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aOszó
,,1Agyetek tökéletesek!" (Mt. S, 48.) Az

Odvözitónek ezt a rövid, de végtelenül
tartalmas szavát tűztük igénytelen köny
vecskénk homlokára, mert azt hisszük,
ez 'eJezi ki legjobban és legrövidebben
a gondolatot, amelyet elmondani és a
célt, amelyet elérni akarunk.

A tökéletességnek ugyan csupán egyik
eszközéról, a lelkiismeretvizsgdlásr61 tár
gyalunk benne, de tesszük ezt oly széles
mederben. hogy abban a tökéletességre
val6 összes törekvéseink amúgy nagyJá
ban ellérnek.

Példákban megmutatjuk, hogyan lehet
a lelkiismeretvizsgálást nemcsak a hiba
irtámak, hanem az erényélet kiművelésé
nek szolgálatába is beállítani. Hogy igyek
vésünk mennyire sikerült, azt az olvas6k
elbírálására bizzuk.
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Még csak megjegyezzük. hogy dolgo
zatunkban forrásnak az Erkölcstanon ki
vül a Lelkigyakorlatos könyvet. a nem
régen elhúnyt kitűnő tudósnak. Ver
meerschnek •.Miles Christi" és Walter
Sierpnek ,,Niiher. mein Gott, zu Dirl"
címú könyveit használtuk.

Szeged. 1936. Orangyalok ünnepén.



ELSO RtSZ

A LELKIISMERETVIZSGÁLÁS

Tagadhatatlan tény, hogy, bár a letűnt
századokban - főkép a keresztény ős
korban - sokkal nagyobb volt a hívők
lelkében az üdvbiztonság tudata, mint
napjainkban, de azért az isteni ítélettől
való élénk félelem sem hiányzott soha.
A keresztény hagyományt át és átitatta
az itt-ott szinte fagyasztó felelősségér
zet, amellyel a halál pillanatában az ítélő
Bíróval szemben kell állanunk. A szent
hajdanban szorgalmasan zsoltározó ős
keresztényeknek folyton fülébe csellgett,
hogy: "Szegezd át léleimeddel testemet,
hogy ítéleteidtól remeg;ek:' (118. Zs.
120.) "A szíveket és veséket vizsgál;a az
Úr" (7. Zs. 10.), aki "még a hivalkodó
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szavakat is számonkéri egykor. of (Mt.
12, 35.)

De az isteni irgalom, amely mindig
karöltve jár az igazságossággal, gondos
kodott villámháritóról, amellyel a lelki
életet élő katolikus a megérdemelt isteni
neheztelés mennyköveit elhárithatja fejé
ről. Ez a lelkiismeretvizsgálás. Ennek a
kelleténél kevesebbre becsült lelki mű
veletnek nagy fontosságát, értékét szük
séges és hasznos megismernünk.

UIaZI lSlIMIIEl VALÓ VISZOM\'UtU(AT

A lelkiismeretvizsgálás nagy fontossá
gát megértjük, ha figyelembe vesszük,
hogy Istenhez való viszonyunkat rendez
zük és biztos alapokra fektetjük vele.
Mily kegyes és emberséges is velünk
szemben a jó IstenI Mindig kész rendel
kezésünkre bocsátani adÓSSágunk letör
lesztésére szükséges lelki összeget és
kész kezünkbe adni büntető ostorát, hogy
magunk vegyünk elégtételt önmagunkon.
A helyesen és okosan végzett lelkiisme
retvizsgálással ezt megtehetjük.
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Ismerjük a farizeus és a vámos para
boláját. A vámos önmagát bírálta meg
s megbánva vétkeit, meghozta önmaga
felett a kárhoztató ítéletet. És a temp
lomból mint megigazult távozott. Az
isteni Bíró előtt meghajtott homlokát
már bizalommal emelhette fel az isteni
tJd"özítő előtt.

