
kihoznunk, amelyet ö meghatároz, és be kell tarta
nunk az összes előírásokat és utasításokat, amelyeket
a Szent az egyes elmélkedésekhez és hetekhez csatol.
Ha ezek közül a feltételek kÖZÜlI egy is elmarad, vé
gezhetünk lelkigyakorlatokat, haszonnal is, de az már
nem lesz Szent Ignác lelkigyakorlata.

Mindennek a követelménynek teljesen csak a har
minc napig tartó, az Ú. n. nagylelkigyako'flatok felel
nek meg, és így szoros értelemben csak ezeket nevez
hetjük Szent Ignác-féle lelkigyakorlatoknak. A
három-, őt-, sőt a nyolcnapos lelkigyakorlatok, noha
az élet jobbításának ezek is kiváló eszközei és <ben
nük többé-kevésbbé követhető is a nagylelkigyakor
latok menete és utasításainak jórésze, mégis elmarad
nak hatásukban anagylelkigyakorlatok mőgőtt, Ilyen
rövid idő alatt ugyanis sem azokat a pszichológiai
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manővereket nem lehet szabadon és teljes mértékben
alkalmazni, amelyeket Szent Ignác a teljes hatás
biztosítására előírv eem az elmélkedések nem fejt
hetik ki kellőképen erejüket az értelem megvilágosi
tása, az érzelem világának áthangolása és az akaral
megerősítése által. Azért bár átfuthat valaki néhány
nap alatt az egész lelkigyakorl,atokon és igyekezhet
minden előírást betartani, az mégsem lesz. Szent
Ignác-féle Ielkigyakorlat, éppúgy, mint az a lelki
gyakorlat sem, mely harminc napig tart ugyan, és
ugyanazokon az elmélkedéseken megy át, melyek
Szent Ignác Lelkigyakorlatos Könyvében találhatók,
de nem alkalmazza Szent Ignác összes előirásait.

Szent Ignác lelkigyakorlatait adni tehát művészet,

amely annak komoly tanulmányozása és sokszoros
átélése által érhető el.

Anagylelkigyakorlatok v,égzésére azonban nem
mindenki alkalmas. Szent Ignác többszörhangsú
lyozza, hogy jó adag nagylelkűséget hozzan magá
val az, aki vele akar jönni. Aki félti magát, kényeimét
és kedvteléseit, aki méricskélés szüntelenül azt kér
dezi, meddig megy a kötelesség, az egyáltalán nem
fogja megérteni a nagylelkigyakorlatok elmélkedéseit,
nem fo.gja tudni követni irányukat. Az ilyennek feles
leges is leadnunk az egész lelkigyakorlatokat, mert
még ha végig is vezetnénk őt az összes elmélkedése
ken, azoknak gyümölcse számára nem teremhet meg.
Az ilyen elégedjék meg az első hét elmélkedéseivel
és néhány kiragadott elmélkedéssel a következő hét
ből.

A nagylelkigyakorlatok ugyanis a tökéletes életre
hívnak meg vagy az evangéliumi tanácsok útján,
vagy a világi életben, és aki erre a tökéletességre
magát rászánni nem tudja, az szükségképen elakad
a nagylelkigyakorlatokban. Nyolc- vagy tíznapos
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lelkigyakorlatokat is állíthatunk be erre a célra, és
akiben megvan a nagylelkűség, az n!l!gy haszonnal is
fogja azokat végezni. De rövidebb lelkigyakorlatok
már aligha lehetnek a tökéletesség iskolája, vagy ha
lehetnek is, csak nagyon szerény kiadásban. Céljuk
éppen ezért rendesen csak az, hogy a lelkigyakorla
tozó a bűnne! szakítson és erős elhatározással a ke
gyelmi élet fenntartására és ápolására vegye rá magát.
Ilyen rövidebb lelkigyakorlatokra mindenki alkalmas,
akiben komoly vágy van életének megjobbítására.'

TARTALMA

Tévedés lenne azt hinnünk, hogy a Lelkígyakor
latos Könyv csak a lelkigyakorlatok idejére ad taná
csokat és nyujt útbaigazítást. A lelkigyakorlatos ma
gánynak kettős feladata van: a lelkigyakorlatok vég
zése, amelynek célja az élet elrendezése az Isten
akarata szerint, ésa felkészülés az életre, amelyben
ezt a célt meg kell valósítanunk. Igya Lelkigyakor
latos Könyv is két szempontot tart szem előtt: magát
a lelkigyakorlatos magányt és az életet, hogy meg
adja mindkettőre a maga elveit és tanácsait. A lelki
gyakorlatokra vonatkozó tanácsok teszik ki a könyv
zömét. Ide tartoznak a Bevezető Megjegyzések (An
notációk), amelyek a lelkigyakorlatok megértésére

, A lelkigyakorlatok magyarázatánál ekétszempontra
tekintettel is voltunk. Ha nem teszünk kűlőn említést.
mindíg a nagylelkigyakorlatokat tartjuk szem előtt,

mint Szent Ignác; és ezért mindaz, amit mondunk, csak
megfelelő változtatással érvényes a kis lelkigyakorlatokra,
t. i. azokra a lelkigyakorlatokra, amelyeknek a célja nem
a tökéletessé!!, hanem csak a bűnnel való szakítás és a
komolyabb keresztény élet. Lehetőleg azonban, különösen
az első hétnél, ez utóbbiakat külön is figyelembe vesszük.
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segítenek és egyként érdeklik a lelkigvakorlatozö] és
a gyakorlatok vezetőjétj a Kiegészítő Utasítások
[Addíciők], amelyek a lelkigyakorlatok jó végzésé
nek a feltételeit ismertetik j azután azoka fejezetek,
amelyek az elmélkedéseket és a megfontolásokat,
továbbá az imának és a Ielkíísmeretvizsgálatnak a
különbözö módjait nyujtják: ide tartoznak azok a
részek is, amelyek a pályaválasztásra vagy az élet
megj obbí tására vonatkozó utasításokattartalmazzálk,
és a lelki aggályokra és a különbözö szellemek meg-
különböztetésére adnak útbaigazítást. .

Azok a szabályok, amelyek az élet számára nyuj
tanak elveket, csak részben találhatók külön fejeze
tekben: ilyenek az evés, az alamizsnálkodás és az
egyházias érzés szabályai. Legnagyobb részük a
le1kigyakorlatokra vonatkozó utasításokban van el
rejtve. Mindazt ugyanis, amit a lelkigyakorlatoző a
gyakorlatok jó végz.ésének szempontjából megtanul,
azt jórészt az egész életére tanulja. A lelkiismeret
általános és részleges vizsgálata, az elmélkedések
és imák kűlönbőző mödjai, amelyeket a lelki ma
gány jó felhasználásának szempontjából meg kell
tanulnia, oly gyakorlatok, melyeket egész életé
ben tovább kell folytatnia, ha hü akar maradni lel
kígyakorlatos feltételeíhez. Ugyanígy az alázatosság
három módjának megismerésével oly cél tárul fel
a lelkigyakorlatozó előtt, amelyre nemcsak a lelki
gyakorlatos idő alatt, hanem egész életén át kell
törekednie. A szellemek megismerésének és a lelki
aggályoknak szabályaiban pedig az egész életre
biztos útbaigazítást kap, hogy lelki hangulatainak,
gondolatainak és kísértéseinek áprilisi változékony
ságában kiismer]e magát és így a tévedéseket, csüg
gedéseket él! megfenekléseket könnyen elkerül
hesse.
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Ekként a Lelkigyakorlatos Könyv nemcsak a
lelkigyakorlatok idején forgatható nagy haszonnal,
hanem később is kiváló szelgálatot tesz azoknak,
akik komolyabb lelki életre törekednek.

TÖRT~HETE

Stent Ignác lelkigyakorlatait abban az időben

kezdte adni, mikor minden újítás az eretnekség
gyanúját váltotta ki. Az ő lelkigyakorlatai pedig
nagy újítást jelentettek és sok tekintetben új uta
kon haladtak. Ezért nem kerülhették el sorsukat és
csakhamar magukra vonták azok figyelmét, akik az
eretnek tévelygősek idején a hit tisztasága felett
őrködtek. Az inkvizítorok iratait és jegyzeteit nem
egyszer bekérték felülvizsgálás végett. Alcalában
1526-ban lelkigyakorlatai miatt a Szentet vizsgálati
fogságba is vetik. A következő évben Salamancá
ban veszik vizsgálat alá a lelkigyakorlatokban elő

adott nézeteit és tanait. Párizsban néhány évvel ké
sőbb szintén inkvizítor elé kerülnek lelkigyakorla
tos feljegyzései. De mindannyiszor jóváhagyásban
is részesülnek, sőt pl. Párizsban az inkvizítor me
leg dícséretét nyerik el. Ezzel úgy látszott, hogy
a lelkigyakorlatok körül támadt viharok végleg el
ültek. Am csakhamar újabb s komoly hajsza indul
meg ellenük 1546-ban. Ez a körülmény Szent Igná
cot arra a lépésre bírta, hogya pápai jóváhagyást
Lelkigyakorlatos Könyvére kieszközölje és így egy
szersmindenkorra véget vessen a gáncsoskodók ok
vetetIenkedéseinek. Elhatározására befolyással volt
Borgiai Szent Ferencnek, Gandia hercegének sürge-
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tése, aki saját nevében is lépéseket tett a Szerit
széknél a jóváhagyás érdekében.'

Ezt a legfelsőbb egyházi jóváhagyást a Lelki
gyakorlatos Könyv 1548-ban el is nyerte, éspedig
oly ajánlással, amilyenben sem azelőtt, sem azóta
egy könyv sem részesült a Szentszék részéről. III.
Pál pápa "Pastoralis officii cura" kezdetü brévéjé
ben mindazt, ami a Lelkigyakorlatos Könyvben van,
egyenkint is jóváhagyja, dícséri és pártfogásával
megerősíti, és buzdít minden hívőt, hogy végezzék
el és fordítsák lelki hasznukra a lelkigyakorlato
kat.

Krisztus földi helytartói azóta is számos dícsé
retben és jóváhagyásban részesítették Szent Ignác
Lelkigyakorlatos Könyvét és lelkigyakorlatait. XI.
Pius pápa kétszer is feltünően meleg elismeréssel
és ajánlással tüntette ki azokat. Először 1922 jú
lius 25-én, mikor Szent Ignácot az összes lelkigya
korlatok égi pártfogójának jelentette ki. Majd 1929
december 22-én, ötvenéves papi jubileuma alkalmá
val, e jelentős esemény "emlékére" kiadta "Mens
Nostra" kezdetű körlevelét, amelyet egészen a lel
kigyakorlatok ajánlásának szentel. E körlevélben
a Szentatya az összes lelkigyakorlatos módszerek
közül Szent Ignácet mint a legjobbat és a legkivá
lóbbat ajánlja: "Beigazolt tény, hogy az egészséges
katolikus aszkézis elveivel egyező szentgyakorla
tos módszerek közül egyik mindíg elvitte az első

séget, amely a Szentszék teljes jóváhagyását ismé
telten elnyerte, a legjelesebb hittudósok és szentek
magasztalását kiérdemelte és négy évszázadon át a

1 Szent Ferenc később maga is Jézustársaságába
lépett és Szent Ignácnak a rendfőnökségben második
utóda lett.
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szentség tömérdek gyümölcseit termette meg: ért
jük ezalatt a Loyolai Szent Ignác által beveze
tett módszert, akit szívesen nevezünk a lelkigya
korlatok kűlönleges és kiváló mesterének, akinek
"csodálatos Lelkigyakorlatos Könyve",' ez a vékony,
de mennyei bölcseséggel teljes könyv, amióta bol
dog emlékezetű elődünk, III. Pál ünnepélyesen jóvá
hagyta, dicsérte és ajánlotta, - hogy megismétel
jük saját szavainkat, amelyeket még a pápai székbe
emeltetésünk előtt használtunk - azóta, így szól
tunk, "mindíg kitűnt, és úgy szerepelt, mint a leg
bölcsebb és egészen általános érvényű tankönyve
a lelkek vezetésének az üdvősség és a szentség út
ján, mint kiapadhatatlan forrása a legtisztább és
legerőteljesebb lelkiségnek, mint ellenállhatatlanul
ösztökélő és kiválóan tapasztalt útbaigazító az er
kölcsi javulás megszerzésében és a lelki élet csú
csainak elérésére". Midőn pápaságunk kezdetén,
"úgyszólván az egész katolikus világ mindkét szer
tartású püspökeinek sürgető kérését és óhaját tel
jesítve" "Summorum Pontíficum" kezdetű körleve
lünkkel 1922 július 25-én "Loyolai Szent Ignácet a
lelkigyakorlatoknak és lelkigyakorlatokat tartó ősz

szes intézmények, társulatok és egyesületeknek égi
pártfogójává avattuk és nyilvánítottuk", nem tet
tünk szinte egyebet, mint hogy apostoli tekintélyünk
kel szentesítettük, amit a lelkipásztorok és hívek
közös érzéssel vallottak; amit a fentemlített III.
Pállal együtt kiváló elődeink VII. Sándor, XIV. Be
nedek, XIII. Leó a Szent Ignác-féle lelkigyakorla
tokat gyakran dícsérve, ha nem is kifejezetten, már
megmondottak; amit nagy magasztalásokkal. sőt

ezekben a gyakorlatokban szerzett vagy megnövelt

, Brev. Rom. Szent Ignác ünnepén, 4. olv.
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erényeik példájával kifejeztek mindazok, akik, hogy
magának XIII. Leónak szavait használjuk, "az asz
kézis tudományával vagy életük szentségével" az
utolsó négy évszázadon át "legjobban kitűntek".

És méltán: a hamis miszticizmus veszedelmeitől és
tévedéseitől egészen távolálló tannak kiválósága,
ezeknek a lelkigyakorlatoknak csodálatosan könnyű

alkalmazhatósága a különféle rangú és rendű embe
rekhez,' a kolostorokban szemlélödö életet élőkhöz

éppúgy, mint a világi dolgokban tevékenykedő em
berekhez; a részeknek legmegfelelőbb csoportosí
tása; azoknak csodálatos és világos elrendezése,
ami által az elmélkedésre szánt igazságok egymás
ból folynak; végül a jól megválasztott anyag, amely
az embert, a bűn igájának lerázása és az erkölcsi
betegségek meggyógyítása után, az önmegtagadás
nak és a rossz szokások levetésének biztos útján
az imádság és az istenszeretet legmagasabb fokára
elvezeti, kétségkívül mindezek olyan tulajdonságok,
amelyek Szent Ignác módszerének hatékonyságát és
átütő erejét eléggé és túlontúl mutatják és lelki
gyakorlatait ékesszólóan ajánlják."

SZÖVEGEI ts KIADÁSAI

Szent Ignác eredeti kézirata, "az autographum"
a Lelkigyakorlatos Könyvről nem maradt fenn. De
fennmaradt egy spanyol szőveg az 1530-as évek
elejéről, melyet a Szent maga átnézett, sajátkezűleg

átjavított s "betoldásókkal ellátott. Ezt a. kéziratot
így joggal tekinthetjűk szinte egyértékünek az el
veszett eredeti kézirattal. amelynek épp ezért ne
vét és tekintélyét is örökölte.

Az első fordítás, amely "versio prima" név alatt
ismeretes, valószínűleg 153·1 körül készült az auto-
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graphum után. Ez a fordítás minden külső csín nél
kül való; szőról-szóra követi a spanyol szöveget:
még a kifejezéseket is szószerint ülteti át a Iatínba,
ami azt mutatja, hogy a fordító nem rendelkezett
nagy jártassággal ebben a nyelvben. Mindez azt sej
teti velünk, hogy ezt a fordítást maga a szent szerző
készítette, aki mint felnőtt ember kezdett tanulni
latinul és egész tökéletességében azt sohasem saiá
titotta el. Van még egy szempont. mely szintén azt
javallja, hogy Szent Ignácot tegyük meg a "versio
prima" fordítójává. 1534 körül, tehát párizsi tanul
mányai alatt csak neki lehetett szüksége a latin
szővegre, mikor tudniillik olyanoknak adott lelki
gyakorlatokat, akik spanyolul nem tudtak. Ha a for
dítás munkájára mást kér fel, bizonyára jobb sti
lisztára bízza e feladatot.

A "versio prima" három teljes kézirata maradt
fenn: az egyiket maga Szent Ignác is látta, mert
kezevonását több helyen viseli: így a felirata és
egy szó betoldása tőle származik.

A Lelkigyakorlatos Könyv azonban nem ebben
a fordításban nyerte el a pápai jóváhagyást. Szent
Ignác maga tudta legjobban, hogy ez a fordítás, ha
hűen vissza is adja gondolatát, latinosság szempont
jából nagyon fogyatékos. Ezért 1546-ban, a pápai
jóváhagyás előtt, megbízta P. de Freux [Frusíus]
Andrást, hogy készítse el a Lelkigyakorlatos Könyv
tökéletesebb fordítását. A fordítás 1547 tavaszán
már el is készült: nyelve választékos, síma és elő

kelő. úgy látszik azonban, hogy talán éppen a stí
lus kedvéért Szent Ignác gondolatát több helyen
nem elég hűen és világosan adja vissza. Míndazon
által ezt a szöveget is, melyet "versio vulgata" név
alatt ismerünk, Szerit Ignáctól jóváhagyott szőveg

nek tekinthetjük, aki azt bizonyára elolvasta, mi-
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elött a Szentszéknek megerősítés végett felterjesz
tették.

Közel háromszáz évig a Társaság nem használt
más szőveget, mint P. de Freux fordítását. Csak
P. Roothaan, a Jézustársaságának általános főnöke

teszi közkinccsé a spanyol eredeti szőveget, mikor
annak teljesen hű latin fordítását 1835-ben elkészíti
és kiadja. Ezt a szószerinti fordítást IIversio littera
lis" néven ismerjük. Tekintélye a spanyol szöveg
után a legnagyobb, mert pontos, kritiküs fordítás;
fordítója pedig a lelkigyakorlatok legkiválóbb isme
rője volt.

A Lelkigyakorlatos Könyv e szövegeínek na
gyon sok nyomtatott kiadásuk van. Az első spa
nyol kiadás 1615-ben jelent meg Rómában; az auto
graphum fototip kiadása szintén Rómában jelent
meg 1905-ban.

Allversio vulgata-', mely elöször 154S-ban jelent
meg, mint első az összes lelkigyakorlatos szövegek
között, szintén megjelent fototíp lenyomatban, 1910-
ben Párizsban. .

A legúiabb kiadások többnyire az autographu
mot és a versio litteralist hozzák,' vagy pedig a ver
sio vulgatát és a litteralíst.'

Mind a négy szővegnek [autographum, versio
prima, v. vulgata, v. litteraIís) együttes parallel
kiadása csak egy van a IIMonumenta Ignatianá"-ban.

IRODALMA

A Lelkigyakorlatos Könyvnek gazdag irodalma
.van. Ebből kiválasztottuk és itt felsoroljuk azokat

t PI. Marietti [Taurini] kiadásában.
2 Pl. Pustet (Ratishonae) l Desclée [Brugis] kiadásában.
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a műveket, amelyek a Lelkigyakorlatos Könyv sző

vegét magyarázzák. Ezekből is csak azokat vettük
tekintetbe, amelyeknek olvasását igen ajánlatosnak
és szorosan véve elégségesnek tartjuk a lelkigyakor
latok teljes megértésére. Ezt a jegyzéket magyar,
német és francia nyelvű szerzők műveiből állítot
tuk össze, mert Magyarországon ezek a nyelvek a
legismertebbek. Latin nyelvű könyvek kőzűl csak
egynek a címét adjuk megj ennek nincs más nyelvű

fordítása. Sajnos, nem hozhatjuk - egyet kivéve 
azoknak a könyveknek a címeit, amelyek Jézus
társaságának jubileumi évében fognak megjelenni.
De a figyelmet ezekre itt felhívjuk. Természetesen
az olvasó e szerzőknek minden megállapítását nem
teheti magáévá; műveik mégis általában véve he
lyesen tolmácsolják Szent Ignácot.

Direetorium in Exercitia Spiritualla. Mint függe
lék megtalálhatő: Exercitia Spiritualla S. P. Ignatii
de L. Versio litberalis ex autographo hísp., notis
illustrata, auetore R. P. Roothaan S. J. Regensburg,
1922, Pustet.

Csávossy Elemér S. J.: Manréza iskolájában,
Korda. (1940 második felében jelenik meg. Ugyane
szerző értékes szövegmagyarázatokat hoz lelki
gyakorlatos elmélkedéseiben. A három kötet címe:
örök igazságok, A nagy király nyomdokain, Kereszt
és feltámadás. Korda.]

Csávossy Elemér S. J.: Imádság és elmélkedés,
Korda. [Kitűnöen megmagyarázza Szent Ignác összes
ima- és elmélkedő módszereit, melyekről a Lelki
gyakorlatos Könyvben szó van.]

Czapik Gyula: A lelkigyakorlatok, különös te
kintettel a homiletikára, Budapest, 1924, liA Szív".

Jablonkay Gábor S. J.: Loyolai Szent Ignác
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élete és műve, III. rész, 10 fejezet, Budapest, 1921,
Pallas.

Böminghaus S. J.: Aszese der Ignatíaníschen
Exercitien, Freiburg, Herder.

Harasser S. J.: Exercitienleitung, 2 B. Innsbruck,
1923, Tyrolia.

Humme1auer S. J.: Die Exercitien des hl. Igna
tius. Aus lateinischem übersetzt von Schmied S. J.,
Saarbrücken 1938, Saarbrücker Verlag.

Meschler S. J.: Das Exercitienbuch des hl. Igna
tius, Érster Band: Text und Erklarung, Freiburg,
1928, Herder.

Stráter S. J.: Der Geist der Ignatianischen Exer
citien, Freiburg, Herder.

Sierp S. J.: Hochschule der Gottesliebe 3 B. Wa
rendorf, 1935-36, Schnellsche Verlagsbuchhand
lung (A kitűnő szővegmag'yarázat mellett a nagy
lelkigyakorlatok összes elmélkedéseit is kidolgozva
adia.].

Brou S. J.: Saint Ignace maitre d'oraison, Paris,
1925, Spes.

Brou S. J.: La Spiritualité de Saint Ignace, Pa
ris, 1925, Spes.

Nonell S. J.: Analyse des Exercises de Saint
Ignace de L. Bruges, 1924, Bayaert.

Nonell S. J.: Études sur les textes des Exercises,
Enghien, 1922.

Peeters S. J.: Vers l'union divine, Bruges, Bayaert.
Watrigant S. J.: Collection de la Bibliothéque

des Exercíses,
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II. RÉSZ

A LELKIGYAKORLATOS KÖNYV!

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK (ANNOTÁCI6K)

az alant következ6 lelkigyakorlatok
némi megértésére és arra a célra,
hogy segítséget találjon bennük mind
az, aki a lelkigyakorlatokat adja,
mind az, aki azokat végzi.

A Igy. célja, Első megjegyzés: Lelkigyakorlat neve
mibenléte

alatt értjük a lelkiismeretvizsgálás,
elmélkedés, szemlélődés, szóbeli és elmebeli ima
és egyéb lelki tevékenység minden módját, amint
azt később kifejtjűk. Mert amiként a sétálás, menés
és futás testgyakorlat, ugyanúgy lelkigyakorlatnak
mondható minden tevékenység, amely a lelket
felkészíti és alkalmassá teszi arra, hogyeltávolítsa
magából minden rendetlen hajlamát, és miután azo
kat eltávolította, keresse és megtalálja Isten aka
ratát életének örök üdvére irányuló elrendezésében.

1 Ebben a részben mindazt, amit a fordító fűzött Szent
Ignác művéhez, apró vastag betűkkel, ill. a szővegben záró
jelbe tett dőlt írással hozzuk. A többi a szent szerzőtöl van.
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Hogr.~" .Imél. Második megjegyzés: Aki másnak az
k.dJunk l I 'lk d' I ' l" d 'e me e es vagy a szem e o es anya-
gát és módját előadja, hűen beszélje el a történetet,
amelyről ebben a szemlélődésben vagy elmélkedés
ben szó lesz, mégpedig úgy, hogy annak csak főbb

pontjain haladjon át röviden és nagy vonásokban:
mert az elmélkedő, aki a történetet úgy veszi, ahogy
az megtőrtént. s azon maga gondolkodik és így talál
valamit, ami a történetet kicsit jobban megvilágítja
vagy megérzékelteti (történjék ez akár saját gondol
kodása által, akár azáltal, hogy értelmét isteni erő

világítja meg), nagyobb lelki hasznot húz belőle és
több élvezetet talál benne, mint ha a lelkigyakorlat
vezetője hosszan fejtegette és bőven adta volna elő

a történet értelmét; mert nem a sok tudástól lakik
jól és elégül ki a lélek, hanem ha a dolgokat ben
sőleg ízleli és érzékeli,
L.lki magatar. Harmadik megjegyzés: Minthogy az
tósunk Ist.nn.1 összes következő lelkigyakorlatoknál az
...mbe" , t l' 'k 't' h l' ker e mi teve enysege IS aszná JU ,

mialatt gondolkodunk, s az akarati tevékenysé
get is, mialatt magunkban érzelmeket keltünk fel,
ügyeljünk arra, hogy akaratunk foglalkoztatásánál,
mikor szóbelileg vagy elménkben Istennel, a mi
Urunkkal vagy szentjeivel beszélgetünk, részünkről

nagyobb tiszteletadás kívánatos, mint mikor értel
münket a dolgok megértésére használjuk.
A Igy. beo..• Negyedik megjegyzés: Bár a követ
tÓla él tartama kező lelkigyakorlatok négy hétre van-
nak osztva, h:ogy megfeleljenek a négy résznek,
amelyre a gyakorlatok oszlanak, t. i. az első rész
nek, amely szemlélődés és elmélkedés a bűnről, a
másodiknak, amely Krisztus Urunk élete virág
vasárnapig bezárólag, a harmadiknak, amely Krisz
tus Urunk szenvedése, a negyediknek, amely a fel-
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támadás és a mennybemenetel, hozzávéve a három
imamódot, - mégsem kell ezt úgy értelmeznünk,
hogy minden hét szükségkép hét vagy nyolc nap
ból áll. Mert megesik, hogy egyesek lassabban érik
el az első héten azt, amit keresnek, t. i. a töredel
met, a bánatot és a könnyeket bűneik felett; ugyan
úgy egyesek serényebbek, mint mások, és a kűlön

böző szellemek egyeseket jobban megpróbálnak és.
megdolgoznak. mint másokat: azért szükséges a he
tet némelykor rövidebbre, máskor hosszabbra venni.
Ugyanez áll a többi hétről is, keresve mindíg az
elérendő célt a kijelölt anyag szerint. Mindazon
által többé-kevésbbé harminc nap alatt fejezzük be
az egész lelkigyakorlatot.

A gyakorlatozó ötödik megjegyzés: Annak, aki a lelki-
lelki beállított- ~ k 1 t t . ki 'l' h ' 1Bága l>ya or a o veSZI, rva o asznara esz,

ha nagy lélekkel és Teremtője s Ura
iránti bőkezűséggel lép abba, felajánlva neki min
den akarását és szabadságát, hogy isteni Föl
sége mind személye, mind pedig mindene felett,
amivel csak bír, legszentebb akarata szerint ren
delkezzék.

LelkiismereteB Hatodik megjegyzés: Ha a gyarkorla
pontossóg tok vezetőjének az a benyomása, hogy
a lelkigyakorlatozóban nem támadnak lelki megmoz
dulások, mint pl. vigasz vagy vigasztalanság, "agy
nem dolgozzák őt különböző szellemek, akkor ala
posan kérdezze ki a gyakorlatokra vonatkozólag,
vajjon meghatározott időben és hogyan végzi azo
kat; úgyszintén a kiegészítő utasításokra vonatko
zólag, vajjon tartja-e gondosan azokat, beszámolót
kérve egyenkint mindezekről. (A vigaszról és vi
gasztalanságról alant lesz szó a 128. oldalon, a ki
egészítő utasításokról pedig a 56. oldalon.)
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A 'irr:és~en Hetedik megjegyzés: Ha a gyakorla
j~=ágs g s tok vezetője azt látja, hogy a gyakor
latozó levert és kísértésben van, ne viselkedjék vele
szemben keményen, sem pedig szigorúan, hanem le
gyen iránta nyájas és szelíd, öntsön bele lelket és
erőt a hátralévő időre és tárja fel előtte az emberi
term.észet ellenségének csalárdságait és hasson oda,
hogy felkészüljön és magát fogékonnyá tegye az el
jövendő vigasztalásra.
L~vertség és Nyolcadik megjegyzés: A gyakorlatok
vIgasztalás t ... ..k . l t J. tveze Ole a szu seg e szermt, ame-
lyet észrevesz a gyakorlatózóban. a levertség
vagy az ellenség csalárdsága, akár pedig a vigaszta
lás tekintetében, megmagyarázhatja neki az első
és a második hétnek a különböző szellemek meg
ismerésére vonatkozó szabályait, amelyek alant a
128. és a 133. oldalon találhatók.
Durv~ ~ísérté- Kilencedik megjegyzés: Űgyelnünk kell
sek Idején kö tk" h g k l t .a ove ezore: a a ya or a ozo,
aki az első hét gyakorlatait végzi, a lelki dolgok
ban még nem jártas és durva s nyilvánvaló kísérté
sek zaklatják, amelyek mintegy szeme elé tárják
Isten, a mi Urunk szolgálatában való előhaladásá

nak akadályait, pl. a fáradalmakat, a szégyent és a
félelmet a világias tisztelet miatt és így tovább, a
gyakorlatok vezetője ne közölje vele a második
hétnek a szellemek megismerésére vonatkozó sza
bályait; mert amennyire hasznára lesznek az első

hét szabályai, annyira fognak neki ártani a máso
dik hété, mégpedig azért, mert tárgyuk sokkal fí
nomabb és sokkal magasabb, semhogy meg tudná
azt érteni.
KIsérlés a já- Tizedik megjegyzés: Ha a gyakorla-
nak látszata k t ... t " h
alall to veze Ole az veszi eszre, ogy a
gyakorlatozót a jónak látszata alatt éri támadás
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és kísértés, akkor helyénvaló, ha vele a már emlí
tett második hét szabályairól is beszélget j mert az
emberi természet ellensége kőzönségesen akkor kí
sérti az embert inkább a jónak látszata alatt, ami
kor már a megvilágosítás útján halad, ami a máso
dik hét gyakorlatainak felel meg, és nem annyira
akkor, mikor a tisztulás útján van,ami az első hét
gyakorlatainak felel meg.

Tedd egészen, Tizenegyedik megjegyzés: Aki az első
amil le...1I héten veszí a gyakorlatokat, annak
nagy hasznára lesz, ha semmit sem tud arról,
mit fog csinálni a második héten: hanem ha az
első héten úgy dolgozik annak megtalálásán, amit
keres, mintha a második héttől már semmit sem
várna.

Hú.ég é. kilar· Tizenkettedik megjegyzés: A gyakor
lá. latok vezetője sokat figyelmeztesse
a gyakorlatozót, hogy amiként a naponkinti öt el
mélkedés vagy szemlélődés mindegyikében egy tel
jes órán át kitart, ugyanúgy mindíg eléri majd,
hogy lelke nyugodt lesz abban a tudatban, hogy a
gyakorlatban egy teljes órát, sőt inkább többet, mint
kevesebbet töltött el. Mert az ellenség' nem kis
mértékben azon szokott fáradozni, hogy megrövi
díttesse velünk a szemlélődés, az elmélkedés vagy
az ima óráját.

Türelem é. h6· Tizenharmadik megjegyzés: Hasonlóké
lie..ég pen megfigyelésre rnéltó, hogy amint
könnyű és nem fárasztó a vigasztalás idején a szem
lélődésben egy teljes órán át kitartanunk, ugyan
úgy nagyon nehéz azt kitöltenünk a vigasztalanság

, Szent Ignác az ördögöt rendszerint egyszerűen ellen
ségnek nevezi.
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s levertség idején. Amiért is a gyakorlatozó, hogy
a vigasztalanság ellen küzdjön és a kísértéseket le
győzze, toldja meg a teljes órát mindíg valamivel,
hogy így necsak azt szokja meg, hogy az ellenség
nek ellenáll, hanem hogy azt le is teríti.

B" I é ékl Tizennegyedik megjegyzés: A gyakorla-
o cs m rs et t k tői f' l t kO veze 0Je Igye mez esse agya or-

latozöt, ha az vigasztalásban és nagy buzgalommal
halad előre, hogy se ígéretet, se pedig fogadalmat
ne tegyen meggondolatlanul és elsietve; és minél
inkább úgy ismeri a gyakorlatozót, hogy állhatatlan
természetü, annál inkább kell erre figyelmeztetnie
és intenie. Mert ha buzdíthatunk is valakit jogosan
arra, hogy szerzetbe lépjen, :.- értve szerzet alatt
olyan társulatot, melynek tagjai engedelmességi,
szegénységi és tisztasági fogadalmat tesznek - és
ámbár a jócselekedet, amely fogadalomból törté
nik, érdemszerzöbb annál, amelyet fogadalom nél
kül teszünk, mégis nagyon figyelembe kell vennünk
az illetőnek sajátos életkörülményeit és egészséget
és azt, hogy mennyi segítségre és nehézségre szá
míthat annak a dolognak betöltésében, amelyet
ígérni szeretne.
A.I,ten múkö· Tizenötödik megjegyzés: A gyakorla-
dése a lélek- t k tői b dít k lben O veze 0Je ne uz 1 sa a gya or a-
tozót inkább a szegénységre és annak megigéré
sére, mint annak ellenkezőjére, se pedig az egyik
életmódra vagy életpályára inkább, mint a másikra;
mert bár a lelkigyakorlatokon kívül megengedetten
és érdemszerző módon buzdíthatunk mindenkit, aki
valószínűleg alkalmas arra, hogy az önmegtartóz
tató életet, szűzességet, szerzetesi életet és az
evangéliumi tökéletesség bármely formáját vá
lassza: mégis ezeknek a lelkigyakorlatoknak ide
jén megfelelőbb és sokkal jobb, ha az ember maga
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keresi az isteni akaratot, hogy így a Teremtő és az
Úr maga közölje magát a szolgélatára kész lélekkel,
magához vonva őt szeretetére és dicsőítésére, és
rávezetve arra az útra, amelyen ezentúl neki job
ban szelgálhat. Amiért is a lelkigyakorlatok veze
tője ne forduljon és ne hajoljon se az egyik, se a
másik oldalra, hanem a mérleg nyelvéhez hasonlóan
tartsa magát középen és engedje, hogya Teremtő

a teremtménnyel és a teremtmény Teremtőjével és
Urával közvetlenül érintkezzék.
F.lké_szülé'.ü~~ Tizenhatodik megjegyzés: Ebből a cél-
é. ko...muko- ból tudniillik h T tö .elé.ünk ' o , 11 1 'ogy a erem oes az Ur
biztosabban működjék teremtményében, nagyon
megfelelő, - ha esetleg ez a lélek rendetlenül ra
gaszkodnék és vonzödnék valamely dologhoz
hogy teljes erejével magát arra bírni iparkodjék,
hogy épp az ellenkezőjét akarja annak, amihez ren
detlenül ragaszkodik; ha pl. arra, hajlanék, hogy
valamely állást vagy javadaimat keressen és meg
tartson, nem Isten, a mi Urunk tiszteletére és di
csőségére és nem is a lelkek üdvére, hanem saját
maga előnyére és földi hasznára, akkor hosszasan
kitartva az imában és egyéb lelkigyakorlatokban,
az ellenkezőre kell magát hangolnia. kérve Istentől,

a rni Urunktól épp ezt az ellenkezőt, t. L, hogy
ne akarja többé ezt a hivatalt vagy javadaimat vagy
akármi mást, hacsak az isteni Fölség lelkének kí
vánságait nem rendezte előbb és nem változtatta
meg első hajlamát úgy, hogy az az ok, amelyért
kívánja vagy megtartja az egyiket vagy a másikat,
egyedül az isteni Fölség szolgálata, tisztelete és
dicsősége legyen.
A ....té. Tizenhetedik megjegyzés: A lelkigya
"ühég.ss'g. korlatok vezetőjének nagy hasznára
lesz, ha pontosan tudomást szerez - természete-
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sen nem abból a szándékból, hogy a lelkigyakorla
tozó gondolatait és bűneit kifürkéssze és kituda
kolja - a gyakorlatozó kűlönféle lelki megmozdu
lásairól és gondolatairól, melyeket a különböző szel
lemek benne támasztanak; mert csakis így tud majd
neki, kisebb vagy, nagyobb előmenetele szerint, né
hány oly lelkigyakorlatot adni, amely alkalmas és
megfelel az így befolyásolt lélek szűkségletének,

Különböz6 rö- Tizennyolcadik megjegyzés: Ezeket a
vidit." 1.lki- lelkigyakorlatokat annak megfelelően
gyakorlatok •

alkalmazzuk, hogy milyen az álla-
pota, vagyis a kora, tudása és tehetsége annak,
aki azokat venni akarja; nehogy tanulatlan és
gyönge képességű embernek olyan dolgokat ad
junk, amelyeket könnyen nem viselhet el és ame
lyekből hasznot nem meríthet. Hasonlóképen a
szerint, hogy kiki mennyit akar tenni, azt kell ad
nunk mindegyiknek, amiben több segítséget és elő

menetelt talál. Igy aki csak annyi segítséget óhajt,
hogy valamelyes lelki oktatásban részesüljön és
lelkét bizonyos fokig megelégedetté tegye, annak
kifejthetjük a részleges s azután az általános lelki
ismeretvizsgálatot (38., ill. 40. oldal), meg az ima
módot a parancsolatok, bűnök, stb. fölött, amely
irnamód szerint reggelenkint imádkozzék félóráig
(102. oldal), ajánlva egyúttal, hogy minden nyolcadik
napon gyónja meg bűneit és ha teheti, minden tizen
ötödik napon áldozzék, sőt mi több, minden nyol
cadik napon is, ha erre benső indítást érez.' Ez az
eljárás megfelelőbb a kevésbbé képzetteknél és
tanulatlanoknál, amikor is nekik mindenegyes pa-

1 Az Egyház mai gyakorlata szerint többször, akár
naponkint is mehet áldozni az, aki ezt jó szándékból
teszi és nincs halálos bűnben,
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rancsot meg kell magyaráznunk; ugyanez áll a
halálos bűnökről, az Egyház parancsairól, az öt
érzékről és az irgalmasság cselekedeteiről.

Hasonlóképen, ha a lelkigyakorlatok vezetője azt
látja, hogy a gyakorlatozó gyenge egészségű vagy
kevés természetes adománnyal bír, akitől tehát nem
lehet sok eredményt várni, megfelelőbb, ha a köny
nyehh gyakorlatokból ad neki néhányat, míg bűnei

nek gyónását el nem végzi; ezután adja neki
elő a lelkiismerebvizsgálás néhány módlát és vezesse
rá az eddiginél gyakoribb gyónásra, hogy megtartsa
magát abban a jóban, amelyet elnyert. Ne menjen
be azonban a választás anyagába vagy bármely más
gyakorlatba, amely az első héten kívül esik, főleg

akkor, ha másoknál tőbb lelki hasznot remélhet és
úgysem jut idő mindenre,
Hó,i ',,'kígya- Tizenkilencedik megjegyzés: Akit nyil
korlatok vános hivatala vagy kötelességszerű

ügyei lekötnek, és képzett vagy tehetséges ember s
gyakorlatokra naponkint csak egy vagy félórái
szakíthat, annak röviden adja le (t. i. a lelkigyakor
latok vezetője) az ember teremtésének célját, hasonló
képen beszélhet neki egy félórán át a részleges, majd
utána az általános lelkiismeretvizsgálatrólés arról
is, miképen kell gyónnia és szentáldozáshoz járul
nia. Azután három napon át minden reggel egy órán
át végezzen elmélkedést az első, második, harmadik
bűnről (47. oldal), majd további három napon át
elmélkedjék ugyanabban az órában saját bűneinek

sorozatáról (50. oldal), ezután ismét három napon
át s ugyanabban az órában tartson elmélkedést a
büntetésről, mely a bűnért jár (53. oldal). Mind e
három elmélkedésnél le kell neki adnia a tíz ki
egészítő utasítást (56. oldal). Krisztus Urunk életé
nek titkait illetőleg azt a sorrendet kövesse, amely
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alant részletesen ki van fejtve ugyanazoknál a gya
korlatoknál.
19y. a , .. lj... Huszadik megjegyzés: Aki nincs akadá-
magányban lÓ' I 't kí ,. h . 1-
annak ..16ny..; yozva es az vanja, ogy anny! e 0-

haladást tegyen, amennyit csak tehet, annak az
egész lelkigyakorlatot kell adnunk abban a sorrend
ben, amelyben itt következik. Ebben közőnségesen

annál inkább halad majd valaki, minél inkább el
különíti magát minden barátjától s ismerősétől és
mentesíti magát minden földi gondtól; például az
által, hogy rendes lakását elhagyja és más házat
vagy más szobát választ, hogy ott a lehető leg
elvonultabban élhessen úgy, hogy módjában álljon
tetszése szerint szentmisére és vecsernyére menni,
annak félelme nélkül, hogy ebben ismerősei akadá-
lyozni fogják. .

Ebből a magánybavonulásból három előny szár
mazik a sok egyéb előny közül:

Először: megválva sok barátjától és ismerősétől

és hasonlóképen sok elintézetlen ügyétől azért,
hogy Istennek, a mi Urunknak szelgáljon és őt di
csőítse, isteni Fölsége előtt nem csekély érdemet
szerez.

Másodszor: minthogy annak gondolata és figyel
me, aki így elkülöníti magát, nem oszlik meg sok
dolog között, hanem gondját csak egy dologra irá
nyítja, t. i. Teremtője szolgálatára és lelke előmene

telére, szabadabban használhatja fel természetes te
hetségeit annak szorgalmas keresésére, amit annyira
óhajt.

Harmadszor: Minél inkább egyedül van lelkünk
és minél jobban elkülönül mindentöl, annál alkalma-
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sabb lesz arra, hogy Teremtőjéhez és Urához köze
ledjék és őt elérje j és minél inkább eléri így őt,

annál jobban előkészül az ő isteni és legfőbb jó
sága kegyelmeinek és adományainak befogadására.
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LELKIGYAKORLATOK

hogy az ember önmag6t legy6zze 9S
életét rendezze a nélkül, hogy el.
hat6roz6st tenne b6rmi olyan hajlam
b61, mely rendezetlen.

Egy magától értetődő megjegyzés. Hogy mind a

gyakorlatok vezetője, mind pedig a gyakorlatozó

egymást jobban támogassa és jobban haladjon, föl
kell tételeznünk. hogy minden jó kereszténynek

készebbnek kell lennie arra, hogy felebarátjának ál

lítását jól értelmezze. mintsem azt elítélje. Ha pedig

nem tudná azt jóra magyarázni, kérdezze meg őt,

hogyan érti i és ha helytelenül értené. igazítsa helyre

szeretettel. És ha ez nem elegendő, tegyen meg min

den lehetőt, hogy felebarátja helyesen megértve állí

tását, azt jóra magyarázza.'