"Mielőtt mási me~ítélnél, - int Szent
Agoston - lé~y előbb bíró önmagad
lelett. Szállj magadba, irányítsd Ii~yel
medet önmagadra, larls vizsgálatot II

tárgyald le saját ügyedet. Ha magadat
vizsgálod, ha magadat hallgatod ki és
bünteted, akkor megkímél té~ed lsten."
(S. Aug. Serm. 13, cap. 6.) Szent Agos
ton ebben teljesen az isteni kinyílat
koztatásra támaszkodik. Hiszen nyilván
hirdeti a Szentlélek: "Ha önmagllnkat
me~ítélnők, bizonyára nem ítéltetnénk
me~." (I Kor. 11, 31.)

Vonjuk le mindebből számunkra a
következő igazságokat:

a) A lelkiismeretvizsgálás megaláz, ki-
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sebbít bennünket önmagunk előtt, de fel
emel, felmagasztal Krisztus előtt.

b) A felébresztett bánat igazol Isten
előtt és megszerr:i bűneink bocsánatát.

c) A jó lelkiismeretvizsgálásnak végül
nagy előnye, hogy édes békét szerez az
életben és a halál küszöbén. Mert ahol
rend van, ott biztonság és béke is van.
P. Weld S. J., a zambézi misszió egy
kori elöljárója haldokolva ezt mondta:
"Nincs, ami nyu~talanítson. Hiszen lelki
ismeretem arról tanúskodik, ho~y e~ész
életemet Jézus Krisztus szo/~álatában
töltöttem."

úVJúGIJ LILKI iwPo'IUMKIA

Aránylag igen kevés ember él öntuda
tos életet. Utazik az idő rohanó folya
mán a nélkül. hogy tudná: miért? hová?
Cselekedetei, ha ember hajtja is végre
azokat, alig mondhatók ..emberi cseleke
deteknek", mert ezeknek jellegzetes tu
lajdonsága az öntudatosság és szabad
elhatározás. Sokan olyanok. mint a fél
vagy negyed tüdővel lélekző beteg. A
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vaktában bandukoló emberek csak ritkán
élik emberi mivoltukat, ritkán igazi em
berek. A lelkiismeretvizsgálás nevel és
segít bennünket emberhez méltó, öntu
datos cselekvésmódra.

Még nagyobb baj az, hogya lelkiis
meretvizsgálás hiánya miatt a legtöbb
ember teljes tudatlanságban és önámi
tásban van saját lelkiállapotát illetőleg.
- Artatlannak. tisztának véli és vallja
magát, jóllehet talán a sárban fuldokol.
Nem mer lelkének zavaros egyvelegébe
belemarkoIni, nehogy olyan dolog kerül
jön felszínre, ami miatt szégyenkeznie
kellene önmaga előtt is. Ha itt-ott fel is
ijeszti szunnyadó lelkiismeretének vil
lódzása, az csak futólagos és nem fejt
ki rá javitó, reformáló hatást.

A rendszeres lelkiismeretvizsgálás ki
zárja az ily lelki vakságot és annak eset
leges tragikus végét, mert rákényszerít,
hogy lelkünk számadáskönyvébe gyakran
beletekintsünk és mérleget csináljunk és
a jelentkező deficitet bánattal, erősfoga
dással kíegyenlítsük,
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Mennyire megéri ez a ráfordítolt fá
radságot/ Míly bölcs és jóságos anyánk
az Egyház, hogy legalább egyszer egy
évben, a gyónás kötelezettsége által,
kényszerít míodenkit Ielkiismeretvizsgá
lásra, S míly okosan és céltudatosan
gondoskodtak a rendalapítók, amikor a
szerzeteseknek előírták a napi egyszeri
vagy kétszeri lelkiismeretvizsgálást. Hat
hatósan gondoskodtak ezzel lelki neve
lésükröl és tökéletességük kiépítéséröl.

1l000zn It. S1EM1'MDoÚSRA

Régebben, amikor még a legbuzgóbb
hívek is csak elvétve, nagyobb ünnepe
ken járultak az Úr asztalához, a szent
gyónás és szentáldozás szoros kapcso
latban voltak egymással. Szinte hallatlan
dolog volt, hogy valaki gyónás nélkül
megáldozzék. S ha megtelte, a vakme
rőség vádját alig kerülte el. Ma, amikor
a napi szentáldozás szokása megnyitotta
az utat a lelkiélet tej jel-mézzel folyó
Kánaánjába, a túlgyakori gyónásnak már
csak azért is vissza kellett szorulnia,
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mert lehetetlenség volna kiszolgálni a
gyóntatószékben a sűrűn áldozó híveket.
De, hogy mégis kellő felkészűltséggel
járuljunk az Oltáriszentséghez s hogy
abból ne halált, hanem életet merítsünk,
a lelkiismeretvizsgálatnak kell most már
résen állnia.

..Vizsgálja meg magát az ember - int
nyomatékkal Szent Pál - és úgy egyék
.. , nehogy itéletet egyék magának." (V.
ö. I Kor. 11, 28-29.) Ugyanezt sürge
tik Szent Agoston és Aranyszájú Szent
János is, ami annál is inkább érthető,
mert az ő idejükben a bocsánatos bűnök
meggyónása szinte ismeretlen fogalom
volt. - Maga az Úr Jézus is utal erre,
mikor szívünkre köti, hogy mielőtt az
oltárhoz járulnánk és ..eszünkbe jut",
hogy haragosunk van, előbb menjünk s
béküljünk ki vele, nehogy magunkra von
juk Isten neheztelését. (V. ö. Mt. 5, 23.)

A gyakori szentáldozás korszaka sür
getően hozza előtérbe a pontosabb lelki
ismeretvizsgálat gyakorlatát. Ez nemcsak
a méltatlan áldozás katasztrófájától óv
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meg, hanem finomított lelkünket mind
alkalmasabbá teszi, hogy azÚr testét
egyre nagyobb gyönyöríiséggel és egyre
több haszonnal vehessük magunkhoz.
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ÁLTALÁNOS LELKIISMERET
VIZSGÁLÁS

duA

Az általános lelkiismeretvízsgálás cél
ja: a) lelkünk nagyobb tisztasága, b) tá
volabbi, vagy közvetlen előkészület a
szentgyónásra.

Itt mindjárt meg is jegyezzük, hogy a
napi esti és esetleg déli lelkiismeretvizsgá
latot is mindig oly becsületességgel és ko
molysággal kellene végeznÜDk, hogy azzal
esetleg a gyóntatószék zsámolyára letérdel
hessünk. Annál is inkább, mert az sehol
sincs megirva, hogya bánatot külön a gyó
nás, feloldozás el_yerésének cél/ára kell
forditanunk. Elég, ha ez valóban megvan,
és kitart. jóllehet azt órákkal előbb indi
tottuk is fel. Gyakorlatilag azonban a leg
jobb s legbiztosabb, ha a bánatot a gyónás.
céljára s kevéssel a gyónás előtt indftjuk fel.

A LELKIISMERETVIZSGÁLAS RtSZE.

Minden észszerii, jó lelkiísmeretvizsgá
lásnak 5 része van, amelyek közül há
rom a multra, kettő a jövőre tekint.
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A maltra tekint:

a) a hálaadás az utols6 lelkiismeret
vizsgálás 6ta élvezett j6téteményekérL
Ez kitűnő hangulatkeltő a bánatra. Ami
kor az isteni j6téteményeket a hibákkal
szembeállítjuk. annál élénkebb szíuben
ötlik szemünkbe hálátlanságunk.

b) Erre - a Szentlélek segítségül hí
vása után - kezdődik az elmúlt időszak
átvizsgálása. Legjobb. ha e célből sorra
vesszük napi teendőinket, mert ezek hi
báinkat is eszünkbe juttatják.

c) A multra vonatkoz6 harmadik rész:
a hibák megbánása.