1 Szent Ignác ezt a megjegyzést késöbb fűzte lelki
gyakorlatához. Okot erre valószínűleg az a sok félre
értés és rosszramagyarázás szolgáltatott, mely lelkigya
korlatai! kezdetben érte.
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ELSO KlT

KIIHDULÓELV ÉS ALAPIGAZSÁGI

Az ember azért van teremtve, hogy Istent, a mi
Urunkat dicsérje, tisztelje és szolgálion neki, és ez
által lelkét űdvőzítse: és minden egyéb a föld szinén
az emberért van teremtve és azért, hogy segitse
ama cél elérésében, amelyre teremtve van. Ebből

következik, hogy az embernek ezeket annyiban kell
használnia, amennyiben céljának elérésében segítik
és annyiban kell ezektől megválnia, amennyiben aka
dályozzák abban.

Amiért is szűkséges, hogy közömbösekké tegyük
magunkat az összes teremtménnyel szemben [ameny
nyiben ez még szabad választásunkra van bízva és
nincs megtiltva], annyira, hogy a magunk részéről

ne akarjuk inkább az egészséget, mint a betegsé
get, a gazdagságot inkább, mint a szegénységet, a
tiszteletet inkább, mint a gyalázatot, a hosszú életet
inkább, mint a rövidet, és igy következetesen min
den dologban egyedül azt kívánva és választva, ami
jobban segít a célra, amelyre teremtve vagyunk.

A RÉSZLEGES ÉS HAPONKIHTI LELKIISMERETVIZSGÁLÁS

h6rom id6pontot és kétszeri önvizsg6
latot ölel fel.

Első időpont a reggel. Mihelyt fölkelünk, föl kell
tennünk magunkban, hogy gondosan óvakodni fogunk
attól a kűlőnős bűntől vagy hibától, amelyből szaba
dulni és megjavulni akarunk.

1 Röviden "fundamentumnak" szokás nevezni.
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Második időpont a főétkezés után van.' Először

kérnünk kell Istentől, a mi Urunktól azt, amit
akarunk, t. i. a kegyelmet, hogy visszaemlékezzünk,
hányszor követtiílk el azt a különös bűnt vagy hibát
és hogya jövőben megjavuljunk. Utána végezzük el
az első vizsgálatot, számonkérve önmagunktól azt a
megjelölt és különös hibát, amelyből szabadulni és
megjavulni akarunk, úgy hogy végigmegyünk minden
órán vagy napszakaszon, kezdve a felkelés órájától
egészen a jelen vizsgálat órájáig és pillanatáig, s
tegyünk annyi pontot a g betű els ö vonalára, ahány
szor elkövettük a szóban forgó bűntvagy hibát.' M.ajd
tegyünk újra elhatározást, hogy a másik vizsgálatig,
amelyet vég,ezni fogunk, megjavulunk.

Harmadik időpont vacsora után van. A második
önvizsgálat ugyanígy történik, áthaladva az összes
órákon, kezdve az első vizsgálattól egészen a jelen
másodíkigjés tegyünk ugyanazon g betű második
vonalára annyi pontot, ahányszor azt a különös bűnt

vagy hibát elkövettük.
Következik négy kiegészítő utasítás, melynek

célja, hogy segítségükkel hamarább kiirtsuk azt a
kűlönős hibát vagy bűnt.

Első utasítás. Valahányszor ebbe a részleges
bűnbe vagy hibába esünk, mindannyiszor tegyük
kezünket mellünkre, bánkódva, hogy elbuktunk; ezt

l Szent Ignác idejében 10 óra tájban volt délelőtt.

Mostani viszonyaink szerint a második időpontot tehát
közvetlen ebéd előttre tehetjük.

2 Szent Ignác egy-egy napra 2 vonalat húzott: az egyik
a reggeli, a másik az esteli vizsgálat eredményének
a jegyzésére szolgált. A betű, mely az egyes napokat
is jelölte, mindíg a kiirtandó hiba kezdőbetűje volt.
(Jelen esetben g = gula, torkosság.) Természetesen akár
milyen más jelzés és módszer megfelel a célnak.
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könnyen meg tehetjük mások jelenlétében is a nélkül,
hogy észrevennék, hogy mit teszünk.

Második utasítás. Minthogy az ábra első vonala
az első vizsgálatot jelzi, a második a másodikat,
nézzük meg este, van-e javulás az első vonaltól a
másodikig. azaz az első vizsgálattól a második vizs
gálatig.

Harmadik utasítás. HasonIítsuk össze a második
napot az elsővel, vagyis, a mai nap két vizsgálatát
a megelőző nap két vizsgálatával és nézzük meg,
vajjon az egyik naptól a másodikig [avultunk-e.'

Negyedik utasítás. HasonIítsuk össze az egyik
hetet a másikkal is, és nézzük meg, vajjon többet
javultunk-e ezen a héten, mint az előzön.

Jegyzet. A nagy G betű jelzi a vasárnapot, a követ
kező kis g betű a hétfőt, a harmadik g betű a keddet és
így tovább.

c; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::

g ~:::::::::::::::::~::::::::::::::----

g ----------::.:: .:~:: :~----'.'.------ --~~ ~~~~ ~~-
------------_ .. _-------------------g -------------------_. ----------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - -
g '-- -------- --- -----------------
g --------------------------_.
g ----------- -------------

ÁLTALÁNOS LELKIISMERETVIZSGÁLÁS

hogy bűneinktől megtisztuljunk és jobban gyónjunk.
Feltételezem, hogy háromféle gondolat lehet

1 Szent Ignác fenti eredeti ábraján a vonalak a hét vége
felé valószínűleg éppen azért rövidülnek, hogy ez a javu
lásra fi!!yelmeztessen.
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bennem: az eg,észen saját gondolatom, amely pusztán
szabad elhatározásomtől és akaratomtól függ, és két
másik gondolat, amely kívülről jőn belém, mégpedig
az egyik, amely a jó szellemtől, és a másik, amely
a gonosz szellemtől származik.

A GONDOLATRÓL

Kétféle módon lehet érdemet szeréznem a kívül
ről jövő rossz gondolat alkalmával.

Előszőr: ha p. o. az a gondolat támad bennem,
hogy halálos bűnt kövessek el, s én mindjárt ellen
állok neki és az legyőzőtten távozik.

Másodszor: Ha ugyanaz a rossz gondolat támad
bennem, és én annak ellenállok és az ismételten
visszatér, és én mindaddig ellene szegülök, míg az
legyőzötterr távozik: ez a második mód érdemszer
zöbb, mint az első.

Bocsánatosan vétkezik valaki, ha ugyanaz a halá
los bűnre kís,értőgondolata támad, és odafigyel,
benne kissé időzikvagy belöle csekély érzéki gyönyört
merít,' vagy ha hanyagságot követ el ilyen gondolat
elűzéseben.

Halálosan vétkeznikétféleképen lehet:
Előszőr: mikor az ember a rossz gondolatba bele

egyezik, hogy később ennek megíelelöen cselekedjék,
vagy hogy a szerínt cselekedne, ha az médjában
lenne.

Másodszor: halálosan vétkezni úgy lehet, ha az
ember már tettel is elköveti azt a bűnt j és ez három
oknál fogva súlyosabb: elöszőr huzamosabb tartama
miatt, másodszor az erősebb akarati tevékenység

l Természetesen nem egészen szándékosan, ami az
alábbiakból is világos.
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miatt, harmadszor mindkét személynek nagyobb kára
miatt.'

A SZÓRÓL

Nem szabad esküdnünk sem a Teremtőre, sem a
teremtményre, kivéve igaz ügyben, szüks1ég esetéri
és kellő tisztelettel. Szükségesnek tartom az esküt
akkor, amikor nem akármilyen igazságot állítunk eskü
vel, hanem olyan igazságot, amely jelentőséggel bír
akár a lélekre, akár a testre, akár az anyagi javakra
vonatkozólag. A kellő tisztelet alatt pedig azt értem,
hogy amikor az ember a Teremtő és az Úr nevét
említi, a neki járó tiszteletet és hódolatot figyelembe
vegye és azt meg is adja.

Megjegyzés: Bár a hiábavaló esküvel súlyosab
ban vétkezünk, ha a Teremtőre, mintha a teremt
ményre esküszünk, mégis megfelelő módon, azaz
igaz ügyben, szűkség esetén és kellő tisztelettel
nehezebb teremtményre esküdnünk, mint a Ter em
tőre, a következő okok miatt:

Először. ha teremtményre szándékozunk es
küdni, az eskütételben, mikor meg akarjuk nevezni
a teremtményt (ez a teremtmény vagy az a körül
mény, hogy teremtményre akarunk esküdni), nem
tesz bennünket annyira figyeLmese~é és óvatosakká.
hogy igazat mondjunk, vagy hogy csak szükségből

erősítsük azt meg esküvel, mintha minden dolog Urát
és Teremtőjét szándékezzuk említeni.

Másodszor. mikor a teremtményre esküszünk,
nem oly könnyű hódolatot és tiszteletet tanúsíta
nunk a Teremtő iránt, mintha a Teremtőre és az
Úrra esküszünk és az ő szent nevét említjük. Mert

1 Ha t. i. ez a tett mással történik.
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a szándék, hogy Istent, ill mi Urunkat nevezzük meg,
nagyobb tiszteletre és hódolatra hangol, mintha csak
a teremtményt akarjuk említeni. Amiért is inkább
a tökéleteseknek van megengedve, hogy a teremt
ményre esküdjenek, mint a tökéletleneknek; a töké
letesek ugyanis folytonos szemlélődéseik és értelmi
megvilágosításaik miatt inkább szoktak azon gon
dolkodni, elmélkedni és szemlélödni, hogy Isten, a
mi Urunk lényege, jelenléte és hatalma által jelen
van mindenegyes teremtményben; márpedig ekként,
ha a teremtményre esküsznek, alkalmasabbak és
felkészültebbek arra, hogy Teremtőjük és Uruk
iránt tiszteletet és hódolatot tanúsítsanak, mint a
tökéletlenek.

Harmadszor, mert a teremtményekre való foly
tonos esküvéseknél a tökéletleneknél jobban kell
tartanunk bálványimádástól, mint a tökéleteseknél.

Hiábavaló szót ne mondjunk: ilyennek azt a szőt

tartom, amely sem nekem, sem másnak nem hasz
nál és nem is fakad ebből a szándékból. Ha tehát
valaki olyan dolgokról beszél, amelyek hasznosak,
vagy pedig a beszéd azzal a szándékkal történik,
hogy használjon saját vagy más lelkének, a testnek
vagy a földi javaknak, úgy a szó sohasem hiábavaló;
de még akkor sem, ha valaki olyan dolgokról beszél,
amelyek nem tartoznak a foglalkozásához vagy ál
lapotához, mint például a szerzetes háborúról vagy
kereskedelmi ügyletekről beszél. Tehát mindenben,
amit mondunk, érdemünk van, ha beszédünk jó cél
ból történik, bűnünk, ha rossz célra irányítj uk azt
vagy hiábavalóságokról beszélünk.

Semmit sem szabad mondanom, ami más jó hír
nevét csorbítja vagy meghurcoljai mert ha felfedem
halálos bűnét, amely nem nyilvános, halálosan vét
kezem; ha pedig bocsánatos bünét mondom el,
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bocsánatosan vétkezem; ha meg valami hibáját tárom
fel,' akkor saját hibámat árulom el. Ha azonban
a szándék tisztességes, más bűnéről vagy hibájáról
két esetben lehet beszélnem :

Először: ha a bűn nyilvános, mint például a nyil
vánosan bűnös nőé, vagy ha a törvényszéken el
ítélt bűntényről vagy valakinek oly nyilvános tév
tanáról van szó, amellyel megfertőzi azoknak lelkét,
akikkel érintkezésbe jut.

Másodszor: mikor másnak a titkos hibáját fel
tárjuk valakinek, hogy segitse és felemelje azt, aki
a bűnben van, ha ugyan józanul feltehetjük és remél
hetjük, hogy az illető segíthet rajta.

A CSELEKEDETEKROL

Ha cselekedeteink tárgyául Isten tízparancsolatát.
az Egyház parancsait és az elöljáróság intézkedéseit
vesszük fel, akkor azt mondhatjuk, hogy mindaz,
ami e három csoportnak akármelyike ellen történik,
kisebb vagy nagyobb bűn a dolog kisebb vagy na
gyobb fontossága szerint, Az elöljáróság intézkedései
alatt értem például a keresztes bullákat és az egyéb
búcsúkat, mint aminöket a lelki béke megnyerésére
szoktak azoknak adni, kik meggyóntak és az Oltári
szentséget magukhoz vették. Mert nem csekély bűn

az, ha okot szolgáltatunk, hogy valaki elöljáróink
ilyen jámbor buzdításai és intézkedései ellen csele
kedjék, vagy ha önmagunk cselekszünk azok ellen.

, T. i. olyan hibáját, ami még nem is bocsánatos bűn.
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AZ ÁLTALÁNOS LELKIISMERETVIZSGÁLAT MÓDJA

öt pontot ölel fel.

Első pont. Adjunk hálát Istennek, a mi Urunk
nak a kapott jótéteményekért.

Második pont. Kérjünk kegyelmet, hogy megis
merjük bűneinket és azokat kiirtsuk.

Harmadik pont. Kérjünk számot lelkűnktöl, 
kezdve ezt a felkelés órájától egészen a jelen lelki
ismeretvizsgálásig úgy, hogy végigmegyünk az összes
órákon vagy napszakokon, mégpedig először a gon
dolatokról, azután a szavakról és végül a cseleke
detekről ugyanolyan rendben, mint azt a részleges
lelkiismeretvizsgálásnál már említettük.

Negyedik pont. Kérjünk bocsánatot Istentől, a
mi Urunktól a hibákért.

ötödik pont. Tegyük fel javulásunkat az ő ke
gyelmével. Miatyánk.

ÁLTALÁNOS GYÓNÁS ÉS SZENTÁLDOZÁS

Az általános gyónás annál, aki azt önként óhajtja
végezni' ez alkalommal (t. i. a lelki~yakorlatok ide
jén) a sok kőzül különösen három hasznot jelent:

Először: Habár az, aki minden évben gyónik,
nem köteles általános gyónást végezni, mégis ha el
végzi azt, többet halad előre és nagyobb az érdeme
a nagyobb bánat miatt, melyet egész életének min
den bűne és rosszasága miatt érez.

Másodszor: Minthogy a lelkigyakorlatok idején
mélyebben ismerjük meg a bűnöket és azok gonosz-

1 T. i. nem azért, mert elöbbi gyónásai nem voltak
valamely okból jók.
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ságát mint máskor, amikor nem adjuk át magunkat
ennyire a benső élet munkájának, azért most azok
nak nagyobb ismeretére és bánatára teszünk szert,
és így több lelki hasznot és érdemet nyerünk, mint
eddig.

Harmadszor: Mivel jobban gyóntunk és jobban
fel vagyunk készülve, alkalmasabbak és felkészül
tebbek vagyunk az Oltáriszentség fogadására is,
amelynek vétele nemcsak abban segít, hogy bűnbe
ne essünk, hanem abban is, hogy a kegyelem növe
kedésében megmaradjunk.

Ez az általános gyónás legmegíelelöbben közvet
lenül az első hét gyakorlatai után történik.
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-,-------------------
AZ ELSO GYAKORLAT

elmélkedés a h6rom lelki tehetséggel
az els6, m6sodik és harmadik bún
fölött.

Az előkészítő ima és két előgyakorlatután három
főpontot és egy imabeszélgetést tartalmaz.

Az előkészítő íma az, hogy kérjek kegyelmet
Istentől, a mí Urunktól, hogy minden szándékom,
elhatározásom és külső cselekvésem tisztán az ő

isteni Fölségének szelgálatára és dicsőítésére irá
nyuljon.

Első előgyakorlat: A helyzetkép alakítása a
hely elképzelésével.

Itt meg kell jegyeznünk, hogy a látható dolgokról
történő szemlélődésben vagy elmélkedésben, mint
amikor például Krisztus Urunkról, aki szemmel lát
ható, szemlélődünk, a helyzetkép alakítása abban
áll, hogy a képzelőtehetség látásával nézem a ki
terjedt helyet, ahol az a dolog található, amelyről

szemlélődni akarok. Kiterjedt helynek nevezem pél
dául a templomot vagy a helyet, ahol Jézus Krisztus
vagy Miasszonyunk tartózkodik, a szerint, hogy miről
akarok szemlélödní,

A nem érzékelhető tárgy feletti elmélkedésnél,
mint például a bűnről, a helyzetkép alakítása úgy
történik, hogy a képzelőtehetség látásával látom és
elgondolom a lelkemet, ebbe a romlandó testbe
mint börtönbe zárva, és az egész embert számkivetve
a siralom eme völgyébe, a vadállatok között. (Az
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egész ember alatt értem a testből és lélekből álló
embert.)

Második előgyakol'l1at: Kérjem Istentől, a mi
Urunktól azt, amit akarok és kívánok. A kérés fe
leljen meg a fölvett tárgynak, vagyis ha a szernlé
lődés a feltámadásról szól, kérjek örömet az örven
dező Krisztussal, ha pedig a szenvedésről van szó,
kérjek fájdalmat, könnyeket és gyötrelmet a gyöt
rődő Krisztussal.

Itt kérnem kell szégyenkezest és röstelkedést
önmagamon, látva azt, hogy milyen sokan kárhoz
tak el egyetlen halálos bűn miatt, én meg hányszor
érdemeltem meg oly sok bűnöm miatt, hogy örökre
elkárhozzam,

Jegyzet. Minden szemlélődést és elmélkedést előzzön

meg míndíg az előkészítő imádság, a nélkül, hogy meg
változna, és az említett két előgyakorlat, amely némely
alkalomkor a fölvett anyag szerint változzék meg.

A. angyalok Első pont. Irányítsam emlékezőtehetsé

búne gemet az első bűnre, amelyet az angyalok
követtek el, maj d az értelmemet, gondolkodva felette,
utána az akaratomat is, igyekezve az egészre azért
emlékezni és rágondolní, hogy minél jobban piruljak
és rőstelkedjem, amikor összehasonlítom az angyalok
egyetlenegy bűnét az én oly sok bűnömmel és mikor
megfontol om, hogy míg ők egyetlen bűnükmiatt men
tek a pokolra, addig én milyen gyakran érdemeltem
ugyanezt oly sok bűnöm miatt. Mondom, emlékeze
tembe kell idéznem az angyalok bűnét, miként ne~
akarták ők, jóllehet az Isten a kegyelemben terem
tette őket, szabadságukat arra használni, hogy Te
remtöjük és Uruk iránt tiszteletet tanúsítsanak.
hanem kevélyekké lettek és így a kegyelemből a
gonoszságba jutottak s az égből a pokolba zuhantak.
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És ilymödon kell ebbe értelmemmel mindíg részle
tesebben belebocsátkoznom és hasonlóképen kell
akaratommal az érzelmeket mindíg jobban felkelte
nem.

AI 6...ü16k Második pont. Ugyanezt kell tennem,
bún. vagyis a három lelki tehetséget fordítsam
Adám és Éva bűnére, emlékezetembe idézve, hogy
bűnük miatt mily hosszú vezeklést tartottak ősszüleink
és mekkora romlottság sujtotta az emberi nemet és
mily sok ember kárhozik el. Mondom, emlékeze
tembe kell idéznem a második bűnt, vagyis ős
szüleink bűnét, t. i. miután Adámot a damaszkuszi
vidéken' a Teremtő megteremté és a földi paradi
csomba helyezte és Évát csontjából megalkotta, s
bár meg volt nekik tiltva, hogy a tudás fájából
egyenek, ők mégis ettek és így vétkeztek, s míután
állatok bőrébe öltőztek és a paradicsomból kiutasí
tották őket, hogyan éltek az elveszett eredeti meg
igazultság nélkül egész életükön át sok munkában
és sok vezeklésben, és következetesen mindíg rész
letesebben fontolgassam ezt értelmemmel és használ
jam fel az akaratot is úgy, amint már említettük.

Egy.lkárholott Harmadik pont. Ugyanazt kell tennem
bún. hasonló módon a harmadik bűn, egy olyan
valakinek bűne felett, aki egy bűn miatt ment a
pokolra, míg számtalan sok más ember kevesebb
bűn miatt, mint amennyit én követtem el, jutott a
kárhozatba. Mondom, ugyanazt kell tennem a har
madik részleges bűnre vonatkozóan, emlékezetembe
idézve a bűn súlyosságát és gonoszságát Teremtőnk
kel és Urunkkal szemben, értelmemmel megfontolva,
hogy az ilyen ember avval, hogy vétkezett és a vég-

, Elavult vélemény, melyet a Szent is magáévá tesz.
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telen Jóság ellen cselekedett, megérdemelte az örök
büntetést; végül be kell fejeznem az akarat indula
taival, amint mondottuk.

lmabeszélgetés (colloquium). Képzeljem el Krisz
tus Urunkat, mintha jelen volna és a kereszten
függne s beszélgessek vele (felvetve a kérdést], hogy
Teremtő létére hogyan jutott odáig, hogy emberré
lett és eljött az örök életből az ideigvaló halálba,
hogy így meghaljon bűneimért. Ugyanígy magamra
tekintve kérdezgossem magamtól, hogy én meg mit
tettem Krisztusért, mit teszek Krisztusért és mit
kell tennem Krisztusért. És amint öt így keresztre
szegezve jelenlevönek látom, adjak szabadfolyást
önként adódó érzelmeimnek.

A colloquium voltaképen beszélgetés alakjában
történik, úgy, ahogyan a barát beszél barátjához
vagy a szolga az urához: majd valami kegyelmet
kér tőle, majd valami elkövetett rosszról vádolja
magát, majd ügyeit közli vele és tanácsot kér azok
ban. És mondjak el egy Miatyánkot.

MÁSODIK GYAKORLAT

elmélkedés a búnökr61.

Az előkészítő imádság és két előgyakorlat után
öt pontot és egy imabeszélgetést tartalmaz.

Az előkészítő ima legyen ugyanaz.
Az első előgyakorlat ugyanaz a helyzetkép

alakítás lesz.
A második előgyakorlat:kérjem azt, amit akarok;

e helyen kérjek nagy és heves bánatot és kőnnye-:
ket bűneim felett.

Első pont. Bűneim sorozata, t. i. idézzem emlé-
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kezetembeéletem minden bűnét, áttekinlve élete
met évről-évre vagy időszakok szerint. Erre három
dolog segít: először vegyem szemügyre a helyet és
házat, ahol laktam j másodszor a másokkal folytatott
beszélgetéseimet: harmadszor hivatalomat, amelyben
éltem.

Második pont. Mérlegeljem a bűnöket, szemlélve
azt a rútságot és gonoszságot, amelyet mindenegyes
elkövetett halálos bűn önmagában rej t, még akkor
is, ha az nem is lenne tiltva.

Harmadik pont. Szemléljem, ki vagyok én, pél
dák segítségével mindíg kisebbítve magamat: elő

ször, mílyen kicsiny vagyok én az összes emberhez
képest; másodszor, mik az emberek a mennyország
összes angyalaihoz és szeritjeihez képest; harmadszor
szemléljem, hogy mik az összes teremtmények az
Istenhez képest; mármost én egyedül mi lehetek?
Negyedszer, tekintsem testem minden romlandóságát
és útálatosságát. ötödször, tekintsem úgy magamat,
mint valami daganatot és genyedő sebet, amelyből

annyi bűn és annyi gonoszság és annyi undok méreg
fakadt.

Negyedik pont. Fontoljam meg, kicsoda az Isten,
aki ellen V'étkeztem,összehasonIítva az ő tulajdon
ságait az én ellenkező tulajdonságaimmal: az ő böl
cseségét az én tudatlanságommal. az ő míndenható
ságát az én gyengeségemmel, az ő szentségét az én
méltatlanségommal, az ő jóságát az éngonoszságom
mal.

ötödik pont. Csodálkozó felkiáltás nagyfokú ér
zelmek közőtt, végigmenve az összes teremtményen,
hogyan tűrhettek meg engem az életben, és tarthattak
meg benne: az angyalok, bár ők az isteni igazság
kardjai, miképen tűrtek meg, őriztek és imádkoztak
értem; a szentek miképen voltak azon, hogy közben-
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járjanak és imádkozzanak értem j az ég. nap, hold,
csillagok és elemek, teremtmények, madarak, halak
és állatok (hogyan szelgálhattak engem), és a föld
hogyan nyílt meg alattam, hogyelnyeljen, új pok
lokat teremtve, hogy azokban örökre kínlódjam ?

Colloquíum. Fejezzem be az irgalmasság ima
beszélgetésével. társalogva Istennel, a mi Urunkkal,
és hálát adva neki, hogy mindezideig életben tar
tott, és elhatározva, hogy kegyelmével a jövőben

megjavulok. Miatyánk.

HARMADIK GYAKORLAT

az első él második gyakorlat meg
ismétlése, hármas imabeszélgetés vég
zésével.

Az előkészítő ima és a két előgyakorlat után
ismételjem meg az első és második gyakorlatot úgy,
hogy főleg azokban a pontokban figyeljek és időz

zem, amelyekben nagyobb vigaszt vagy levertséget
vagy lelki indítást éreztem.

Ezek után hármas imabeszélgetést végzek a kö
vetkező módon:

Az első imabeszélgetést Miasszonyunkhoz inté
zem, hogy Fiától és Urától három dologra eszkö
zöljön ki számomra kegyelmet: először, hogy érez
zem magamban bűneim benső ismeretét és azoknak
megútálását: másodszor, hogy érezzem cselekede
teim rendetlenségét, hogy attól megborzadva, meg
javuljak és magamat rendbehozzam: harmadszor
kérjem a világ ismeretét, hogy attól megborzadva,
a világias és hívságos dolgokat magamtól eltávolít
sam, és utána egy Üdvözlégyet mondok.

A második ima beszélgetést hasonló módon a
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Fiúistenhez intézem, hogy ugyanazt (a hármas ke
gyelmet) eszközölje ki számomra az Atyától. És
azután "Krisztus lelke ... II

A harmadik imabeszélgetésben forduljak hason
lóan az Atyához, hogy maga az örök Úr adja meg
nekem ugyanazt. És utána Miatyánk.

NEGYEDIK GYAKORLAT

a harmadik ösuefoglalása.

összefoglalást mondok, úgy értve ezt, hogy az
értelem a visszaemlékezés segítségével, elkalando
zás nélkül és kitartóan haladjon végig azokon a dol
gokon, amelyekről az elmult gyakorlatokban elmél
kedett. S azután ugyanazt a hármas imabeszélgetést
kell végeznünk.

ÖTÖDIK GYAKORLAT

elmélkedés a pokolról.

Az előkészítő ima és a két előgyakorlat után,
öt pontot és egy imabeszélgetést foglal magában.

Az előkészítő ima legyen a szokásos,

Az első előgyakorlat helyzetképalakítás: itt az,
hogy a képzelőerő látásával lássam a pokol hosszát,
szélességét és mélységét,

A második előgyakorlatban kérjem azt, amit
akarok; itt kérjem benső átérzését annak a gyötre
lemnek, amelyet az elkárhozottak szenvednek,
a végre, hogy ha az örök Úr szeretetéről valaha meg-
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feledkeznék hibáim miatt,' legalább a bűntetéstől

való félelem segítsen arra, hogy bűnbe ne jussak.
Első pont. Lássam a képzelőerő látásával ezt az

óriási tűzet és a lelkeket mintegy tűztestbe öltözve.
Második pont. Halljam fülemmel a panaszkodá

sokat, a jajveszékeléseket, a kiáltozásokat, a károm
lásokat Krisztus Urunk és minden szentje ellen.

Harmadik pont. :Érezzem szaglásommal a fűstöt,

a ként, a söpredék bűzét és a rothadó dolgokat.
Negyedik pont. Izleljek Ízlelésemmel keserű dol

gokat, mint könnyeket, szomorűságot és a lelki
ismeret férgét.

ötődik pont. :Érzékeljek a tapintással. t. i. hogyan
érintik és égetik azok a tüzek a lelkeket.

Colloquíum. Imabeszélgetést végezzek Krisztus
Urunkhoz. Emlékezzem a lelkekre, melyek a pokol
ban vannak: egyesek azért vannak ott, mert nem
hittek [Krísztus] eljövetelében, mások azért, mert
bár hittek, de nem cselekedtek parancsai szerint:
ezeket három csoportba osztom: az első azok cso
portja, akik eljövetele elött, a másik, akik életében,
a harmadik, akik az ő földi élete után éltek a földön:
és egyúttal adjak hálát neki, hogy nem engedte meg,
hogy életemet befejezve, e csoportok valamelyikébe
jussak. Hasonlóképen azért is, hogy mindezideig oly
jó szívvel és irgalommal viseltetett irántam. Fejezzem
be egy Miatyánkkal.

Jegyzet. Az első gyakorlat legyen éjfélkor, a második
reggel a felkelés után, a harmadik a szentrnise előtt vagy
után, de mindenesetre ebéd elött, a negyedik a vecsernye

, Spanyolban: por mis faltas. Szerit Ignác a falta-t
használja a defecto-val szinoním jelentéssel, mint ami
ellentét je a pccado-nak, a bűnnek. Tehát nem bocsánatos
bűnöket, hanem még annál is csekélyebb hibákat jelöl
vele.
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idejében, az ötödik egy órával a vacsora elött. Ezeknek
az elmélkedő óráknak elosztását mínd a négy héten át
többé-kevésbbé ugyanilyennek gondolom, amennyire a
gyakorlatozónak kora, egészségi állapota és testi ereje
megengedi, hogy öt gyakorlatot végezzen vagy keve
sebbet.
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KIEGÉsznO UTASITÁSOK (ADDIClÓK)

a gyakorlatok jobb végzésére és arra
a célra, hogya gyakorlatozó jobban
megtalálja azt, amit kíván.

A. elméikedéi Első utasítás. A lefekvés után, mikor
e1611 (elte) már-már elalszom, egy űdvözlégy elmon
dásának tartama alatt gondoljak arra, hogy melyik
órában és mi végett kell felkelnem, miközben rövi
den összefoglalom a gyakorlatot, amelyet végeznem
kell.
Közvetlenül a. Második utasítás. Amikor fölébredek,
elmollke~él nem adva helyt ilyen vagy olyan gondoel611 (olllel,
reggel) latnak, irányítsam rögtön figyelmemet
arra, amiről szemlélödni akarok az éjféli első gya
korlatban. mialatt keltsek fel magamban megszégye
nülést oly sok bűnömön. és e célból állítsak példá
kat magam elé: mintha például valamely lovag meg
jelenne királya és egész udvara előtt pirulva és szé
gyenkezve, hogy súlyosan megbántotta azt, akitől

azelőtt oly sok jóban és oly sok kegyben részesült.
Hasonlóképen a második gyakorlatban: itt meg
láncravert nagy bűnösnek képzeljem magamat, t, i.
mintha láncra verve megjelennék az örök és legfőbb

Bíró előtt, magam elé állítva példának, hogyan jelen
nek meg földi bírájuk előtt a börtön láncravert és
halálraszánt rabjai: és öltözzem fel e gondolatok
vagy más gondolatok között, amelyek az elmélke
dések anyagának és hangulatának megfelelnek.
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::~I~lkkeö:~:lle. Harmadik utasítás. Egy vagy két lépés
nül sel ama hely előtt, ahol majd elmélkedem
vagy szemlélödőm, megállok egy Miatyánk tarta
máig, égre emelem lelkemet és meggondolom, hogyan
tekint le rám Isten, a mi Urunk stb., és indítsák
fel magamban tiszteletet vagy megalázódást.

Magala'16. ax Negyedik utasítás. A szemlélődést majd
elmélkedé. t' d l 'd b l 'd halatt er e ve, maj arcra oru va, maj a-
nyatt fekve, majd ülve, majd állva végezzem, töre
kedve mindíg arra, hogy keressem azt, amit akarok.
Két dologra ügyeljünk: az első az, hogy ha térdelve
találom meg azt, amit akarok, nem változtatom meg
a helyemet: s ha arcra borulva, hasonlóképen és így
tovább; másodszor, abban a pontban, amelyben meg
találtam azt, amit akarok, a továbbhaladás nyugta
lansága nélkül időzzem addig, amíg magamnak eleget
nem teszek.
Vimapillanl6. ötödik utasítás. A gyakorlat végeztével
al elmélkedé. dórái k' "1 k'" k 'lulán negye óráig, a ar u ve, a ar jar a va
vizsgáljam meg, hogyan sikerült szemlélődésemvagy
elmélkedésem. Ha rosszul, keressem meg az okot,
honnan származott az; és így vizsgálódva bánatot
indítok, hogy a jövőben megjavuljak: ha pedig jól
sikerűlt, hálát adok Istennek, a mi Urunknak; és
más alkalommal ugyanígy járok el.

Hapköl~en Hatodik utasítás. Ne akarjak kellemes
meg6",om a , .. d t d I k d lk .h angulalol es orven e es o go on gon o OZn1,
mint például az örök dicsőségen, a feltámadáson stb.;
mert az örömnek és a vidámságnak minden meg
fontolása megakadályoz engem abban, hogy szen
vedést, fájdalmat és könnyeket érezzek bűneim

miatt, hanem arra gondoljak, hogy fájdalmat és szen
vedést akarok érezni és ezért inkább a halált és
ítéletet idézzem emlékezetembe.
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Ugyanarról, Hetedik utasítás. Ugyanabból a célból,
mint a. e16.6 b b k d futasltós míg a sze á an tartóz o om, osszam
meg magamat minden világosságtől. besötétítve az
ablakot és betéve az ajtót, hacsak nem kell esetleg
könyvből imádkoznom, olvasnom vagy étkeznern.
Ugyanarról, Nyolcadik utasítás. Ne nevessek és ne
mint a 6. uta-. d' k 't . . té . g
sitá. lS monuja semmn, ami neve sre 10 e-
reI.
A szemek t6- KU d'k t 't' F k tke.6.e ence 1 U a51 as. é ezzem szememe ,
kivéve mikor valakit, akivel beszélgetnem kell,
fogadok vagy tőle elbúcsúzom.
A ve.eklésr61 Tizedik utasítás a bűnbánatra vonatko
zik, amely belső és kűlső lehet. A belső bűnbánat

az, ha valaki sajnálkozik bűnei felett azzal az erős
elhatározással, hogy sem azokat, sem más bűnt nem
követ el többé. A külső bűnbánat, mely az előző

gyümölcse, az önsanyargatás az elkövetett bűnök

miatt. Ezt háromféleképen vehetjük magunkra.
Az első mód az evést érinti. T. i. mikor a fölös

legest vonjuk meg magunktól, az nem vezeklés, ha
nem mértékletesség, Vezeklés csak az, ha a szűkséges

ből vonunk el,éspedig minél többet és többet, annál
nagyobb és jobba vezeklés, csak ne rongálódjék meg
az egészségünk és ne következzék be jelentős elgyen
gülés.

A második az alvás módjára vonatkozik. Mikor
ugyanis ágyunkból azt távolítjuk el, ami feleslege
sen elkényeztető vagy elpuhító, még nem végzünk
vezeklést; de az már vezeklés, mikor a szűkséges

dolgokat távoIítjuk el, éspedig minél többet és töb
bet, annál jobb, csak ne rongálódjék meg az egész
ség és ne következzék be jelentékeny elgyengülés.
A szűkséges alvásból azonban nem kell semmit sem
elvonnunk, hacsak azért nem, hogy az ember el-
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találja benne a középmértéket, amikor az a rossz
szokása, hogy túl sokat alszik.

A harmadik vezeklési mód az, amikor sanyar
gatjuk a testünket, t. i. érezhető fájdalmat okozunk
neki vezeklő öv vagy kötelek vagy szögesrúd vise
lésével, vagy úgy, hogy megostorozzuk, megsebe
sitjük magunkat, vagy bármily más sanyargatásí
módot alkalmazunk.

Jegyzet. A vezeklések közül az látszik elviselhetőbb

nek és bíztonságosabbnak, amely csak a húsban okoz fáj
dalmat és nem hatol be egészen a csontig, hogy igy csak
fájdalmat okozzon, ne pedig betegséget. Amiért is, úgy
látszik, hogy megfelelőbb, ha vékony kötélostorral, amely
csak külsö fájdalmat okoz, ostorozzuk magunkat, és ne
más módon, ami a szervezetben valami jelentékeny bajt
okozhatna.

Első megjegyzés: A bűnbánat külső gyakorlatait
három célból szokás végezni: először azért, hogy
eleget tegyünk az elmult bűnökért; másodszor azért,
hogy magunkat legyőzzük, t. i. hogy az érzékiség
engedelmeskedjék az észnek és természetünk alsóbb
tehetségei jobban alá legyenek rendelve a felsőbbek

nek; harmadszor azért, hogy keressük és megtaláljuk
azt a kegyelmet vagy adományt,· amelyet akarunk
és kívánunk, mint például, ha kívánjuk, hogy bűneink

felett benső töredelmet érezzünk, vagy sokat sírjunk
rajtuk vagy azokon a kínokon és fájdalmakon, ame
lyeket Krisztus Urunk viselt el szenvedéseiben,
vagy megoldását keressük valamely kételynek,
amelyben vagyunk.

Második megjegyzés: Az első és második ki
egészítő utasítás csak az éjféli és hajnali elmélke
désre vonatkozik és nem a többire, amely más idő

ben történik. A negyedik kiegészitő utasítást soha
se tartsuk bea templomban mások előtt, hanem csak
mikor egyedül vagyunk, például otthon.
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Harmadik megjegyzés: Ha a lelkigyakorlatozó
még nem találta meg azt, amit kíván, mint például
a könnyeket, a vigasztalásokat stb., akkor gyak
ran előnyös, ha változást csinál az étkezésben, az
alvásban és az önsanyargatás egyéb módjaiban ak
ként, hogy mi magunkon is változtatunk azáltal,
hogy két vagy három napon vezeklést végzünk, má
sik két vagy három napon pedig nem: mert néme
lyeknek az felel meg, ha több vezeklést gyakorolnak,
némelyeknek pedig, ha kevesebbet; de jó ez a vál
toztatás azért is, mert gyakran elhagyjuk a vezek
lést érzékies önszeretetből és ama téves nézetből,

hogy egészségünk nem lenne képes azt elviselni
jelentékeny legyengülés nélküli és máskor ellenke
zőleg, túlzásba megyűnk abban a hiszemben, hogy
testünk képes azt elviselni j minthogy pedig Isten, a
mi Urunk végtelenűl jobban ismeri természetünket,
gyakran megadja, hogy kiki érezze és megtalálja az
ilyen változtatásokban azt, ami neki megfelelő.

Negyedik megjegyzés: A részleges lelkiismeret
vizsgálat vonatkozzék a gyakorlatokban és a kiegé
szítő utasításokban előforduló hibákra és hanyag
ságokra: ugyanígy legyen ez a második, harmadik
és a negyedik héten is.
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MÁSODIK HÉT

ELMtLKEDÉS KRIStTUS FELHIVÁSÁRÓLl

A földi király felhívása segít, hogy az
örök Király életér61 elmélkedhessünk.

Az előkészítő íma legyen a szokásos.
Az első előgyakorlat: helyzetképalakítás, látva

a helyet. Itt a képzelőtehetség látásával lássam a
zsinagőgákat, városokat és falvakat, ahol Krisztus
Urunk prédikált.

Második előgyakorlat:Kérjem a kegyelmet, ame
lyet akarok. Itt kérjem a mi Urunktól azt a kegyel
met, hogy hívására ne legyek süket, hanem kész
séges és buzgó legszentebb akaratának teljesítésére.

Első rész.

Első pont. Allítsak szemem elé egy földi királyt,
akit maga az Isten, a mi Urunk választott ki,
akinek hódolnak és engedelmeskednek az összes
fejedelmek és az összes keresztény emberek.

Második pont. Figyeljek arra, miként beszél ez
a király övéihez: akaratom - úgymond - az, hogy
a hitetlenek összes földjét meghódítsuk. azért aki
velem akar jönni, annak meg kell elégednie azzal,
hogy úgy eszik, amint én, és úgy iszik, ruházkodik
stb. Hasonlóképen velem együtt kell dolgoznia nap
pal és virrasztania éjjel stb., hogy aztán velem úgy
részesüljön a győzelemben, amint kivette részét a
munkákban.

Harmadik pont. Fontoljam meg, mit kell felel
niök a jó alattvalóknak az ily nemesszívű és ember-

1 A cím nem Szent Ignáetól van.
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séges királynak és következőleg, ha valaki nem
fogadná el az ilyen király meghívását, mennyire
megérdemelne, hogy az egész világ gyalázza és hit
vány lovagnak tartsa.

Második rész.

E gyakorlatnak a második része abban áll, hogy
a földi király előbb vázolt példáját alkalmazzuk
Krisztus Urunkra a felsorolt három pont szerint.

Első pont. Ha már fontolóra vesszük a földi ki
rálynak alattvalóihoz intézett ilyen felszólítását,
mennyivel inkább méltö a megfontolásra, amikor
látjuk Krisztus Urunkat, az örök Királyt, és előtte
az egész világot, amelyet - és mindenkit kűlőn

külön - így hív meg: Akaratom az, hogy meghódít
sam az egész világot és az összes ellenséget és így
menjek be Atyám dicsőségébe: tehát aki velem akar
jönni, annak velem kell dolgoznia, hogy követve
engem a szenvedésben, kövessen a dicsőségben is.

Második pont. Fontoljam meg, hogy mindazok,
akiknek van helyes ítéletük és józan eszük, egészen
megajánlják magukat a munkára.

Harmadik pont. Azok, akik vonzalmuk különös
jeIét akarják adni és ki akarnak tűnni örök Kirá
lyuk és a Mindenség Ura mindenneműszolgálatában,
nemcsak megajánlják magukat a munkára, hanem
szembefordulva érzékiségükkel és testi és világias
önszeretetükkel, nagyobbértékelésű és nagyobb
jelentőségű megajánlást is tesznek, mondván:

Ó Mindenek örök Ura, kegyességedből és segít
ségeddel megteszem megajánlásomat végtelen Jósá
god színe előtt és dicsőséges Anyád s a mennyei
udvar minden szentjének jelenlétében és kijelentem,
hogy akarom és kívánom és ez az én megfontolt
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elhatározásom, ha ez a Te nagyobb szelgálatod és
dícséreted, hogy Téged utánozzalak minden sérelem
nek, minden gyalázatnak és minden szegénységnek,
úgy a valóságos, mint a lelki szegénységnek elviselé
sében, ha legszentebb Fölséged engem erre ki akar
választani és ilyen életre és állapotba elfogadni
kész,'

Első jegyzet. Ezt a gyakorlatot napjában kétszer kell
végezni, t. i. reggel a felkelés után és egy órával az
ebéd vagy vacsora előtt.

Második jegyzet. Nagy hasznunkra lesz, ha a második
héten és az utána következőkön itt-ott olvasunk vala
mit Krisztus követése könyvéből vagy az evangéliumból
és a szentek életéből.

ElSO NAP
ELSO SZEML~LODÉSE

a Megleslesülésről szól.

Előkészítő imát, három elögyakorlatot, három
pontot és egy imabeszélgetést ölel fel.

Ima: a szokásos előkészítő ima.
Első előgyakorlat: Idézzem emlékezetembe an

nak a dolognak történetét, amelyről szemlélődnöm

kell, amely itt a következő: Hogyan szemlélik az
isteni Személyek az egész földkerekséget és annak
színét tele emberekkel és hogyan határozza el a
Szentháromság örökkévalóSágában, - látva, hogy az
emberek mindnyájan a pokolra szállnak - hogy a
második Személy az emberi nem megváltására em
berré legyen; és így, mikor az idők teljessége el
érkezett, hogyan küldte el Miasszonyunkhoz Szent
Gábor arkangyalt. (Lásd 107. o.]

Második előgyakorlat: Helyzetképalakitás látva
a helyet. Itt látnom kell a világ nagy terjedelmét
és kerekségét, ahol oly sok és annyiféle nép lakik.
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Azután hasonlóképen külön lássam Miasszonyunk
házát és szobáját Názáret városában, Galilea tar
tományban.

Harmadik előgyakorlat: Kérem azt, amit akarok.
Itt kérjem az Úr bensö ismeretét, aki érettem lett
emberré, hogy mindinkább öt szeressem és köves
sem.

Jegyzet. Érdemes itt megjegyezni, hogy ebben a hét
ben és aj következőkben ugyanez legyen az előkészítő

ima, éspedig változás nélkül, mint kezdetben már meg
mondottuk; és ugyanaz a három előgyakorlat, változtatva
azokat az anyagnak megíelelöen.

Első pont. Elöször lássam az embereket, az egyi
ket is, a másikat is, mégpedig először azokat, akik
a földön élnek oly nagy különféleségben, például
ami a ruhát, a viselkedést illeti, lássam, hogy egye
sek fehérek, mások feketék: egyesek békében van
nak, mások háborúban; némelyek sírnak, mások ne
vetnek; egyesek egészségesek, mások betegek: né
melyek születnek, mások meghalnak stb.

Másodszor szemleljem és fígyeljem meg az isteni
Személyeket, mintegy királyi székükön, vagyis isteni
Ielségük trónján ülve, hogyan nézik az egész föld
kerekséget és annak színét, és látják az összes
népeket ekkora vakságban és látják, hogyan halnak
meg és szállnak le a poklokra.

Harmadszor lássam Miasszonyunkat és az an
gyalt, aki öt üdvözli, és végül gondolkozzam el, hogy
hasznot merítsek ennek látásából.

Második pont. Hallgassam, mit beszélnek az em
berek a földön, t. í. hogyan beszélgetnek egymás
közt, hogy esküdöznek és káromkodnak stb. Ha
sonlóképen azt is, amit az isteni Személyek monda-.
nak, t. i.: "Váltsuk meg az emberi nemet", stb.
Azután pedig (hallgassam), hogy mit beszél az an-
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gyal és Miasszonyunk; majd gondolkozzam rajta,
hogy hasznot merítsek szavaikbóI.

Harmadik pont. Végül figyelj em, mit művelnek az
emberek a földön, t. i. hogyan űtik, gyilkolják egy
mást és mennek a pokolba stb.: hasonlóképen [ligyel
jem), mit cselekszenek az isteni Személyek, t. i.
megvalósítják a legszentebb Megtestesülést stb.; és
hasonlóan, mit tesz az angyal és Miasszonyunk,·t. i~

az angyal betölti, követi hivatalát és Miasszonyunk
megalázza magát és hálát ad az isteni Fölségnek;
majd megint gondolkozzam el ezek felett, hogy hasz
not merítsek e dolgoknak mindegyikéböl.

ColIoquium. Az elmélkedés végén végezzek ima
beszélgetést, meggondolva, mit kell szólnom a három
isteni Személyhez vagy a megtestesült örök Igéhez
vagy Anyánkhoz, Miasszonyunkhoz, és a szerint,
hogy kiki mit érez magában, kérje azt, ami arra
segíti, hogy jobban kövesse és utánozza a mi Urun
kat, ki az imént emberré lett.'

Mondjak el egy Miatyánkot.

MÁSODIK SZEMLÉLÖDÉS

Urunk születésér61 van.

lma: a szokásos előkészítő ima.
Az első előgyakorlat a történet; éspedig itt az,

hogyan hagyta el Miasszonyunk Názáretet áldott ál
lapotának kilencedik hónapjában, szamáron ülve,
- mint jámborul hihetjük - és Szent József és a

, Szent Ignác arra tanít, hogy míndíg úgy szemleljem
az eseményeket, núntha azok előttem peregnének le,
most, a jelen pillanatban történnének és én annak szem
lélöje lennék a valóságban is. Azért ez a megjegyzés.
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szolgáló egy borjút vezetve, hogy Betlehembe men
jenek megfizetni az adót, melyet a császár mínd
arra a vidékre kirótt. (Lásd 108. o.]

Második előgyakorlat: Helyzetkép alakítása,
látva a helyet. Itt nézem a képzelőtehetség látásával
az utat Názárettől Betlehemig, szemügyre véve an
nak hosszúságát, szélességét és azt, vajjon egyenes-e
az út, avagy vőlgyeken, lejtökön vezet-e keresztül;
hasonlóképen vegyem szemügyre a helyet is, vagyis'
a születés barlangját, milyen tágas, milyen szük,
mily alacsony, mily magas és miképen volt elő

készítve.
Harmadik előgyakorlat ugyanaz és ugyanoly

módon végzendő, mint az előző szemlélődésben.

Első pont. Lássam a személyeket, t. i. Miasszo
nyunkat, Szent Józsefet, a szolgálót és a kisded
Jézust, miután megszűletett, mégpedig úgy, hogy
szegény és méltatlan szolga alakját öltve magamra,
nézzem és szemleljem őket és minden lehető kész
séggel és tisztelettel szelgáljak nekik szűksé

gükben, mintha tényleg [elen volnék; majd irányít
sam gondolataimat magamra, hogy valami hasznot
merítsek.

Második pont. Figyeliem, vegyem észre és szem
léliem mindazt, amit a személyek beszélnek és ma
gamra tekintve, merítsek valami hasznot.

Harmadik pont. Nézzem és Iontoliam meg azt,
amit tesznek, vagyis miként utaznak és fára
doznak, hogy az Úr a legnagyobb szegénységben
szülessék, és hogy annyi munka, éhség, szomjűság,

hőség és hideg után, igazságtalanságole és gyalázatok
után végre meghaljon a kereszten; és mindez éret
tem. Azután fontolgatás közben merítsek valamilyen
lelki hasznot.
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Colloquium. Az elmélkedést fejezzem be ima
beszélgetessel és egy Miatyánkkal, mint az előző

szemlélődésnél.

A' HARMADIK SZEMLÉLŐDÉS

az elsó és m6sodik gyakorlat meg·
ismétlése.

Az előkészítő ima és három előgyakorlat után,
ismételjem meg az első és második gyakorlatot, ki
emelve mindíg azokat a főbb részeket, amelyekben
világosságot, vigaszt, vagy vigasztalanságot éreztem;
a végén csináljak, mintegyébkor, imabeszélgetést és
mondjam el a Miatyánkot.

Ebben és az összes következő ismétlésben ugyan
azon a módon járjunk el, mint az első hét ismétlé
seinél: az ismétlés alakját megtartjuk. csak az
anyagót kell változtatnunk.

A NEGYEDIK SZEMLÉLŐDÉS

az első és m6sodik szemlélődés meg
ismétlése

ugyanolyan módon, mint az előbbi ismétlésnél.

AZ ÖTÖDIK SZEML~LŐDÉS

az öt érzék gyakorl6sa az elsó és
m6sodik szemlélódésen.

Az előkészítő ima és a három előgyakorlat után
hasznos az első és második szemlélődésen a
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képzelőtehetség öt érzékét gyakorolni a következő

módon:
Első pont. Nézzem a képzelőtehetség látásával a

személyeket, mikőzben körülményeiket részleteiben
is fontoigassam és szemleljem és merítsek valami
hasznot a szemlélésböl.

Második pont. Halljam, mit beszélnek vagy be
szélhetnek, és magamra tekintve, merítsek hasznot
ebből.

Harmadikpont. A szaglás és ízlés érzékével érez
zem és ízleljem az Istenségnek, a léleknek s erényei
nek és mindennek végtelen kellemét és édességát a
szerint, hogy ki az a személy, akiről szemlélödöm:
majd irányítsam gondolataimat magamra és ebből is
merítsek hasznot.

Negyedik pont. Érintsek a tapintás érzékével,
vagyis öleljem át vagy csókoljam azokat a helyeket,
ahová ezek a szent személyek lépnek vagy ülnek;
mindíg gondoskodva arról, hogy innen is valamelyes
lelki hasznot merítsek.

Colloquium. A gyakorlatot, mint az első és má
sodik szemlélődésben, imabeszélgetéssel és egy Mi
atyánkkal kell befejezni.

Első megjegyzés: Erre az egész hétre és a többi
következőre vonatkozólag is meg kell jegyeznem,
hogy csak annak a szemlélödésnek titkáról olvassak,
amelyet közvetlenül végezni fogok j úgyhogy semmi
féle más oly titkot, amelyet ezen a napon vagy ebben
az órában. még nem kell szemlélődésül vennem, ne
olvassak, hogy az egyik titoknak megfontolása ne
zavarja a másik megfontolasát.

Másodík megjegyzés: A megtestesülésről szóló
első gyakorlat éjfélkor legyen, a második hajnalban,
a harmadik a szentmise, a negyedik a vecsernye
idejében, és az ötödik a vacsora órája előtti az öt
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gyakorlat míndegyíke egy óráig tartson; és ezt a
beosztást követni kell az összes következő gyakor
latoknál is.

Harmadik megjegyzés: Abban az esetben, ha a
lelkigyakorlatozó öreg vagy gyengélkedő, vagy ha
erős testalkatú ugyan, de az elsö hétből kissé le
gyengülten került volna ki, jobb, ha ezen a második
héten, legalább néhányszor, éjfélkor nem kel fel,
hanem reggel végez egy szemlélödést és egy mási
kat a szentmise idején és egy harmadikat ebéd előtt,

majd a vecsernye idejében tart róluk egy ismétlést,
és azután a vacsora előtt elvégzi rajtuk az érzékek
gyakorlását.

Negyedik megjegyzés: Ezen a második héten az
első hétben említett tíz kiegészítő utasításból meg
kell változtatui a másodikat, hatodikat, hetediket és
részben a tizediket.

A másodiknál a változás az, hogy mihelyt föl
ébredek, a szemlélödést, amelyet majd végzek.
állítsam szemern elé s közben vágyódjam a meg
testesült örök Igének nagyobb megismerése után,
hogy őt jobban szelgáljam és kövessem.

A hatodik kiegészítő utasítás az lesz, hogy
idézzem gyakran emlékezetembe Krisztus Urunk
életét és titkait [mystériumait] I kezdve a meg
testesüléstől, egészen addig a helyig vagy títokig,
amelynek szemléletében vagyok.

A hetedik kiegészítö utasítás abban áll, hogy
a gyakorlatozó annyiban igyekezzék sötétségben
vagy világosságban lenni, a kellemes vagy kelle
metlen időjárást felhasználni, amennyiben úgy
érzi, hogy az hasznára és segítségére lehet annak
megtalálásában. amit kíván.

A tizedik kiegészítö utasítást illetőleg azt kell
megjegyeznünk, hogya gyakorlatozó alkalmaz-
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kodjék a titkokhoz, amelyekről elmélkedik: mert
némelyek közülük vezeklést követelnek, mások
nem; olymódon, hogy mind a tíz kiegészítő uta
sítást nagy gonddal tartsa be.
ötödik megjegyzés: Minden gyakorlatnál, kivéve

azokat, amelyek éjfélkor és hajnalban történnek, tart
sunk be valamit, ami a második kiegészítő utasítás
nak felel meg, mégpedig a következő módon: mi
helyt ráemlékezem, hogy itt van a gyakorlat órája,
amelyet végeznem kell, gondoljak arra, mielőtt a
gyakorlathoz fognék. hogy hová megyek és ki elébe,
s röviden összegezzem a gyakorlatot, amelyet most
csinálni akarok s azután a harmadik kiegészítő uta
sítást elvégezve, kezdjem meg a gyakorlatot.

A MÁSODIK NÁPON

vegyem első és második szemlélődésül a bemutatást
a templomban (lásd 109. o.] és a futást az egyiptomi
száműzetésbe (lásd 109. o.]. A két szemlélödés felett
két ismétlést kell tartanom, és az öt érzék gyakor
lását, ugyanolyan módon, mint az előző napon.

Jegyzet. Némelykor hasznos, - még akkor is, ha az,
aki a gyakorlatokat végzi, erős és egészséges - ha ettől a
második naptól kezdve egészen a negyedik napig be
zárólag valamit változtat magán, hogy jobban megtalál
hassa azt, amit kiván; íly esetben csak kora reggel
végezzen egy szemlélődést, egy másikat a mise idején,
és az ismétlést róluk vecsernyekor; vacsora előtt pedig
gyakorolja rajtuk az érzékeket.

A HARMADIK NAPON

(vegyem első és második szemlélődésül, hogy) mí
képen volta gyermek Jézus engedelmes szüleinek
Názáretben (lásd 110. o.] és hogyan találták meg a
templomban (lásd 110. o.]: tartsakkövetkezetesenkét
ismétlést róluk és gyakorolj am rajtuk az öt érzéket.
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BEVEZETÖ A KÜLÖlolBÖZÖ ÁLLAPOTOK
MEGFONTOLÁSÁHOZ

Már elmélkedtünk ama példa felett, amelyet
Krisztus Urunk adott nekünk az első állapotra vo
natkozólag, amely a parancsolatok megtartásában áll,
midön engedelmes volt szűleinek, Hasonlóképen (el
mélkedtünk ama példa Felett is, amelyet ugyancsak
Krisztus Urunk adott) a második állapotra vonatko
zólag, amely az evangéliumi tökéletesség állapota,
midön a templomban maradt, elhagyva nevelőatyját

és édesanyját, hogy tisztán örök Atyja szolgálatának
éljen. Ezekután folytatva szemlélödéseínket az Úr
további élete felett, kezdjük el keresni és kérni, hogy
az isteni Fölség minket minőéletpályán vagy mily
állapotban óhajt szelgálatára íelhasználni,

Amiért is első bevezetésűl szolgálj on a következő

első gyakorlat, amelyben látni fogjuk Krlsztus szán
dékát és ellenkezőleg az emberi természet ellenségé
nek (az ördögnek) szándékát és azt, hogy miképen
kell magunkat arra előkészítenünk,hogy eljussunk a
tökéletességre bármily állapotban vagy életpályán,
amelyet Isten, a mi Urunk választat velünk.
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A NEGYEDIK NAPON

ELMÉLKED~S A KÉT ZÁSZLÓRÓL

Az egyik zászló Krisztusnak, a legfőbb
Vezérnek és Urunknak zászlaja, a
másik Lucifernek, emberi természetünk
halálos ellenségének zászlaja.

Ima: a szokásos előkészítő ima.
Első előgyakorlat a történet. Itt az lesz, hogyan

hív és miképen akar mindenkit zászlaja alá gyüjteni
Krisztus Urunkí és Lucifer ellenkezőleg, a saját
zászlaja alá.

Második előgyakorlat a helyzetképalakítás, látva
a helyet; itt lássam Jeruzsálem egész vidékének azt
a nagy síkságát, ahol a jóknak fővezére, Krisztus
Urunk állí és (lássam) a másik síkságot is Babilon
vidékén, ahol az ellenségnek a vezére Lucifer.

Harmadik előgyakorlat:Kérjem, amit akarok; itt
kérnem kell a gonosz vezér cselvetéseinek meg
ismerését és segítséget, hogy azoktól óvakodni tud
jak; és megismerését annak az iga.zí életnek, amelyre
a legfőbb és igazi Vezér tanít, és (kérjek) kegyelmet
is, hogy öt kövessem.

I. Első pont. Képzeljem el, mintha minden ellen
ség vezére Babilon ama nagy síkságán valamiféle
tűzből és füstből álló nagy katedrán ülne, rettenetes
és ijesztő formában.

Második pont. Fontoljam meg, hogyan hívja össze
Lucifer a megszámlálhatatlan ördögöt és hogyan
szórja őket széjjel, egyiket ebbe a városba, a mási
kat abba és így tovább az egész világon, nem hagyva
ki egyetlen országot sem, semmiféle helyet, egyet
len állapotot. és külön-külön egyetlen személyt sem.
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Harmadik pont. Fontoljam meg a beszédet, ame
lyet hozzájuk intéz és azt, hogy miképen tanítja ki
őket az emberek behálózására és gúzsbakötésére,
hogy t. i. először is a gazdagság után való vággyal
kísértsék meg az embereket, - ahogyan az a leg
többnél meg is esik - hogy így annál könnyebben
jussanak el a világ hívságos tiszteletére és innét
mindíg növekvő nagy kevélységre. .

Tehát úgy, hogy az első lépcső legyen a gazdag
ság, a második a tisztelet, a harmadik a kevélység;
és erről a három lépcsőről (Luci/er) rávezet az ősz

szes többi bűnre.

II. Hasonlót képzeljünk el ennek ellentétjeként a
legfőbb és igazi Vezérről is, aki Krisztus Urunk.

Első pont. Szemléljem, hogyan helyezkedik el
Krisztus Urunk kedves és vonzó alakban Jeruzsálem
ama vidékének nagy síkságán valami alacsony
helyen.

Második pont. Fontoljam meg, hogyan választ ki
a mindenség Ura oly sok személyt, apostolt és tanít
ványt stb., és hogyan kűldi szét őket az egész világra,
hogy szent tanítását elhintsék minden rendű és
rangú ember kőzött.

Harmadik pont. Fontoljam meg ama beszédet,
amelyet Krisztus Urunk intéz összes szolgájához és
barátjához, akiket az említett feladat végrehajtására
kűld szét, amelyben azt ajánlja nekik, hogy minden
kin akarjanak segíteni, mégpedig úgy, hogy először

is a legnagyobb lelki szegénységre vezetik őket, és
ha úgy tetszenék az ő isteni Fölségének és őket erre
is ki akarná választani, nem kevésbbé a valóságos
szegénységre is; másodszor úgy, hogy rávezetik őket

a gyalázatok és megvetések utáni vágyra, mert ebből

a két dologból fakad az alázatosság.
Tehát három lépcsőzet legyen: az első a szegény-
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ség, szemben a gazdagsággal i a második a gyalázat
vagy megvetés. szemben a világias tisztelettel; a
harmadik az alázatosság, szemben a kevélységgel;
és e három lépcsőről rá kell vezetni (az embereket)
az összes többi erényre.

Colloquium. Imabeszélgetés Miasszonyunkhoz,
hogy Fiától és Urától eszközölje ki a kegyelmet,
hogy engem zászlaja alá fogadjon: mégpedig először

a legnagyobb lelki szegénységben, és ha isteni Föl
ségének tetszenék és engem kiválasztani és fel
fogadni kegyeskednék, nemkevésbbé a valóságos
szegénységben is; másodszor a gyalázatok és sérel
mek elviselésében, hogy ezekben Öt jobban köves
sem, de csak úgy, ha ezeket másnak büne és az
isteni Fölség visszatetszése nélkül elszenvedhetem.
És egyben elmondok egy üdvözlégyet.

Kérjem ugyanezt a Fiúístentől, hogy eszközölje
ki nekem ezeket a mennyei Atyától; ezután elmon
dom a .Krisztus lelke" kezdetü imát.

Kérjem ugyanezt az Atyától, hogy adja meg
nekem ezeket, és elmondok egy Miatyánkot.

Jegyzet. Ezt a gyakorlatot éjfélkor kell tartani és
azután ismét reggeli majd két ismétlést kell róla végezni,
éspedig a szentrnise és a vecsernye idején és be kell
fejezni mindíg a fent megadott három imabeszélgetéssel,
t. i. Miasszonyunkhoz, a Fiúistenhez és az Atyához. A
következő bínáríusokról szóló elmélkedés pedig vacsora
előtt legyen.
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UGYA"AZO" A "EGYEDIK "APOM

ELMÉLKEDÉS A HÁROM BIHÁRIUSR6L (EMBERPÁRR6L),

hogya legjobb csoporthoz szeg6djünk.

Ima: a szokásos előkészítő ima.
Az első előgyakorlat a történet, amely három

emberpárról szól, akik közül mindegyik tízezer du
kátot szerzett, éspedig nem tisztán Isten iránt való
szeretetböl, amellyel Istennek tartozik,' És mindany
nyian üdvözülni akarnak és óhajtják, hogy Istent, a mi
Urunkat békében megtalálják. eldobva maguktól azt
a terhet és akadályt, amelyet a szerzett vagyonhoz
való ragaszkodásban éreznek.

Második előgyakorlat: Helyzetképalakítás, látva
a helyet. Itt látnom kell magamat, hogyan állok
Isten a mi Urunk és minden szentje előtt (avval a
szándékkal), hogy kivánjam és megismerjem azt, ami
isteni Fölségének kedvesebb.

Harmadik előgyakorlat:Kérjem azt, amit akarok.
Itt kérnem kell a kegyelmet, hogy azt válasszam, ami
inkább van isteni Fölségének dicsőségére és lelkem
üdvösségére.

Az első binárius (emberpár) szeretne ugyan meg
szabadulni a ragaszkodástól, amellyel a szerzett do
loghoz vonzódik, hogy békében megtalálja Istent, a
mi Urunkat és üdvét biztositani tudja, de halála
órájáig nem nyúl semmi eszközhöz.

A második bínárius akar ugyan a ragaszkodástól
szabadulni, de csak úgy akar attól szabadulni, hogy
a szerzett dolog birtokában maradhasson, azaz, hogy
az Isten jöjjön oda, ahová ő akarja; és nem szánja

, Vagyis nem őszintén és rendezett választással.

75



el magát a dolog elhagyására, hogy így az Istenhez
juthasson. megha ez ránézve a legjobb volna is.

A harmadik binárius akar szabadulni a ragaszko
dástól, mégpedig úgy akar szabadulni attól, hogy ne
is tartsa öt fogva semmiféle vonzalom a szerzett
dolog megtartásában vagy elhagyásában: hanem csak
azt kívánja, hogy akarja vagy ne akarja a dolgot,
ahogyan Isten a mi Urunk megadja neki az akarást,
és ahogyan ö maga azt jobbnak látja isteni Fölségé
nek szelgálatára és dícséretére; és egyelöre úgy
akar tenni, hogy szívében mindenröl lemond, mi
közben eröit megfeszítve azon van, hogy sem ezt a
dolgot, sem. másvalamit ne akarjon, hacsak egyedül
Isten szolgálata nem ösztönözné öt arra: úgyhogy
csak az a kívánság, hogy Istennek jobban szolgál
hasson, bírja öt arra, hogy az illetö dolgot meg
szerezze vagy elhagyja.

Ugyanazt a három imabeszélgetést kell elvégezni,
mint az elözö, a Két Zászlóról szóló szemlélődésben,

Jegyzet. Megjegyzendő, hogy midőn a valóságos sze
génységgel szemben ellenszenvet vagy ellenkezést érzünk,
midön nem vagyunk közömbösek a szegénység vagy
gazdagság iránt, nagyon hasznos az ilyen rendetlen indulat
kioltására. ha kérjük az imabeszélgetéseinkben [rnégha ez
az érzéki természetünk ellen is van), hogy az Úr válasz
szon ki minket a valóságos szegénységre és (ha bizonyko
dutih], hogy ezt akarjuk, kérjük és ezért könyörgünk,
feltéve, ha ez isteni Jóságának dícsérete és szelgalata.

ÖTÖDIK NAPOII

szemlélödés Krisztus Urunk útjáról Názárettöl a
Jordánig, és arról, hogyan keresztelkedett ott meg.
(Lásd 111. o.]

Elsö jegyzet. Ez a szemlélödés történjék egyszer
éjfélkor, majd újból hajnalban; és legyen két ismétlés
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róla a szentmise idején és vecsernyekor: vacsora előtt

pedig gyakoroljuk rajta az öt érzéket. Eme öt gyakorlat
mindegyikénél előre kell bocsátanunk a szokott előkészítő

imát, a három előgyakorlatot. amint azt már megmagya
ráztuk a megtestesülésről és születésről szóló szemlé
lődésnél, és be kell azokat fejeznünk a három ember
párról szőló elmélkedés hármas imabeszélgetésével vagy
ama jegyze,t szerint, amely azután következik.

Második jegyzet. Az ebéd és vacsora után a részleges
lelkiismeretvizsgálat történjék azokról a hibákról és
hanvagságokról, amelyek e nap gyakorlataiban vagy
kiegészítő utasításainak megtartásában fordulnak elö: és
ugyanígy legyen a következő napokon is.

HATODIK IlAPOlI

a szemlélődés arról van, hogyan ment Krisztus Urunk
a Jordán-folyótól a pusztába (lásd 111. o.] í minden
ben azt a beosztást követve, amelyet az ötödik napon
is betartottunk.

HETEDIK NAPOM

hogyan követték Szent András és mások Krisztus
Urunkat. [Lásd 111. o.]

NYOLCADIK IlAPOlI

a hegyibeszédről, amely a nyolc boldogságról szól.
(Lásd 113. o.]

KILfNCEDIK NAPON

hogyan jelent meg Krisztus Urunk tanítványainak a
tenger hullámain. (Lásd 114. o.]

TIZEDIK IlAPOlI

hogyan prédikált az Úr a templomban (l. 117. o.].

77



TIIEMEGYEDIK MAPOM

Lázár feltámasztásáról (1. 116. o.].

TIIEMKETTEDIK NAPON

virágvasárnapról (1. 117. o.].

Első jegyzet. Ennek a második hétnek a szemlélődései
ben a szerint, amint valaki több vagy kevesebb időt akar
ráíordítaní, avagy hogy mennyi előmenetelt tesz, a hetet
meg lehet nyujtanunk vagy rövidítenünk. Ha meg akar
juk nyujtani, akkor vegyük szemlélődésűl Miasszonyunk
Erzsébetnél tett látogatásának titkát, a pásztorokat, a
Kisded Jézus körülmetélését, a Három Királyt és így
tovább. Ha pedig meg akarjuk rövidíteni, elvehetünk
azokból a títkokból, amelyeket fentebb említettünk; mert
azok csak bevezetést és módszert adnak, hogy később

annál jobban és teljesebben szemlélödhessünk,
Második jegyzet. A választások munká]a kezdődjék

meg Krisztusnak Názáretből a Jordánhoz való távozásá
ról szőló szemlélődéssel, - ezt a szemlélődést bezárólag
véve - mégpedig az ödödik napon s azon a módon,
amint azt a következőkben megmagyarázzuk.

Harmadik jegyzet. Mielőtt valaki megkezdené a vá
lasztásokat, nagyon hasznos, hogy Krisztus Urunk igazi
tanához lelkesen vonzódjék, ha megfontolja és szem
ügyre veszi az alázatosság következő három módját
(fokát), éspedig íontolgassa azokat az egész napon át több
ször, és közben imabeszélgetéseket is végezzen úgy,
amint alább megmondjuk.

AZ ALÁZATOSSÁG HÁROM MÓDJA

Az alázatosság első módja szűkséges az örök üd
vösségre, t. í. hogy magamat annyira megalázzam és
lealacsonyítsam, amennyire csak nekem lehetséges,
hogy mindenben engedelmeskedjem Isten, a mi Urunk
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parancsának; olyannyira, ho~y ha minden teremtett
dolog urává tennének is ezen a világon, va~y még ha
földi életem megtartásáról is lenne szó, mégakkor
sem jutnék arra az elhatározásra,' hogy megszegjek
akár egy isteni, akár egy emberi parancsot, amely
engem súlyos bűn terhe alatt k,ötelez.

Az alázatosság második módja tökéletesebb,
mint az első, t. i. mikor olyan lelki állapotban vagyok,
hogy ne akarjam azt, se ne vonzödjam ahhoz, hogy
inkább gazdag legyek, mint szegény, hogy inkább
keressem a tiszteletet, mint a gyalázatot, hogy inkább
kívánjam a hosszú életet, mint a rövidet, amikor ezek
mindegyikeegyformálIl Vian Isten szolgálatára és lel
kem üdvösségére: és ezzel együtt (mikor olyan lelki
állapotban vagyok), hogy sem az összes teremímé
nyekért. sem pedig mert életem veszélyben forog,
nem jutnékarra az elhatározásra, hogy bocsánatos
bűnt kövessek el.

Az alázatosság harmadik módja a legtökélete
sebb alázatosság, t. i. mikor - beleértve az alázat
első és második módját,az isteni Fölség
szelgalata és dicsősége pedig ugyanaz - azért,
hogy Krisztus Urunkat valóségosabban kövessem
és legyek hozzá hasonló, akarom és választom in
kább a szegénységet a szegény Krisztussal, mint a
gazdagságot; inkább a gyalázatot agyalázatokkal
tetézett Krisztussal, mint a megtiszteItetéseket; és
inkább kívánom, hogy együgyűnek és bolondnak
tartsanak Krisztusért, akit előbb tartottak ilyennek,
mint bölcsnek és okosnak ebben a világban.

1 Az eredeti szővegben "delíberar" van, amelynek
jelentése Szent Ignácnál mindíg: dönteni, választani, el
határozni. Tehát a szokásos fordítások, amelyek ezt a
jelentést adják neki: megfontolni, tévesek.
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Jegyzet. Annak tehát, aki az alázatosságnak ezt a
harmadik módját kívánja elérni, nagy hasznára lesz, ha
elvégzi a bináriusokról szóló elmélkedésben említett há
rom imabeszélgetést, könyörögve azért, hogy Urunk őt

erre a harmadik, nagyobb és kiválóbb alázatosságra ki
választani kegyeskedjék, hogy jobban kövesse öt és szol
gáljon neki, ha egyenlő vagy nagyobb volna isteni Föl
ségének szolgálata és dícsérete.

BEVEZETO A VÁLASZTÁS MEGEJT!SÉHEZ

Első és egyetlen pont. Minden jó választásnál,
amennyiben az a mi munkánk, legyen szándékunk
tiszta, egyedül azt tekintve, amiért teremtve vagyok,
t. i. Isten, a mi Urunk dicsőítéséért és lelkem üdvös
ségéért. Amiért is bármit válasszak, annak arra kell
lennie, hogy célomhoz segítsen, amely miatt teremtve
vagyok. Tehát nem rendelem és alkalmazom a célt az
eszközhöz, hanem az eszközt a célhoz: amint tör
ténni szokott, hogy sokan először azt választják,
hogy megnösülnek. - ami pedig eszköz - és csak
másodlagosan, hogyaházasállapotban Istennek, a
mi Urunknak szolgáljanak, - ami pedig, t. i. Isten
nek a szolgálata, a cél. - Hasonlóképen vannak
mások, akik elöszőr egyházi javadalmatakarnak és
csak azután abban Istennek szolgálni, Ezek tehát
nem egyenest mennek Istenhez, hanem azt akarják,
hogy Isten jöjjön egyenesen rendetlen hajlamaik
hoz és következőleg eszközt csinálnak a célból, az
eszközböl pedig célt úgy, hogy amit az első helyen
kellene választaniok, azt ök a második helyen vá
lasztják. Azt kell u. i. mindenek elé helyezni, hogy
mi Istennek akarunk szolgálni: - vagyis azt, ami
cél, és másodsorban a javadalomvállalást vagy a
házasságot, ha ez nekem inkább megfelel: - vagyis
azt, ami eszköz a célra. Tehát semminek sem sza-
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bad engem arra indítani, hogy ezt va~y azt az esz
közt felhasználjam vagy mellőzzem, csak egyedül
Isten, a mi Urunk szolgálatának, dicsőítésének és
lelkem örök üdvösségének.

A KÖVETKEZŐ MEGFONTOLÁS
ARRA A CÉLRA SZOLGÁL, HOGY MEGISMERJÜK,

MIRŐL KELL TARTANUNK VÁLASZTÁST

Négy pontot és egy jegyzetet foglal
magában.

Első pont. Szükséges, hogy mindazok a dolgok,
amelyek fölött választást akarunk tartani, kőzőm

bösek vagy magukban véve jók legyenek, amelyek
a hierarchikus Anyaszentegyházon belül vannak, és
ne rosszak s ne olyanok, amelyek azzal ellenkez
nek.

Második pont. Vannak dolgok, amelyek megval
tozhatatIan választás alá esnek (t. i. amelyekről

választani újra nem lehet], ilyenek a papság, a há
zasság, stb. j s vannak mások, amelyek megváltoz
tatható választás alá esnek: ilyenek az egyházi ja
vadalmak elfogadása vagy azokról való lemondás,
az anyagi javak elfogadása vagy azok elutasítása.

Harmadik pont. MegváltoztathatatIan választás
esetén, ha az egyszer már megtörtént. nincs mit
választani többé, mert azon már nem lehet változ
tatni, így pl. a házasságon, papságon. stb. i mégis
meg kell jegyeznünk, hogy ha valaki nem ejtette
meg a választást kötelessége szerint és rendezetten,
hanem engedett a rendezetlen hajlamoknak, bánja
meg azt és azon legyen, hogy jó életet éljen e vá-
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lasztásban. Ez a választás, úgy látszik, nem lehet
Istentől jövő hívás, minthogy : rendetlen és nem
egyenes szándékú volt; ahogy ebben sokan téved
nek, mikor nem egyenes szándékú és rendetlen vá
lasztásból isteni hívást csinálnak; mert minden
Istentől jövő hívás tiszta és átlátszó, a testi hajla
moknak vagy bármi más rendetlen vonzalomnak
keveréke nélkül.

Negyedik pont. Ha valaki kötelességének meg
felelően és rendezetten ejtette meg a választást
olyan dolgokban, amelyeken változtatni lehet, és
sem a testet, sem a világot nem vette figyelembe,
nincs oka, hogy új választást tegyen, hanem tökéle
tesítse abban magát, amennyire csak képes rá.

Jegyz.et. Megjegyzendő, hogy az esetben, ha a válasz
tás, amelyiken még változtatni lehet, nem volt őszinte

és jól rendezett, nagy haszonnal jár a: választást újra
megtartani úgy, ahogyan kell, ha valaki igazán óhajtja,
hogy kiváló és Istennek, a mi Urunknak nagyon kedves
gyümölcsöket teremjen.

A HÁROM ALKALMAS IDOPONT ARRA, HOGY ANNAK
MINDEGYIKí:BEN HELYES ÉS JÓ VÁLASZTÁST TEGYÜNK

Misztikus beha. Az első időpont az, amikor Isten, a mi
lós esete Urunk úgy mozdítja és vonzza az akara
tot, hogy a nélkül, hogy kételkednék vagy kétel
kedhetnék, ez a lélek követi azt, amit neki Isten
mutatott; ahogyan Szent Pál és Szent Máté csele
kedtek Krisztus Urunk követésében.

Érezhet6 ke- A második időpont az, amikor sok vilá
gyelem ideje gosságot és ismeretet merítünk az át-
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élt vigasztalás és vigasztalanság tapasztalatából és
a különböző szellemek megkülönböztetésének ta
pasztalatából.
Anyugodt meg- A harmadik időpont a nyugodtság ideje,
fonlolál e..te amikor valaki először is szemügyre
veszi, hogy mire született az ember, t. i. Isten, a mi
Urunk dicsőítésére és lelkének üdvözítésére; és ezt
kívánva, választ valamely életformát vagy állást
mint eszközt, az Egyház által szabott határokon
belül, hogy ez Istene szolgálatában és lelkének üd
vözítésében segitse.

"Nyugodtság idejének" nevezem azt, mikor a
lélek nincs kitéve a különböző szellemek behatá
sainak és természetes tehetségeit szabadon és nyu
godtan tudja használni.

Ha az első vagy második időpontban nem tör
ténik választás, a harmadik idő számára két módot
adunk, hogy a választást megejtsük.

A HELYES ÉS JO VÁLASZTÁS ELSO MODlA1

hat pontot ölel fel.

A lárgy ..em- Első pont. Allítsam szemem elé azt a
ügyrevélele dolgot, amelyről a választást meg aka
rom ejteni, pl. a hivatalt vagy a javadalmat, amely
nek elfogadásáról vagy elutasításáról szó van, vagy
bármely más dolgot, amely megváltoztatható válasz
tás alá esik.
A cél megfon- Második pont. Szükséges, hogya célra
tolá!o. • tekintsek amelyért teremtve vagyok:Lefk.egyenluly' • 5 ,
(közömböllég) amely cél az, hogy Istent, ami Urunkat

1 Inkább értelmi megfontolás.
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dicsőítsemés lelkemet üdvözítsem és ezzel együtt (az
is sziihséges], hogy kőzömbösnek találjam magamat,
minden rendetlen hajlam nélkül úgy, hogy ne hajol
jak és ne vonzödjak inkább a kérdéses dolog elfoga
dása, mint annak elutasítása felé, sem pedig inkább
annak elutasítása, mint elfogadása felé; hanem mint
egy egyensúlyban találjam magamat, hogy azt kö
vessem, amiről úgy fogom érezni, hogy az inkább
van Istennek, a mi Urunknak dicsőségére és dicsőí

tésére és lelkem üdvözítésére.

Kegyelem.ké- Harmadik pont. Kérjem Istentől, a mi
ré. Urunktól, hogy arra indítsa akaratomat
és azt adja a lelkembe, amit a szöbaníorgó kérdés
ben tennem kell, ami inkább van az ő dicsőítésére
és dicsőségére, miközben értelmemmel jól és ala
posan íontolgassak és válasszak az ő legszentebb
és kedves akarata szerint.

Az érvek é. 101- Negyedik pont. Mérlegelve fontolj am
lenérvek fel.o. meg, hogy minő előnyök és haszon szár
rakoztatása mazik nekem abból, ha a kitűzött hiva
talt vagy javadaimat bírom, kizárólag Isten, a mi
Urunk dicsőítésére és lelkem üdvözítésére; és vi
szont fontoljam meg hasonlóképen a hátrányokat és
veszedelmeket, amelyek annak birtoklásával járnak.
Ugyanígy cselekedjem a második részben, t. i. fon
tolj am meg az előnyöket és a hasznot, ha az illető

dolgot nem birtokolom: és viszont hasonlóképen a
hátrányokat és veszélyeket ugyancsak, ha az emlí
tett dolgot nem birtokolom.

Az érvek '~mé- ötödik pont. Miután így megfontolgat
ré... és donté. tam és márlegeltem az összes szempon
tot a szóbaniorgó dologra vonatkozólag, nézzem
meg, hogy az ész merre haj lik, és döntsek a szóban-
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forgó dologban a nagyobb értelmi súly és semmi
képen sem valami érzelmi vonzódás szerint.
Befeiez6 ima, Hatodik pont. Miután igya választás
felajánláo vagy döntés megtőrtént. annak, aki vá-
lasztott, nagy odaadással imára kell adnia magát
Isten, a mi Urunk színe előtt és fel kell ajánlania
neki ezt a választást, hogy isteni Fölsége fogadía el
és erősítse meg azt, ha ez lenne az ő nagyobb szol
gálata és dicsősége.

A HELYES ÉS JÓ VÁLASZTÁS MÁSODIK MÓDJAI

négy szabályt és egy jegyzetet tartal
maz.

loten.neretet Az első szabály az, hogy az a szeretet,
inditoon amely engem ennek a dolognak a vá
lasztására ösztönöz és indít, származzék felülről, az
Isten szeretetéből; úgy, hogy aki választ, először

érezze önmagában, hogy az a szeretet, amellyel a
választás alá eső dologhoz többé-kevésbbé vonzó
dik, egyedül Teremtőjéért és Uráért van.
Mit mondanék Második szabály. Képzeljek magam elé
máonak! egy embert, akit sohasem láttam és nem
is ismertem,és miközben neki minden javát kívá
nom, fontolj am meg, mit mondanék neki, hogy mit
csináljon és mit válasszon Isten, a mi Urunk na
gyobb dicsőségére és lelkének nagyobb tökéletes
ségére: és cselekedjek hasonlóképen, megtartva
magam is azt a szabályt, amelyet másnak állítok
fel.

1 Inkább érzelmi megfontolás.
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Mint a halál Harmadik szabály. Fontoljam meg,
órájában mintha a halál pillanatában volnék, azt
az eljárást és magatartást, amelyről akkor óhaj
tanám, ho~y a jelen választás módjában betar
tottam volna: és magamat ehhez szabva, teljesen
e szerint te~yem elhatározásomat.
Mint al itélet Ne~yedik szabály. Megfontolva és fi
napján gyelembe véve, hogyan fogom magamat
érezni az ítélet napján, gondoljam meg, hogyan akar
nám akkor, hogy döntöttem legyen a szóbaníorgö
tárgyat illetőleg; és a szabályt, melynek megtartá
sát akkor kívánnám, kövessem most, hogy majd
akkor teljes tetszésben és örömben érezzem maga
mat.

Jegyzet. Miután a fentemlített szabályokat 'örök
üdvömre és nyugalmamra zsinórmértékül vettem, tegyem
meg választásomat Istennek, a mi Urunknak, a válasz
tás első módjának hatodik pontja szarint.

UTASITÁSOKr HOGY SAJÁT ÉLETÜNKET !S ÁLLAPOTUN.
KAT MEGJAVITSUK ÉS MEGREFORMÁllUK

Megjegyzendő, ho~y azoknál, akik valami mél
téságban vagy már házaséletben vannak (akár sok
vagyonnal rendelkeznek, akár nem) és nincs alkal
muk vagy készségesebb akaratuk, hogy olyan dol
gokról tartsanak választást, amelyek még megvál
toztatható választás alá esnek, nagyon hasznos, ha
ezeknek választás helyett néhány utasítást és
tervet adunk, amely szerint mindegyikük megjavít
hatja és megreformálhatja saját életét és állapotát,
t. i. állítsuk szemük elé teremtésüknek tényét, éle
tüket, állásukat Isten dicsőségére és dicsőítésére és
saját lelkük üdvözítésére.

Hogy ehhez a célhoz eljussanak és ezt elérjék, az
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ilyenek a gyakorlatokban és a választás mődjaiban,

amint azt megmagyaráztuk, sokat Iontolgassák és
gondolkozzanak rajta, hogy mekkora házat vigye
nek és mennyi személyzetük legyen és hogyan ve
zessék és kormányozzák házukat és hogyan oktas
sák szóval és példával házuk lakóit. Hasonló
képen (gondolkozzanak) vagyonukról is, hogy mek
kora részt fordítsanak belőle családjukra és ház
tartásukraj és mekkora részt osszanak ki a szegé
nyek között vagy egyéb jámbor célra, nem óhajtva
és nem is keresve semmi mást, mint mindenben és
minden által Isten, a mi Urunk nagyobb dicsőítését

és dicsőségét. Mindenki gondolja ugyanis meg, hogy
annyira fog előre haladni az összes lelki dolgokban,
amennyire kivetkőzik önszeretetéből, önakaratából
és önérdekéből.
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HARMADIK HÉT

ELSO MAP

AZ ELSŐ SZEMLÉLŐDÉS

éjfélkor az, hogyan ment KrisJ:tus
Urunk Bethániából Jeru:r:sálembe aJ:
utolsó vacsorára (I. 118. e.),

Az előkészítő imát, három elögyakorlatot, hat
pontot és egy imabeszélgetést ölel fel.

Ima. A szokásos előkészítő ima.

Első előgyakorlat: Idézzük emlékezetünkbe a
történetet, amely itt az, hogyan kűldőtte Krisztus
Urunk Bethániából két tanítványát Jeruzsálembe,
hogya vacsorát előkészítsék; majd azután, hogyan
megy arra ő maga többi tanítványával; miután pedig
evett a húsvéti bárányból és megvacsorázott. ho
gyan mosta meg tanítványai lábát és hogyan nyuj
totta legszentebb testét és drága vérét tanítványai
nak, és hogyan beszélt hozzájuk, miután Júdás el
távozott, hogy U~át eladja.