A jövőbe tekint:

a) az erősfogadás és
b) a könyörgés az isteni segítségért.

amely éppen oly fontos és szükséges,
mint a mi részünkről a jóakaral

Minderre a változatosság kedvéért,
többféle formával, a negyedik részben
szolgálunk.
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A H1Wt SOLY.4HAK ts
TIlt4SZnáW( B.lWúSA

Nem kis gondot és bajt okoz, főleg az
erkölcstanban kevésbbé járatos egyének
nek hibáik, bűneik súlyának és természe
tének elbírálása és így a helyes lelki
ismeretnek megalkotása, formálása. Né
hány szabályt adunk erre a "Lelkigyakor
latok" halhatatlan szerzőjének irányelvei
szerint. Sorra vesszük e végből: a gon
dolatokat, szavakat és cselekedeteket.

I. GONDOLATOK

Nem éppen könnyű feladat a gondo
latok beszámíthatósága és súlya felett
ítélnünk. E végből mindenekelőtt tud
nunk kell, hogy a gondolatok három for
rásból eredhetnek. Támadhatnak saját
lelkünkből, érlelmünkből, de jöhetnek
kívülről is: a jó vagy rossz szellemtől.
Magától érthető, hogy a jó szellem
(Isten, angyal) csakis jó gondolatokat
sugall.

Ezt a hármas forrást jó már csak
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azért is ismernünk, nehogy minden ros9'Z
gondolatért az ördögre háritsuk a fele
lősséget. holott eredetük teljesen lélek
tani alapon, a saját fegyelmezetlensé
günkből is (pl. szemünk óvatlanságából)
könnyen magyarázható.

A TÓLUHK EREDÓ GONDOLATOK

JÓK

Ha ezek a gondolatok jók, akkor tiszta
érdemünk van belőlük. Igy jó gondola
tokat termelünk ki lelkünkből, amikor
elmélkedünk, jót olvasunk, lelki beszél
getést folytatunk, imádkozunk stb.

ROSSZAK

Ha a tőlünk eredő gondolatok rosszak.
ismét három eset lehetséges:

a) Lehet, bogy a szándékos rCMlSZ gon
dolatok szüksé~esek. Igy pl. mikor valaki
az erkölcstan kényes témáit köteles ta
nulmányozni, hogy másokat is eligazitani
tudjon, vagy pedig gyónásra készülve
saját bűnös életét gondolja át. Ily eset-
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ben a rossz gondolat - feltéve. hogy
nem szegődik hozzá szándékos bűnös
gyönyör - Isten előtt jutalomra érdemes.

b) A rossz gondolatok lehetnek ieles
legesek, ha pl. valaki csupa kíváncsi
ságból gondol el bünös dolgokat vagy
kérődzik lezajlott kísértései felett. Ilyen
kor a rossz gondolat - feltéve ismét,
hogy bűnös gyönyör szándékosan nem
társul - bocsánatos bún.

c) Végül. ha a rossz gondolat szándé
kos bűnös gyönyörrel kapcsolatos. akkor
a rossz gondolat halálos bűn.

A KIVOLROl JÖVO GONDOLATOK

A kivülről eredő gondolatok. - akár
jók, akár rosszak - magukban véve sem
nem bűnösek, sem nem érdemhozök, 
mert nem a mieink. Minden attól függ.
hogy miképen viselkedünk azokkal szem
ben. Ha magunkévá tesszük azokat, fele
lősek vagyunk értük. illetöleg érdemet
szerzünk általuk. ahogy azt a saját gon-
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dolataioluól elmondottuk. De lássuk kissé
részletesebben.