Második előgyakorlat: Helyzetképalakítás, látva
a helyet. Itt az lesz, hogy megfigyelem az utat
Bethániától Jeruzsálemig, vajjon széles, keskeny,
egyenes-e stb. Hasonlóképen a vacsora helyét,
tágas, szűk, ilyen vagy amolyan-e.

Harmadik előgyakorlat: Kérjem azt, amit aka
rok. Itt kérjek fájdalmat, lesujtottságot és megszé
gyenülést, mert az Úr az én bűneim miatt indul a szen
vedésbe.
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Első pont. Lássam a vacsoránál levő személye
ket, és magamra tekintve, igyekezzek tőlük valami
hasznot szerezni,

Második pont. Halljam, amit beszélnek, és ha
sonlóképen merítsek abból valami hasznot.

Harmadik pont. Szemleljem cselekedeteiket és
merítsek valami hasznot.

Negyedik pont. Fontoljam meg, mit szenved vagy
mit akar szenvedni Krisztus Urunk emberi termé
szetében (a szenvedéstörténetnek ama része sze
rint, amelyről éppen elmélkedem); és itt minden
erővel azon kell lennem és arra kell törekednem,
hogy fájdalmat érezzek, szomorkodjam és sirjak: és
ugyanígy erőlködjek a többi pontnál is. amely kö
vetkezík.

ötödik pont. Fontoljam meg, hogyan rejtőzik el
az istenség, t. í. hogyan semmisíthetné meg az el
lenségeit és nem teszi: és hogyan hagyja oly kegyet
lenül szenvedni legszentebb emberi természetét.

Hatodik pont. Fontoljam meg, hogyan szerivedi
mindezt az én bűneimért stb.: és mit kell nekem
érte tennem és szenvednem.

Colloquium. Fejezzem be imabeszélgetéssal Krisz
tus Urunkhoz és a végén Miatyánkkal.

Jegyzet. Megjegyzendő, hogy amint azt már fentebb
részben megmagyaráztuk. az imabeszélgetésekben be
szélgetnünk' és kérnünk kell lelki állapotunk szerint,

1 Hablar és rasonar a kastiliai spanyolban egy jelen
tésű; tehát nem helyes ez utóbbi szót úgy fordítani,
ahogyan azt a legtöbb fordításban találjuk. t. i. fontol
gatni vagy fontolgatva beszélgetni. Tényleg, a megfonto
lásnak és a fontolgatásnak nem az imabeszélgetés az
ideje, hanem az elmélkedés. Ezzel eltérünk a legtöbb
ismert fordításoktől. sőt még a hivatalos latin fordítás
tól is.
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t. i. a szerint, amint kísértésben vagy vigasztalásban ér
zem magamat és amint ezt vagy azt az erényt kívánom
elérni; amint erre vagy arra akarom magamat fölkészí
teni, amint fájdalmat vagy örömet akarok érezni azon a
dolgon, amelyről szemlélödöm; végül pedíg kérjem azt,
amit egyes szűkségleteimben különösképen óhaitok. És
így valaki végezhet csak egy imabeszélgetést Krisztus
Urunkhoz; vagy ha az anyag olyan vagy maga az áhítat
ösztönzi, végezhet három imabeszélgetést is: egyet a
Szűzanyához, másikat a Fiúistenhez, harmadikat az
Atyához, ugyanolyan alakban, mínt azt a második hétnél
a három bínáriusról szőló elmélkedésben már elmond
tuk, a jegyzettel együtt, amely a bináriusok után követ
kezik.

A MÁSODIK SZEMLÉLÖDÉS

hajnalban, azokról az eseményekr61
lesz, amelyek az utolsó vacsorától a
kertig bezárólag történtek (I. 118. e.),

Ima. A szokásos előkészítő ima.
Első előgyakorlat: A történet itt az lesz, hogyan

ereszkedett alá Krisztus Urunk tizenegy tanítvá
nyával Sion hegyéről, ahol az utolsó vacsorát tar
tották, Jozafát völgye felé; majd a völgy egyik ré
szében hagyva nyolc tanítványát, a többi hármat
pedig a kert egyik részében; ő maga imádságba
kezd s mintegy vércseppeket verejtékezik; és mi
után háromszor imádkozott az Atyához és felkel
tette álmukból a három tanítványt, és miután sza
vára földre hullottak ellenségei, és Júdás őt meg
csókolta s Péter levágta Malchus fülét, amelyet
Krisztus helyére visszaillesztett, mint gonosztevőt
elfogják és a völgyön át lefelé vonszolják, majd is
mét a dombon fölfelé Annás házába.
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Második előgyakorlat: Lássam a helyet. Itt szem
léljem a Sion hegyéről Jozafát völgyébe vezető

utat, hasonlóképen a kertet is, hogy széles, hosszú,
ilyen vagy amolyan-e.

Harmadik előgyakorlat: Kérjem, amit akarok,
aminek kérése sajátos a szenvedésről szóló elmél
kedésnél, t. i. fájdalmat a fájdalmakkal telt Krisz
tussal, megtőrtséget a megtört Krísztussal, könnye
ket, benső szenvedést ama nagy kín fölött, amelyet
Krisztus szenvedett el érettem.

Első jegyzet. Ebben a második szemlélődésben, mi
után elvégeztük az előkészítő imát a már említett három
elögyakorlattal, a pontokban és imabeszélgetésben ugyan
azt a mödot tartsuk be, mint az utolsó vacsoráról szóló
első szemlélődésben; és a szentmise idején és vecsernye
kor tartsunk két ismétlést az első és második szemlélő

désröl: majd vacsora előtt gyakoroljuk az öt érzéket a
két fent említett szemlélődésen, mindenkor előre bocsátva
az előkészítő imát és a három előgyakorlatot az elmél
kedés anyaga szerint, ugyanolyan mődon, mint azt a
második hétnél elmondtuk és megmagyaráztuk.

Második jegyzet. Kora, lelki készsége és testi ereje
szerint végezzen a gyakorlatozó öt vagy kevesebb gya
korlatot.

Harmadik jegyzet. Ebben a harmadik hétben a máso
dik és hatodik kiegészítő utasítás részben megváltozik.
A második az lesz, hogy mihelyt felébredek, azonnal állít
sam szemem elé, hová és mire készülök; a szemlélödést,
amelyet végezni akarok, kicsit foglaljam össze s a sző

banforgó titok szerint arra törekedjem a fölkelés és
öltözködés alatt, hogy szomorkodjam és fájdalmat érez
zek Krisztus Urunk oly nagy fájdalma és oly nagy szen
vedése fölött.

A hatodik kiegészítő utasítás abban változik meg,
hogy nem igyekszem magamban kellemes gondolatokat
ébreszteni, ha mindjárt jók és szentek is azok, mint
amilyenek pl. a feltámadásról és az örök dicsőségről,
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hanem ellenkezőleg magamat rávezetem arra, hogy fáj
dalmat és kínt érezzek és lesujtva legyek, sűrűn emlé
kezetembe idézve Krisztus Urunk nélkülözéseit, fáradal
mait és fájdalmait, amelyeket születésétől fogva a szen
vedés ama titkáig szenvedett, amelyről épp most elmél
kedem.

Negyedik jegyzet. A részletes lelkiismeretvizsgálás a
gyakorlatokról és a jelenlegi kiegészítő utasításokról
legyen ugyanúgy, mint az előző héten.

MÁSODIK HAP

A szemlélödés éjfélkor arról lesz, ami a Getsze
máni-kerttől egészen Annás házáig bezárólag tőr

tént (L 119. o.]: hajnalban pedig, ami Annás házától
Kaifás házáig bezárólag történt (119. o.], és utána két
ismétlés és az öt érzék gyakorlása a szerint, amint
már mondtuk.

HARMADIK HAP

Éjfélkor Kaifás házától Pilátusig bezárólag (L 120.
o.]: hajnalban Pilátustól Heródesig bezárólag (L 120.
o.], és utána az ismétlések és az érzékek gyakor
lása ugyanabban az alakban, amint már mondtuk.

HEGYEDIK HAP

Éjfélkor Heródestől Pilátusig (L 120. o.], de úgy,
hogy a Pilátus házában történt titkoknak csak első
felét vesszük és szemléljűk, A hajnali gyakorlat
ban azután a Pilátus házában történt titkokból
azokat, amelyek még fennmaradtak; majd ismétlé
sek, érzékek gyakorlása, amint mondtuk.

ÖTÖDIK HAP

Éjfélkor Pilátus házától a keresztrefeszítésig (L
121. o.]: és hajnalban Krisztus Urunknak a keresz-
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ten történt fölemelés étől haláláig (l. 121. o.]: azután
két ismétlés és érzékek gyakorlása.

HATODIK NAP

Éjfélkor Krisztus Urunknak a keresztről való le
vételétől a sírbatételéig (l. 122. o.]: és hajnalban a
sírtól egészen a házig, amelybe Miasszonyunk visz
szavonult, miután Fiát eltemették.

HETEDIK NAP

Éjféli és hajnali gyakorlatban a szemlélődés le
gyen az egész szenvedésről; és a két ismétlés és az
érzékek gyakorlása helyett egész napon át, amily
gyakran csak lehet, azon gondolkodjam, hogyan
maradt vissza a sírban Krisztus Urunk holtteste, el
szakítva és külőnválasztva lelkétől, és hol és hogyan
volt eltemetve. Hasonlóképen tegyem megfontolás
tárgyává Miasszonyunk egyedüllétét oly nagy fáj
dalmával és Iáradtságával: azután másrészt a tanít
ványok elhagyatottságát is.

Jegyzet. Megjegyzendő, hogy aki tovább akar időzni

a szenvedéstörténetben, vegyen az egyes szemlélődések

ben kevesebb titkot, t. i. az első szeinlélődésben csak az
utolsó vacsorát, a másodikban meg a lábmosást; a harma
dikban a Szeritség kiosztását; a negyedikben a búcsú
beszédet, amelyet Krisztus tartott és így tovább a többi
szemlélődésnél és titoknál is.

Hasonlóképen a szenvedésröl szóló elmélkedések be
fejezése után egy teljes napon át vegye az egész szen
vedéstörténet első felét, a második napon a másik felét,
és a harmadik napon az egész szenvedéstörténetet.

Viszont aki inkább meg akarja rövidíteni azt az
időt, melyet Krisztus szenvedésének szemlélésében tölt,
vegye éjfélkor az utolsó vacsorát, hajnalban a Getsze
máni-kertet, a szentmise idején Annás házát, a vecser-
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nye idején Kaifás házát és egy órával a vacsora
előtt Pilátus házát. Tehát ne végezze az ismétléseket,
se az érzékek gyakorlását, hanem míndenagyes napon
öt külön gyakorlatot csináljon és míndenegyes gyakorlat
ban szemlélje Krisztus Ur.unk életének egy-egy külön
titkát; és miután így az egész szenvedést átvette, az
utolsó napon veheti az egész szenvedést egy gyakorlatba
összefogva vagy több gyakorlatban a szerint, amint in
kább gondolja, hogy hasznot meríthet abból.

SZABÁLYOK, HOGY.A JÖVŐBEN. HELYESEN
VISELKEDHESSÜNK AZ EVÉSNÉL

Első szabály. A kenyértől kevésbbé kell ma
gunkat megtartóztatnunk, mert ez nem olyan étel,
amelynél az étvágy rendetlenül szokott mutatkozni
vagyamelynél a kísértés hosszan alkalmatlanko
dik, mint a többi ételnél.

Második szabály. Az Halok dolgában a megtar
tóztatás helyénvalóbb, mint a kenyér Iogyasztésá
ban: ezért is sokszor figyeljük meg, mi hasznos,
hogy megengedjük magunknak, és mí ártalmas, hogy
tartózkodjunk attól.

Harmadik szabály. A többi ételnél (t. i. ami nem
kenyér) a legnagyobb és a lehető legteljesebb meg
tartóztatást kell megőriznűnk, mert maga az ét
vágy is könnyebben válik rendetlenné, valamint a
kísértés is hevesebb, hogy az ilyen ételeket keres
sük. Ekként az ételekben való megtartöztatást,
hogy bennük a rendetlenséget elkerüljük. kétféle
módon lehet gyakorolni: Elöszőr. mikor valaki meg
szokja, hogy közőnségesebb ételeket egyékj má
sodszor, ha fínomabb ételeket eszik, csak kis meny
nyiségben vegyen belőlük.
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Negyedik szabály. Minél többet von el valaki a
megfelelő táplálékból. - de a mellett nagyon óva
kodjék, hogy betegségbe ne essék - annál hama
rább találja meg a középmértéket, amelyet evésé
ben és ivás ában meg kell tartania, mégpedig két
okból: először, mert így segítve magán és így fel
készülve, gyakran jobban fogja észrevenni a benső

megvilágosításokat. vigasztalásokat és isteni sugal
latokat, hogy meglelje a középmértéket, amely neki
megfelel; másodszor, mert ha az illető úgy látja,
hogy íly megtartóztatás mellett nem rendelkezik
sem annyi testi erővel, sem annyi készséggel, hogy
lelki gyakorlatait végezhesse, könnyen eljut odáig,
hogy meg tudja ítélni, mi szűkséges inkább teste
fenntartására.

ötödik szabály. Mikor valaki eszik, képzelje el,
mintha látná, miképen étkezik Krisztus Urunk apos
tolaival, és miképen iszik, és hogyan néz körül, és
hogyan beszélget, és igyekezzék őt utánozni. Tehát
értelme főképen Urunk szemléletével foglalatos.
kodjék és kevésbbé teste gondozásával, hogy így a
módban, hogyan kell viselkednie és magát íegyel
meznie, nagyobb egyenletességre és rendre tehes
sen szert.

Hatodik szabály. Máskor, miközben étkezik, más
megfontolást vehet: vagy a szentek életéről, vagy
valami jámbor szemlélődésről, vagy valami lelki
ügyről, amellyel neki amúgy is foglalkoznia kell;
mert figyelm ét ílyen dolgokra irányozva, kevesebb
gyönyört és élvezetet fog a testi táplálkozásból
meríteni.

Hetedik szabály. Mindenekfölött attól őrizked
jék, hogy egész figyelme el ne merüljön abban, amit
eszik, se ne legyen mohó az evésben, hanem legyen
ura önmagának mind az étkezés módjában, mind
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pedig a mennyiség tekintetében, amelyet magához
vesz.

Nyolcadik szabály. Minden rendetlenség elke
rülése végett nagyon hasznos, ha ebéd vagy vacsora
után vagy más órában, mikor nem érez éhséget,
magában meghatározza a következő ebédre vagy
vacsorára és így következetesen mindenegyes napra
azt a mennyíséget, amely neki megJelel:amelyen
túl semmiféle étvágy vagy kísértés miatt ne men
jen, hanem ellenkezőleg, -hogy minden rendetlen
étvágyat és az ellenség kísértését iobban legyőzze,

egyék kevesebbet, ha arra van kísértése, hogy töb
bet egyék.
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MEGYEDIK HÉT

ElSO SIEMLÉLODÉS

Hogyan jelent meg Krisztus Urunk
Miasszonyunknak (I. 122. o.).

Ima. A szokásos előkészítő ima.

Az első gyakorlat a történet, amely itt a követ
kező: Miután Krisztus Urunk kilehelte lelkét a ke
reszten és teste a lélektől elválasztva, de az isten
séggel míndíg egyesülve maradt, az istenséggel szin
tén egyesült boldog lelke leszállott a pokol torná
cára s onnan megszabadította az igazak lelkeit s
visszatért a sirhoz és feltámadott, miképen jelent
meg testben és lélekben áldott Anyjának.

Második előgyakorlat a helyzetképalakítás, látva
a helyet. Itt lássam a szent sír elrendezését és
Miasszonyunk lakását vagy házát, megtekintve an
nak egyes részeit, így a szobát, az imahelyisé
get, stb.

Harmadik előgyakorlat: Kérjem azt, amit aka
rok. Itt kérjem a kegyelmet, hogy nagyon örüljek
és örvendezzem Krisztus Urunknak ily nagy dicső

ségén és örömén.
Első, második és harmadik pont legyen ugyanaz

a megszekott három pont, amelyeket Krisztus Urunk
utolsó vacsorájánál is vettünk.

Negyedik pont. Fontoljam meg, hogy az isten
ség, amely a szenvedésben látszólag elrejtőzött,mi
képen jelenik most meg és mily csodálatosan nyil-
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vánul ki legszentebb föltámadásánál igaz és legszen
tebb hatásaiban.

ötödik pont. Szemléljem a vigasztaló szerepet,
amelyet Krisztus Urunk betölt, összehasonlítva ezt
azzal, hogyan szokta egyik barát a másikat vigasz
talni.

Colloquíum. Fejezzük be lelki állapotunknak
megfelelően egy vagy több imabeszélgetéssel és egy
Miatyánkkal.

Első jegyzet. A következő szemlélődésekben halad
junk át a feltámadás valamennyi titkán az alább követ
kező sorrendben, egészen a mennybemenetelig bezárólag.
A feltámadás egész hetében egyébként ugyanazt a módot
és rendet kövessük, amelyet a szenvedés egész hetében
tartottunk be. Azért a szemlélődő járjon el a következők
ben a feltámadásról szóló első szemlélödés szerint: ami
az előgyakorlatokat illeti, legyenek azok az elmélkedésül
vett anyag szerint; ami az öt pontot illeti, legyen az
ugyanaz; a kiegészítő utasítások is, amelyek alább talál
hatók, legyenek ugyanazok; és így tovább, minden egyéb
ben alkalmazkodhatunk a szenvedés hetében adott mód
szerhez, így az ismétlésekben, az érzékek gyakorlásában,
a titkok megrövidítésében vagy megnyujtásában.

Második jegyzet. Általában ebben a negyedik hétben
inkább megfelel, mint az előző három hétben, ha négy
gyakorlatot végzünk és nem ötöt j az elsőt reggel a fel
kelés után, a másodikat a szentmise idején vagy ebéd
előtt az első ismétlés helyett, a harmadikat a második
ismétlés helyett a vecsernye idején, a negyediket vacsora
előtt, amely az öt érzék gyakorlása legyen ugyanannak
a napnak három gyakorlatán, mikor is különösen figyel
jünk és időzzünk az elmélkedés főbb részeinél és ahol
nagyobb indításokat és lelki élvezetet éreztünk,

Harmadik jegyzet. Ámbár minden szemlélödés bizo
nyos számú pontra van felosztva, mint háromra vagy
ötre stb" mégis aki a szemlélődéseket végzi, feloszthatja
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azt több vagy kevesebb pontra is, ahogyan azt megfele
lőbbnek találja. E célra nagyon hasznos, ha úgy hozzá
vetőleg már a szemlélődés megkezdése előtt megálla
pitja és kijelöli meghatározott számban a pontokat, ame-'
lyeket fel akar venni.

Nele1~ jegyzet. Ebben a negyedik hétben a tíz ki
egészitö utasítás közül változtatnunk kell a másodikon,
hatodikon, hetediken és a tízediken.

A második kiegészítő utasítás az lesz, hogy mihelyt
felébredek, álHtsam szemem elé a végzendö szemlélő

dést, miközben arra törekedj em, hogy együttérzést és
örömet keltsek fel magamban Krisztus Urunk akkora
örömén és vígságán.

Hatodik kiegészítő utasítás: Olyan dolgokra emlé
kezzem és gondoljak. amelyek engem gyönyörködésre,
vígságra és lelki örömre indítanak, így pl. az örök
dicsőségre.

Hetedik kiegészítő utasítás: Használjam fel a vilá
gosságot és az időjárás előnyeít, így a tavaszi és nyári
időszakban a hűvöset, télen pedig a napot vagy a tűz
melegét, amennyiben azt gondolom vagy hozzávetőle

gesen feltételezem, hogy mindez segítségemre lesz abban,
hogy örvendjek Teremtőmben és Megváltómban.

Tizedik kiegészítő utasítás: A vezeklés helyett csak
a méntékletességre ügyeljek és arra, hogy mindenben
megtartsam a középmértéket, hacsak nincs bőjt vagy
megtartóztatási idő, amelyet az Egyház előírt; mert
ezeket mindenkor be kell tartani, ha nincs jogos aka
dálya.

SZEML~LÖDÉS A SZERETET MEGSZERZÉS~RE

Jegyzet. Először is két dologra érdemes ügyelni. Az
első az, hogya szeretetet inkább a tettekbe helyezzük,
mint a szavakba. A második az, hogy a szeretet a köl
csönös adományozásban áll, t. i. hogy az, aki szeret, an-
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nak, akit szeret, adja és vele közölje azt, amije van, vagy
adjon azokból, amije van vagy amije csak lehet j és viszont
az, akit így szeretnek, adjon annak, aki őt szereti; tehát
ha az egyiknek van tudománya, adjon belőle annak, aki
nek nincs, és éppúgy, ha van rangja vagy gazdagsága;
és így a másik is adjon emennek.

Ima. A szokásos ima.

Első előgyakorlat a helyzetképalakítás. amely
itt az, hogy lássam, hogyan állok Isten, a mi Urunk
előtt, az angyalok és szentek előtt, akik közbenjár
nak értem.

Második előgyakorlat: Kérjem azt, amit akarok.
Itt kérjem az Istentől kapott oly sok és oly nagy
adománynak benső ismeretét, hogy azokat teljesen
elismerve, mindenben szerethessem és szclgálhassam
isteni Fölséget.

Első pont. Idézzem emlékezetembe a teremtés,
a megváltás kapott jótéteményeit és különös adomá
nyaimat, miközben nagy bensőséggel Iontclgassam,
hogy Isten, a mi Urunk mennyit tett értem és meny
nyit adott nekem abból, amije van: és így tovább
azt is, mennyire óhajtja ugyanez az Úr önmagát is
nekem adni, amennyire ezt csak teheti az ö isteni
rendelkezése eszerint, Egyben tekintsek magamra és
fontoljam meg, hogy magam részéről mit kell nekem
nagyon is sok okból és igazsággal felajánlanom és
adnom isteni Fölségének, t. i. mindenemet és maga
mat velük úgy, mint aki valamit valakinek nagy
bensőséggel felajánl:

Vedd, Uram, és fogadd el minden szabadságomat,
emlékezetemet, értelmemet és egész akaratomat, min
denemet. amim van és amivel rendelkezem: Te adtad
nekem rnindezt j neked, Uram, adom míndezt vissza:
minden a Tied, akaratod szerint rendelkezzél velük.
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Add nekem a Te szerétetedet és kegyelmedet, mert
ez nekem el<ég.'

Második pont. Szemléljem, mikép lakik Isten a
teremtményekben: az elemekben adva a létezést, a
növényzetben a tenyészést, az állatokban az érzé
kelést, az emberekben meg aaértést: és ekként ben
nem adja nekem a létezést, élést, érzést és értelmi
tevékenységet j hasonlóképen templomává tesz en
gem, mivel isteni Fölségének hasonlatosságára és
képére vagyok teremtve. Szintúgy tekintsek magamra
olymódon, amint azt az első pontnál említettük, vagy
más módon, amelyet jobbnak találok. Ugyanígy jár
jak el mindenegyes pontnál. amely következik.

Harmadik pont. Fontoljam meg, miképen tevé
kenvkedik és dolgozik az Isten érettem az összes
teremtett dolgokban a földön, id est habet se ad
modum laborantis' j így pl. az ég,en, az elemekben.
a növényekben, a terményekben, a nyájakban stb.,
adva ezeknek a létet, a fennmaradást, a tenyészést
és érzékelést stb. Utána tekintsek magamra.

Negyedik pont. Szemléljem, hogyan jő felülről

minden jó és adomány, így az én véges képességem
is a legnagyobb és a végtelen képességtől jő felül
ről; ugyanígy (tőle származik) a szentség, a jóság,
a jámborság, az irgalmasság stb., úgy, amint a nap
ból leszállnak a sugarak, amint a forrásból jön a
víz stb. Azután fejezzem be magamra tekintve,amint
mondottuk.

Fejezzembe imabeszélgetéssel és egy Miatyánkkal.
1 Ez utolsó mondat értelme: Csak te szeress engem

és én szeresselek téged. ez nekem elég. A magyar for
dításban ugyanis nem lehet visszaadni a spanyol vuestro
amor, vagy a latin amorem tuum szószerinti jelentését
máskép, csak ilyen körűlirással.

• Latinul van a spanyol szövegben is. Jelentése: azaz
úgy viselkedik, mint aki dolgozik.
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• HÁROM .M.MOD

AZ ELSO IMAMÓD

El6azör: A parancsolatok fölött.

Az első imatnód a tízparancsolatra és a hét fő

bűnre, a három lelki tehetségre és a test öt érzé
kére vonatkozik. Ez az ímamőd inkább csak vázlatot,
mödot ésg)'lélkorlatokat ad arra, hogya lélek mi
képen készüljön elő erekreés hogyan haladjunk
bennük előre, és (arra) hogy imádságunk kedves
legyen Isten előtt, és nem az a célja, hogy magának az
imának adja meg a módját és alakját.

Kiegészitő utasítás. Mindenekelőtt végezzek
ahhoz hasonlót, ami a második hét második kiegé
szítő utasításának felel meg, t. i. mielőtt imába fog
nék, lelkem, mialatt ülök vagy járkálok, amint job
ban esik, pihenjen egy kicsit, és fontoljam meg köz
ben, hová megyek és milyen célból. Ugyanezt a ki
egészítő utasítást kell megtartani mindegyík imamód
kezdetén.

Előkészítő ima ilyesféle legyen: Kérjem Istentől,

a mi Urunktól a kegyelmet, hogy megismerhessem,
miben hibáz1lama tízparancsolat körül, és hasonló
képen kérjek kegyelmet és segítséget, hogya jövő

ben megjavuljak, kérve a tízparancsolat teljes meg
értését isteni Fölségének nagyobb dicsőségére és
dicsőítésére s hogy jobban megtarthassam azokat.

IdőszabáIy. Ami az első imamódot illeti, meg
felelő, ha az első parancsra vonatkozólag megfonto
lom és vizsgálgatom, hogyan tartottam meg azt és
miben hibáztam ellene. és irányadónak veszem, hogy
a megfontolásban annyi időt töltök, amennyi alatt
valaki három Miatyánkot és három üdvözlégyet
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mondhatna el. És ha ez idő alatt megtaláltam hibái
mat, kérjem bűneim bocsánatát és azok elengedését;
és mondjak el egy Miatyánkot. Ugyanígy járjak el
a tizparancsolatnak mindegyikénél.

Első jegyzet. Megjegyzendő, hogy ha valaki olyan
parancsolat megfontolásához ér, amelyről azt találja, hogy
nem szokott semmit sem vétkezni ellene, nem szükséges,
hogyannál a jelzett időig idözaék: de ha úgy találja, hogy
ama parancsolat ellen többet vagy kevesebbet hibázott,
akkor ennek megfelelden több vagy kevesebb időt kell
eltöltenie annak megfontolásában és vizsgálgatásában; és
ugyanezt az eljárást kell követni a halálos bűnöknél is.

Második jegyzet. Miután már befejeztem a már mon
dott megfontolást az összes parancsolat fölött és vádol
tam magamat azokban és kegyelmet és segítséget kértem,
hogy a jövőben megjavuljak, fejezzem be a tárgynak meg
felelő és Istenhez, a mi Urunkhoz intézett ímabeszélge
téssel.

Másodszor: A halálos bűnök tölö".

A kiegéseítö utasítás után következzék az elő

készítő ima a már említett módon, egyedül azzal a
változással, hogy itt az anyagót a bűnök képezik,
amelyeket kerülnöm kell, míg azelőtt az anyaget a
parancsolatok alkották, amelyeket megtartanom kell.
És hasonlóképen tartsam be a már ismert sorrendet,
az időszabályt és az imabeszélgetést.

Hogy az, aki ez imamód szerint imádkozik, az
elkövetett hibákat a halálos bűnöknél aninél jobban
megismerje, vegye fontolóra azoknak épp az ellen
kezöjét: és éppúgy, hogy azokat minél jobban el
kerülhesse, tegye fel és törekedjék arra, hogy szent
gyakorlatokkal megszerezze és magáévá tegye a
velük ellentétes hét erényt.
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Harmadszor: A lelki tehetségek fölött.

Itt ugyanazt a sorrendet és Idöszabályt kell követ
nem, mint a parancsolatoknál. és el kell vég,eznem
az erre adott kiegész.ítő utasítást, előkészítő imát
és imabeszélgetést.

Negyedszer: A test öt érzéke fölött.

Ugyanazt a módot kövessük, mint az előbbiek

nél, csak az anyaget változtassuk meg.
Megjegyzés: Aki érzékeinek használatában utá

nozni akarja Krisztus Urunkat, az előkészítő imád
ságban ajánlja magát isteni Fölségénekr-és miután
az egyesérzékekről megfontolást végzett, mondjon
el mindannyiszor egy üdvözlégyet vagy egy Miatyán
kot. És aki érzékeinek használatában utánozni akarja
Miasszonyunkat, az előkészítő imában neki ajánlja
magát, hogy számára eszkőzölje ki erre Fiától és
Urától a kegyelmet; és az egyes érzékek fölött
tartott megfontolás után mondjon elegy-egy üdvöz
légyet.

A MÁSODIK IMAMOD

Az ima mindenegyes szavának jelen
tésén szemlélódünk.

A kiegészitő utasítás ennél a második imamód
nál ugyanaz, amely az első imamódnál is volt.

Az előkészítő ima alkalmazkodjék a személyhez.
akihez irányul az imádság.

A második imárnód abban áll, hogy az imádkozó
térdelve vagy ülve, a szerint, hogy melyiket találja
megfelelöbbnek és melyiket kíséri több áhítat, csu
kott vagy egy helyre irányított szemmel, a nélkül,
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hogy azokat ide-oda [ártatná, mondja: Miatyánk, és
annyi ideig maradj on e szó megíontolásénál, amíg
különböző jelentéseket, hasonlatokat, lelki élvezetet
és vigaszt talál azokban a megfontolásokban, ame
lyek erre a szőra vonatkoznak; ugyanilyen módon
járjon el a Miatyánk míndenegyes szavánál vagy
bármely más imádságnál. amelyet ilyen módon akar

. elimádkozni.
Első szabáJy. Aki e szerint az imaméd szerint

imádkozik, töltsön így egy órát az egész Miatyánk
ban, amelynek befejeztével mondjon el egy Üdvöz
légyet, egy Hiszekegyet 'ésa Krisztus lelke és űdvöz

légy mennyország Királynéja kezdetü imádságokat,
szóbelileg vagy elmebelileg a szokásos módon.

Második szabály. Hogyha az, aki így szemlélö
dik a Miatyánkon, egy vagy két szóban jó elmél
kedési anyaget és lelki élvezetet és vigaszt talál,
ne törekedjék tovább menni, még ha befejezödnék
is az óra abban, amit talált. Az óra befej eztével
mondja el a Miatyánk többi részét a szokásos módon.

Harmadik szabály. Ha a Miatyánknak egy vagy
két szavában teljes órát töltött, más napon, mikor
ismét visszatér ehhez az imához, az említett egy vagy
két szót mondja el a szokásos módon és annál a
szónál, amely ezekre közvetlenül következik, kezd
jen el szemlélödni olymódon, amint a második sza
bály mondja,

Első jegyzet. Megjegyzendő,ha a Miatyánkot egy vagy
több nap alatt befejeztük, ugyanezt kell tenni az üdvöz
léggyel és azután a többi imádsággal olymódon, hogy
bízonyos ideig mindíg gyakoroljuk magunkat valamelyik
ben.

Második jegyzet. Az ima befejeztével forduljon az
imádkozó néhány szóban ahhoz a személyhez, akihez az
ima irányult s kérje azokat az erényeket vagy kegyel
meket, amelyekről úgy érzi, hogy különösen rájuk szorul.
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A HARMADIK IMAMÓD

Ütemszerű (ritmikus) imam6d.

A kíegészitő utasitás itt is az lesz, mint volt az
első és második imamódnál.

Az előkészítő ima olyan, mint a második ima
módnál.

A harmadik imamód az, hogy míndenegyes be
és kilélekzésre elménkben imádkozunk, miközben a
Miatyánknak vagy más imádságnak, amelyet magunk
nak elmondásra kijelöltünk. egy szavát kimondjuk,
mégpedig úgy, hogy csak egy szót ejtünk ki az egyik
és másik lélekzetvétel között és míg a két lélekzet
vétel között az idő telik, különösen figyeljünk vagy
ennek a szónak a jelentésére vagy a személyre, aki
hez imádkozunk, vagy saját magunk alacsonyságára,
vagy arra a kűlőnbségre, amely ama személy akkora
nagysága és saját magunk akkora kicsisége között
van; és ugyane möd és szabály szerint haladjunk
tovább a Miatyánk többi szavában is. És a többi
imát, t. i. az üdvözlégyet és Krisztus lelke kezdetű

imát, a Hiszekegyet és az üdvözlégy mennyország
Királynéja kezdetű imát mondjuk el a szokásos
módon.

Első szabály. Más napon vagy más órában, ami
dőn imádkozni akarunk. mondjuk el így ritmikusan
az üdvözlégye! és rá a többi imádságot a szokásos
módon, és így haladjunk át következűleg a többi
imádságon is.

Másodík szabály. Aki tovább akar ebben az
ütemszerű imádságban időzni. elmondhatja az összes
fentemlített imádságot vagy azoknak egy részét, mí
közben az ütemszerű lélekzetnek ugyanazt a rendjét
tartsa be, amint azt már előbb megmagyaráztuk.
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KRISZTUS URUNK ÉLETÉNEK TITKAI

Jegyzet. Megjegyzendő az összes következő titkokban.
hogy mindazok a szavak, amelyek zárójel közt találha
tók, az Evangéliumból valók, nem azonban azok, melyek
zárójelen kivül vannak. Az elmélkedő minden títoknál
nagyobbrészt három pontot talál, hogy így nagyobb
könnyebbséggel elmélkedhessen és szemlélödhessen

.róluk.

MIASSZONYUNK KÖSZÖNTÉSÉRÖL
ír Szent Lukácsaz 1. fejezetben, 2&-38.

1. Szent Gábor arkangyal, köszöntvén Miasszo
nyunkat, hírül adta neki Krisztus Urunk foganta
tását: (Bemenvén hozzá az angyal, mondá: üdvöz
légy malaszttal teljes; méhedben fogansz és fiat
fogsz szülni).

2. Az angyal megerősíti, amiket Miasszonyunk
nak mondott, azáltal, hogy hírül adja neki Keresztelő

Szent János fogantatását, így szőlva hozzá: (És íme,
Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant öregségében).

3. Miasszonyunk válaszolt az angyalnak: (Ime, az
Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint].

MIASSZONYUNKNAK ERZSÉBETNÉLTETT LÁTOGATÁSÁRÓL
beszél Szent Lukács az 1. fejezetben,
39-5&.

1. Midőn Miasszonyunk meglátogatta Erzsébetet,
Keresztelő Szent János, akkor még anyja méhében,
megérezte Miasszonyunk látogatását: (És lőn, hogy
amint meghallotta Erzsébet Mária köszöntését, repese
méhében a magzat, és betelék Erzsébet Szentlélekkel.
És nagy szóval felkiálta, mondván: áldott vagy te
az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyü
mölcse).
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2. Miasszonyunk elénekeli énekét, mondván:
(Magasztalja az én lelkem az Urat).

3. (Mária pedig nála maradt mintegy három hó
napig: azután visszatére házába.]

KRISZTUS URUNK SZÜLETÉSÉRÖL
beszél Szent Luk6cs a 2. fejezetben,
1-14.

1. Miasszonyunk és jegyese, Szent József Názá
retből Betlehembe mennek: (Fölméne József is
Galileából Betlehembe, hogy összeírassék Máriával,
az ő eljegyzett feleségével, aki áldott állapotban
vala).

2. (Szülé az őels>őszülött fiát, és bepólyázá öt
és a jászolba fekteté.)

3. (Mennyei seregek sokasága vette körül az
angyalt, mondván: Dicsőség a magasságban Istennek.)

A PÁSZTOROKRÓL
ír Szent Luk6cs a 2. fejezetben, 8-20.

1. Az angyal kinyilvánítja Krisztus Urunk szű

letését a pásztoroknak: (Nagy örömet hirdetek nek
tek, minthogy ma született nektek az Üdvőzitő],

2. A pásztorok Betlehembe mennek: (És elmené
nek sietve és megtalálák Máriát és Józsefet és a
jászolban fekvő Kisdedet].

3. (És visszatérének a pásztorok, magasztalván és
dícsérvén az Istent.)

A KÖRÜLMETÉLfsRÖL
ír Szent Luk6cs a 2. fejezetben, 21.

1. Körülmetélték a gyermek Jézust.
2. (Hívaték az Ő neve Jézusnak, miként az angyal

nevezte, mielött méhben Iogantatott.)

108



3. Visszaadják a gyermeket anyjának, aki rész
véttel volt gyermekének először hullott vére miatt.

A HÁROM NAPKELETI BÖLCSRÖL
ír Szent Máté a 2. fejezetben, 1-12.

t. A három napkeleti bölcs a csillagot követve
Jézus imádására jött, mondván: (Láttuk csillagát
napkeleten és eljöttünk imádni öt).

2. Imádták öt és ajándékokat ajánlottak fel neki:
(Leborulva imádák öt és ajándékokat adának neki,
aranyat, tömjént és mirhát].

3. [Intést kapván álmukban, hogy vissza ne men
jenek Heródeshez, más úton térének vissza orszá
gukba.]

MIASSZONYUNK TISZTULÁSÁRÓl ÉS A GYERMEK JÉZUS
BEMUrATÁSÁRÓL

ír Szent Lukács a 2. fejezetben, 22-39.

1. A gyermek Jézust a templomba viszik, hogy
az Úrnak mint elsöszülöttet bemutassák,és felaján
lanak érette (egy pár gerlicét vagy két galambfiat).

2. Simeon a templomba jöve (karjaiba vevé öt).
mondván: [Most bocsátod el Uram, szolgádat békes-
ségben). .

3. Anna (odaj övén, dícséré az Urat és szóla felöle
mindazoknak, akik várják vala Izrael megváltását].

AZ EGYPTOMI FUrÁSRÓL
ír Szent Máté a 2. fejezetben, 13-18.

1. Heródes meg akarta gyilkolni a gyermek Jézust,
és így megölte a kisdedeket. Megöletésüle előtt az
angyal intette Józsefet, hogy fusson Egyptomha:
(Kelj íelj, vedd a gyermeket és anyját, és fuss
Egyptomba].
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2. útnak indult Egyptom felé: (Ki felkelvén éjjel,
távozék Egyptomba).

3. (Ott maradt Heródes haláláíg.]

HOGYAN TÉRT VISSZA KRISZTUS URUNK EGYPTOMBOL
err61 Ir Szent Máté a 2. fejezetben,
19-23.

1. Az angyal inti Józsefet, hogy térjen vissza
Izraelbe: (Kelj fel és vedd a gyermeket és anyját.
és menj Izrael földjére).

2. (Ki fölkelvén, Izrael földjére méne.)
3. Minthogy Júdeában Archelaus, Heródes fia

uralkodott. Názáretben vonta meg magát.

KRISZTUS URUNK ÉLETÉROL, 12 ÉVES KORÁTOL 30 ÉVES
KORÁIG

ír Szent lukács a 2. fejezetben, 51-52.

1. Engedelmes volt szűleinek. (Növekedék bölcse
ségben és korban és kedvességben.]

2. úgy látszik, hogy az ácsmesterséget folytatta,
amint ezt Szent Márk a hatodik fejezetben látszólag
jelzi is: (Nemde, ez az ács?)

KRISZTUS MEGlELEHÉSÉRÖL A TEMPLOMBAN, MIKOR
12 ÉVES VOLT

Ir Szent Lukács a 2. fejezetben, 41-50.

1. Krisztus Urunk 12 éves koráhan Názáretből
fölment Jeruzsálembe.

2. Krisztus Urunk Jeruzsálemben maradt, és ezt
nem tudták szűlei,

3. Három nap mulva megtalálták a templomban
vitatkozva, amint ott a tudósok között ült. És amikor
kérdezték szüleí, hol volt, ezt felelte: (Nem tudtá
tok-e, hogy az én Atyám dolgaiban kell lennem?)
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KRISZTUS URUNK MEGKERESZTEL~S'ROL

fr Szent Máté a 3. fejezetben, 13-17.

1. Krisztus Urunk, miután elbúcsúzott áldott
Anyjától, Názáretből a Jordán folyóhoz jött, ahol
Keresztelő Szent János tartózkodott.

2. Szent János megkeresztelte Krisztus Urunkat,
és amikor mentegetözni akart, méltatlannak tartva
magát, hogy őt megkeresztelje, Krisztus ezt mondja:
(Hagyd el ezt most; mert így illik teljesítenünk min
den igazságot).

3. A Szentlélek leszáll reá, és az Atyának szava
az égből, tanúbizonyságot téve róla: (Ez az én sze
retett fiam, akiben nekem kedvem telt).

KRISZTUS URUNK MEGKISÉRTÉSÉRÓl
ír Szent Lukács a 4. fejezetben, 1-13.
és Máté a 4. fejezetben, 1-11.

1. Miután Krisztus Urunk megkeresztelkedett, a
pusztába vonult vissza, ahol negyven nap és negyven
éjjel böjtölt.

2. Az ellenség háromszor megkísértette: (Hozzá
járulván a kísértő, mondá neki: Ha Isten fia vagy,
mondd, hogy a kövek kenyerekké váljanak. Vesd le
magadat. Mindezeket neked adom, ha leborulván
timádasz engem).

3. (Ang)'lalok jövének és szelgálának nekí.]

Al APOSTOLOK MEGHIVÁSA

1. úgy látszik, háromízben kapott meghívást Szent
Péter és Szent András: elöszőr ismerkedés céljából,
ami kitűnik Szent János első fej ezetéből j másodszor.
hogy némiképen kövessék Krisztust, de még azzal az
elhatározással, hogy visszatérnek ahhoz, ami birto-
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kukban volt, amint Szent Lukács mondja az; ötödik
fejezetében; harmadszor, hogy Krisztus Urunkat
örökre kövessék, Szent Máté a negyedik és Szent
Márk az elsö fejezetben.

2. Hívta FüJöpöt, ahogyan olvashatjuk Szent
János első fejezetében és Mátét, mint maga Máté
mondja a kilencedik fejezetben.

3. Hívta a többi apostolt, akiknek külön meg
hívásáról nem tesz említést az Evangélium.

És itt három más dolgot is meg kell fontolnunk:
elöszőr, hogy az apostolok tudatlan és alacsony
sorsú emberek voltak j másodszor a méltóságot,
amelyre lsten oly tapintatosan hívta őket; s harmad
szor azokat az adományokat és kegyelmeketveme
lyekkel Isten őket az új- és ószövetség összes atyái
fölé emelte.

AZ ELSO CSODÁRÓL, AMELY A GALILEAI KÁNAÁNBAH
TARTOTT MENYEGZON TÖRTINT

ír Szent Jónos a 2. fejezetben, 1-11.
1. Krisztus Urunk hivatalos volt tanítványaival

a menyegzőre,

2. A Szűzanya jelzi Fiának, hogy kifogyott a bor,
mondván: (Nincs boruk), és utasítást adott a szol
gáknak: (Amit nektek mond, cselekedjétek).

3. A vizet borrá változtatta: (És nyilvánosságra
hozá dicsőségét, és hívének őbenne tanítványai).

HOGYAN OZTE KI KRISZTUS URUNK A TEMPLOMBÓL
AZOKAT, AKIK OT~ KERESKEDTEK

err61 ír Szent János a 2. fejezetben r
13-22.

1. Mindazokat, akik kereskedtek,kikergette a
templomból kötélből font ostorral.
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2. A gazdag pénzváltóknak, akik a templomban
voltak, szétszórta asztalait és pénzét.

3. A szegényeknek, akik galambot árultak, szeli
den mondta: (Vigyétek el innét ezeket és ne tegyé
tek Atyám házát vásárcsarnokká).

A BESZÉDRÖl, MELYET KRISZTUS URUNK A HEGYEN
TARTOTT

ír Szent Máté a% 5. fejezetben.

1. Szeretett tanítványainak külön beszél a nyolc
boldogságról: (Boldogok a lelki szegények, a szeli
dek, az irgalmasok; boldogok, akik sírnak, éhezik
és szomjúhozzák az igazságot; boldogok a tisztaszí
vűek, a békességesek és akik üldözést szenvednek.]

2. Buzdít ja öket, hogy jól használják fel adomá
nyaikat: (úgy világoskodjék a ti világosságtok az
emberek elött, hogy lássák jótetteiteket és dicsőít

sék Atyátokat, aki mennyekben vagyon).
3. Megmutatja, hogya törvényt nem lépi át, ha

nem beteljesíti azt, megmagyarázva a törvényt, amely
tiltja a gyilkosságot, a paráznaságot, a hamis eskü
vést és amely megparancsolja az ellenség szeretetét:
(Én pedig mondom nektek: Szeressétek ellenségei
teket j jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek).

HOGYAN CSENDESITETTE LE KRISZTUS URUNK
A HÁBORGÓ TENGERT

err61 ír Szent Máté a 8. fejezetben, 23-27.

1. Míg Krisztus Urunk aludt a tengeren, nagy
szélvész támadt.

2. Megijedt tanítványai felkeltették; akiket ő cse
kély hitükért megrótt, mondván nekik: (Mit féltek,
kicsinyhitűek?)
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3. MegparancsoHa a szeleknek és a tengernek,
hogy csendesedjenek le: és miután így elültek a sze
lek, csendes lett a tenger, amin csodálkoztak az
emberek, mondván: (Kicsoda ez, hogy a szelek és a
tenger engedelmeskednek neki?)

HOGYAN JÁRT KRISZTUS URUNK A TENGEREN
err61 fr Szent Máté a 14. fejezetben, 22-33.

1. Mikor Krisztus Urunk a hegyen tartózkodott,
megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajó
ba, és miután elbocsátotta a tömeget, egyedül imád
kozni kezdett.

2. A hullámok ide-oda hányták a hajót, amely
hez Krisztus közeledett a tengeren járva; s a tanít
ványok azt hitték, hogy Jcísértet.

3. Mikor Krisztus mondta: (Én vagyok, ne fél
jetek), Szent Péter az ő parancsára a tengeren járva
hozzá ment: de mihelyt kételkedett, merűlni kezdett;
Krisztus Urunk azonban megmentette és megrótta
kicsinyhitűségéértés azután, amikor Krisztus a hajóba
lépett, elállt a szél.

HOGYAN KÜLDTE SZ~T KRISZTUS TANITVÁNYAIT,
HOGY PRÉDIKÁLJANAK

erről fr Szent Máté a 10. fejezetben, 1-1'.
1. Krisztus szeretett tanítványait magához sző

lítja és hatalmat ad nekik, hogy kiűzzék az emberek
testéből az ördögöket és meggyógyítsanak minden
betegséget.

2. Oktatást ad nekik az okosságről és a türelem
ről: (Ime, úgy kűldelek titeket, mint a juhokat a
farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók,
és szelídek, mint a galambok).
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3. Megtanítja őket az apostoli utazás módjára:
(Ne legyen aranyotok, se ezüstötök; ingyen kaptá
tok, ingyen adjátok). Megadta nekik a prédikálás
anyagát is: (Elmenvén, hirdessétek, mondván, hogy
elközelgett a mennyek országa).

MAGDOLNA MEGTÉRÉSÉROL
ír Szent Lukács a 7. fejezetben, 36-50.

1. Magdolna belép oda, ahol Krisztus Urunk a
farizeus házában az asztalnál ül és kenettel telt
alabástromedényt hozott magával.

2. Az Úr mögött lábánál megállva, azt könnyeivel
áztatni kezdte, hajával törölte és csökolgatta lábát
és megkente kenettel.

3. Midőn a farizeus vádolta Magdolnát, Krisztus
védelmére kel, mondván: (Megbocsáttatott az ő sok
bűne, mert nagyon szeretett; mondá pedig az asz
szonynak: A te hited megszabadított téged; menj
el békével).

HOGYAN TÁPLÁLT KRISZTUS URUNK ÖTEZER EMBERT
erről ír Szent Máté a 14. fejezetben, 13-21.

1. Amikor már beesteledett, a tanítványok kérik
Krisztust, hogy bocsássa el a tömeget, amely nála
volt.

2. Krisztus Urunk megparancsolta tanítványai
nak, hogy vigyék hozzá a kenyereket, majd utasí
tást adott, hogy telepedjenek le, és megáldotta és
megszegte, és tanítványainak adta a kenyereket, a
tanítványok meg a tömegnek.

3. (Evének mindnyájan és [óllakának: és a fönn
maradt hulladékból tízenként kosarat tele szedé
nek).
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KRISZTUS SZIHEVÁLTOZÁSÁRÓL

ir Szent M6té a 17. fejezetben, 1-9.

1. Krisztus Urunk maga mellé vette kísérőkül

szeretett tanítványait, Pétert, Jakabot és Jánost, és
színében elváltozott; és arca ragyogó lett, mint a
nap, ruhája pedig, mint a hó.

2. Beszélgetett Mózessel és Illéssel.
3. Midőn Szent Péter azt mondta, hogy építse

nek három hajlékot, az égből szózat hallatszott,
amely így szólt: (Ez az én igenkedves Fiam; őt hall
gassátok). Midőn tanítványai ezt a szózatot hallot
ták, félelmükben arcra hullottak és Krisztus Urunk
megérintette öket és mondá nekik: (Keljetek föl és
ne féljetek. Senkinek se mondjátok a látomást, míg
csak az Emberfia halottaiból föl nem támad).

LÁZÁR FÖLTÁMASZTÁSA

J6nos 11. fejezet, 1-45.

1. Márta és Mária értesítik Krisztus Urunkat
Lázár gyengélkedésérőL Midőn ezt Krisztus meg
tudta, két napig egyazon helyen maradt, hogy a
csoda nyilvánvalóbb legyen.

2. Mielőtt feltámasztaná, az egyiktől és a másik
tól is követeli, hogy higgyenek, mondván: (Én va
gyok a föltámadás és az élet; aki énbennem hiszen,
még ha meg is halt, élni fog).

3. Miután könnyezett és imádkozott, feltámasztja
őt. És a feltámasztás mődja az volt, hogy megparan
csolta: (Lázár! jöjj ki).
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A BETHÁNIÁBAN TARTOTT VACSORA

Máté 26. fejezet, 6-10.

1. Az :Úr a poklos Simon házában Lázárral együtt
vacsorázik.

2. Mária Krisztus fejére önti a kenetet.
3. Júdás zúgolódik, mondván: (Mire való e vesz

tegetés?); de ö újra mentegeti Magdolnát, mondván:
(Mit háborgatják ezt az asszonyt? hiszen jó dolgot
cselekedett velem).

VIRÁGVASÁRNAP

Máté 21. fejezet, 1-17.

1. Az Úr elküldi tanítványait, hogy hozzá vezes
sék a szamarat és vemhét, mondván: (Oldjátok le és
hozzátok ide nekem. És ha valaki nektek szöl, mond
játok neki, hogy az Úrnak szűksége vagyon rájuk,
és azonnal elbocsátja azokat).

2. Krisztus felült a szamárra, amely le volt ta
karva az apostolok ruháival.

3. A nép eléje megy, hogy fogadja öt j leteríti az
útra ruháit és a fák gallyait, miközben kiáltozza:
{Hozsanna Dávid Fiánakl Aldott, ki az Úr nevében
jól Hozsanna a magasságbanQ

A TEMPLOMBAN TARTOTT PRÉDIKÁCiÓ

Lukács ". fejezet, 47-48.

1. Mindennap a templomban tanított.
2. A prédikáció befejeztével, mínthogy nem volt

senki, aki Jeruzsálemben befogadja, Bethániába tért
vissza.
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AZ UTOLSÓ VACSORA
Mát' 26, 2O-30j János 13, 1-30.

1. Megette a húsvéti bárányt tizenkét tanítvá
nyával, kiknek előre megmondta halálát: (Bizony
mondom nektek, hogy egy közületek el fog árulni
engem).

2. Megmosta tanítványainak lábát, még Júdásét
is, elkezdve Szent Péternél, aki tekintettel az Úr
fölségére és saját alacsonyságára, nem akarja azt
megengedni, mondván: (Uram, te mosod az én lába
mat?); de Szent Péter nem tudta, hogy ő ebben az
alázatosságra ad példát és azért mondotta Jézus:
(Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem
veletek, ti is úgy cselekedjetek).

3. Megalapította szeretetének legnagyobb jeléül
az Eucharisztia legszentebb áldozatát, mondván:
(Vegyétek és egyétek!) A vacsora végeztével Júdás
elmegy, hogy Krisztus Urunkat eladja.

AZ UTOLSÓ VACSORÁTÓL EGÉSZEN A KERTIG
BEZÁRÓLAG TÖRTÉNT TITKOK

Máté a 26. fejezetben, 30-46.
és Márk a 14. fejezetben, 26-42-

1. Az Úr vacsora végeztével, himnuszokat éne
kelve az Olajfák hegyére ment tanítványaival, akik
telve voltak félelemmel; és nyo1cat kőzülük a Get
szemáni-kertben hagy, mondván: (üljetek le itt, míg
én odébb megyek és imádkozom).

2. És magához véve kísérőtársakul Szent Pétert,
Szent Jakabot és Szent Jánost, háromszor imádko
zott az Atyához, mondván: (Atyám, ha lehetséges,
múliék el tőlem e pohár, mindazonáltal ne úgy
legyen, amint én akarom, hanem amint te).
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3. Olyan félelem szállta meg, hogy így szólt: [Szo
morú az én lelkem mindhalálig] és vért izzadott oly
bőségesen, hogy Szent Lukács mondja: (És lett az
ö verejtéke, mint a földrehulló vérnek cseppjei). Ez
föltételezi, hogy ruhája már teljesen véres volt.

A KERTTOL KEZDVE ANNÁS HÁZÁIG BEZÁRÓLAG
TÖRT~NT TITKOK

Máté 2', 47-58; Márk 14, 43-54.
''-'8; Lukács 22, 17-57.

1. Az Úr megengedi, hogy Júdás megcsókolja,
mint latrot a poroszlók elfogják, akikhez így szólt:
(Mint valami latorra, úgy jöttetek ki kardokkal és
dorongokkal megfogni engemet. Naponkint nálatok
ültem, tanítván a templomban, és nem fogtatok el
engem). És mikor mondotta: (Kit kerestek?), ellen
ségei földre hullottak.

2. A főpap egyik szolgáját Szent Péter meg
sebezte, akihez azÚr szelíden így szólt: (Tedd
vissza helyébe kardodat!), és meggyógyította a
szolga sebét.

3. Tanítványaitól elhagyatva, Annáshoz vonszol
ják, ahol Szent Péter, aki messziről követte, egyszer
megtagadta, és Krisztust arcul ütötte a szolga, aki
azt mondotta: (Igy felelsz-e a főpapnak?)

ANNÁS HÁZÁTÓL KAIFÁS HÁZÁIG BEZÁRÓLAG
TÖRTÉNT TITKOK

Máté 2'; Márk 14; Lukács 22; lános 18.

1. Megkötözve vonszolják Krisztust Annás házá
ból Kaifás házába, ahol Szent Péter kétszer meg
tagadta, és rátekintve az Úr, (Kimenvén onnan, ke
serves sírásra fakadt).
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2. Jézus ama egész éjtszakán megkötözve volt.
3. Azonfelül, akik megkötözve tartották, gúnyol.

ták és verték őt és letakarták arcát és arcul ütöt
ték; és kérdezték: [Találd ki, ki ütött meg téged?)
És hasonló mödon káromolták.

KAIFÁS HÁZÁTÓL PILÁTUS HÁZÁIG BEZÁRÓLAG
TÖRTÉNT TITKOK

Mófé 27; Lukócs 23; Mórk 15.

1. A zsidók egész tömege Pilátushoz vonszolja,
és előtte vádolják őt, mondván: (Azt tapasztaljuk,
hogy ez félrevezeti nemzetünket és megtiltja. hogy
adót fizessünk a császárnak).

2. Miután Pilátus újra meg újra kikérdezte, azt
mondja: (Semmi vétket sem találok ebben az em
berben).

3. Barabbást, a latrot elébe helyezték: [Mínd
nyájan kiáltozának: ne ezt, hanem Barabbást).

PILÁTUS HÁZÁTÓL HERÓDES HÁZÁIG TÖRTÉNT TITKOK

Lukócs 23, 6--11.

1. Pilátus a galileai Jézust Heródeshez, Galilea
negyedes fejedelméhez kűldte.

2. Heródes kíváncsian sokáig faggatta kérdései
vel, és Jézus neki semmit sem felelt, noha az írás
tudók és farizeusok folyton vádolták.

3. Heródes fehér ruhába öltöztetve őrségével
együtt megvetette öt.
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HERÓDES HÁZÁTÓL PILÁTUS HÁZÁIG TÖRTÉNT TITKOK
Móté 27; Lukócs 23; Mórk 15.
és Jónos 19.

1. Heródes visszaküldi őt Pilátushoz, amely ok
miatt barátok lettek, mivel azelőtt ellenségek voltak.

2. Pilátus megfogatta Jézust és megostoroztatta;
a katonák pedig tövisből koronát fontak és fejére
tették; és bíborba öltöztették és eléje járultak és
mondották: (üdvözlégy, zsidók királyaI) és arcul
verték.

3. PHátuskivezette az egész tömeg elé: (Kiméne
tehát Jézus, a töviskoronát viselvén) és mondotta
nekik: (Ime, az emberi) és midőn meglátták a papi
fejedelmek, ordítozva kiáltozták, mondván: [Feszbtsd
meg, feszítsd meg őt l)

PILÁTUS HÁZÁTÓL A KERESZTREFESZITÉSIG
BEZÁRÓLAG TÖRTÉNT TITKOK

János 19. 13-22-

1. Pilátus bírói székében ülve átadta nekik Jézust,
hogy keresztre feszítsék, miután a zsidók megtagad
ták, hogy a királyuk lenne, mondván: (Nincsen kirá
lyunk, csak császárunk!)

2. Krisztus keresztjét vállán hordozta, és midőn

már nem bírta hordani, cirénei Simont kényszerítet
ték, hogy azt Jézus után vigye.

3. Két lator közt keresztre feszítették és ezt a
leliratot tették a keresztre: (Názáreti Jézus, a zsidók
királya.]
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A KERESZTEN TÖRTÉNT TITKOK
J6no$ 19, 23-37.

1. Hét szót mondott a kereszten az Úr: imád
kozol1:t azokért, akik keresztre feszítették; megbocsá
tott a latornak j anyjának ajánlotta Szent Jánost és
Szent Jánosnak anyját; hangosan így szólt: [Szomjú
hozom), és epét adtak neki ésecetetj majd azt
mondotta, hogy elvan hagyatva; felkiáltott végül:
(Beteljesedett) és azt mondotta: (Atyám, a te kezedbe
ajánlom lelkemet l]

2. A nap elsötétedett, a sziklák megrepedtek, a
sírok megnyíltak, a templom kárpitja felülről lefelé
kettérepedt.

3. Káromolják, mondván: (Há! Te, ki lerontod az
Isten templomát, szállj le a keresztről l] Szétosztották
ruháit, s megnyitva lándzsával oldalát, abból víz és
vér folyt.

A KERESZTTOL A SIRIG BEZÁRÓLAG TÖRTÉNT TITKOK
Ugyanott.

1. József és Nikodémus levették a keresztről

fájdalmas Anyjának jelenlétében.
2. Testét a sírhoz vitték, megkenték és el

temették.
3. Öröket állítottak fel.

KRISZTUS URUNK FÖLTÁMADÁSA; ELSO MEGJELENÉSE
1. Megjelent Szűz Máriának, amit ugyan a Szent

írás nem említ, mégis megmondottnak vehetjük,
mivel mondia, hogy megjelent igen sok másnak;
mert a Szentírás feltételezi, hogy értelmesek va
gyunk, amint írva van: (Hát ti is értelem nélkül
vagytok?)
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MÁSODIK MEGJELENÉS
Márk 16, 1-11.

1. Korán reggel a sírhoz mennek Mária Mag
dolna és Mária, Jakab anyja és Szalome, és mondák
egymás közt: (Ki hengeríti el nekünk a követ a sír
bolt ajtajából?)

2. Látják az elhengerített követ és az angyalt,
aki mondja: (A názáreti Jézust keresitek? Feltáma
dott, nincs itt!)

3. Megjelent Máriának, aki a sírnál maradt,
miután a többiek elmentek.

HARMADIK MEGJELENtS

Szent Máté utolsó fejezete.

1. A két Mária félelemmel és nagy örömmel tá
vozik a sírtól, mert hírül akarták vinni a tanítvá
nyoknak az Úr feltámadását.

2. Krisztus Urunk megjelenik nekik az úton,
mondván: (üdv nektekl]: és azok hozzá közeled
tek és lábához borultak és imádták.

3. Jézus mondá nekik: (Ne féljetek! Eredjetek,
mondjátok meg testvéreimnek, hogy menjenek Gali
leába, ott majd meglátnak engem).

NEGYEDIK MEGJELENÉS

Lukács utolsó fejezete.

1. Midőn Szent Péter meghallotta az asszonyok
tól, hogy Krisztus feltámadt, gyorsan a sírhoz ment.

2. Belépve a sírboltba, semmi mást nem látott,
csak a kendőket, amelyek Krisztus Urunk testét
fedték.
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3. Amint Szent Péter ezek felett gondolkodott,
megjelent neki Krisztus; és azért mondották az
apostolok: (Valóban föltámadt azÚr és megjelent
Simonnak).

ÖTÖDIK MEGJELENÉS

Szent Lukács utols6 fejezetében.

1. Megjelenik a tanítványoknak, akik Emmauszba
mentek és közben Krisztusról beszélgettek.

2. Megfeddi öket és kimutatja a Szentírásból,
hogy Krisztusnak meg kellett halnia és föl kellett
támadnia: (Ó ti balgatagok és késedelmes szívűek

mindazok elhívésére, miket a próféták szólottak!
Hát nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak és
úgy menni be az ő dicsöségébe Z]

3. Kérelmükre ott maradt és velük volt, míg meg
áldoztatván őket, eltűnt. ők pedig visszatérve el
mondták a tanítványoknak, hogyan ismerték őt meg
a szentáldozásban.

HATODIK MEGJELENÉS

János 20, 19-23.

1. A tanítványok együtt voltak (a zsidóktól való
félelem miatt}, Szent Tamás kivételével.

2. Zárt ajtók mellett megjelent nekik Jézus és
megállva köztük, mondotta: (Békesség nektek!)

3. Megadja nekik a Szentlelket, mondván: (Ve
gyétek a Szentlelket, akiknek megbocsátjátok a
bűneiket, meg vannak bocsátva).
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HETEDIK MEGJELENÉS
János 20, 24-29.

1. Szent Tamás, a hitetlen, mivel nem volt jelen
az előző megjelenésnél. így szól: (Hacsak nem látom,
én nem hiszem).

2. Nyolc nap mulva megjelenik nekik Jézus, noha
az ajtók zárva voltak és mondja Szent Tamásnak:
(Tedd ide ujjadat és nézd, és ne légy hitetlen, hanem
hívő).

3. Szent Tamás hitt, mondván: (Én Uram, és én
Istenem!). Akinek Krisztus ezt mondja: (Boldogok,
akik nem láttak és hittek).

NYOLCADIK MEGJELENÉS
János, utolsó fejezet.

1. Jézus megjelenik tanítványai közül hétnek,
akik halásztak és egész éjjel semmit sem fogtak; és
kivetvén parancsára a hálót: (Nem bírták azt ki
húzni a halak sokasága miatt).

2. Ebből a csodából megismerte őt Szent János,
és mondotta Szent Péternek: (Az Úr az), ki a ten
gerbe vetette magát és Krisztushoz jött.

3. Étkezésre a sült hal egyrészét adta nekik és
lépesmézet' és juhait Szent Péterre bízta, miután
előbb szeretetét háromszor próbára tette, és mondá
neki: (Legeltesd az én juhaimat).

KILENCEDIK MEGJELENÉS
Máté, utolsó fejezet.

1. A tanítványok Krisztus parancsára a Tábor
hegyére mennek.

1 A Szentírás csak halról és kenyérről tesz említést.
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2. Krisztus megjelenik nekik és mondja: (Minden
hatalom nekem adatott a mennyben ésa földön).

3. Szétküldte őket az egész világra, hogy prédi
káljanak, mondván: (Elmenvén tehát, tanítsatok
minden népet, megkeresztelvén őket az Atya és Fiú
és Szentlélek nevében).

TIZEDIK MEGJELENÉS
A korintusiakhoz irt els6 levélben, 15, 6.

(Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek
egyszerre.)

TIZENEGYEDIK MEGJELENÉS
A korintusiakhoz írt első levélben, 15, 7.

(Aztán megjelent Jakabnak.)

TIZENKETTEDIK MEGJELENÉS

Megjelent arimateai Józsefnek is, ahogyan ezt
jámborul elgondolhatjuk, és a Szentek Életében ol
vashatjuk.

TIZENHARMADIK MEGJELENÉS
A korintusiakhoz irt első levél,
15. fejezet, 8.

Megjelent Szent Pálnak a mennybemenetel után:
(Mindnyájuk után pedig, mint idétlennek, megjelent
nekem is).

Megjelent lelkével a limbus szent atyáinak is, és
miután őket innét kivezette és újra testet öltött
magára, sok alkalommal megjelent tanítványainak és
beszélgetett velük.
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KRISZTUS URUNK MENNYBEMENETELE
Ap. Csel. 1, 1-12.

1. Miután apostolainak negyven napon át több
szőr megjelent és sok bizonyságot és csodajelt tett
és az Isten országáról beszélt, megparancsolta nekik,
hogy Jeruzsálemben várják be az ígért Szentlelket.

2. Kivezette őket az Olajfák hegyére és jelen
létükben (felemelkedett és egy felhő vevé fel őt

szemük elől).

3. Mialatt az égre néznek, a~t mondják nekik az
angyalok: (Galileai férfiak, mit álltok itt és néztek
az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellöletek az
égbe, úgy jő majd el. mint ahogy felmenni láttátok
őt az ,égbe).
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FÜGGELÉK

SZABÁLYOK, HOGY VALAMIKÉP ÉSZREVEGYÜK ÉS
MEGISMERJÜK A LÉLEKBEN TÁMADT KÜLÖNBÖZO
MEGMOZDULÁSOKAT: A JOKAT, HOGY BEFOGAD
JUK, A ROSSZAKAT PEDIG, HOGY VISSZAVESSÜK

E szab61yok ink6bb az elséS hét sz6m6ra vannak.

A különbö.6 Első 'szabály. Azok elé, akik halálos
...II.m.k yi-
••Ik.d••• a bűnt halálos bűnre halmoznak, az ellen-
bGnb." 416kné' ség rendszerint látszólagos élvezeteket
szokott állítani. érzéki gyönyörök és élvezetek el
képzelésébe merítve őket, hogy így annál inkább
megtartsa és növelje öket vétkeikben és bűneikben.

Az ilyeneknél a jó szellem az ellenkező módon
viselkedik annyiban, hogy nyugtalanítja őket és a
lelkiismeret szava által lelkiismeretfurdalást idéz
elő bennük.

A külö"bö.6 Második szabály. Azoknál, akik bűneik
...II.m.k yj. irtogatásában lendülettel haladnak előre
...Ik.dé•• as
erény•• tö••k. és Isten, a mi Urunk szolgálatában a jóról
Y6k,,41 a jobbra emelkednek, a módszer ellen
kező, mint az első szabályban. Mert ilyenkor a rossz
szellem szokása az, hogya lelket mardossa, szomorítja
és akadályokat gördít eléje azáltal, hogy álokokkal
nyugtalanítja, hogy ne haladhasson előre. És a jó
szellem tulajdonsága az, hogy bátorságot és erőt önt
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a lélekbe, vigasztalásokat, könnyeket, sugallatokat
ad és megnyugtat azáltal, hogy minden akadályt
könnyűvé tesz és elgördít előle, csakhogy a jócsele
kedetekben előre haladhasson.
A lelki vigasz Harmadik szabály. Vigasztalásnak neve
mibenléte, t ik 1'1 kb l b ismertet6jegyei zem az , mi or a e e en o yan enso

megmozdulás támad, amelytől a lélek
lángralobban a Teremtője és Ura iránti szerétet
ben; és következőleg, mikor a lélek a földön
semmiféle teremtményt sem tud szeremi önmagá
ban, hanem csak mindazoknak Teremtőjében, úgy
szintén vigasz az, amikor a lélek könnyeket hul
lat, amelyek Urának szeretetére indítják, tőrtén

jék az akár bünei felett érzett bánatból vagy
Krisztus Urunk szenvedése vagy más dolog míatt,
amely egyenes-en az ő szelgálatára és dícséretére
irányul. Végre vigasznak nevezem a reményt, a
hit és a szeretet minden gyarapodását és minden
benső örömöt, amely az embert az égiek felé és
saját lelkének üdvözítésére hivogatja és vonzza az
által, hogy megnyugtatja és megbekélteti Teremtőjé

ben és Urában.
A 1.lki vigasz- Negyedik szabály. Vigasztalanságnak ne-
talanl6g -L' 1- - h dik b 'lmib...léte, vezem azt, ami az e ozo arma sza a y-
ilmertet6jegyei ban mondott vígasztalással mindenképen
ellenkezik,' így a lélek elsötétülését, a benne támadt
zavart, az alacsony és földies dolgok utáni vágyódást,
a különböző belső zaklatásoknak és kísértéseknek
nyugtalanságát, amelyek az embert remény és szeretet

1 Mivel az el contrario-t tulajdonképen al contrario
értelemben használja Szent Ignác, azért a megadott for
dítás a helyes és nem az, amelyet általában a fordítások
ban találunk: "Ami az előző szabályban mondottakkal
ellenkezik,"
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nélkül bizalmatlanságra indítják; amikor a lélek egé
szen lanyhának, restnek, szomorúnak és Terem
tőjétől és Urától míntegy elválasztva érzi magát.
Mert amint a vigasz a vigasztalanság ellenkezője,

úgy a vigasztalásból származó gondolatok is ellen
keznek a vigasztalanságból eredő gondolatokkal.

Semmi nyugta- ötödik szabály. Vigasztalanság idején
1anlári<.yáltol • semmiben sem szabad változtatást ten.,.
totál 'tartál I .. k h n' kit t' c dnun, an em erosen es 1 ar oan mara -
junk meg ama feltételeinkben selhatározásainkban,
amelyekben voltunk a vigasztalanságot megelőző

napon, vagy ama elhatározásban. amelyet a meg
előző vigasztalás idején tettünk. Mert amint a vigasz
idején inkább a jó szellem vezet és irányít tanácsá
val, úgy a vigasztalanság idején inkább a gonosz
szellem, kinek tanácsaival nem találhatjuk meg az
utat a (helyes) döntésre,

Menjünk át Hatodik szabály. Ambár a vigasztalanság
~l::dálbol idején nem kell az előbbi feltételeinket

megváltoztatnunk. mégis nagyon előnyös,

ha magunkon bátran változtatunk a vigasztalanság
elleni küzdelemben, így pl. azáltal, hogy huzamosabb
időt töltünk az imádságban, elmélkedésben, sok ön
vízsgálatban, és hogy valami alkalmas módon erőin-"

ket a vezeklésben is megfeszítjük.

Merítiünk Hetedik szabály. Aki vigasztalanságban
er6t a hitb6\ van, fontolja meg, hogy az Úr próba
kedvéért hagyta természetes erőire, hogy ellen
álljon az ellenség különböző zaklatásainak és kísér
téseinek. Annak ugyanis ellenállhat Isten segítségé
vel, amely neki mindíg rendelkezésére áll, ha mind
járt nem is érzi azt világosan; mert az Úr megvonta
ugyan töle nagy buzgóságát, a szeretetnek nagy ér
zését és az érezhetö kegyelmeknek az izzását, de
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mégis megmaradt számára az a kegyelem, amely az
örök üdvösségre elég.
Türelem I Nyolcadik szabály. Aki vigasztalanságban
Bisaloml van, azon dolgozzék, hogy kitartson a
türelemben, amely ellentétben álla rázúduló zaklátá
sokkal; és gondoljon arra, hogy hamarosan vigasztalás
ban részesülj ezalatt azonban fejtsen ki nagy szorgos..
ságot e vigasztalanság ellen, amint a hatodik sza
bályban azt elmondottuk.
A vigantalan- Kilencedik szabály. Három különös oka
lóg okai van, amelyért vigasz:talanságban vagyunk.
Az első ok, mert lanyhák és restek vagy hanyagok
vagyunk a lelki dolgainkban, és Igy tulajdon hibáink
,miatt távozik el tőlünJk a vigasztalás. A második ok,
hogy az Úr megpróbáljon minket, mennyit érünk és
mennyi erőfeszítést teszünk az ő szolgálatában és
dicsőítésébena vigasztalások és rendkívüli kegyelmek
bére nélkül. A harmadik ok, hogy Isten helyes be
látást és ismeretet adjon nekünk, amellyel benső

legérezzük, hogy nem tőlünk függ megszerezní és
megtartani az áhítat buzgóságát és a szeretet hevét,
a könnyeket vagy más lelki vigaszt, hanem hogy ez
teljesen Isten, a mi Urunk ajándéka és kegyelme;
és hogy ne rakjunk fészket idegen házban azáltal,
hogy magunkat valamilyen kevély vagy hiú gondo
latnak adjuk át, magunknak tulajdonítva az áhíta
tot vagy a lelki vigasztalásnak más mozzanatait.
E,ógyüjtél Tizedik szabály. Aki vigasztalásban van,
gondoljon arra, hogyan fog viselkedni a jövőben be
következő vigasztalanságban, új erőt gyüjtve arra
az időre.

A vigan bizto- Tizenegyedik szabály. Aki vigasztalás
lítÓI~: aló.at ban van, igyekezzék magát megalázni és
é. blJalom l I 't' . kt h t'ea acsonyi am, amennyire csa e e l, arra
gondolva, hogy mily gyámoltalan a vigasztalanság ide-
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jén íly kegyelem vagy vigasz nélkül. És viszont aki vi
gasztalanságban van, gondolja meg, hogy sokra
képes a kegyelemmel, amely elegendő arra, hogy
ellenálljon összes ellenségeinek, mert az erőt egye
dül Urától és Teremtőjétől nyeri.
Me ijedjünk Tizenkettedik szabály. Az ellenség úgy
"ij!nti ne viselkedik, mint az asszony, aki kényte-

lenségből gyenge, de szívesebben erős,'

Amint ugyanis az asszonynak, midőn valamely férfival
veszekedik, az a szokása, hogy bátorságát veszti és
megfut, ha az ember bátran szembeszáll vele; és el
lenkezőleg, haa férfi bátorságát vesztve futni kezd,
akkor az asszony haragja, bosszúja és dühe állandóan
nőni fog és túlmegy minden határon: ugyanúgy az
ellenségnek is az a tulajdonsága, hogy erőtlen lesz
és bátorságát veszti, úgyhogy kísértései színte futás
nak erednek, ha az, aki a lelki dolgokban gyakorolja
magát, bátran szembeszáll az ellenség kísértéseivel
akként, hogy homlokegyenest az ellenkezőjét cse
lekszi; és ellenkezőleg, ha félni kezd és elveszti bá
torságát a kísértések elviselésében, nincsen olyan
dühöngő vadállat a föld hátán, mint az emberi ter
mészet ellensége, midőn oly ádáz gonoszsággal törek
szik végrehajtani elvetemült szándékait.
Legyünk s.. in- Tizenharmadik szabály. Az ellenség úgy
ték é. nyiltakI is viselkedik, mint a csalfa szerető, aki
titokban kíván maradni és fél a felfedéstől. Amint
ugyanis az álnok ember, aki valamely jó atyának
leányát vagy jó hitvesnek a feleségét hitegetésével
el akarja csábítani, azt óhajtja, hogy szavai és rá
beszélései titokban maradjanak; és ellenkezőleg,

r A spanyol szőveg nem világos. Vannak fordítások,
amelyek így próbálják visszaadni értelmét: "Gyönge, ahol
erélyre talál, de erősnek kíván látszani,"
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nagyon is nem tetszik neki, ha a leány atyjának vagy
a feleség férjének felfedi álnok szavait és gonosz
szándékát, mert ebből könnyen megérti, hogy nem
hajtja végre megkezdett művét: hasonlóképen mikor
az emberi természet ellensége az igaz lélekbe lopja
cseleit és rábeszéléseit, azt óhajtja és kívánja, hogy
azokat titkon fogadja be és titokban tartsa; de
mikor az felfedi azokat jó gyóntatójának vagy más
lelki embernek, aki ismeri csalárdságait és gonosz
ságait, az neki nagyon nem tetszik; ugyanis ebből

belátja, hogy megkezdett gonoszságát nem tudja be
fejezni, mert nyilvánvaló csalárdságát felfedték. <.

Vigyázzunk Tizennegyedik szabály. Végül az ellenség
:r;:I~:kral úgy is viselkedik, mint a rablóvezér,

aki legyőzni és kifosztaniakarja azt, amit
megkívánt. Mert amint a hadvezér és a csapatnak feje,
miután tábort ütött és a vár erősségét és védelmi
állapotát kikémlelte, azt a gyönge oldalán támadja
meg, hasonlóképen az emberi természet ellensége is
körüljár és kikémleli minden oldalról összes isteni,
sarkalatos és erkölcsi erényeinket, és amely oldalon
gyöngébbnek és nyomorúságosabbnak talál min
ket örök üdvösségünket illetőleg, azon a ponton
támad meg és igyekszik minket legyőzni.

SZABÁLYOK UGYANARRA A CÉLRA, A SZELLEMEK
BEHATÓBB MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉVEL

Inkább a második hétnek felelnek meg.

A kegyelem Első szabály. Istennek és az ő angyalai-
hat610i I az k k h Ilenen.6g ..em- na az a szo ása, ogy suga ataikban
L6nyve.. ,6.eia igazi vígságot és lelki örömet okoznak
uZg61elkeknélazáltal, hogy eltávolítanak minden szomo-

rúságot és zavart, amelyet az ellenség idéz elő, amely
nek az a szokása, hogy az ilyen vígság és lelki vigasz-
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talás ~llenküzd, álokokat, szörszálhasogatásokat és
folytonos megtévesztéseket támasztva a lélekben.
A. rendkivüli Második szabály. Csak az Isten, a mi
vIgan Urunk képes arra, hogya léleknek minden
előzetes ok nélkül vigasztalást nyújtson, mert csak a
Teremtő tulajdona, hogya lélekbe szabadon be- és, ki
járjon, benne hatásokat idézzen elő, miközben teljesen
isteni Fölsége szaretetére vonja. Azt mondtam: "ok
nélkül", vagyis előzetes észrevevése vagy megisme
rése nélkül oly valami tárgynak, amely által saját
értelmi és akaratbeli tevékenysége folytán ilyen
vigasztalás támadhatna a lélekben.

. A rendesvigan Harmadik szabály. Megelőző okkal vi
gasztalhatja a lelket mind a jó és mind a gonosz
angyal, de ellenkező célzattal: a jó angyal a lélek
előmenetelére, hogy növekedjék és a jóról a jobbra
emelkedjék: míg a gonosz angyal épp az ellenkező

céllal vigasztalja és azután (azért), hogy bűnös szán
dékainak és gonoszságának megnyerje a lelket.

KIsértésajának Negyedik szabály. A gonosz angyalnak,
lálnala 01011 aki a világosság angyalává változik át,
az a szokása, hogy a jámbor lélek ajtaján lép be és
saját ajtaján jön ki, t. i. jó és szent gondolatokat
sugall, amelyek megfelelnek az ő hangulatának. az
után lassankint saját céljánál igyekszik kijönni
azáltal, hogy a lelket bevonja titkos cselszövé
nyeibe és gonosz szándékaiba.
Figyeljünk a ötödik szabály. Nagyon kell vigyáznunk
kisértés a gondolatok leiolyására: ha a kiindulás,
lefolyására I

közép és vég teljesen jó, és ha e három a
teljes jóra irányul, akkor ez a jó angyalnak a jelei ha
azonban a sugalmazott gondolatok lefolyása valami
lyen rossz vagy szórakoztató dologban végződik vagy
kisebb jóban, mínt amelyet a lélek azelőtt feltett magá-

134



ban, vagy gyengíti vagy nyugtalanná teszi vagy
zavarja a lelket, elvéve töle békéjét, nyugodtságát
és nyugalmá1t, amelyet azelőtt élvezett, akkor ez
világos jele annak, hogy azok a gondolatok a gonosz
szellemtől, előmenetelünk és örök üdvösségünk el
lenségétől származnak.
Tarlsunk a Hatodik szabály. Amikor az emberi ter
végén is vi..• mészet ellenségét rajtakaptuk és fel-
gálatot! • k k f k l lIsmértü ígyó ar áró és ama rossz cé -
járól, amelyre csábít, nagy hasznára lesz annak, akit
megkísértett, ha mindjárt megvizsgálja a jó gondola
tok lefolyását, amelyeket az ellenség sugalmazott,
mind azokkezdetét, mind azt, hogyan érte el, hogya
lelki édességtől és örömtől, amelyben volt, lassankint
megfossza, míg végre belevitte gonosz szándékaiba,
hogy ilyen tapasztalattal meggazdagodva és azt ma
gának megjegyezve, a jövőben őrizkedjék szokásos
cselvetéseitől.

A já és gonosz Hetedik szabály. Azokban, akik a jóról
szell.em beha- a jobbra haladnak, a jó angyal éde-
tása, a lélekre k" d" líd " ti l lk tsen, . onnye en es sze l en erm 1 a e e,
mint a vízcsepp, amely szivacsba hatolj ésa gonosz
angyal a lelket élesen és za íjal s nyugtalansággal illeti,
mint mikor a vízcsepp a kőre hull. És azokat, akik a
rosszról a rosszabbra haladnak, a fentnevezett szel
lemek ellentétes módon illetik. Ennek oka az, hogy
a lélek hangulata a nevezett angyalokkal vagy el
lenkező vagy azokhoz hasonló. Amikor ugyanis el
lenkező, zajjal és érzékelhetően észrevehetően

hatolnak a lélekbe; amikor pedig hasonló, akkor
csendben lépnek be, mintegy saját házukba a meg
nyitott kapun.
Magatartás a Nyolcadik szabály. Mikor a vigasztalás
rendkívüli vi- előzetes ok nélkül van, jóllehet nincs
gan elmultával b 1 (ugyan enne cse vetés, mert, amint a má-
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sodik szabályban] mondottuk, kizárólag Isten, a mi
Urunktól származik, mégis az a lelki ember,
akinek Isten ilyen vigasztalást ad, sok éberséggel és
figyelemmel nézze meg és különböztesse meg az
ilyen tulajdonképeni vigasznak sajátos idejét a kő

vetkezőtől, amelyben a lélek még tüzes marad és
még buzog az elmult vigasztalás kegye és utóhatása
alatti mert a lélek e második idöszak alatt sokszor
tesz kűlőnbőző elhatározásokat és terveket saját el
gondolásából, a fogalmak és ítéletek következmé
nyeiből és vonatkozúsaiból, vagy pedig a jó vagy a
rossz szellem behatása alatt, amelyek már nem szár
maznak közvetlenül Istentől, a mi Urunktól: és azért
igen szűkséges ezeket nagyon jól megvizsgálni,
mielőtt teljes hitelt adnánk nekik és megvalósíta
nánk azokat.

AZ ALAMIZSNA SZÉTOSZTÁSÁNAK SZERETETSZOLGÁ
LATÁBAM A KÖVETKEZO SZABÁLYOKAT KELL

MEGTARTAN'

Első szabály. Ha alamizsnát osztok szét a szűlök

vagy barátok vagy olyan személyek között, akik
iránt vonzaimat érzek, négy dolgot kell megfontol
nom, amelyekről már részben szó volt a választások
ban. Először is szűkséges, hogy az a szeretet, amely
engem az alamízsnaadásra indít és késztet, felülről,

Isten. a mi Urunk szeretetéböl származzék; akként,
hogy érezzem elsősorban magamban, hogy az a több
kevesebb szeretet, amellyel az illető személyek iránt
viseltetek, az Istenért van, és hogy abban az okban,
amelyért őket szeretem, az Isten ragyogjon fel.

Második szabály. Igyekezzek oly embert elkép
zelni, akit még sohasem láttam, nem is ismerek, és
kivánjam hivatalában és állásában mindennemű
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javát, s ahogyan én szeretném, hogy az alamizsna
osztás médjában megtartsa a középutat Isten, a mi
Urunk nagyobb dicsőségére és lelkének nagyobb
tökéletességére, ugyanúgy cselekedve én magam is,
- sem többet, sem kevesebbet - megtartom azt
a szabályt és mértéket, amelyet mástól megkiván
nék és amelyet ilyennek vélek (t. i. hogy megfelel
lsten nagyobb dicsőségének és a lélek tökéletessé
gének).

Harmadik szabály. Mintha halálos ágyamon vol
nék, fontolóra akarom venni azt a módot és mérté
ket, amelyet akkor szeretnék, hogy vagyonkezelé
semben betartottam volna, és e szerint igazodva, ezt
kövessem alamizsnaszétosztásomban.

Negyedik szabály. Megfontolva, hogy milyen ál
lapotban leszek az ítélet napján, gondoljam meg jól,
hogyan kívánnám majd akkor eme hivatalom és fel
adatom elvégzését, és ugyanazt a szabályt, amelyet
akkor szeretnék, hogy most alkalmaztam volna, azt
tartsam meg most.

ötödik szabály. Ha valaki észreveszi, hogy
hajlik és vonzódik azok felé, akiknek alamizsnát
akar osztani, akkor várjon és fontolja meg előbb jól
a fentemIített négy szabályt és szerinte mérlegelje
és vizsgálja meg rokonszenvét: és ne adjon alamizs
nát, míg e szabályoknak megfelelőerr teljesen el
nem távolította és le nem vetette ama személyek
iránti rendetlen vonzalmát.

Hatodik szabály. Ambár nem hiba az, ha valaki
Isten, a mi Urunk javait elfogadja szetosztás végett,
amikor lsten, a mi Urunk erre hívja, mégis a meny
nyiséget illetőleg, hogy mennyit vegyen maga szá
mára a szétosztásra rábízott dolgokból, kétség tá
madhat, hogy nincs-e benne hiba és túlzás; követ-
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kezöleg, akinek ilyen feladata van, a fenti szabá
Iyok segítségével életében és állapotában megrefor
málhatja magát.