1. HOGYAN MERlTHEtOMK A ROSSZ
SUGAlHAUOL bDDmr

Vigaszos gondolat villan itt fel lelkünk
szeme előtt. Tehát mi a rossz gondola
tokból érdemeket gyüjthetünk, jutalma
kat érdemelhetünk1 És pedig mennyit!
Ha a kisgyermek az első legyőzött rossz
gondolat után halna meg, már ezért az
egy legyőzöttgondolatért örökre nagyobb
lenne a boldogsága és dicsősége.

És nekünk naponkint s hosszú élet
folyamán hány és hány alkalmunk nyilik
legyőzni a rossz gondolatokat. A jó
Istennek kétségtelenül ez a célja, ami
kor a kísértéseket megengedi.

A rossz gondolatok legyőzésében két
módja van az érdemszerzésnek. Az első,
közönséges és gyakori módja az, hogy
az ember határozottan, megvető, lelki
gesztussal visszautasitja a rossz gondo
latokat. Határozottan! Mert nincs okta
lanabb és veszélyesebb dolog, mint a
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rossz gondolatokkal játszadozni, vitat
kozni, azokkal szóbaállni, náluk této
vázni, amire pedig oly könnyen rávisz
a bennünk lappangó hajlam vagy az ag
gályosság.

De még nagyobb az érdemünk, ha új
ból és újból visszatolakszik s mintegy
birkózik velünk a rossz gondolat. Ha
ilyenkor mégis mi maradunk felül, érde
münk csak annál nagyobb s áldhatjuk
az Urat, aki "a kemény viadalban ne
künk ;uttatta a győzelmet". (V. ö. Bölcs.
10, 12.)
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2. MIKOR VnKEZOHK BOCSÁHATOSAHt

A kivülről jövő rossz gondolatokkal
bocsánatosan akkor vétkezünk, ha ugyan
teljesen bele nem egyezünk az általuk
ébresztett gyönyörbe. de nem is utasít
juk azt eréllyel vissza, vagy ha a gon
dolatok elűzésében tétovázunk.

Hogy tísztábban lássunk ebben az elég
gyakrarl bonyolult kérdésben, figyeljük
meg a beleegyezést megelőző lelki moz
zanatokat.

a) az első: a kisértö tárgy (gyönyört
kínáló alkalom, képzelet. személy, kép,
stb.], amely külső vagy belső érzékünkre
(fantáziánkra) hatj

b) a második: - amit bennünk a kí
sértés kivált - az érzéki vonzódás a
tárgyhoz. Ez a természet törvénye. Ami
gyönyört kínál, a felé természetünk von
zódik, - viszont a fájdalommal fenye
gető tárgytól irtózik;

c) a harmadik: az akaratnak bizonyos
hajlása arra, amerre a természetes ösz
tönösség vonzza. Ez is természetes. Hi-
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szen bennünk az anyagi és szellemi állag
egyetlen egységet alkot.

Többnyire eme bevezető mozzanatok
után, melyek azonban gyors egymásután
ban, szinte észrevétlenül játszódhatnak le,

d) ébred és figyel fel az értelem és
érdeklődik, hogy miről is van itt volta
képen szó?

Most következik be a döntő pillanat.
A lélek tudatára ébred annak, hogy itt
súlyos természetű, lélekben járó dolog
ról van szó: a kegyelem állapota, az
üdvösség forog kockán, e miatt nem
mehetnék már áldozni, gyónnom kellene,
vagy más effajta gondolat emeli fel til
takozó szavát;

e) ha az akarat ennek ellenére is tel
jesen és határozottan megadná magát és
engedne a gyönyörérzetnek, akkor ebben
a pillanatban beállna a halálos bűn. Ha
azonban - miután az értelem tiszta tu
datára ébredt súlyos felelősségének 
az akarat ellenkezést fejt ki magában,
ellenakcióba kap (aminő pl. az imádság,
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a figyelem elterelése, vagy pedig - ha
heves a kísértés - bizonyos fájdalmat
okozna önmagának, hogy elfojtsa a gyö
nyörérzetet), akkor legalább is halálos
vétekről nincsen sző, esetleg bocsánatos
ról, amikor tudniillik a kisértés vissza
utasitása csak ingatagon és tétovázva
történt.