Hetedik szabály. A már mondott okok miatt és
sok más ok miatt, mindíg jobb és biztonságosabb, ha
valaki mínél jobban korlátozza és csökkenti igényeit
abban, ami személyére és háztartására vonatkozik, és
minél közelebb jut e tekintetben isteni Főpapunkhoz.
Példaképünkhöz és Szabályunkhoz. a mi Urunk
Jézus Krisztushoz. Ennek megfelelően határozta el
és parancsolta meg a harmadik karthágói zsinat,
amelyen résztvett Szent Agoston is, hogy a püspök
házi berendezése egyszerű és szegényes legyen.
Ugyanerre kell figyelemmel lennünk minden élet
körülményben, tekintetbe véve mindíg a személyek
nek állapotbeli és állásbeli körülményeit, és meg
őrizve a megfelelő arányokat is; így a házasállapot
ban ismerjük Szent Joákim és Szent Anna példáját,
akik vagyonukat három részre osztva, az elsőt a
szegényeknek adták, a másodikat a templom céljaira
és szolgálatára, a harmadikat saját magukra és csa
ládjukra fordították.

A KÖVETKEZO JEGYZETEK ARRA SEGJTENEK, HOGY A
SKRUPULUSOKAT (LELKI AGGÁLYOKAT) ÉS ELLEN

SÉGÜNK SUGALLATAIT ÉSZREVEGYÜK ÉS FELISMERJÜK

Első jegyzet. Skrupulusnak (lelki a~~álynakl közönsé
gesen azt nevezik, ami saját ítéletünkből és akaratunk
ból ered, t. i. midön szabadon úgy vélekedem, hogy
valami bűn, ami pedig nem az: mint amikor megesik,
hogy valaki, ha a szalmaszálakból csinált keresztre vélet
lenül rálépett, saját ítéletével ú~y véIi, hogy vétkezett.
Ez azonban tulajdonképen téves ítélet, és nem igazi
skrupulus,

Második jegyzet. Ha arra a keresztre ráléptem, avagy
más valamit gondoltam, mondtam vagy tettem, és azután
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kivülről az a gondolat jön belém, hogy vétkeztem; és
másrészt úgy tűnik fel nekem, hogy nem vétkeztem;
mégis ebben nyugtalanságot érzek, t. i. amennyiben
kételkedem és amennyiben nem kételkedem: ez a tulaj
donképeni skrupulus és kisértés, amelyet az ellenség
támaszt.

Harmadik jegyzet. Az első jegyzetben emlitett skru
pulustól nagyon kell írtóznunk, mert az egészen tévedés.
A második jegyzetnek második skrupulusa azonban egy
ideig nem csekély hasznára van annak, aki a lelki életre
adja magát j sőt kiválóan megtisztitja és felvilágosítja
ezt a lelket, távoltartva azt még a bűnnek árnyékától is
Szent Gergely mondása szerint: liA jóknak szokása az,
hogy hibát látnak ott is, ahol nincs."

Negyedik jegyzet. Az ellenség nagyon megfigyeli,
vajjon valaki tág vagy gyöngéd lelkiismeretll-ej és ha
gyöngéd a lelkiismerete, iparkodik azt még gyöngédebbé
tenni egészen a végletekig, hogy még inkább zavarja és
gyötörje: például ha azt látja, hogy egy lélek nem akar
beleegyezni sem súlyos, sem bocsánatos bűnbe, sőt semmi
féle megfontolt bűnnek a látszatát sem akarja megengedni,
akkor az ellenség, mivel nem tudja őt valami látszólagos
bűnbe ejteni, arra törekszik, hogy bűnt lásson ott, ahol
nincs bűn, például valamely szóban vagyelillanó gon
dolatban. Ha pedig a lélek tág lelkiismeretű, az ellenség
azon van, hogy őt még tágabb lelkiismeretűvé tegye,
például ha előbb nem csinált nagy dolgot a bocsánatos
bűnökből, akkor arra fog törekedni, hogy a halálosakat
is kis dolognak tartsa; és ha azelőtt törődött valamit a
bűnnel. azon lesz, hogy azokkal most sokkal kevésbbé
vagy egyáltalában ne törődjék.

ötödik jegyzet. Aki a lelki életében előre kiván
haladni, járjon el mindíg ellentétes módon, mint az ellen
ség, t. i. ha az ellenség tág lelkiismeretűvé akarná tenni
lelkét, arra törekedjék, hogy gyöngédebbé tegye azt;
hasonlóképen, ha az ellenség túlságosan gyöngéddé igyek
szik tenni a lelkét, hogy igy a végletekbe vigye, akkor
meg törekedjék magát megszilárdítani a középúton, hogy
egészen megnyugodjék.
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Hatodik jegyzet. Ha az ilyen jó lélek az Egyházon
belül, elöljárói felfogásának megfclelöen, óhajt valamit
mondani vagy tenni, amí Isten, a mi Urunk dicsőségére

válik, és kívülről egy gondolata vagy kísértése támadna,
hogy azt se ne mondja, se ne cselekedje meg, látszólagos
okul hozva fel a dicsőség-vágyat és hasonló dolgokat,
akkor emelje fel lelkét Teremtőjéhez és Urához és ha
látja, hogy ez az Isten köteles szolgálata vagy legalább
is nincs az ellen, tegyen homlokegyenest a kísértés elle
nére, Szerit Bernát példája szerint, aki így felelt a kísér
tőnek: "Nem miattad kezdtem, miattad tehát nem is
hagyom abba:'

TARTSUK MEG A KÖVETKEZO SZABÁLYOKAT, HOGY A
KÜZDO EGYHÁZZAL HELYESEN, ÚGY AHOGY KELL,

ÉREZZÜNKl

Első szabály. Félretéve minden tulajdon ítéle
tünket, tartsuk lelkünket készen és készségesen
arra, hogy mindenben engedelmeskedjünk Krisztus
Urunk igazi jegyesének, amely a mi hierarchikus
Anyaszentegyházunk.

Második szabály. Dícsérjük a fülgyónást, az Ol
táriszentség vételét évenként legalább egyszer, és
sokkal inkább (dicsérjük annak oételéi] minden hó
napban, és még inkább a kellő és szűkséges feltéte
lek betartásával minden nyolcadik napon.

Harmadik szabály. Dícsérjük a szentmise gyakori
hallgatását, hasonlóképen az egyházi éneket, a
zsoltárimát és a hosszabb imákat a templomban vagy
azon kívül, úgyszintén a meghatározott időre elren-

1 Szent Ignác korára, az akkor támadt eretnekségekre
és hitveszélyekre kell gondolnunk, hogy teljesen méltá
nyelni és érteni tudjuk ezeket a szabályokat. Időszerű

ségüket nagyrészt ma sem vesztették el; a szellem pedig,
amely ezeket sugallta, mínden időknek szól,

140



delt imaórákat, amelyek istentiszteletre és imádsá
gokra vannak kijelölve, és az egyházi zsolozsmát.

Negyedik szabály. Nagyon dicsérjük a szerzetes
rendeket, a szűzességet, meg az önmegtartóztató
életet; s ne (dicsérjük) annyira a házaséletet, mint
az imént említettek kőzűl akármelyiket.

ötödik szabály. Dicsérjük a szerzetesi fogadal
makat, az engedelmesség, a szegénység, a tisztaság
Iogadalmát, valamint minden egyéb önként vállalt,
tökéletességre irányuló fogadalmat. Megjegyzendő,

hogy mivel a fogadalom olyan dolgokra vonatkozik,
amelyek az evangéliumi tanácsok körébe tartoznak,
nem kell fogadalmat tenni oly dolgokra nézve, ame
lyek ezektől távol állanak, igy például, hogy keres
kedést űzzünk vagy házasságot kössünk stb.

Hatodik szabály. Becsüljük meg a szentek erek
lyéit azáltal, hogy tiszteletben részesítjük azokat és
imádkozunk hozzájuk (t. i'. a szeniekhez}; dícsérjűka

keresztúti ájtatosaágot, a zarándoklásokat, a búcsú
imákat, a jubileumokat. a keresztesbullákat és a
gyertyagyujtást a templomokban.

Hetedik szabály. Dícsérjük az Egyháznak a bőjtre

és megtartőztatásra vonatkozó rendeleteit, igy a
nagyböjtőt, a kántorbőjtöket, a vigilia-bő jtöket, a
pénteki és szombati bőjtöket; hasonlóképen nemcsak
a belső, hanem a kűlsö vezekléseket is.

Nyolcadik szabály. Dicsérjük a templomok díszí
tését és építését, valamint a szentképeket és azok
tiszteletét, tekintettel arra, amit ábrázolnak.

Kilencedik szabály. Dicsérjük végül az Egyház
minden rendeletét, készséges lélekkel készen állva,
hogy okokat keressünk azok védelmére, és soha
semmiképen sem megtámadaeukra,

141



Tizedik szabály. Készebbnek kell lennnünk arra.
hogy helyeseljük és dicsérjük elöljáróink intézkedé
seit, tanácsaít és erkölcseit. Mert habár azok néha
valóban nem ilyenek vagy nem voltak ílyenek (t. i.
dícséretreméltók), mégis azok ellen oosz'élniakár
nyílvánosan prédikációkban, akár pedig a köznép
előtti beszédekben. inkább zúgolódást és botrányt.
mínt hasznot okoz; és így a nép csak méltatlankod
nék mind a világi, mind az egyházi elöljárók ellen.
Tehát amint kárt okoz a nép előtt rosszul beszélni
a távollevő előljárókról, éppúgy hasznos lehet, ha
rossz erkölcsűkröl olyanoknak szólunk, akik azokon
segíthetnek.

Tizenegyedik szabály. Dícsérjük a pozitív és
skolasztikus tudományt; mert amint a pozitív tudo
mány doktorainak, mint Szent Jeromosnak, Szent
Agostonnak, Szent Gergelynek stb. inkább az a
tulajdonságuk, hogya szívet megindítják Istennek, a
mi Urunknak mindenben való szeretetére és szol
gálatára, ugyanúgy a skolasztikus doktoroknak,
mint Szent Tamásnak, Szent Bonaventurának és
Lombardi Péternek stb. inkább az a sajátjuk, hogy
a mi időnk számára azokat a dolgokat, amelyek
az örök üdvösségre szűkségesek, meghatározzák
vagy megmagyarázzák, és az összes tévedéseket és
az összes álokoskodásokat jobban támadják és ki
mutatják. Mert a- skolasztikus doktorok, mivel meder
nebbek, nemcsak a Szentírásnak, a pozitív tudomány
szent doktorai iratainak helyes ismeretéből meríte
nek, hanem mivel az isteni kegyelem megvilágosí
totta őket, Anyaszentegyházunknak zsinataira, egy
házjogi rendelkezéseire és alkotmányára is támasz
kodnak.

Tizenkettedik szabály. Óvakodnunk kell attól,
hogy összehasonlításokat tegyünk önmagunk, akik
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még életben vagyunk, és a boldog elhúnytak között,
mert ilyenekben nem csekély módon tévedhetünk,
t. i. ha ezt mondják: ez többet tud, mint Szent Agos
ton, ez olyan, sőt nagyobb, mint Szent Ferenc, ez
második Szent Pál, ami szentségét, jóságát stb.
illeti.

Tizenharmadik szabály. Hogy mindenben el·
találjuk az igazságot, azon állásponton kell lennünk,
hogy a fehéret, amelyet látok, feketének higgyem,
ha a hierarchikus Anyaszentegyház úgy döntenej
abban a hitben, hogy Krisztus Urunk és az Egyház
kőzt, mint jegyes és jegyes közt, ugyanaz a szellem
van, amely minket is kormányoz és irányit lelkünk
üdvösségére; mert ugyanaz a Lélek és Urunk, aki
adta a tízparancsolatot, irányítja és kormányozza az
Anyaszentegyházat is.

Tizennegyedik szabály. Ambár nagyon igaz,
hogy senki sem üdvözülhet a nélkül, hogy ne lenne
arra előre kijelölve [predesztinálva], és a nélkül,
hogy ne lenne hite és ne lenne a kegyelemben, mégis
nagyon kell vigyáznunk, hogyan beszélünk és tárgya
lunk mindezekről.

Tizenötödik szabály. Nem kell sokat beszélnünk
az előrekijelölésről [predesztínációról], hanem ha
valamilyen módon néha szó is esnék arról, akkor úgy
beszéljünk, hogyanép semmiféle tévedésbe ne essék,
ahogyan az néha megesik, amikor valaki azt mondja:
hogy üdvözülnöm vagy elkárhoznom kell, az már el
határozott dolog, és jó vagy rossz cselekedeteim
miatt már nem történhetik más: és ezzel ellanyhulva,
elhanyagolja azokat a cselekedeteket, amelyek lel
kének üdvösségére és előmenetelére válnának.

Tizenhatodik szabály. Ugyanez okból vigyáznunk
kell arra is, hogy a hitről sokat és hozzá nagy nyo-
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matékkal, minden megkülönböztetés és magyarázat
nélkül ne beszéljünk, mert így alkalmat adunk a
népnek, hogy a jócselekedetek gyakorlásában el
lanyhuljon és ellustuljon, akár azokban a jócseleke
detekben, amelyek megelőzik, akár pedig azokban,
amelyek követik a szeretet által elevenné tett hitet:

Tizenhetedik szabály. Úgyszintén nem kell oly
hosszasan és oly túlságosan kihangsúlyozottan be
szélnünk a kegyelemről sem, hogy abból az a tévely
származzék, amely a szabadság tagadásába visz;
tehát beszélhetünk ugyan a hitről és a kegyelemről,

amennyire ez Isten segítségével lehetséges, az isteni
Fölség nagyobb dícséretére, de sohase olymódon
és oly formában, különösen most ne, a mi veszedel
mes időnkben, hogy a jócselekedetek és az akarat
szabadsága valami kárt szenvedjenek és semmibe
se vétessenek.

Tizennyolcadik szabály. Ámbár mindenekfelett
becsülnünJk kell Istennek,a mi Urunknak tiszta sze
retetből fakadó kiváló szolgálatát, mégis nagyon kell
dícsérnünk az isteni Fölség félelmét is, mert nem
csak a fiúi félelem istenes és szent dolog, hanem
maga a szolga! félelem is; amikor (u. i.] az ember jobb
és hasznosabb dologra hem képes eljutni, nagyon segít
arra, hogya halálos bűnből kiemelkedjék: és ha ki
emelkedett, könnyen eljut a gyermekí félelemre is,
amely Isten, a mi Urunk előtt egészen tetsző és
kedves, mert együtt van az isteni szeretettel.

l Tudniillik azokban a jócseledetekben, amelyek öket
a kegyelem megszerzésére elökészitik, vagy azokban,
amelyeket már a kegyelem állapotában vé~eznek.
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III. R@SZ

MAGYARÁZATOKl

A eiM

A címben a lelkigyakorlatok közvetlen célját
ismerjük meg:

A lelkigyakorlatok utolsó célja természetesen
egybeesík az ember utolsó céljával, az Isten meg
dicsőítésével és lelkének üdvözítésével. E cél eléré
sére szűkséges, hogy az ember Isten akaratát keresse
és megtalál ja, és magát ennek a betöltésére elszánva,
azt következetesen meg is tegye, Ebben a feladatban
adódik a lelkigyakorlatok közelebbi célja: bennük
elsősorbankeresnünk és megtalálnunk kell Isten aka
ratát, és azután rá kell magunkat szánnunk annak
megtevésére. Ezt jelenti az élet rendezése.

Ám, hogy életünket így rendezzük, ahhoz az szűk

séges, hogy megszabadítsuk magunkat minden rendet
len hajlamtől. azaz hogy önmagunkat legyőzzűk.

Lehetetlen ugyanís megtalálnunk Isten akaratát, ha a

1 A következő lapok csak a legszükségesebb útmuta
tást akarják adni és nem teszik feleslegessé nagyobb
művek, elsősorban magának a Lelkigyakorlatos Könyv
nek és Direetoriumának behatöbb tanulmányozását.

2 V. ö. az 1. bevezető megjegyzéssel.
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szenvedélyek értelmünket elhomályosítják és akara
tunkat rossz irányba befolyásolják. Egészen bizonyos,
hogy ez esetben elhatározásaink rendetlen hajlamból
fognak megszűletni és nem visznek minket a célra. Sőt
esetleg becsapva magunkat, Isten akaratának fogunk
tartani olyasmit, ami nem Isten akarata. Ezért kell
az egész lelkigyakorlatokat elsősorban abba a célba
beállítani, - és ez ct lelkigyakorlatok legközelebbi
célja - hogy az ember magM legyőzze, rendetlen
hajlamainak ellentmondj on, szenvedélyeit megfékez
ze, szívét a bünőktöl megtisztítsa.

Mit jelent az élet rendezése? Elsősorban minden
nagyobb fontosságú választást olyan dolgokban,
amelyekre nézve még nem tudjuk, mi az Isten aka
rata. Ilyen lehet a pályaválasztás, valamilyen hiva
tal, munka stb. elvállalása.

Az élet rendezése azonban a választással nem
teljesen egyértelmű. Jelenti ugyanis a tökéletességre
irányuló mindennemű törekvésünket is. Azért Szent
Ignác lelkigyakorlatait végezhetjük akkor is, - és
a gyakorlatban ez az eset fordul elő legtöbbször 
mikor nincs szándékunkban valamilyen választást
csinálni, hanem csak általában a jabb életre vagy a
tökéletességre való törekvésűnkhöz keresünk bennük
eligazodást és lendületet. Ez a szempont teszi indo
kolttá az évenkint visszatérő és megismétlődő lelki
gyakorlatokat.

A FUNDAMEtnUM

A kiinduló elv és alapigazság nem annyira az
egész keresztény világnézet rövid kivonata, hanem
inkább annak csak az alapja,' amelyre azután az egész

l V. ö. Dir. c. VII. 1.

146



keresztény világnézet és erkölcsi élet felépülhet.
Szent Ignác ezekre az alapvető igazsúgokra helyezi
rá lelkigyakorlatának egész épületét, egyrészt azért,
hogy annak összes elmélkedései, különösen a válasz
tások,' innen világosságot és átütőerőt kapjanak,
másrészt azért, hogya lelkigyakorlatoknak további
négy hete a Ielkigyakorlatozót mindj obban felvilá
gosítsa és megerősítse abban az elhatározásában.
hogy életét a fundamentum elvei szerint rendezze be.

Ha tehát ezeket az igazságokat átértettűk, és
következményeit magunkra vállaItuk, akkor ráálltunk
arra az alapra, amelyen lelkigyakorlatainkban tovább
építhetünk. S minél világosabban és meggyőzőbben

állnak előttünk ezek az alapigazságok. annál magától
értefödöbb lesz mind az a követelmény, mellyel a
lelkigyakorlatok folyamán találkozunk.

Azért itt a lelkigyakorlatok elején nagyon vilá
gosan meg kell értenünk a fundamentum igazságait.
A szívet is, de különösen az értelmet kell itt meg
dolgoznunk. A nagy lelkigyakorlatokban tanácsos
három napot is erre a munkára fordítanunk. Nyolc
napos vagy rövidebb lelkigyakorlatoknál három-négy
elmélkedés sem lesz sok a fundamentumról.

A fundamentumot átelmélkedhetjük pontokban, de
egyszerüen a szavakat is elemezhetjűk, úgy, amint
egymásután következnek.

A fundamentumot két főrészre oszthatjuk.
1. Az elsőbe tehetjük a két főelvet. Az egyikben

látjuk a magunk, a másikban a teremtmények helyze
tét. Az elsőben megismerjük az ember célját, a máso
dikban megismerjük azt, hogy minden egyéb csak
eszköz e cél elérésére.

Szent Ignác az ember célját három szóval fejezi

l V. ö. Dir. c. VII. 7.
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ki: " ... dicsérje, tisztelje és neki szolgáljon". A
dicséret magától értetődően tör elő annak lelkéből,

aki megismeri Isten egyetlen nagyságát és hatalmát.
A tisztelet Isten iránt a mélyebb lelki élet feltétele
és követelménye éppen úgy, mint ahogy a követke
zetes bűnkerülésnek az alapja is. A tisztelet köteles
ségét ki kell emelnünk, kűlőnősen korunkban, amikor
az emberekben a tekintélytisatelet annyira megfogyat
kozott. A Iőhangeúly azonban a szolgálatra esik,
mert ebben van azemher legfőbb nehézsége, Erre
kell tehát leginkább kiterjeszkednünk.

Nem szabad azonban figyelmen kivül hagynunk,
hogy a három szónak a mélyén az az alapigazság
rejlik, hogy az ember nem önmagáért van a földön;
nem azért, hogy jól menjen a dolga, hogy minden
kedvére legyen, hanem azért, hogy Istennek járj on
kedvébe, Isten tetszésére legyen. Ez éppen a vallá
sossá~ lényege. Azért itt főként ezt az igazságot kell
elfogadnunk és megértenünk. Akkor Istenhez való
viszonyunk helyes lesz és az Isten dicsérete és tisz-.
telete nem válhatik nálunk üres külsőséggé. Mig ha
ez az alapgondolat elsikkad, széteső, lágy lesz nem
csak a lelkigyakorlat egész menete és íölépítése.
hanem egész vallási életünk is.

Az első főelvben tehát meg kell értenünk és
mélységesen át kell éreznünk teljes kiszolgáltatott
ságunkat Istennek, 'teljes függésünket tőle. (Te
remtve van.] Azután meg kell értenünk, hogy cé
lunk, mégpedig egyetlen célunk az Isten, Isten aka
ratának megtevése. Továbbá be kell vésnünk el
ménkbe, hogy ez olyan kötelességünk, amely alól
semmi sem menthet fel minket; hogy Isten akaratá
nak megtevése (Isten megdicsöítése] életünk egyet
len értelme, egyetlen jelentősége. Következőleg el
kell fogadnunk, hogy az ember lényegénél fogva
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Isten szolgája és élete nem lehet más, mint szolgá
lat.

Szent Ignác jól tudja, hogy az ember azért van
a földön, hogy Istent megismerje, szeresse és szere
tetből neki szelgáljon. A fundamentumban mégsem
beszél kifejezetten a szerétetről. Teszi ezt azért,
mert feltételezve ezt az igazságot, rögtön arra akar
rámutatni, hogy miben áll ez a szeretet: nemcsak
szóban és érzelemben, hanem elsősorban és főként

tettben, szolgálatban, Ezt szem előtt tartanunk min
denkor fontos. De különösen ki kell ezt hangsúlyoz
nunk a lelkigyakorlatokban: a jó választás éppen
a tettben megnyilvánuló, tehát az igazi szeretet pró
bája.

Megjegyzendő, hogy az Isten akarata, melyet
nekünk meg kell valósítanunk, nemcsak a túlvilági
üdvünk, hanem e~ész földi életünk abban a vonat
kozásban, helyzetben és körülményben, amelyben
vagyunk; azokkal a feladatokkal a természetes sík
ban [kultúr-, földi küldetés stb.] és természetfölötti
síkban (apostolkodás, Isten- s Ielebarát-szolgálat
stb.], amelyeket Isten nekünk szánt. Tehát Isten gon
dolata mi vagyunk, a mi folyó életünk, az összes
egyéni, családi, társadalmi és nemzeti vonatkozás
ban. űdvünk éppúgy, .mint Isten dicsősége, ennek
az egésznek az eredője. Sohasem szabad elfelejte
nünk itt rámutatni arra, hogy ez az üdv, a boldog
ság nem a túlvilágon kezdődik; az Isten szolgálata
már a földön boldogság, béke, harmónia, függetlenül
minden külső körülménytől, jó vagy balsorstól. Rá
kell mutatnunk továbbá arra is, hogy Isten dicső

sége és a mi üdvünk egy és ugyanaz a dolog, csak
két szempontból; az éremnek két oldala. Mikor te
hát Istent szolgálom, akaratát teszem, ugyanazzal
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üdvömet is munkálom, Azért emeli ki Szent Ignác
is: "." hogy ezáltal lelkét üdvözítsa".

Kis lelkigyakorlatokban, rögtön a fundamentum
elején, a hit mélyítésére és megszilárditására néhány
Jsten-érvet is hozhatunk. Ezek ne legyenek azonban
nehéz filozófiai fejtegetések, hanem gyakorlatiak,
konkrétek és míndíg a hallgatóságnak megfelelök-és
necsak az értelemhez, hanem a szívhez is szóljanak.
Rámutathatunk itt az istentagadás valódi okaira is
(gazdagság, kevélység, nyomor, általában szeave
délyek},

A második főelv a teremtmények rendeltetését
szőgezi le és kimondja, hogy minden egyéb azért
van, hogy az embert céljának elérésében segitse. A fő

dolog itt annak megértése, hogy minden az emberért
van (és nem az ernber van értük!), hogy minden
azért van, hogy segitse és ne akadályozza az embert
célja elérésében. Azért ennek az elvnek kifejtésénél
rá lehet mutatnunk, milyen álláspontot foglaljunk el
a föld javaival szemben, mit tartsunk pl. a kultúrá
ról, a vagyonról, hatalomról, államról (ezek is az
emberért vannak és nem megfordítva!) stb,

Az elmélkedő akaratában az első rész megfon
tolása alatt főként két elhatározás érlelődjék meg:
először, hogy ezentúl egyedül Isten akaratát akarja
tenni, éspedig azért, mert az az Isten akarata, 
így lesz életében döntő motívummá Isten dicsősége,

miként a lelkigyakorlatokban is mindent ez dönt el,
- másodszor, hogy a teremtményeket sohasem fogja
öncélnak tekinteni, hanem csak eszköznek végcélja
eléréséhez.

2. A fundamentum második főrésze két követ
kezményből áll.

Az első következmény a teremtmények haszná
latára állít fel elvet, amelyet röviden a tantum-
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quantum elvének szokás nevezni.' Ennek az elv
nek kettős értelme van: minden teremtményt csak
annyiban használjunk, amennyiben célhoz vezet. De
kiemelő értelemben is igaz: minden teremtményt
annyira fel kell használnunk a cél elérésére, Isten
dicsőségére, amennyire csak lehet. Mind a két ér
telmezés logikusan következik az alapvető elvekből.

Szent Ignác maximalista felfogása a második értel
mezést is eléggé igazolja.

Ez az alapelv voltakép csak Icihangsúlyozza azt,
amit a második főelv már kimondott: a teremtmény
csak eszköz, semmi több. Akkor pedig a tantum
quantum magától értetődő követelmény. És épp ezt
a szoros logikai összefüggést kell itt átértenűnk,

míg magát az igazságot csak általánosságban kell
kifejtenünk. Nem szabad tehát a részletekbe is be
mennünk, mintha már választást akarnánk csinálni
az egyes eszközök kőzőtt: hanem csak azt kell át
értenünk és meggyőződéssé tennünk, hogy ha valami
csakugyan eszköz, akkor nem is használhatjuk más
ként, mint a kimondott elv alapján. Ezt az életből

vett példákkal is megvilágíthatjuk. (PL a mérnök,
festő, szakács stb. álláspontja az anyaggal szemben,
melyet a munkához felhasznál, nem más, mint a
tantum-quantum elv alkalmazása.) Ám óvakodjunk
attól, hogy terjengősség és kicsinyesség által az
alapgondolatot elhomályosítsuk.

Az itt megérlelendő elhatározás magától adó
dik.

A második következmény: a közömbösség szük
ségessége. Ez a fundamentum legfőbb része. Ebben

r Ez a két szó az elv latin szővegezésű két monda
tának első szava és annyit jelent: annyira-amennyire.
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csúcsosodik ki a két főelv és a belőle folyó első kö
vetkezmény.

Ebben a második következményben Szent Ignác
azt az igazságot mondja ki, hogy aki egyedül azt
akarja választani, ami jobban vezet a célhoz, annak
szűkséges magát teljesen közömbössé tenni, még
olyan dolgokkal szemben is, amelyek magukban véve
jók ugyan, de rájuk nézve még nem ismeri Isten
akaratáb, A nagy lelkigyakorlatok éppen ezt a
közőmbösséget akarják kialakítani, mikor arra
irányulnak, hogy benne a rendetlen hajlamok
szava elcsituljon, sőt ha lehet, teljesen elné
muljon. Csak ilyen lelki állapotban lehet ugyanis
Isten akaratát eredményesen keresni és megtalálni.
Innen nyilvánvaló a közőmbösség roppant fontos
sága és nagy jelentősége.

Milyen értelemben beszélhetünk tehát a közöm
bösség szükségességéről?

A kőzőmbősség elsősorban is logikai szüksé
gesség. Az előző két elvből és annak első követ
kezményéből ugyanis logikusan következik. Ha
Istenen kívül minden csak eszköz a célra, akkor
mindennek értéke csak annyiban van, amennyiben
jó eszköz a célra. Következőleg akaratunknak is
olyan álláspontot kell velük szemben elfoglalnia,
amilyen a dolgok értéke. Ha a célra visznek (azaz
ha Isten akaratát fejezik ki számunkra), jók és akar
nunk kell azokat; ha célunktól eltávolitanak, aka
ratunknak is el kell tőlük fordulnia. Ha azonban
nem állanak viszonyban célunkkal, hanem közöm
bösek, velük szemben akaratunk állapota is csak
közömbös lehet. Közömbösekké kell tehát tennünk
akaratunkat csak azokkal a dolgokkal szemben,
amelyekről még nem tudjuk, eszközök-e a célra.
Világos, míhelyt tudjuk, hogy ez vagy az a dolog
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Isten-akarta eszköz, vele szemben közömbösek to
vább nem lehetünk.

Figyelemreméltó ez is: a követelmény az, hogy
közömbösekké tegyük magunkat. Nem az, hogy már
azok is legyünk.

Szűkséges másodszor a közörnbősség pszicholó
giailag is. Tapasztalati tény, hogy akarásainkat elő

készíti és befolyásolja akaratunknak felkészültsége
és hajlama, általános és alap-magatartása. Ha tehát
nem akarjuk, hogy akaratunk előre befolyásoljon
minket és így hamis utakra vigyen, akkor pszicho
lógiailag szűkséges, hogy akaratunkat távol tartsuk
minden meg nem okolt, tehát rendetlen vonzalom
tól és hajlamtól. Azaz hogy közömbössé tegyük,
legalább is annyira, hogyakarásunk elé ne gördül
jenek komoly akadályok magában az akaratban.

Jogos itt felvetnünk azt a kérdést is, vajjon a
közömbösségnek szűkségessége általános érvényű-e.

A feleletben egyúttal megállapíthatjuk a kőzőmbős

ség terjedelmét is.
Az egyik vélemény,' amely alig tud néhány te

kintélyre hivatkozni, tagadja a kőzőmbösség általá
nos érvényességét és azt mondja, hogya közömbős

ség, legalább is úgy, ahogyan azt Szent Ignác a fun
damentumban tekinti, csak a tökéletesség tanácsa
(conseil de perfection), tehát csak azoknak a lel
keknek szól, akik nem elégedve meg a súlyos és
a bocsánatos bűn kerülésével, az egyformán meg
engedett eszközök kőzűl is a jobbat akarják vá
lasztani. Ez esetben a közömbösség állapota csak
akkor szűkséges, ha az eszközök jóságáról meg

, Bouvíer: L'Interprétation authentique du fondement.
Bourges, Tardy, 1922.
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vagyunk ugyan győződve, de még nem tudjuk, me
lyik a célravezetőbb.

A másik felfogás a kőzömbősség szükségessé
gét általános érvényűnek ismeri el és azt mondja,
hogy kőzömbősségre akkor is szükségűnk van a
helyes választás biztosítására, ha nemcsak azt nem
tudjuk, hogy melyik két erkölcsileg jó eszköz közül
a jobb, hanem még azt sem ismerjük, hogy vajjon
ezek az eszközök egyáltalán jók-e vagy nem. E
vélemény szerint tehát nem elég közömbösekké
tenni magunkat csak azokkal a dolgokkal szemben,
amelyekről már biztosan tudjuk, hogy erkölcsileg
jók és csak azt nem tudjuk még, hogy melyik közű

lük a jobb, a célravezetőbb, hanem közömbösekké
kell tennünk magunkat minden iránt, ameddig nem
tudjuk róluk, hogy erkölcsileg rosszak. (Ha vala
miről már tudjuk, hogy erkölcsileg rossz, azzal
szemben már nem lehetünk közömbösek, hanem
el kell attól fordulnunk.) Ezzel azonban már adva
van a közömbösség általános érvénye is.

A kőzömbösség tehát szűkséges míndenkinek,
csak nem egyforma terjedelmében. Akik a legna
gyobb tökéletességre törekszenek, tehát nemcsak
a súlyos és bocsánatos bűnt akarják kerülni, hanem
a jó eszközök közül is (következetesen) a jobbat
akarják választani, - és a nagy lelkigyakorlatok
ezeknek szólnak elsősorban - azoknak nem elég
közömbösekké tenni magukat csak az erkölcsileg
jó eszközök iránt, amelyekről még nem tudják,
hogy jobb eszközök-e, hanem ezeknek is szűkséges,

hogy kőzőmbősségűket kiterjesszék ama dolgokra
is, amelyeknél nem az a kérdés, hogy melyik a
jobb, hanem az, vajjon egyáltalában jók-e vagy rosz
szak. Mert rendszerint már késő lesz csak akkor
közömbösekké tenni magukat, mikor már tudják,
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hogy kívánásuk vagy visszautasításuk biztosan nem
bűnös. Ez esetben ugyanis nagyon valószínű, hogy
akaratuk és értelmük már nem lesz annyira kőzőm

bős állapotba hozható, hogy a jó eszközök kőzűl is
a jobbat meglássák és válasszák.

A kőzőmbősség terjedelme ennél a csoportnál
tehát a legnagyobb: kiterjed nemcsak azokra a
dolgokra, amelyeknél a kérdés az, erkölcsileg jók-e
azok vagy rosszak, hanem azokra is, amelyeknek
jóságáról meggyőződve, róluk már csak azt kutat
juk, vajjon melyik a jobb, a célravezetőbb. Szent
Ignác nagy lelkigyakorlataiban ebbe a magasba
akar minket emelni; megértjük, miért kér a lelki
gyakorlatozótól jó adag nagylelkűséget.

A kőzőrnbősség azonban szűkséges azoknak is,
akik a bocsánatos bűn kerü1ésén tülmenni nem akar
nak, vagy törekvésüket csak a halálos bűn kerülésére
akarják korlátozni. Mert ha nem teszik magukat kő

zömbösekké olyan dolgokkal szemben, amelyekről

még nem tudják, hogy bíztosan bocsánatos vagy sú
lyos bűn, akkor megvan a kisebb vagy nagyobb
veszélye annak, a közömbősség kisebb vagy nagyobb
fokú hiánya szerint, hogy hajlamuknak nem tud
nak azután sem ellenállni, amikor már felismerték,
hogy a szóbaníorgó eszköz valóban rossz és nem
visz a célhoz. Sőt kőzőmbösség nélkül az ilyenek
nek erkölcsi ítélete sem lesz tárgyilagos, és nem
látnak majd súlyos bűnt ott, ahol pedig van.

A közőmbösség terjedelme ennél a csoportnál
már kisebb, mint az előbbinél. Akik a halálos és
a bocsánatos bűn kerülésére törekednek és ezen
túlnienni nem akarnak (ez utóbbiban különböznek
az előbbi csoporttól), azoknak nem szükséges, hogy
kőzőmbősségűket kiterjesszék azokra a jó eszkö
zökre is, amelyekről már biztosan tudják, hogy nem
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bűnös. Ezeknek közömbösekké kell tenni magukat
csak azokkal a dolgokkal szemben, amelyeknél csak
az kérdéses, vajjon legalább is nem bocsánatos bűn-e

azoknak kívánása vagy visszautasítása.
Akik csak a halálos bűn kerülésére óhajtják kor

Iátozni törekvésüket, azoknak is szűkséges a kő

zömbössé~, de természetesen még kisebb terjedel
mében. Ezeknek közömbösségüket csak azokra a
dolgokra kell kiterjeszteni,amelyek halálos bűn tár
gyát képezhetik.

E vélemény szerint tehát Szent Ignác a funda
mentumban ugyan kifejezetten csak az első cso
portot tartja szem előtt és csak arról az esetről

beszél, mikor az eszközökröl már tudjuk, hogy er
kölcsileg nem rosszak, csak azt nem ismerjük még,
vajjon jobban vezetnek-e a célhoz, mégis ezt nem
kizáró értelemben teszi. Úgy látszik, nem is teheti,
mert a fundamentum két főelvéből és pszichológiai
megfontolásokból - mint láttuk - az általános
érvényű közőmbősség következik.

Szent Ignác részleteiben csak négy dolgot sorol
fel, ami iránt közömbösekké kell tennünk magun
kat. Finom pszichológiával észreveszi, hogy ezek
azok a kérdések, amelyek az ember legmélyebb
ösztöneit, legvitálisabb érdekeit érintik. A lelki
gyakorlatok során érdemes tehát ezeket részletesen
kifejtenünk, példákkal is megvilágítanunk, e gon
dolatoknál hosszan elidőznünk, miközben elménkbe
véssük: a betegség, a szegénység stb. éppúgy jó
lehet a célra, ezért éppúgy kívánatos lehet szá
momra, mint az egészség, gazdagság és így tovább.
"És következetesen minden egyéb dologban" így
kell gondolkodnom és tennem.

Ne tévesszük szem elől, hogy ez a közömbösség
nem az érzésben van, hanem az akaratban; hogy ez
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akaratunknak az állapota, amelyben nem hajlik
ide vagy oda, míg valamit Isten akaratának nem
ismer fel. Döntenünk tehát mindíg a szerint kell,
hogy ez vagy az a dolog célunkhoz visz-e vagy tőle

eltávolít, nem pedig a szerint, hogy kellemes-e vagy
kellemetlen, könnyü-e vagy nehéz. Az érzelem kő

zömbösségére bizonyos mértékben mégis szűksé

günk van: különben abban a veszélyben vagyunk,
hogy az érzelem az ész világosságát elhomályosítja,
akarásunkat pedig megbénítja.

A közömbősséget legkönnyebben megszerezhei
jük, ha a fundamentum igazságait átértve, mély
ségesen meggyőződünk a két főelv igazságáról és
különösen annak következményéről, a tantum
quantum elvről. Második kiváló eszköz az lesz,
ha törekszünk Isten szeretetében előrehaladni. Mint
ha Szent Ignác is rámutatna erre - bár szavai
nak első értelme nem ez, - míkor ezt mondja:
"közömbösekké kell tennünk magunkat, egye
dül azt kívánva, ami jobban vezet a célhoz".
Minél jobban kívánom ugyanis a jobb eszközt,
annál közömbösebb leszek a többi iránt. A jobb
eszközt pedig csak akkor fogom így kívánni, ha
minél jobban szeretem a célt: az Istent, Isten dicső

ségét és szent akaratát. Harmadszor úgy is táplál
hatjuk magunkban a közömbősséget, ha mind
inkább belátjuk, mennyire nehéz nekünk tudnunk,
mi válik javunkra, Isten dicsőségére.

A kőzömbősségre való törekvésünket pedig leg
jobban -alátámasztja annak megértése, mily szűksé

ges és fontos, milyen jelentős és hasznos a kőzőm

bősség lelki állapota a lelki életben, a bün elleni
küzdelemben éppúgy, mint a legmagasabb szent
ségre való törekvésben.

Megjegyzendő, hogy mi ez a "jobb eszköz", itt
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a lelkigyakorlatok elején még nem kell és sokszor
még nem is lehet tudnunk. Később, Krisztus Király
ságáról, a Két Zászlóról, a Három Emberpárról és
az Alázatosság Három Fokáról szóló elmélkedések
ben a jobb eszközök mindíg világosabban fognak a
lelkigyakorlatozó elé tárulni. Sőt tán ártalmas is
lenne ezeket már itt részletesen bemutatnunk, mert
a lelkigyakorlatozó akarata esetleg még nem olyan
erős, hogy ezeknek látását elbírja és elhatározásá
ban meg ne inogjon. Egyelőre elég neki annyit tudnia,
hogy csak ez a "jobb eszköz" lesz észszerű, csak ez
válik igazi boldogságára és üdvösségére s ezért
nyugodtan igent mondhat mindannak, amit eszköz
nek, legjobb eszköznek fog felismerni.

Ebben a részben érezzük át mélységesen a kő

zömbősség szükségességét és hasznát. Legyen ezek
nek a megfontolásoknak máris annyi gyümölcsük,
hogy el tudjuk magunkat komolyan arra határozni,
hogy ezentúl, de különösen most a lelkigyakorlatok
alatt minden tekintet nélkül kényelmünkre, önsze
retetünkre és önakaratunkra mindíg a jobbat és
csak a jobbat akarjuk választani. Természetesen
elég, ha ez az elhatározás itt, az alapvető elmélke
dés befejeztével, még inkább csak komoly kivánság
bennünk. A lelkigyakorlatok következő elmélke
dései ezt a kívánságot majd komoly elhatározássá
acélosítják.

Kis lelkigyakorlatoknál (l. a bevezetőt, a 15., 16. o.]
legalább abban az e1határozásban kell az alapvető
igazságokról szóló elmélkedéseknek végzödniök,
hogy azt az eszközt akarjuk választani, ami nincs
ellentétben a céllal és ezért ama eszközökkel szem
ben, amelyek a bűn tárgyát képezhetik, magunkat
közömbösekké akarjuk tenni, legalább is annyira,
hogy ilyen eszközök választásába ne sodródjunk
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bele. Azért kis lelkigyakorlatokban is tanácsos
hosszasan a kőzőmbösségröl beszélni, kifejtve mind
azt az indítóokot, amely képes az akaratot legalább
is annyi kőzömbösségre hangolni, hogy a súlyos bűn

kerülése ne legyen komoly probléma többé.

A BEVEZETŐ IMA

A bevezető ima a lelkigyakorlatok összes elmél
kedéseiben változatlanul ugyanaz. Jelentősége te
hát nagy. Mint a nyitány az egész operának, ugyan
úgyez a néhány gondolat megadja az egész lelki
gyakorlatnak alaphangját és uezérgondolatái, Ha jól
megnézzük, azt látjuk, hogy visszacsengenek benne
az alapvető elmélkedés igazságai. "Minden", "tisz
tán", ezeknek a szavaknak a tartalma megfelel az
alapvető elmélkedés "annyira-amennyire", "jobban",
"egyedül" kifejezéseinek. Ez imában tehát annak az
akarásunknak adunk kifejezést, hogy életünk telje
sen és egészen az ott lefektetett igazságok szerint
alakuljon és arra kérjük Istent, hogy magunkat tel
jesen átadhassuk neki s így életünk minden megnyil
vánulásában az isteni szeretet tökéletes gyakorlata
legyen.

Ebben az imában Szent Ignác egész szabadaka
rati tevékenységünket Isten kegyelme alá rendeli
és ezzel kihangsúlyozza a kegyelem elsőbbségél az
emberi kőzremüködés fölött. Ha a második vagy
harmadik előgyakorlatban azt az utasítást is adja
mindíg, hogy "kérjem Istentől azt, amit akarok", ez
az akarásunk már Isten kegyelmének hatása alatt
jön létre és célja sem más, mint Isten nagyobb dicső

sége.
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Al ELSO H~T

Tárgya: "szemlélödés és elmélkedés a bűnröl"
(4. bev. megjegyzés). Célja ennek a hétnek az, hogy
a bűntől elforduljunk, azt megbánjuk és életünkben
vele végleg leszámoljunk.

Ezt a célt Szent Ignác a lélelern és a ezeretei
felkeltésével éri el. Az öt gyakorlatban mind a két
érzelem szóhoz jut és a lelkigyakorlatozó lelki álla
potától függ, hogya félelemnek vagy a szeretetnek
adunk-e több helyet. A félelem felkeltése azonban,
úgy látszik, minden lelkigyakorlatban tanácsos,
mert a hálás szeretet, amelyről a gyakorlatokban
szó van, pszichológiailag csak a félelem hátterében
lehetséges. Am nagy tévedés lenne, ha a bűnbána

tot csak a félelem felkeltésével akarnánk elérni
(attritio) és a szeretetből fakadó bánat (contritio)
felkeltéséről megfeledkeznénk. Ez esetben a bánat
nem lenne mély és egész biztosan nem járnánk el
Szent Ignác szándékának megíelelöen. Azért a sze
retet felkeltését meg kell kísérelnünk még olyan
lelkigyakorlatokban is, amelyek csak a megtérest
célozzák és nem niennek túl az első hét gyakorla
tain.

A nagy lelkigyakorlatokban (vagy a 6-8 napos
lelkigyakorlatokban, amelyek a tökéletességre való
törekvésünk szolgálatában állanak) természetesen
még fontosabb, hogy ezek az elmélkedések tökéle
tes bánatra hangolják a lelket.

Am úgy látszik, amint ezt P. Nonell meggyőzően

kifejti (Analyse des Exercises, Bruges, Bayaert,
1924, ch. XII!.), hogy az első hét feladata ezen túl
még abban is áll, hogy a Krisztus iránti hálás szere
tetet a lelkigyakorlatozóban felkeltse és ezzel létre
hozza benne azt a lelki diszpozíciót, amelyben a kő-
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vetkező hetek elmélkedései teljes erejükkel hathat
nak. Azért olyan lelkigyakorlatokban, amelyek túl
mennek az első héten, sohasem szabad megeléged
nünk - mondja P. Nonell -a tökéletes bánat (con
tritio] vagy kivált a tökéletlen bánat [attritio] felkel
tésével, hanem fel kell keltenünk - mindjárt látni
fogjuk, hogyan teszi ezt Szent Ignác - a Krisztus
iránti hálás szeretet érzelmeit is. E nélkül az érzelem
nélkül a második hét hangulata és világa felkészület
lenül találna a lelkigyakorlatozót, sőt ha érzései
a félelemben ragadnának meg és bánata nem menne
túl az attrición, a következő hetek nála egyene
sen velük ellentétes lelki heállítottságba ütköznének.
Hogy Krisztus lelkes követésére magunkat nagylel
kűen el tudjuk határozni, ahhoz az kell, hogy ne a
félelem uralkodjék, hanem a tökéletes bánaton kí
vül a szeretet máris erős gyökeret verjen ben
nünk. A következő hetek Krisztus-elmélkedései
sokszor azért nem elég hatékonyak és nem járnak
nagy eredménnyel, mert az első hetet nem ebben
a beállításban végezzük és megelégszünk csak a
bánat felkeltésével. P. Mirón, Szent Ignác tanítvá
nya és a lelkigyakorlatok egyik legkiválóbb mes
tere, a Szent halála után alig harminc évvel szintén
ebben jelöli meg okát annak, hogya nagy lelki
gyakorlatok sokszor nem termik meg a szeritségnek
azt a gyümölcsét, amelyet régebben megtermet
tek. Véleményünk szerint még kis lelkigyakorlatok
ban is gyakran több lenne az eredmény, ha ezeket
a szempontokat a lehetőség szerint ott is tekintetbe
vennénk:

1 Vannak, akik azt állítják. hogy az első hét célja csak
a tökéletes bánat felkeltése. Vitatni nem akarjuk, melyik
volt Szent Ignác teljes gondolata. Nekünk azonban P.
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Mivel az öt. gyakorlat egymástól kűlönbözik,

szükséges azokra külön-külön is kitérnünk. Ide
vonatkozó gondolatainkat majdnem egészében P.
Nonell idézett művéből vesszük,'

Szent Ignác elmélkedéseinek előgyakorlataiban

és imabeszélgetéseiben a Ielkigyakorlatozóval min
díg más-más kegyelmet kéret. Igy van ez az első

hét öt gyakorlatában is. Ezek a kérések együtt ha
tározzák meg a gyakorlat célját és gyümölcsét, ame
lyet bennük el kell érnünk. E kérések közül azon
ban a colloquiumban megadott kérés tárgya mindíg
túlmegy, sokszor nagy lépéssel, az előgyakorlatban

megadott kérésen. Azért sohasem elég csak az elő

gyakorlatban megadott kérést tekintetbe vennünk,
hanem nagy figyelemben kell részesítenünk az ima
beszélgetés tárgyát képező kérést is. Sőt, úgy lát
szik, hogy a colloquium kérésének tárgya mindíg
fontosabb kegyelem, mint az elögyakorlaté, és azt
kérnünk mindíg nagyobb bensőséggel és odaadób
ban kell, mint azt a kegyelmet, amelyet az előgya

korlat kéret velünk.
Az első gyakorlatban két gyümölcsöt kell elér

nünk. Az első ezek közül: szégyenkezés és restel
kedés.

Mi ennek az érzelemnek az indítóoka? Az, hogy

NoneIlnek, a kiváló lelkigyakorlatos szakembernek véle
ménye jobban tetszik, mert Szent Ignác szövegét tekintve
az az érzésünk, hogy ő látta meg legmélyebben a Szent
gondolatát. A két felfogás között amúgy sem sok a
külőnbség: P. Nonell csak jobban kiemeli és nagyobb
jelent.5séget tulajdonít annak a mozzanatnak, amelyet a
másik véleménynek is fel kell használnia, hacsak nem
akarja az első hetet a megfélemlítés iskolájává sűl lyesz
leni

1 Ch. XIII-XVII, p. 189-228.
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"látom, mily sokan kárhoztak el egyetlenegy halá
los bűn miatt, én meg hányszor érdemeltem meg
oly sok bűnöm miatt, hogy örökre elkárhozzam".'
Mikor tehát szemléljük a hármas bűnt, ezt a gon
dolatot mindíg szeműnk elött kell tartanunk, hogy
a szégyenkezes elfogjon minket.

Ennek a gyakorlatnak a második gyümölcse az,
hogy megismerem Krisztus külőnleges szeretetét
irántam és hálás szeretetre gyúlok. Hogy ezt a kű

lőnleges szeretetet egész súlyával átértsem. azért
kell összehasonIítanom az én bűneimet az angyalok,
az összűlök és az egy bűnért elkárhozott bűnével.

ök is vétkeztek, én is. Ök egyszer vétkeztek, és
én ... ? És mégis mit látok? Isten rájuk igazságos
ságának egész súlyávallecsapott, míg velem szem
ben csak irgalmát érezteti. Ha ez a gondolat vissz
hangzik lelkemben, mialatt a hármas bűnt szemlé
Iem, nem gyúl-e ki bennem a hálás szeretet? És ki
nek köszönjem ezt a jótéteményt? Szent Ignác oda
vezet Krisztus keresztje elé és azt mondja: NEKI.
Krisztus tette ezt velem' Én meg mivel fizettem
neki? És ebben ujabb motívumot találok a szé
gyenkezésre, mert eddig olyan hálátlan voltam vele
szemben. A bennem kigyúló hála pedig arra sarkall,
hogy még többet adjak vissza, mint amennyit kap
tam. Am Istennel szemben ez lehetetlen. Mit tesz
tehát a nagylelkű szív? Legalább ad mindent! "És
így látva őt, adjak szabadfolyást önként adódó
érzelmeimnek", mondja Szent Ignác egyszerűen.

A sz égyenkez és és röstelkedés tehát egy fokkal
emelkedik a colloquiumban és felkelti az elmélke
dőben azt a vágyat, hogy sokat tegyen és szenved
jen Krisztusért. Ez az a szomj, amelyet Szent Ignác

1 V. Ö. 2. ki eg. utasítással.
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a lelkigyakorlatok folyamán tovább akar táplálni a
lelkigyakorlatozóban: állandóan emlékeztetni fogja,
hogy amit tesz és amit szenved Krisztus, azt érte
teszi és szenvedi.' Ebböl nyilvánvaló, hogy milyen
fontosságú a hála eme érzelmeit már itt felke1teni
és a következő hetekbe magunkkal vinni.

A második gyakorlatnak is két gyümölcsöt kell
hoznia.

Az elsö gyümölcs: "Bánat, könnyek bűneim fö
lött" és a javulás ígérete (2. előgyakorlatban és az
imabeszélgetésben]. A gyakorlat 2., 3. és 4. pontja
természetszerűleg ebbe az érzésbe torkollik. Hogy
Szent Ignác mikép éri el célját, azt később, a második
gyűmőlccsel kapcsolatban mutatjuk be.

E gyakorlat tovább erősíti bennem a hála érzel
meit is. Ez ennek az elmélkedésnek a második gyü
mölcse. Hogyan történik ez?

Az első gyakorlatban azt a tényt láttam, hogy
Isten, jóllehet bennem is ugyanazt a bűnt látja,
amelyért másokat joggal bűntet oly rettenetesen,
engem mégis kímél és szeretetével elhalmoz. Ez a
kűlőnleges szeretet azonban annál nagyobb és ért
hetetlenebb, minél több bűneimnek száma és minél
nagyobb azok gonoszsága. Ennek megfontolásánál
következőleg a hála is csak növekedhet bennem
Isten iránt.

E célból a gyakorlat rámutat elöszőr bűneim

nagyságára és sokaságára (1. pont),' továbbá bűneim

1 V. Ö. 2. hét szemlélődéseinek 3. előgyakorlatával,

3. hét szemlélődéseinek 3. előgyakorlatával. első gya
korlatának 6. pontjával.

2 Természetesen lássam e szemleben bocsánatos bűnei

met és tökéletlenségeimet is. Igy tudom csak magamat
mint nali!y bűnöst tekinteni, még ha súlyos bűnöm nem is
lenne. V. ö. 2. kiegészítő utasítással.
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gonoszságára és undokságára (2. pont). Azután ér
zékelhetőenleméreti velem azt a kűlőnbséget, amely
Isten és köztem fennáll, hogy ennek világánál még
jobban lássék bűneim nagysága és gonoszsága és
még érthetetlenebb legyen előttem Isten engem
kímélő szeretete (3. pont). Majd (a 4. pontban) to
vább folytatom ezt az összehasonlítást e hatás el
mélyítésére és akkor a nagyfokú csodálkozás (5.
pont) magátólértetődőleg tör elő minden egészsé
ges lélekből.

Ezeken a pontokon áthaladva, az előgyakorlat

ban kért nagy' bánatot is könnyen rnegszerezhetem,
A bennük emelkedő fokozás mindíg jobban és szí
nesebben mélyíti előttem a bánat indítóokait, míndíg
világosabban fedi fel szemeim előtt és mindíg érzé
kelhetőbben győz meg arról, hogy mi a bűn és így
az elmélkedés folyamán bánatom is állandóan foko
zódik és növekedik, ahogyan azt Szent Ignác kí
vánja.

Ime, így adja meg nekem e gyakorlat a "bána
tot, könnyeket bűneim felett" és a hálás szeretet
érzelmeit.

A lelkigyakorlatozó ez elmélkedéseknek esetleg
többnapos átelmélkedése után végezzen róluk egy
vagy több ismétlést a hármas imabeszélgetéssel. Ez
a harmadik gyakorlat.

Célja ennek a gyakorlatnak az előbbi gyakor
latok gyümölcsét tovább érlelni és erősíteni. De a
colloquiumban kért kegyelem túlmegy valamivel
az előző gyakorlatokban kért kegyelmeken.

E colIoquiumban feltűnő, hogy Szent Ignác hár
mas imabeszélgetést végeztet velünk: az elsőt a Bol
dogságos Szűzhöz, a másodikat a Fiú-Istenhez, a

, Spanyolban: crecido = megnövekedett.
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harmadikat az Atyához kell intéznünk. Ez mutatja,
hogy a kegyelem, amelyet kérünk, roppant fontos és
megszerzése nem könnyű. p, Nonellés vele sok lelki
gyakorlat-magyarázó azt véli, hogy ez a kegyelem
bizonyos mértékben már rendkívülinek mondható és
kíeszközléséhez ezért szűkséges megkettőztetnünk

imáinkat, sa Boldogságos Szűz pártfogását és Jézus
Krísetus közbenjárói hatalmát kifejezetten is igénybe
vennünk.

Mi ez a hármas kegyelem? Az első, "hogy érez
zem magamban bűneim benső ismeretét és azoknak
megútálását", Itt bocsánatos és halálos bűnökről van
szó, A második kérés: "hogy érezzem cselekedeteim
rendetlenségét, hogy attól megborzadva, megjavuljak
és magamat rendbehozzam". E kérés a tökéletlen
ségekre vonatkozik. Életem teljes rendezése szem
pontj ából, ami a lelkigyakorlatok célja, nagyon fon
tos, hogy tökéletlenségeim esünvaságát is érezzem.
A harmadik kegyelem: "a világ ismerete, hogy attól
megborzadva, a világias és hívságos dolgokat magam
tól eltávolítsam". Ez a bűnnel való tökéletes leszá
molás követelménye.

Szent Ignác e hármas kegyelemmel kijelöli az
utat, amelyen a lelkigyakorlatozónak a további elmél
kedésekben, sőt életében 'is, haladnia kell, A lelki
gyakorlatok célja az élet rendezése, éspedig Krisztus
tökéletes követése által. Hogy életünket így rendez
hessük, teljes szívből undorodnunk kell a rendetlen
ségektöl: hogy Krisztust tökéletesen kővethessűk, "tel
jesen s nemcsak félig-meddig meg kell utálnunk mind
azt, amit a világ szeret és felkarol, valamínt el kell
fogadnunk és teljes erővel me~ kell kívánnunk, amit
Krisztus Urunk szeretett és Ielkarolt".' A colloquium-

r Jézustársasága 11. szabálya.
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ban kért kegyelmek tehát a Krisztus-köuetés lel
tételei s előkészítŐí. Ez a körülmény magyarázza
meg, miért imádkoztat Szent Ignác a lelkigyakorla
tozóval ezekért a kegyelmekért oly nyomatékkal.

A negyedik gyakorlat az elözök összefoglalása.
Értelme ennek az összefoglalásnak az, hogya gon
dolatok és elhatározások így ivódnak belénk legmé
lyebben és lesznek csakugyan a mi jtulajdonunkká.

ötődik gyakorlat az érzékek gyakorlása. Szent
Ignác ezt az elmélkedési módot mindíg azért adja,
hogy amit az értelem és akarat már megfogott, azt
az érzékek is, mintegy saját területükön magukévá
tegyék. Igy járja csak át az igazság az embert min
den részében és így lesz ez bennünk igazi élménnyé.

Ennek a gyakorIatnaka gyümölcse is kettős,

amely közül a Iontosabbik, a kimondott elvnél fogva,
a colloquiumban van.

Az első gyümölcs: a félelem a büntetés miatt. Ezt
a félelmet a bűnért járó büntetés szemlélete termé
szetszerűleg felidézi bennünk. Szent Ignác azonban
a félelmet itt csak úgy ajánlja, mint tartalékfedezé
ket. Eza szővegezéséböl világos. "Ha az Isten sze
retetéről megfeledkeznék, legalább a büntetéstől
való félelem segítsen arra, hogy bűnbe ne jussak."
Joggal feltételezi ugyanis, hogy az előző elmélke
dések után az Isten szeretete a lelkigyakorlatozó
ban már elég erős ahhoz, hogy ez a szeretet egyedül
is visszatartsa a bűntől.

Azt is kimondja ebben a kérésben Szent Ignác,
hogy bűnbe nem logunk esni, hacsak ki nem hűl szí
vünk Isten szeretetétől. Viszont ha elhanyagoljuk
Isten szeretetének emlékezetét, annak okát keressük
tökéletlenségeinkben, a kis hűtlenségeinkben a
kegyelemmel szemben.

Ezzel pedig a Szent azt akarja elérni, hogy necsak
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a bűntől, hanem a tökéletlenségektől is borzadj unk
vissza; necsak a bűnt, hanem még a hibákat is útál
juk meg és kerüljük. Ezeknek is megvan a maguk
büntetése: minél kisebb nagylelkűségünk Istennel
szemben, annál kisebb lesz Isten bőkezűsége is velünk
szemben.

E gyakorlatnak második gyümölcse az, hogy az
érzékeken keresztül szinte beleégjen lelkembe a hálás
szerétet kiolthatatlan tüze. Itt a pokol fényénél tárul
fel előttem egész szélességével és mélységével az
az isteni szeretet, amely engem ettől a tűztől érthe
tetlenül megőrzött. "Adj.ak hálát, hogy (Isten) nem
engedte meg, hogy életemet befejezve, e csoportok
nak (t. i. az elkárhozottak csoportjának) valamelyi
kébe jussak. Hasonlóképen azért is, hogy mindezideig
olyan jó szfvvel és irgalommal viseltetett irántam."
Igy ez az elmélkedés megint e két gondolat Ieszült
ségében folyik le: "Mit tett az Isten értem és mit
tegyek én érte:'

Az első hét öt gyakorlata közül egyet-egyet vehe
tünk két, három vagy több egymásutáni elmélkedés
ben is, éspedig vagy úgy, hogy azokat részeikre
bontjuk, vagy úgy, hogy más-más szempontból tekint
jük tárgyukat. Igy e gyakorlatokban akár 6-8 napot
is eltölthetünk. úgy látszik, ez Szent Ignác gondo
lata is, aki e gyakorlatokat több napra írja elő. A
jegyzetet (L 54. o.] valószínűleg ilyen értelemben
kell értenünk: ebben a Szent nem az első hét öt
gyakorlatának elosztását adja, hanem általában véve
a napi öt elmélkedés időpontját határozza meg.

A halálról, ítéletről és a bűnök egyéb bünteté
séről az első hét végén az öt gyakorlathoz még csa
tolhatunk tetszés szerint elmélkedéseket. Magától
értetődőleg eze:ket is a többi gyakorlat Fentemlített
irányának és céljának megíelelöen kell adnunk,

168



hasonló szellemben és beállításban, mint a bűnről

s a pokolról szóló elmélkedéseket. Különben elront
ják azt a hatást, amelyet azok már elértek.

Ha olyanoknak adjuk a lelkigyakorlatokat, akik
nem élnek a halálos bűn állapotában és így náluk
a hálás szerétet motívumát állíthattuk előtérbe, akkor
nem .szükséges, bár nem tilos, még külön elmélke
dést is végeznünk Isten irgalmasságáról. Híszen az
öt gyakorlat Isten irgalmának legközvetlenebb meg
élése és legnagyszerűbb apotheozísa volt. Egyébként
(kis lelkigyakorlatokban) ilyen elmélkedés végzése
nagyon tanácsosnak látszik.

Akik halálos bűnt sohasem követtek el, e gyakor
latok folyamán azt tartsák szem előtt, hogy Isten
érthetetlen jósága és irgalma megóvta őket a halálos
bűntöl. Ez a hálának és viszontszeretetnek még
nagyobb indítéka, mint a büntetésnek felfüggesztése,
mert ez utóbbi kisebb jótétemény, mint a bűntől való
megmenekülés.

Az első hét a lelkigyakorlatozót a megtisztulás
útján vezeti, mert a félelem és a szerétet felkeltésé
vel bűnbánatra hangolja és azt az elhatározást érleli
meg benne, hogy a bűnnel véglegesen szakítson.
Tartamát pedig az határozza meg, vajjon megter
mette-e lelkében mindazt a gyümölcsöt, amelyet Szent
Ignác az első hét számára kijelölt. Ez, mint láttuk,
más és más lesz a kis- és nagygyakorlatokban j a cél
szerint, amelyért végezzük azokat.
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KRISZTUS KIRÁLY FELHIVÁSAI

Ez az elmélkedés az első -és második hét kőzőtt

van és a kővetkező heteknek alapjául és kiinduló
pontjául szolgál. Benne mintegy csírában megvannak
a következő hetek. Fontossága tehát hasonló a funda
mentuméhoz.

Az első hétben a lelkigyakorlatozó Krisztust mint
Üdvözítőjét szemlélte, akinek mindent köszön. Érzel
mei a hét végén abban akérdésben csengtek ki: Mít
tegy-ek Krisztusért hálából, szeretetböl. Most Krisz
tus eléje lép és megmondja neki, mivel bizonyítsa be
szeretetét. Ettől kezdve számára Krisztus a vezér is
a magaslatok felé; az út, az igazság és az élet,akit
követnie kell.

Az elmélkedés középpontjában az Atya meg
dicsőítése áll. Ez a végső célja Krisztus Ielhivásá
nak' A lelkigyakorlatozónak is ez a vágya. Hiszen
ezt az elhatározást hozza magával a fundamentum
ból. Krisztus felhívásában most megismeri az útját
módját, hogyan dicsőítse meg az Istent. És ez a mód:
Krisztus legtökéletesebb követése.' Ezzel már adva
is van ennek és a következő elmélkedéseknek is a
célja: rá akarják venni a lelkigvakorlatozót és meg
akarják erősíteni abban az elhatározásában. hogy
Krísztust lehető legközelebbről, az Evangélium taná-

1 Az eredeti spanyolban ennek az elmélkedésnek nincs
címe, a Vulgata Krisztus Királysága címmel hozza, a
Monumentában Krisztus Királya címe.

2 VíIágos ez a 3. előgyakorlalból, továbbá ebből a
kifejezésből: "És így menni be az Atya dicsőségébe",

amely nem eschatologikus értelmezésben értendő, és
végűl a nagy felajánlás szavaiból.

a E gondola,l e kis szóban: " .. és így" jul kifeje
zésre.
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csainak útján kövesse,' és így életét tökéletesen
rendezze.

Miben áll Krisztusnak ez a tökéletes követése?
Erre ad felvilágosítást Krisztus felhívása. Ha részeire
bontjuk ezt a felhívást, akkor azt láthatjuk, hogy
ez a követés Istenre vonatkozásban: az Atya akara
tának tökéletes megtevéset az embemek önmagára
való vonatkozásában: önmegszentelés; a közösségre
való tekintetből pedig Krisztus misetíkus testének
továbbépítése. Krisztust követni ugyanis ezt jelenti,
hogy követjűk őt Isten és felebarát iránti szeréte
tében. Igy minden szeritség nemcsak egyéni tulajdon
ságot jelent, hanem szociálisan is hat. A szeatségre
törekvés együttdolgozás Krisztussal nagy rnűvén, az
emberek megváltasán. Ezért Krisztus felhívásából
apostoli meghívás is cseng ki, de 'ez az apostolkodás
itt még nem jelent kimondottan élethivatást.

Ez a felhívás tehát egy életre szóló programmct
ad. Elvégzése az élet rendezésének, a lelkigyakor
latok céljának megvalósítása lesz,

Erre a felhívásra hélié/eképen felelhetünk.
Vagy teljesen megajánljuk magunkat a munkára,

de ezen túlmenni nem akarunk. Felajánlásunk a szo
ros kötelesség határai között marad. (Második pont.)

Vagy ezzel nem elégedve meg, nagyobb megaján
lást teszünk és elhatározzuk, hogy ki akarunk tűnni

Krisztus követésében. Nemcsak ellene akarunk állani
a rossznak, a bűnnek, hanem komoly harcba akarunk
bocsátkozni alacsonyabb természetünkkel. kényelem-

, Szándékosan nem mondjuk: evangéliumi tanácsok
útján, mert ennek szűkebb értelme van. A lelkigyakor
latok pedig nem kizárólag a szerzetesi életre hívnak,
hanem általában a legtökéletesebb krisztusi életre, Krísz
tus követésére "minden gyalázatban és szegénységben".
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szeretetűnkkel és dicsvágyunkkal. (Harmadik pont
és Ielajánlás.}'

Az első esetben índítóokunk a méltányosság és
becsületérzés. Ezt a szöve!! világosan kimondja. A
második esetben Krisztus nagylelkű szeretete mozgat
minket, Ezt a nagystílű önátadást Krisztus szerétet
ből kéri. Nem pokollal fenyeget, hanem nagylelkű

ségünkre. nemes, baráti szívűnkre hivatkozik. De az
a vágy, hogy kitűnjűnk isteni Királyunk szolgálata
ban, különben is csak nagylelkűszeretetből fakadhat
bennünk. Ilyen elhatározás csak a legtisztább baráti
szerétet !!yümölcse lehet; a jutalom reménye, ha szó
hoz is juthat, nagyobb szerepet bizonnyal nem játsz
hatik. Ennek a meggyőzöd'ésnek ad kifejezést Szent
Ignác is Jézustársaságának alkotmányában,' ez a fel
fogás tükröződik vissza ez elmélkedés parabolájá
ban és a 2. hét 3. előgyakorlatának kérésében is:
Ez a szempont itt döntő jelentőségű. Mert ha ezt
elfelejtjük, akkor érthetetlen lesz előttünk, miért
erőltessük meg magunkat Isten szolgálatában, mikor
kevesebbel is üdvözülhetünk. Akkor nem értjük meg
a további elmélkedéseket sem és nem tesszük majd
meg azokat az elhatározásokat, amelyekbe a követ
kező hetek vinni akarnak.

Mit tételez lel tehát ez az elmélkedés? Termé
szetesen, legelőször is azt, hogya hálás szeretet
Krisztus iránt már kigyúlt bennünk. Ez a garancia
arra, hogy Krisztus személye hatással lesz reánk és
nem vesszük süket fülre felhívását. De azután fel
tételezi a bűnök, sőt még a tökéletlenségek megutá-

1 V. ö. 13. Bev. Megj.
• A 11. szabálvban.
• Később látni fogjuk, hogyan igyekszik Szent Ignác

ezt a nagylelkű szeretetet éppen ezért állandóan növeini.
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lását is, továbbá a kőzömbösség komoly akarását és
azt az elhatározást, hogy egyedül azt kivánj uk
választani, amí jobban visz a célhoz/ Más szóval:
feltételezi az alázatosság második fokát,' legalább is
vágyban és erős elhatározásban. De akkor mit adhat
még ennél is tőbbet ez az elmélkedés és a második
hét? Azt, ami ennél a foknál még magasabb. És ez a
harmadik fok, amelyre Szent Ignác a harmadik pont
ban és a nagy megajánlásban félreérthetetlenül rá
mutat, mikor a lelkigyakorlatozóval kijelenteti, hogy
Krisztus Urunkat követni akarja "minden szenvedés
ben és gyalázatban". Ez az elmélkedés tehát rögtön
a második hét elején az alázatosság harmadik foka
felé irányít minket. Ha pedig ez az elmélkedés arra
való, hogy segítsen az összes szemlélödésekben, ame
lyeket Krisztusról fogunk végezni, akkor az is nyil
vánvaló, hogy ezeknek a szemlélödéseknek a célja
sem lehet más, mint az, hogy Krisztusnak nem akár
milyen, hanem a harmadik fokon való kővetésére

vegyen rá, illetőleg ilyen irányú elhatározásunkban
erősítsen meg minket. Következőleg Krisztus isme
rete és szeretete is, amelyet a második hét folyamán
a szemlélődések 3. előgyakorlatában kérünk, az alá
zatosság e fokának szellemében értendő.

Szent Ignác azonban nemcsak nagy célt tűz elénk:
Isten nagyobb dicsőségét. nemcsak megmutatja az
utat a nagy célra Jézus Krisztus tökéletes követé
sében. hanem lelkigyakorlataival erőt is akar adni
nekünk, hogy az úton haladni és célba jutni tud
junk Ez az erő: Krisztus szeretete. Már az első

, Éppen ezeket a gyümölcsöket termették meg az
előző napok elmélkedései: a fundamentum és az első

hét.
• L. erről bővebben később,
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héten megnyitotta az útját ennek a szeretetnek a hála
felkeltésével. Ebben az elmélkedésben és a következő

szemlélödésekben még inkább az lesz a törekvése,
hogy ez a szeretet Krisztus iránt kialakuljon és erő

södjön bennünk.
Hogyan oldja meg ezt a feladatát? Egyszerűen

úgy, hogy összehozza a lelkigyakorlatozót Krisztus
élő személyével. eleven kapcsolatot teremt közte és
a lelkigyakorlatozó között, mert tudja, hogy Krisz
tus személyének hódító dinamizmusa elvégzi a többit
és a személyes kapcsolatból fakadó bizalmas viszony
természetszerűleg kialakítja a nagylelkű és Krisztus
iránti szeretettöl kigyúlt lélekben Krisztusnak egé
szen nagy, odaadó szeretetét. Ezzel pedig tökéletes
követése és lsten nagyobb dicsősége biztositva is van.

Ezt a munkát Szent Ignác a jelen elmélkedésben
kezdi meg. Már a parabola is ezt a célt szolgálja.
Ennek a hasonlatnak a szavát korának emberei min
den nehézség nélkül megértették. Nekünk azonban
szűkségünk van arra, hogy e célból egy pillantást
vessünk a korra, amelyben ez a kép született és
amelybe Szent Ignác hasonlatát beállítja.

Ismeretes, hogya XV. század második felében a
kihaló lovagrendek az akkor dúló mór háborúk
folyamán a spanyol Ibériai-félszigeten új életre kel-.
tek. Ezek a lovagrendek a kelta és germán hűbér

rendszernek voltak szellemi örökösei. A hűbérviszony

nem egy eszmének a szolgálata volt, nem is csak
dologi szolgáltatás képezte alapját, hanem főként a
hűbérúr (senior) és hűbérese személyes, baráti viszo
nyán nyugodott és személyes nagyrabecsülésből fej
lődött ki. Benne egy szabad, de gyengébb lovag az
erősebbhez. a seniorhoz csatlakozott. Szabadon,
barátságból és nagylelkűségből ígérte meg, hogy vérét
és javait ura szolgálatába állítja, mindent az ő tisz-
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teletére és dicsőségére tesz és hozzá mindíg hű ma
rad: mindazt szeretni fogja, amit ő szeret és kerülni
akarja, ami neki visszatetszenék: barátai az ő barátai,
ellenségei pedig az ő ellenségei lesznek. Ezért jel
dnyeit és díszjeleit. címerét és pajzsát is hordani
kivánja és vele szívesen megosztja sorsát: vele akar
menni, ha kell a halálba is. A senior a lovagot ünne
pélyes keretek között, az egész udvar előtt, szolgá
latába fogadta, a maga részéről is hűséget ígért neki
és ettőlfogva családja tagjának tekintette őt. Ezért
mindenéb megosztotta vele: örömét és bánatát, zsák
mányát és nélkülözéseit. a győzelmet és a veresé
get is.

Ez az eszmevilág átment a lovagrendekbe is,
amely a mór háborúk befejeztével sem pusztult el,
hanem fennmaradt a hadsereg tisztikaránál és tovább
élt a tiszti körökben. Nagyon közel esik a feltevés,
hogy Iiiigo de Loyola mint fiatal katonatiszt, ilyen
kórökben került érintkezésbe ezzel az eszmevilággal.
Innen merítette aztán azt a paraboláját, amellyel
Krisztus-kővetésűnket akarta megvilágítani. És úgy
látszik, nem képletesen használja fel ezt a közép
kori hasonlatot, hanem tárgyilag akarja alkalmazni:
úgy, hogy levonjuk belőle mindazt a következményt,
amely ebből levonható.

Hogy Szent Ignác szándéka tényleg ez, mutatja,
hogy ő, aki Lelkigyakorlatos Könyvében mindíg
hűvösen tárgyilagos és tartózkodik gondolatainak
bővebb kifejtésétől, itt és a Két Zászlóról szóló
elmélkedésben eltér ettől a szokásától. Amiben egy
általában nem lehet az egykori lovag romantikus
elérzékenyedését látni, rnert akkor ez a két elmél
kedés a lelkigyakorlatokba nem illene bele. Ám a
lelkigyakorlatos kutatás megállapította, hogy ez a
két elmélkedés nagyou is hozzátartozik a lelkigya-
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korlatokhoz és annak a velejét teszi ki. Ezael azon
ban már adva is van, hogy a középkori világból vett
hasonlat nem retorikai formula és ezért, ha Szent
Ignác Krisztus követését ilyen hasonlatba állítja
bele, nem a kép fontos nála, hanem a szellem, amely
a kép mögött van.'

Következőleg el kell fogadnunk, hogy Szent Ignác
e hasonlattal arra akar minket figyelmeztetni, hogy
miként a király és lovag között is csak személyes,
bizalmas viszony tarthatott fenn őszinte és elszakít
hatatlan kapcsolatokat, ugyanúgy ami Krisztus
követésünknek is szűksége van az Úr bizalmas, meg
hitt ismeretére és a vele való személyes kapcsola
tainkra, hogy az tartós és odaadó legyen és biztos
alapokon nyugodjék. Mert aki neki adja magát, az
nem valami tárgyi, szerzödéses viszonyba lép vele,
hanem elöszőr és mindenekfelett személyes viszony
ba, mint ahogyan a lovag is ilyen viszonyba került
királyával.

Szent Ignác ebben az elmélkedésben erre mint
tényre mutat rá: A szemlélődések elé tűzi főként

azt a feladatot, hogy ebben a bizalmas és meghitt
viszonyba Krisztussal bevezessenek és annak alapjait
és a minket vele összekötő kapcsolatokat jól kiépít
sék. Azért a Szent főigyekvése itt az, hogy az Urat
lássuk és figyeljük, hogy az ő képét lelkünkbe igyuk

1 Ezért e parabolát elhagyhatónak és mással, modem
hasonlattal helyettesithetőnekvéljük, különösen olyanok
nál, akik nem képesek magukat beleélni a történelmi
multba és igy náluk ez a középkorból vett hasonlat úgy
sem lenne hatékony. Magától értetődik, hogy a helyet
tesítő hasonlatban meg kell lenni annak az eszmetarta
lomnak, amely Szent Ignác parabolájában lényeges.

• E szempontból különösen érthetővé válík, miért
"segít" ez az elmélkedés a következő szemlélődésekben.
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és így mind mélyebb lélek- és gondolatközösség
alakuljon ki közte és közöttünk és aztán tőle min
dent ellessünk. Nem nagy gondolatokat keresünk
ezekben a szemlélödésekben, amelyek túl egyszerűek

nek, ,sőt talán naívaknak is tűnnek fel, hanem egy
szerű tekintetet vetünk Krisztusra, erre a megragadó
élő személyíségre: ezzel pedig személyének dinamiz
musahatékonnyá válik és igy magától kialakul köz
tünk az a meghitt viszony és baráti kapcsolat, amely
egyedül képes részünkről tartós hűséget és követést
biztositani.

Tévedne tehát az, aki a lelkigyakorlatokból pusz
tán erényiskolát akarna csinálni és Krisztus szemé
lyétől függetlenül mutatná be az erényeket és a
keresztény kötelességeket. Ezzel megfosztaná azokat
legnagyohb hatóerej üktől, Krisztus dinamikus sze
mélyíségétöl, Szent Ignác lelkigyakorlatait pedig leg
főbb érdemétől, ami abban áll, hogy nemcsak meg
mutatja, mi a jó, a tökéletes, hanem erőt is ad, hogy
azt meg is tehessűk. Nem tagadjuk ezzel, hogy az
eszmék és erények is tudnak lelkesíteni és hogy
ezeket is ki kell használnunk a lelkigyakorlatokban:
de Szent Ignác lelkigyakorlataiban a legfőbb ható
tényező mégis Krisztus személye, a vele való eleven
kapcsolat, a bensőséges, meghitt viszony vele.

A történelmi képnek ez az eszmei tartalma meg
magyarázza azt is, miért kívánja meg Szent Ignác
a lelkigyakorlatozótól a nagylelkűséget.' Tudta jól,
hogy teljes odaadás, hűség jóban-rosszban nagylel
kűség nélkül a lovag és seniora között sem állhatott
fenn. Még kevésbbé képzelhető tehát el nélküle
Krisztus odaadó, tökéletes követése.

Ugyancsak részben a lovagi eszmevilág magya-

1 5. Bev. Megj.
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rázza meg azt is, hogy Szent Ignác itt rögtön a sze
génység és alázatosság felé irányítja a lelkigyakor
latozót. Ez a két erény ugyanis Krisztus alapvonása;
meghitt baráti viszony tehát nem alakulhat ki köz
tünk, csak ha mi is kitününk ezekben az erények
ben. De ez a két erény Krisztus "fegyverzete és
jelvénye" is. Akkor pedig a lovagi hüség azt kívánja,
hogy magunkra vegyük Urunk színeit és díszjeleit.
Az alázatosság harmadik foka Szent Ignácnál tehát
nem Krisztus misztikus szeretetének míntegy irracio
nális megjelenése, hanem éppen annak a lovagi, har
cias Krisztus-kővetésnek logikus folyománya. amely
ugyan látszólag minden misztikus Krisztus-szeretet
től távol áll, de valójában Krisztussal olyan egység
ben, oly bensőséges kapcsolatban folyik le, ami a
legnagyobb misztikus szentek sajátossága,

De Szent Ignác nemcsak lovagi megfontolások
miatt irányítja itt figyelmünket az érzékiség és tisz
teletvágy elleni küzdelemre. Ebben más szempont is
vezeti. Ö hadvezér is és mint ilyen, konkréte rá
akar mutatni Kris:ztus-követésünk Iöellenségére, és
kimondja, hogy nem tehetünk nagyot Krisztusért, ha
nincs bátorságunk szegénységre és alázatosságra,
hogy Krisztus követésében el fogunk akadni, ha nincs
meg bennünk ez a két erény.' Ez az elv nagy fontos
sága miatt aztán végig is cseng az egész lelkigyakor
latokon.

Az elmondottak után aligha kell még kiemelnünk,
milyen fontos a lelkigyakorlatozó számára, hogy
Krisztus vonzó, megragadó alakban álljon eléje. Ilyen
hódító és lenyűgöző jelenség az a Krisztus, akinek

, Az Egyház és az egyesek története igazolja Szent
Ignácot: minden nagy elindulás Krisztus szolgálatában
ezen a két ponton bukott el.

178



képét Szent Ignác lelkigyakorlataihan megfesti. Ö
sohasem választja el Krisztusban az Istent és az
embert; benne mindkettőt, a Teremtőt és a Megvál
tót egyformán látja. Mikor Krisztus szent embersé
géhez fordul, sohasem felejti, hogy az Istennel, a
második isteni személlyel lép összeköttetésbe: így
szerétetét mindíg imádás és hódolat hordozza. Ez
a Krisztus nem a multnak, a történelem egy idősza

kának Krisztusa, hanem a korunkban is élő Világ
megváltó, aki most is magához hívja a világot, hogy
mindenkit űdvözítsen. Ez a Krísztus az örök. Király
és Főpap, aki tanítva, áldva és magához vonva az
embereket, most is közöttünk jár; aki most is vezér
akar lenni Istenhez való utunkon, közvetítő Isten és
ember között. Ez a Krisztus a nagy világhódító,
Isten országának megalapítója közöttünk, aki nap
jainkban is dolgozik a földön Isten országának .ki
építésén. Ö ugyan a megváltás nagy művét halandó
földi életében elvégezte, Egyházát is megalapította,
de munkáját hizonyosszempontból befejezetlenül
hagyta. És ez a Krisztus munkatársakat keres, akik
nagyszerű vállalkozásában együtt dolgoznának vele I

Szent Ignác így látja Krisztust és ezt a Krisztus
képet állítja a lelkigyakorlatozó elé. És ez a kép,
ha meleg színekkel fest jük meg, hat majd mindenkire,
akiben a hálás szeretet Krisztus iránt már kigyúlt
és nagylelkűségében most az a kérdése: Mit tegyek
ezért a Krísztusért.

Természetesen csak a harmincnapos lelkigyakor
latok nyujtanak elég időt arra, hogy Krisztus fen
séges személye a lelkigyakorlatozóhan kifejthesse
mindazt a hatást, amelyet Szent Ignác vár töle. De a
nyolcnapos lelkigyakorlatokban sem szabad elfeled
keznünk arról, hogy ezeknek ereje főként az élő

Krisztusból ömlik és az ö személye fogja meg a lélek
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bensőjét legjobban. Ezért legyenek ezek a lelkigya
korlatok is a Krisztusra-találás napjai, a vele való
meghitt viszony és személyes szeretetünk további
kiépítése. Még az ötnapos lelkigyakorlatokban is
meg lehet valamit valósítanunk a lelkigyakorlatnak
ebből a feladatából és meg lehet ízlelnünk ezt a
Krisztus-közelséget. A háromnapos Ielkigvakorlatok
ba színtén bevihetjük valamikép Krisztus hódító sze
mélyét: legegyszerübben talán úgy, hogy az öt gya
korlat colloquiumaira terjeszkedünk ki bővebben.'

A MÁSODIK HÉT

Ez a hét az élet rendezésének pozitív oldalát dol
gozza ki. Szent Ignác ezt a feladatot párhuzamos,
de teljesen egybefonódó numkával éreti el a lelki
gyakorlatozóval. Egyrészt elvégeztéti vele a válasz
tást (ha ez is a lelkigyakorlatok programmján szere
pel), és ehhez megfelelő utasításokat is ad elmél
kedésekben és kűlönálló jegyzetekben; másrészt pedig
állandóan gondja van rá, hogyalelkigyakorlatozó
necsak meglássa a legtökéletesebbet, Isten nagyobb
dicsőségét, hanem magát arra rászánja és képes is
legyen annak megvalósítására. Ezt pedig Krisztus
ismeretének és iránta való szeretetének állandó mélyí
tésével éri el az elmélkedések, de különösen a szemlé
lödések folyamán. Részleteiben erre itt nem térünk ki,
mert a második hét alapvető elmélkedéséhez adott
magyarázatunkban (1. előbb) erről már részletesen
szóltunk és még szólunk majd a második hét nagy
elmélkedéseinek magyarázatánál is.

A második hét a megvilágosodás útján vezeti a

I Ebben a részben főként Hummelauer, Sierp, Zeiger,
Nostitz, Stráter és Nonell magyarázatait követtük.
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lelkigyakorlatozót, mert igyekvés ének központjában
itt Krisztus követése és erényeinek utánzása áll.

K~T ZÁSZLO

A második hét első három napjának szemlélő

dései főként oda hatnak, hogy a szerétet szálai min
ket minél szorosabban fűzzenek Krisztushoz; nagy
Ielküségűnk, szeretetünk nőjön a vele való meg
hitt baráti érintkezésben és akarabunk mind őszintéb

ben hajoljon követésére, mely egyelőre csak általá
nosságban irányul az Atya akaratának meglevésére:

Ezeknek a szemlélődéseknek még egy sajátos
céljuk is van: rá akarja terelni figyelmünket arra a
két állapotra, amelyben az Istent szelgalhatjuk: a
világban (erre mutat Krisztus názáreti élete) és az
evangéliumi tanácsok útján, szerzetben (a 12 éves
Jézus a templomban). Ha a lelkigyakorlatokban nin
csen életpályaválasztásról szó, ezt a szempontot
felesleges kűlönösebhenkiemelnünk.

A negyedik napon a Ielkigyakorlatozó, ha lelke
erre megérett, hozzáfoghat a választáshoz vagy az
életreform közelebbi kidolgozásához. Szent Ignác
tudja jól, hogy ebben minő veszélyek leselkednek
a lelkigyakorlatczóra és míly tévedéseknek eshet ál
dozatul, ha nem áll előtte világosan az Evangélium
lényege és ha nem tudja, milyen erők hatnak a lelkére.
Azért adja a negyedik napon a Két Zászlóról
szóló elmélkedést és a szellemek megkülőnbőztetései

nek új abb szabályait (l. 133. o.].
A Két Zászlóról szólö elmélkedés nem jön várat-

t Természef6sen Krisztusnak egyes erényei, kűlőnő

sen a szegénység és alázatosság már benne csengnek
ebben a tájékozódásban.
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lanuL Már az előző elmélkedésekben két látványban
volt részünk: az első héten láttuk az angyalok bu
kását, Ádám büntetését, önmagunkat számkivetésben
az állatok kőzött, szégyentől elborítva, bilincsekben;
majd mínt valamigenyedő sebet, mint az összes
teremtmények gyülöletének méltó tárgyát, aki meg
érdemelné, hogya pokolban égjen. A második hét
első három napján' éppen ellenkező látvány tárul
elénk: a Szentcsalád, Krísztus. Csupa béke és öröm
náluk és velük. A Két Zászlóban e két látvány színe
zésére és hangulatára ismerünk.

Mi a "célja Szent Ignácnak ezzel az elmélkedés
sel? Nem meghívás a tökéletes, különösen az apos
toli életre. Természetesen ilyen irányban is hat ez
az elmélkedés. Ám a célja az elmélkedésnek mégsem
ez. trte!münket egyszerűen fel akarja világosítani
és azt a figyelmeztetést kiáltja felénk: "Vigyázz,
nehogy a sátánt kövesd (akit te nem akarsz semmi
képen sem kővetni), - mikor a vagyonról, a tisz
teletről nem akarsz lemondani. Mert tudd meg, hogy
az lehet (f) a sátán csapdája is! Azért jó kétszer
is megnézned a dolgot, vajjon Krisztustól vagy a
sátántól jön ez vagy az a kívánságod."

Szent Ignác, hogya sátánt leleplezze, bemutatja
taktíkáját, mellyel megfogja az embereket. E takti
kának a veszedelme abban van, hogy látszólag ártal
matlan dolgokon kezdi. Vagyon, tisztelet önmagában
véve közömbös dolog. De ez éppen a csapda benne.
A gyanútlan ember könnyen lépre megy, hiszen nem
tudja, miről van szó és szívesen lesz gazdag, szíve
sen fogadja a tiszteletet. S még tán azt is hiszi,
mindezt Krisztusáért, Egyházáért, Isten szereteté-

1 Ez a "három nap" tarthat hosszabb vagy rövidebb
ideig is, a Ielkígyakorlatozó szükséglete szerint.
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ből teszi. De a végén mégis csak hurokra kerül.
Biztosnak kezdi magát érezni a Iöldön: pénzért min
dent megkaphat: függetlenségét mind élénkebben.
kézzelfoghatóbban érzi és tapasztalja; lassankint
felejteni kezdi az Istent, parancsait. A tisztelet, mely
ben részesül, megrészegítí: éhsége mind nagyobb lesz
a hatalom, a gazdagság után, mely számára a függet
lenséget jelenti és ezzel nyilt az út előtte minden
bűnre, egészen az Isten gyülöletéig.

Az ördög ezt a taktíkáját érvényesítheti bárhol,
bármilyen állapotú embernél; világiaknál éppúgy,
mint szerzeteseknél. Taktikájának lényege azonban
mindíg ugyanaz; a kísértés míndíg látszólag ártal
matlan dologból indul ki és míndíg' a függetlenség
vágyába és innen a kevélységbe torkollik. Természe
tesen azoknál, akik bűnben élnek, ezt a taletikát feles
leges alkalmaznia; de itt már nem ilyen lelkekről van
szó, hanem azokról, akik a jőról j obbra haladnak.

Krisztusnak is van taktikája, de ez szent, jóságos,
nemes taktika. Nincs becsapásról és csapdáról abban
szó, Mert hová akarja ő vezetni az embert? Meg
mondja nyiltan: az alázatosságra, őnbizalmatlanságra

és függésének átérzésére. Hogyan éri ezt el? Erőszak

nélkül. Egyszerűen ajánlja a szegénységet és a meg
aláztatások elfogadását. "A kapu szűk és keskeny az
út" (Mt. 7, 14), de ez visz az életre; mert az aláza
tosságból, saját semmiségünk és Isten egyetlen nagy
ságának elismeréséböl megnyílik az út a legnagyobb
szentségre, Isten tökéletes szeretete felé. A krisztusi
"taktíkában" előttünk áll a hamisítatlan evangélium
és az út, amely az életre vezet.

E kettős képben tehát megismerhetjük, milyen
szellemtől kell magunkat vezettetni célkitűzéseinkben

és elhatározásainkban. Fényénél le kell mérniink
minden akarásunkat és minden benső indításunkat,
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hogy lássuk, csakugyan Istenre Irányulnak-e és Isten
töl erednek-e, vagy pedig ellenkezöleg,az emberi
természet ellenségének malmára hajtják-e a vizet?
Igy fog ez az elmélkedés arra szolgální, hogy "lás
suk, aniképen juthatunk el a tökéletességre mindkét
állapotban",

Végül figyelmeztet ez az elmélkedés arra is, hogy
vegyük halálos komolyan az evangéliumat, a hegyi
beszédet. Az Úr Jézus is figyelmeztet erre, mikor azt
mondja, hogy aki szavait megtartja. az olyan, mint
aki súldára építi házát. Azért az elmélkedés folya
mán üdvös iéieimet is kell magunkban ébreszteni az
ördög cselvetéseivel szemben. El kell határoznunk,
hogy bizalmatlanak leszünk mindaz iránt, amit az
ördög cselvetésül fel szekott használni [mint kűlő

nősen a vagyont és a tiszteletet). De el kell hatá
roznunk azt is. hogy a szegénységet és a megalázta
tást, mint az üdvösség biztosabb útját, megszeretjűk.

Ez a kettős elhatározás a második gyümölcse ennek
az elmélkedésnek. Ha két elmélkedést végzünk erről

a tárgyról, lehet azelsöben inkább az első célt (mely
az értelemnek egyszerű felvilágosítása), a második
ban a második célt [mely az akarat megindítása)
szem előtt tartani.

Célszerű az elmélkedés folyamán a két tábor kö
zötti ellentéteket jól kiéleznünk, és így szemügyre
vennünk. Az egyik oldalon nyugtalanság, hajsza, kap
kodás, mohóság: ennek következtében itt az emberek
homályban, sötétségben élnek; nincs idejük és érke
zésük arra, hogyeszmélődjenek, lelkükkel törődje

nek és az égre nézzenek. A másik oldalon mindennek
az ellenkezője látható: nyugodtság, béke, világosság,
lelki nagyság; nem szolgája, hanem ura az ember
az életnek, a világnak.

Ebben a két képben, melyet a két zászló képvisel,
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ráismerünk a lélek visszhangjára is, melyet az Isten
kegyelme, Illetőleg az ellenség behatása vált ki ben
nünk. HasonIítsuk csak össze ezt a két látványt azzal,
amit Szent Ignác a második hétre szölö szabályokban
ad a szellemek megkülönböztetésére; amit itt az el
mélkedésben képben látunk, ott azt szavakba öntve
találjuk. Azért ezek a szabályok nyujtják a legjobb
magyarázatát és kiegészítését ennek az elmélkedés
nek.

HÁROM EMBERPÁR

Ez az elmélkedés a Két Zászlóról szóló elmél
kedést egészíti ki. Az érzékek gyakorlásána,k helyén
található aznap, amikor négyszer volt elmélkedés a
Két Zászlóról. A két elmélkedés között semmi más
elmélkedés nincs.

Mi ennek az elmélkedésnek a célja? Szent Ignác
megmondja a címben: .,hogy akaratunk a legjobb
csoporthoz szegődjék",' Tehát ez az elmélkedés aka
ratunk próbája, miként az előző inkább az értel
münkhőz szól. Azt akarjuk itt megtudni, hogy isten-

, A legtöbb fordítás a latin szöveg után indulva u
elmélkedés célját abban jelöli meg, hogy "akaratunk a.
legjobbat válassza", azaz a legtökéletesebbet. Egyesek
még hozzá is teszik: ez a legtökéletesebb, az evangéliumi
tanácsok követése. Igy ez az elmélkedés valamikép meg
hívás lenne az evangéliumi tanácsokra. A spanyol sző

veg azonban eloszlat minden kétséget. "Para ábrazar el
mejor", t. i. bínario, és nem ,,10 mejor", Aspanyolban
ugyanís malléknevet fönévvé ,,10" és nem "el" névelő
vel képezünk. Ha tehát "el" van malléknév előtt,

mint a mi esetünkben, akkor a szó malléknévi jelenté
sét megtartja és vonatkozik fönevére, jelen esetben a
bínáriusra.
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szeretetünk, akarásunk komoly-e, vagy pedig inkább
csak akarnámság. Ezt pedig eldönthetjük, ha meg
keressük, akarjuk-e komolyan az eszközöket, melyek
a célhoz visznek. Mert ennek a próbának alapelve ez:
"Aki komolyan akarja a célt, komolyan kell akarnia
az eszközt is."

Akaratunk e próbáját Szent Ignác három ember
páran végezteti el. Az első szereiné a célt elérni, de
nem nyúl semmiféle eszközhöz. A második akarja a
célt, de ugyanakkor nem is akarja: a jelen esetben
meg akar szabadulni a dolog rendetlen vonzalmától,
de a dologtól nem. Am mondhatja-e komolyan. hogy
a rendetlen ragaszkodástól meg akar szabadulni, ha
ugyanakkor a dologhoz meg ragaszkodik? Nyilt
ellentmondás ez, mely még nagyobb, mint az első

bináriusnál, Ott ugyanis: csak az értelem és akarat
között van ellentmondás; itt az akaratban magában.
Az egyetlen következetes álláspont a harmadiké: meg
akar'szabadulní a rendetlen vonzalomtól. azért haj
landó lemondani magáról a dologról valóságban is.
Míg azonban nem tudja, mi az Isten akarata, tény
legesen nem mond le róla, de már nem ragaszkodik
hozzá [dexa en affecto: szívében lemond róla) és
úgy viselkedik, mintha többé nem érdekélné vonzal
mának tárgya. Egyetlen kérdése az: mit akar az
Isten.

Istenszeretetünknek mi az az akadálya, amely
röl Szent Ignác itt beszél? Valamilyen vonzalom,
valaminek akarása és nem maga a dolog. A gazdag
ság, tisztelet közömbös dolgok. És ez a vonzalom
sem bűnös, - ezen itt már túl vagyunk - hanem
csak zavaró Isten szolgálatabam nem Istenért van
meg bennünk és így komolyan akadályozhatna min
ket abban, hogy Krisztust tökéletesen köuessük "min
den szegénységben és gyalázatban" és útjába állhatna
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bennünk a magasabb fokú életszentségnek, a szerétet
hősiességének. Egy ilyen rendetlen vonzalom tehát
az akadály és az a kérdés, milyen módon állhat az
Istent egyébként komolyan szolgální kívánó lélek
ezzel a vonzalommal szemben. (Természetesen ez el
mélkedésben elövehetjük azokat a vonzalmainkat is,
amelyek bocsánatos bűnök, és szemébe tekinthetünk
a kérdésnek, komoly-e istenszeretetünknek vágya, ha
róluk nem akarunk lemondani.) Alláspontunk vagy
olyan lehet e vonzalommal szemben, mint a harmadik
bináriusé: úgy akarunk megszabadulni ettől a von
zalomtól. hogy a dolgot magát Isten lába elé tesz
szük és azt mondjuk: "add ezt nekem, va!!y vedd
el tölem, nekem mindegy: nem veszem magamhoz, de
nem is mondok le igazában (valóságban) róla, míg
nem tudom, mi a te akaratod". Hogy ebbe a lelki
állapotba tudjuk magunkat helyezni, Szent I~nác egy
jegyzetben, amelyet a bináriusokról szóló elmélke
déshez fűz, azt a tanácsot adja, hogy kérjük Isten
től éppen azt, amitől félünk. Ez az utasítás a har:'
madik csoporthoz tartozás ellenpróbája. Aki ezt az
imát őszintén el tudja mondani, az rendetlen von
zalmát bensőleg, szívében is ("en aífecto"] leküz
dötte már.

Ha egy dologhoz ragaszkodunk (például az egész
ségünkhőz) , s félünk ezt az imát őszintén elmondani.
és csak azt kérjük Istentől, hogy tartsa meg azt úgy
nekünk, hogy ne ragaszkodjunk hozzá, akkor nyil
vánvalóan a másik csoportban vagyunk. Akarjuk a
célt: hiszen kívánjuk, hogy ne legyen meg a vonzalom;
de ugyanakkor nem is akarjuk: hiszen ragaszkodunk
a dologhoz és tápláljuk iránta vonzalmunkat.

Ha még a vonzalomról sem akarnánk lemon
dani, nemhogy a dologról, akkor az első bináriu
sokhoz tartozunk.
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Tehát ebben az elmélkedésben tegyünk mindent
az Isten lába elé és áldozzuk fel neki mindenün
ket: ez a gyümölcse ennek az elmélkedésnek. Kér
jünk betegséget, szegénységet, gyalázatot, rövid
életet, ha az jobban vinne a célhoz: kérjünk minden
rosszat, amitől félünk, azzal a föltétellel, hogy adja
meg nekünk azt az Isten, ha az lenne nagyobb tet
szésére. Ha mégis meghagyja egészségünket, ezt
vagy azt, amit igy Istennek adtunk, akkor elfogad
juk egyedül azért, mert ez az ő tetszése. De szí
vünket sohasem ragasztjuk hozzá; azt egyedül Is
tennek tartjuk fenn, akit mindenben szeretünk és
keresünk. Igy lesz ez az elmélkedés istenszerete
tünk öszinteségének a próbája.' Ha ezt a felaján
lást őszintén nem tudjuk megtenni, vagyis ha nem
lennénk harmadik bináriusok, akkor törekedjünk
ebbe a lelki állapotba jutni az előző elmélkedések
segitségével. Kü1önösen a Két Zászlóról szóló el
mélkedésben kell szemünk elé tartanunk, hogy nem
járunk az Úr útján és biztosan beleesünk az ördög
csapdájába, ha nem vagyunk harmadik bináriusok.
A következő elmélkedések során, melyeket Krisz
tus Urunk életéről végzünk, szintén ebben az irányban
kell dolgoznunk. Viszont, ha már ebben a csoportban
lennénk, ezekben az elmélkedésekben meg kell erő

södnünk ebben a lelki állapotunkban.
Még egy másik módon is alkalmazhatjuk ezt az

akarati próbát. Például vegyük fel, hogy célunk ez:

, Tanácsos ezt az akarati készséget nemcsak a lelki
gyakorlatokban, hanem késöbb is, akár mindennap ma
gunkban felkeltení. Magától értetödik, bogy a nyugta
lanságot mindebben kerülnünk kell. Azért ha ilyen nagy
lelkű kéréseket nem tudunk tenni benső nyugtalanság
nélkül, hagyjuk el azokat.
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teljesen Istené akarunk lenni. Vajjon komoly-e ez
az akarat bennünk? Hogy ezt megtudhassuk. ve
gyük végig, hogyan végezzük lelki dolgainkat, mi
lyen komolyan vesszük jó feltételeinket, milyen a
hitünk, bizalmunk, milyen az áldozatkészségünk és
így tovább. Ha semmit sem akarunk tenni a célra,
csak puszta kívánság van bennünk, akkor első biná
riusok vagyunk. Ha fenntartással élünki ha nem
adjuk fel önakaratunkat, kényelmünket, önérdekein
ket, akkor második bináriusok vagyunk. Ha azon
ban következetesen megvetjük magunkat, őnakara

tunkat, önzésűnket: ha szívesen fogadjuk azt is,
ami természet szerint nem kellemesi ha mindentöl
elszakítva tartjuk szívünket és imáinkban állandóan
és őszintén ki merjük mondani: "Uram, vedd és
fogadd el mindenemet, minden a Tied, amim csak
van, csak Te szeress engem és én szeresselek Téged,
ez nekem elég", akkor komolyan Istené akarunk
lenni, akkor harmadik bináriusok vagyunk.

Nagy haszonnal jár, ha ez elmélkedés folyamán
megfontoljuk, milyen méltatlan az emberhez az első

és második binárius magatartása és milyen sérfóaz
az Istenre. Különösen sértőnek mondható Istennel
szemben a második -binárius viselkedése, - erre
maga Szent Ignác is rámutat - aki voltakép be
akarja csapni az Istent és mintegy így beszél vele:
"Uram, én egyáltalában nem ragaszkodom ehhez a
dologhoz; erről kár is többet beszélni. De ha nem
ragaszkodom hozzá, úgy nincs többé okod, hogy
tőlem azt elvedd? Hagyd meg tehát nekem azt!"
De sértő azért is, mert mintegy Istent rá akarja
venni, hogy rendetlen kívánságát jóváhagyja és el
ismerje. [Longhaye után.) A legfőbb indíték, amely
ért a harmadik csoporthoz ragaszkodunk, természe
tesen mégis az a megfontolás legyen, hogy célunk-
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hoz csak akkor juthatunk el, ha harmadik biruiriu
sok vagyunk. Ez az egész elmélkedésnek főgondo

lata és tengelye, amelyen minden megfordul. Az
indítóoknak ilyen kiemelésével lesz azután ez az
elmélkedés nemcsak az akarat próbája, hanem egy
ben a komoly akarás elindítója is.

AZ ALÁZATOSSÁG HÁROM MÓDJA

Célja ennek a megfontolásnak az, hogy "lelkes
vonzódást keltsen bennünk Krisztus igazi tanához",
melyet főként a Két Zászlóról szóló elmélkedés tárt
hamisítatlan tisztaságában elénk. Szent Ignác ezzel
a megfontolással a Két Zászlóról és a Három Biná
riusról -szóló elmélkedéseket akarja hatásukban
tovább erősíteni, hogy így a választáshoz, illetőleg

az életreformhoz szűkséges legtökéletesebb lelki
állapotot kialakítsa bennünk. Az értelmet már fel
világosította, akarásunk komolyságát is lemérte már;
most még szivünk ellen akar rohamot intézni, hogy
azt egészen és végérvényesen megnyerje Isten töké
letes szeretetének és Krisztus teljes követésének.

Hogyan éri el ezt? Elénk adja az istenszolgálat
nak három médját és azt kérdezi tőlünk: "nézd,
nagylelkűségedböl nem telne-e ki a harmadik mád?"
Ebben a kérdésben benne van az egész elmélkedés-
nek a lényege. .

Szent Ignác feltételezi, hogyalelkigyakorlatozó
itt már a harmadik bináríus álláspontján van, a
Krisztus felhívásáról és a Két Zászlóról szóló elmél
kedések hangulatában él és egyetlen vágya az, hogy
kitűnjék Krisztus szolgálatáhan. Ekkor tárja fel
előtte a tökéletesség harmadik fokát, hogy lelke
sedését még jobban felfokozza és szívének leg
nemesebb érzéseit is felkeltse. Már eddig is vilá-
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gosan megmondta vagy megsejtette vele, hogy hová
vezetnek a Krisztus-követés útjai. "Vele lenni",
"vele dolgozni", "kitiínni szolgálatában", harcolni
"zászlója alatt", "nagy megajánlást tenni", "a leg
jobbat választani", azaz Krisztus követésében meg
alkuvást nem ismerni, mindez az igazi Krísztus
szerétet követelmépyeként állt a lelkigyakorlatozó
előtt az előző elmélkedések folyamán. Most Szent
Ignác mindezt egy képben foglalja össze és kiegé
szíti azt a Krisztus-követés új vonásával, amelyet
csak a szerető szív talál ki és sejt meg. Ha a lelki
gyakorlatozó eddig erre még nem jött volna rá,
akkor lássa most meg, meddig mehet, hová juthat
Krisztus iránti szeretetében: egészen az alázatos
ság harmadik Iokáig, amikor inkább a keresztet, a
gyalázatot, a szegénységet választja tisztán azért,
mert Krisztus is ezt választotta, noha Isten dicső

sége e választást nem kívánja; amikor elhatározásai
nak rúgója az a vágy, hogy mindenben és egyedül
ahhoz hasonlítson, annak sorsát ossza meg, akit
egyedül szeret, pusztán azért, meri resiellené, hogy
neki jobb sorsa legyen, más "ruhája és díszjeleí" le
gyenek, mint szeretett urának, királyának és vezé
rének. Igen, ez nem a hideg észnek a számítgatása;
ez a szeretet szava, mely érthetetlen mindazok szá
mára, akik nem szerettek még. Ez a kereszt titka,
amely bolondság és dőreség azok előtt, akik Krisz
tusban is megbotránkoznak. De a lelkigyakorlatozö,
aki eddig hűségesen követte Szent Ignácot a
Krisztus-követés meredekein, megérti ezt és fel
ujjong a lelke, mikor látja szeretete megnyilatkozá
sának ezt a lehetöségét és távlatait. Ha van benne
nagylelkűség, nemes vonzódás Krisztushoz, - és
hogyne lenne? - akkor nem fog meghátrálni. hanem
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lelkesen igent mond a szeretet ez utolsó, legfelső

fokának is.
Ezt a képet, hogy lelkesítő ereje és felemelő

hatása lehetőleg még erősebb legyen, Szent Ignác
nagyszerü pszichológiával a tökéletesség két ala
csonyabb csúcsa mögött mutatja be, jól tudva, hogy
ebben a fokozásban az utolsó csúcs magassága és
szépsége annál plasztikusabban és megragadóbban
emelkedik majd kij éppúgy, mint ahogy egy hegy
nek magasságát is csak akkor érzékeljük igazán, ha
látjuk, hogy magasnak ismert hegyláncok is eltör
pülnek mellette. Az alázatosság első, de különösen
a második módja Isten szolgálatának, a tökéletesség
nek kiváló magaslata. A lelkigyakorlatozó már maga
is ezen a csúcson van, és tudja, mit jelent az, mikor
valaki ebben a magasságban megmarad és kitart.
És mégis, bármily messzeséget is jelent még a má
sodik foktól a harmadik fok, az ő nagylelkű, Krisz
tust igazán szerető szívét az első és második csúcs
nem elégítheti ki. Beérhetné-e annyival, szeretete
csak annyira lenne-e képes, hogy éppen a halálos
bünt kerülje ? Vagy talán már elég lehetne-e neki,
ha Istent egyedül szereti ugyan és közömbös már a
teremtményekkel szemben, de ez a szeretet bizo
nyos mértékben számító, mérlegelö? Nem, neki ez
nem lehet elég, ha látja, hogy töltéletesebben is
lehet szeretni Krisztust: számítás és márlegelés nél
kül, úgy, ahogyan Krisztus szerette őt, a kereszt bo
londságáig. Az alázatosság három fokának bemuta
tásával Szent Ignác körülbelül ebbe az érzés- és
gondolatmenetbe viszi bele a lelkigyakorlatozót,
hogy lelkesedését, nagylelküségét lehető legmaga
sabbra fokozza.
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Melyek az alázatosság e három módjának lénye-
ges vonásai?' .

A első foknál ezek a lényeges vonások a követ
kezők: szakítás a halálos bűnnel, de a bocsánatos
bűn még sem elvileg, sem ténylegesen nincs el
intézvej a teremtményekhez is még bizonyos mér
tékben megvan a ragaszkodás. Következőleg még
sok a tökéletlenség is. Az elhatározások indítóoka
inkább a félelem i a szeretetnek még kevés a szava
és az is gyenge.

A második foknál ez a három vonás található:
kőzőmbösség a teremtmények iránti az Isten szere
tete mindenben a döntő, noha ez a szeretet még·
csak Isten nagyobb dicsőségére néz és mintegy az
igazság alapján álli teljes szakítás a bocsánatos bűn

nel, Ez a harmadik binárius lelki állapota.
A harmadik foknáI, mely az előzőket is magába

foglalja, az istenszolgálatnak még egy újabb indí
téka lép fel, A második fokon az akarat választását
az dőnti el, mi az Isten dicsősége. Itt a harmadik
fokon valami más. Nem a természetes hajlam, 
magátólértetődőleg. Nem a saját üdvösségünk,
- ez minden esetben biztositva van. De nem is
Isten dicsősége, - ez is egyforma a feltétel szerínt,
De íme, a lélek a keresztre pillant. Eszébe jut a
szegény, megvetett. szenvedő Krisztus és már tudja
is, mit válasszon: választja a keresztet, a megvette
tést, a szegénységet csak azért, mert Krisztus is
ezt választotta, mert ő is a kereszten van. Ebben a
lelki állapotban Krisztus szeretete a döntő, a szere
teté a végső szó. Mert ő megalázta magát értem:
én is. Mert ő szegény lett értem: én is. Egyszerűen

1 Az eddigiekből is világos, hogy nem egyes aktusok
rói, hanem állandó lelki készségröl van szö.
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azért, hogy olyan legyek, mint ö, hogy vele lehes
sek, hogy hálából mindent visszaadjak, amit csak
adott nekem. A lelkületnek ez az indokolása az,
amit ,a harmadik fok a másodikhoz hozzátesz.

Szent Ignác az istenszolgálatnak ezt a három
médját alázatosságnak hívja. Ez a három kűlőníéle

lelki állapot végeredményben ugyanis saját semmi
ségünknek és Isten nagyságának elismerésén nyug
szik, amely abban nyilvánul meg, hogy teljesen alá
vetjük magunkat az Istennek, másnak pedig az Isten
ért. A teológia önmagunknak ezt az alávetését
Istennek, alázatosságnak nevezi.

A MÁSODIK HÉT SZEMLÉLÓDÉSEI

Szent Ignác ezeket a szemlélődéseket nem talá
lomra választotta ki és állította így össze. Az a
szempont vezette, hogy lehetőleg olyan tárgyat vá
lasszon e napok szemlélödéseiűl, amelyen könnyen
be lehet mutatni és ki lehet fejteni az alapvető el
mélkedések gondolatait és érzésvilágát. A második
hétnek ezeket az elmélkedéseit tehát a Krisztus
Királyságáról, a Két Zászlóról, a Három Emberpár
ról, az Alázat Három Módjáról szóló elmélkedések
nek szellemében és hangulatában kell végeznünk.
Csak így fogják elősegíteni a választást, Illetőleg az
életreform munkáját, mely ezekkel az elmélkedések
kel párhuzamosan folyik. Ezzel meghatároztuk ezek
nek a szemlélödéseknek célját és feladatát.

Van azonban még egy fontos cél, melybe ezeket
az elmélkedéseket be kell állítanunk, és ez az, hogy
ezekben megerősítsük és felfokozzuk Krisztus iránti
bizalmunkat. Aki Krisztus tökéletes követésére szánja
magát, az olyan életmódot választ, amelyben hiány
zik mindaz, amire az emberek jövőjüket építeni
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szekták, mint a vagyon, család, hatalom stb. Itt,
Krisztus követésében, nincs csak egy szilárd pont és
ez maga Krisztus, Aki nem Krisztusra, éspedig csak
reá épít, reá támaszkodik, az előbb-utóbb vagy egé
szen visszafordul a megkezdett úton, vagy beéri fél
munkával és sohase jut el a tökéletesség magaslatára.
Viszont pszichológiai lehetetlenség, hogy egyedül
Krisztusra építsünk, azaz minden támaszt eldobjunk
magunktól, .egyet kivéve, ha ebben az. egyetlenegy
ben nem bízunk rendületlenül és mindenek felett.
Azért rendkívül fontos, hogy ezek az elmélkedések
minket Krísztus iránti határtalan bizalomra hangol
janak. Csak így alakul ki bennünk aza lelki állapot,
amelyben a választást vagy az életreformot a helyes
elvek szerint tudjuk majd megcsinálni, illetőleg

miután megcsináltuk, tudunk majd abban megerő

sődní és kitartani.

A HARMADIK HÉT

A második hét lezárásával a lelkigyakorlatok nem
fejezödtek be. Igaz, az alázatosság jharmadik foká
ban Szent Ignác bemutatta a tökéletesség legmaga
sabb csúcsát, amelyen túlmenni már nem lehet. A
választást illetőleg az életreform munkája is le
zárult. Ám a lelkigyakorlatok menete mégis emelke
dik, viszi magával a lelkigyakorlatozót, hogy jófel
tételeiben megerősítse.

Az új élet, amelyre a lelkigyakorlatokban magun
kat szánjuk, nehéz és tövises. Csak a tényleges sze
génység mennyi nélkülözésre, lemondásrá ad alkal
mat! A gyermeki bizalom az isteni jóságban és hű

ségben (a második hét egyik gyümölcse!) vet ugyan
valami fényt a látványra, amely a jövőböl int felénk.
Mégis, szívünk mélyén, tudatában vagyunk annak,

13' 195



hogy ha az Isten őrködik is - éspedig különös
képen - azok felett, akik teljesen rábízták magukat,
ez mégsem jelenti azt, hogy száz és ezer veszélybe.
nehézségbe ne kerüljünk és néha rettenetesen ne
szenvedjünk; amiben nem lett volna részünk, ha az
emberi eszközökből (például vagyonból l] ki nem
üresítjük magunkat.

Joggal fél tehát Szent Ignác, hogy elhatározá
sainkban a szenvedéstöl való félelem miatt végül
mégis csak meg fogunk ínogní. Viszont ha sikerül
neki ezt a félelmünket ártalmatlanná tenni, söt a
szenvedést velünk megszerettetni, akkor ledöntötte
bennünk az utolsó akadályát annak, hogyelhatáro
zásainkhoz hűek maradjunk és kövessük Krisztust
egészen közelről az alázatosság harmadik fokán.

Azért a harmadik hét összes elmélkedéseit az
általános célon kívül, mely ugyanaz, mint a második
hét szemlélődéseinek általános célja (t. i. Krisztus
ismeretébe és személyes szaretetébe minket bevezetni),
egy sajátos feladatba állítja be. E héttel még azt
akarja elérni, hogy Krisztus szenvedéseinek, hősi

türelmének szemléletével elvegye tőlünk a szenuedés
Félelmét, és megkívántassa velünk a szenoedési, nem
csak annyiban, amennyiben ez természetes ellenszen
vünk legyőzésére szelgal (I. a megjegyzést a bináríu
sok után), hanem annyiban is, amennyiben nekünk
alkalmat nyujt arra, hogy közelről kövessük és utá
nozzuk Krisztust és viszonozzuk különös szeretetét,
mellyel szeretett minket.

Más szavakkal ez a hét az alázatosság harmadík
foka felé irányítja a lelkigyakorlatozőt. Egyrészt e
foknak indítékait máris alkalmazásba véteti és gya
koroltatja vele, másrészt felfokozza és elmélyíti
azoknak erejét s így Krisztus iránti áldozatos szere
tetét hathatósan növeli.
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Nézzük mármost közelebbről, hogyan éri el Szent
Ignác a harmadik hétnek e közelebbi célját. Mielőtt
belemerítene minket az Úr szenvedésének őceánjába,

egy bevezető elmélkedést bocsát előre, melyben fel
szítja bennünk az első hét két legfőbb érzését: a
szégyenkezést és fájdalmat bűneink felett (3. elő

gyakorlat). Az első héten a bűnt inkább abból a szem
pontból láttuk, hogy azok nagy bajt zúdítottak
mireánk; most sokkal nemesebb ok indít a fájda
lomra; "sírok, szégyenkezem. hogy az Úr az én
bűneim miatt indul a szenvedésbe", Ezzel a követ
kező elmélkedések végzésére a legmegfelelőbb han
gulatot szerézzük meg. Ennek a hangulatnak ezért
végig kell kísérnie minket az egész harmadik héten.

A többi elmélkedésnek azonban már más a gyü
mölcse. Ezekben arra kell törekednünk, hogy Krisz
tussal szenüedjiinh és bensőleg fájjon az ö szenve
dése: "fájdalmat érezzünk a fájdalmakkal telt
Krisztussal, megtörtséget a megtört Krisztussal, köny
nyeket, benső szenvedést ama nagy kín fölött, amelyet
Krisztus elszenvedett értem". Ez az együttérzés, szen
vedés Krisztus szenvedésén, ha az első elmélkedés
nek hátterében és hangulatában nézzük a szenvedés
misztériumait, meg fogja erősíteni szívünket, hogy
merjünk szenvedni és legyen bátorságunk Krisztust
a kereszt útján is követni.

E cél elérésére Szent Ignác a szokásos három
ponthoz még hármat csatol: 1. mit szenved és mit
akar szenvedni Krisztus, 2. hogyan rejti el az isten
ség magát. Az utolsó, a harmadik hivatkozik nemes
szívünkre legi obban, ahol azt kell megfontolni, "ho
gyan tűri el a mi Urunk mindezt az én bűneimért".

"Az én bűneimért, pedig szenvedéseinek gyümölcséből

számomra egészen külőnleges részt biztosított ...
mások, méltóbbak, mint én, kevesebb bűnnel. elkár-
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hoztak ... mít tegyek tehát érte?" Minderre a felelet
Krisztus nagylelkű és szoros követése lehet, az az
elhatározás, hogy "teljesen, és nemcsak féllg-meddig
meg akarjuk útálni mindazt, amit a világ szerét és
felkarol, valaminte1fogadni és teljes erővel meg
kívánni, amit Krisztus Urunk szerétett és fölkarolt:'
(Jézustársaság Szabályai, Summarium, 11. sz.] Azért
itt a kérés tartalma az imabeszélgetésben ugyanaz,
mint a Két Zászlóról szóló elmélkedésben. Ekként
a harmadik hét legközelebbi célja az, hogy megerő~

sitve minket Krisztus áldozatos szeretetében, elvál
Ialtassa velünk azt a lelkületet, amelyet az alázatos
ság harmadik fokának ismertünk meg.

A harmadik hét elmélkedéseiben a kereszt úgy
jelenik meg, mint egyesülés Krisztussal, részvétel az
ő szenvedéseiben; a Krisztus-követés pedig, mint
kereszthordozás vele. Ez a hét így már az egyesülés
útjára emeli fel a lelkígyakorlatoeöt.

A NEGYEDIK HÉT

A kereszt, a szenvedés nem utolsó szava a keresz
ténységnek. A nagypéntek után jön a húsvét, a kereszt
halálra a föltámadás dicsősége. Ezt a nagy gondo
latot használta ki Szent Ignác a negyedik hétben,
hogya lelkígyakorlatozöt elhatározásaiban, ha lehet,
még tovább 'erősítse.

Hogyan éri el ezt az eredményt?
A lelkigyakorlatozó a harmadik hét végén elszán

tan néz a Krisztus-követés elé. Tudja, hogy útja a
hősiesség, a kereszthordozás útja lesz. És már nem fél.
Bízik az Istenben, s a szenvedö Krisztussal való
hasonlóság ellenállhatatlanul húzza. Ám Szent Ignác
tudja, hogy ez a hősi elszántság csak akkor fog
Krisztus hősies követésébe érni, ha azt öröm és lelki
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vidámság lendíti előre. Azért a negyedik hét folyamán
bemutatja, hogy Krisztus győzött; hogy szerét és
megvigasztal minket; hogy ez a győzelmes Krisztus
küld minket a világ megváltására va szenvedés és
munka útján.

Ezekkel .a gondolatokkal felkelti bennünk az igazi
örömet, azt a diadalmas érzést, mely kitágítja a szívet
és megacélosítja az akaratot.

Felkelti elsősorban a ezeretei örömét: örvendünk
Krisztus örömének és dicsőségének, az ő boldogsá
gának és győzelmének. Aki szeret, az érti ezt a nyel
vet: az egymást szeretők legnagyobb öröme, hogy a
másik boldog és örül.

De felkelti bennünk. a remény örömét is. Szabad
ugyanis Krisztus dicsőségében és örömében a mi
dicsőségünket és örömünket, az ő győzelmében a mi
győzelmünket látni. Ha Krisztus feltámadott és győ

zött, mi is feltámadunk és győzünk, mí, akik vele
vagyunk a szenvedésben és a kereszthordozásban.
Milyen dicsőségessé és édessé alakítja át ez a gon
dolat szenvedéseinket! Valóban, van okunk örülni
még a szenvedésben is. Ezek a gondolatok nem újak
A Krisztus Ielhívásáről szóló alapvető elmélkedés
ben már felcsillantak Krisztus beszédében: "Aki
követ a szenvedésben, az kövessen a dicsöségben is."
A negyedik hét ezt a programmot fejti csak ki és
mutatja be.

De ugyanúgy visszacseng ez a hét ugyanennek az
alapvető elmélkedésnek egy másik gondolatára is.
Ebben az elmélkedésben Krisztus Királytól küldetést
kapunk a világ meghódítására. Ez a Krísztus a ne
gyedík hétben újra elénk lép, mint győzelmes Király
és most is küld minket, mint apostolait küldte egy
kor a föltámadása után. De ez a krisztusi küldetés
most egészen más, sokkal mélyebb visszhangokat fog
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kelteni lelkünkben, mint a második hét elején. A
negyedik héten a lelkes, nagylelkű és hősies szerétet
hangulata uralkodik bennünk. Szenvedéstöl, munká
tól nem félünk többé: Istenben bízva, nyugodtan
nézünk a jővő elé. Ha most ebben a hangulatban
teljes tudatára jutunk annaik, hogy Krisztus minket
is hiv, velünk is vannak szándékai világhódító ter
veiben, ez kétségkívül az örömnek és apostoli vá
gyaknak eddig nem is sejtett mélységeít tátja fel
nekünk. Igy ez a hét egyrészt megerősíti bennünk
az apostoli vágyakat és elhatározásokat; de másrészt
az apostoli kűldetés, melyet Krisztustól kaptunk,
űjabb örömforrást is nyit számunkra, amelyből

mindíg erőt, kitartást fogunk meríteni a Krisztus
követés nehéz, fáradságos útján.

Krisztus dicsősége és boldogsága, a mi dicsősé

günk és boldogságunk, végül apostoli küldetésünk:
ez tehát az a három gondolat, amely hivatva van arra,
hogya negyedik hét folyamán bennünk a lelki
örömet és vidámságot felszítsa és végérvényesen meg·
szilárdítsa lelkigyakorlatos jófeltételeinket. Hogy a
negyedik hét e célját elérje, elmélkedéseinkben erre
a három gondolatra ismételten vissza kell jönnünk
és rá kell mutatnunk,

Ez a hét még jobban, mint a harmadik, az egye
sülés útján vezeti a lelkígyakorlatoeót a tökéletes
ség felé.

SZEMLÉLŐDÉS A SZERETET MEGSZERZÉSÉRE

A lelkigyakorlatok a szeretet iskolája; a szeretet
ben indultak el, a szeretetben folytatódtak, a szerétet
ben végzödtek. A fundamentum már arra figyelmez
tetett, hogy szerétetből mindent Istenre kell vonat
koztatnunk és mindenben egyedü! Istent és az ö
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dicsőségét kell keresnünk, Az első hét szeretetre
hangol minket az iránt, aki jóllehet Teremtő volt,
a kereszten halt meg értünk. Szeretetet keltettek fel
bennünk a következő hetek, amelyekben az Isten
ember életét, szenvedését és dicsőségét szemléltük.
Joggal kérdezhetjük ezekután: van-e akkor még
szükség befejezésül egy külön szemlélödésre, mely a
szeretetről szól? Szent Ignác jónak látja ezt. Vajjon
miért?

Most, a lelkigyakorlatok végén, mikor a szem
tisztábban lát, a szív fogékonyabb, hadd lássa meg
a lelkigyakorlatozó egy képben összefoglalva Isten
nek ezt a nagy szeretetét, hadd jusson ennek a sze
rétetnek teljes tudatára és ismerje meg, bogy Isten
a szerétet és ő Isten ezereteiében él, van és mozog.
Ezzel Szent Ignác a lelkigyakorlatozót egészen az
Istenség szerétetéig emeli fel. Eddig is Isten szere
tetére tanította őt; de ez a szeretet elsősorban
Krisztusra, a megtestesült Istenre irányult. Most,
miután szerétetét Krisztus szent emberségén fel
nevelte és kifejlesztette, felvillantatja előtte magát
a láthatatlan és érzékelhetetlen Istenséget, hogy így
megnyissa előtte, ha az Isten kegyelme őt erre hívná,
a misztikus egyesülésnek magasabb útját. Ez az első
célja ennek a szemlélödésnek.

De Szent Ignácnak még két más oka is van, miért
végezteti el a lelkigyakorlatozóval ezt az elmélkedést,
mielőtt bűcsűzna tőle.

Először is szeretné őt arra emlékeztetni, - mintha
félne, hogyalelkigyakorlatozó ezt el találná felej
teni - hogy a szeretet nem a szavakban, nem is csak
az érzelmekben van, hanem, ha igazi, tettben nyilvá
nul meg, és javaink kölcsönös kicserélésében áll.
Hogy ezt az igazságot jól fejébe vésse, - és ez a má
sodik feladata ennek a szemlélődésnek - bemutatja
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Isten szeretetét, ezt a .tevékeI;ly, mindenűtt jelenlevő,

önmagát adó szeretetet, és azt mondja neki: "Lásd,
ilyen az igazi szeretet; ha te is igazán szereted Istent,
szeretetednek ilyennek kell lennie."

Végül Szent Ignác ebben a szemlélődésben be
akarja vezetni a lelkigyakorlatozót a tevékeny életbe.
Eddig, harminc napon át, a szemlélödés életét foly
tatta.most itt áll a szemlélödő és tevékeny élet hatá
rán, egy új életnek a kapujában. Meg kell tehát
tanulnia, hogyan élhet a tevékenységben, kűlső mun
kákban is~ bensö, imádságos, Istennel egyesült életet;
röviden: hogyan lehet "szemlélődő a tevékenységben
is",' Szent Ignác e célra elvégeztetí vele ezt a szem
lélődést és mintegy azt mondja neki: "Nézd, Isten
mindenütt jelen van, mindenben ő dolgozik, ő szeret.
Tehát mindenben megtalálhatod az Istent. -Csak
keresd mindenben őt és akkor meg is találod öt j

akkor Istennel állandóan egyesülve maradsz, semmi
féle kűlső tevékenység nem fog elszakítani tőle és
megoldottad a lelki élet legnagyobb problémáját:
hogyan egyeztethető össze a tevékeny élet a szem
lélödövel."

A lelkigyakorlatoknak ez a záró elmélkedése
visszanyúlik az első alapvető elmélkedés, a Iunda
mentum gondolatvilágába. Szinte azt mondhatjuk,
hogy ugyanaz tI témája, mint annak j de most már
más hangszerelésben. Míndkettöbenaz Istenhez való
viszonyunkat nézzük. De ott az alapvető elmélkedés
ben a teremtményeket úgy tekintettük, mint eszközö
ket a célra, amelyeknek tehát sohasem szabad lsten
és közénk allníok. Azért a lelkigyakorlatok kezdetén
a közömbösséget kellett kiemelnünk velük szemben.

] P. Nadalnak, Szent Ignác kiváló tanitványának sza
vai, a jezsuita lelkiség megjelölésére.
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A letkigyakorlatok végén a teremtményeket nem
szűkséges többé mint akadályokat tekintenünk. A
lelkigyakorlatozó már kibontakozott azokból a köte
lékekből, amelyek szívét a teremtményekhez láncol
ták. Igy most már a teremtményeket máskép néz
heti: úgy, mint amelyek Istenhez visznek, mert Isten
nek adományai és Istent hordozzák.

A két elmélkedésnek gyakorlatilag a célja is
u~yanaz, A fundamentum abba az elhatározásba viszi
bele akaratunkat, hogy "egyedül azt kívánjuk és
válasszuk, ami jobban segít a célra, amelyre teremtve
vagyunk", A befejező elmélkedés a felé a lelkiség
felé irányít minket, amely "mindenben tudja szeretni
és szolgálni Isten szent Főlségét". Ekként a befejező

elmélkedés a fundamentum betetőzése és kiteljesülése;
az az új fundamentum, amelyre lelki életünket a
jövöben felépitjük.

A, M. O. G.
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