Közönséges kis példa még világosabbá te
heti a dolgot: Valaki a piacra megy bevásá
rolni. Zsinegen magával viszi erős kutyáj át
is. A sok látnivaló elszórakoztatja. Egyszerre
csak azt veszi észre. hogy a kutyája erősen
vontat ja bizonyos irányban, úgyhogy kény
telen néhány lépést is tenni arra. Feleszmél
szórakozottságából: hová is vontat engem ez
az állat? Látja. hogy a kutya a piacon a
földre kiterített ennivaló felé tart. Azonnal
visszaránt ja. nehogy kárt tegyen másnak hol
mijában. Világos, hogy ilyenkor nem hibázik
az illető, még akkor sem, ha oly későn vette
is észre a kutya törekvését. mikor az már
beleharapott a táplálékba, - feltéve, hogy
azt azonnal visszaránt ja.
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Alkalmazzuk a példát esetünlue. A
táplálék: a kísértő tárgy (a). - Az állat
törekvése a tárgyhoz jelképe a természet
vonzalmának a gyönyört kínáló tárgy
felé (b). - A tántorodás az illető irány
ban a természet vonzalma folytán: az
akarat hajlása (c). - A szórakozásból
való feleszmélés: az értelem öntudatra
ébredése (d). - Az ebnek visszavonása
a beleegyezés megtagadása. A táplálék
hoz való önkéntes engedése: a beleegye
zés (e).

Ha a kísértés lezajlása után mégis
bizonyos kétség és homály marad fenn,
vajjon nem egyeztünk-e mégis bele a
gyönyörbe, a következő irányelvek sze
rint kell formálni lelkiismeretünket:

a) Aki halálos bűnbe egyezett bele,
az tudja is azt. Hiszen a halálos bűnhöz
teljes beleegyezés kell, mint pl. az adás
vevéshez, Iogadalomhoz, házasságkötés
hez. - Aki tehát nem tudja, hogy halá
los bűnben van, az nincs abban. (Nem
beszélünk itt a teljesen elkopott lelki
ismeretű bűnözőkről.]
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b) Kétség esetén mindig az a döntő:
vajjon hogyan szokott a dolog rendsze
rint történni? Ha sohasem szoktam bele
egyezni, bizonnyal most sem egyeztem
bele; viszont, ha mindig bele szoktam
egyezni, akkor most is beleegyeztem.
Emberileg már csak igy számítunk és
következtetünk, mert az emberi sorsot
teljes bizonyossággal intézni nem lehel
Sőt azt kell mondani, hogy iinom lelki
ismeretű egyénnél maga a bizonytalanság
erkölcsi bizonyosságot támaszt, hogy
nem egyezett bele a kísértésbe.

Ha valaki földszinti szalonban ül, melynek
ablakai és ajtaja tárva-nyitva vannak, a
felett még kételkedhetik, vajjon a szúnyog,
amelynek zizegését hallja, a szalonban lIan-e
vagy azon kíllül. De ha tehén tévedne be
a szalonba, senki sem kételkednék, vajjon
bennjárt-e vagy az udvaron, kívül maradt?
- Szalonlélekben a kétség legfeljebb az
iránt támadhat, vajjon nem történt-e vala
melyes hanyagság folytán bocsánatos bűn,
amelyet malla az űdvözitó szúnyoghoz ha
sonlít. (Mt. 23, 24.) Ámde szinte nevetséges
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volna a kétség, ha halálos bűn (tehén) top
pant volna be a szalonba. Másképen volna
persze a dolog, ha nem szalonlélekről, hanem
lelki istállóról volna szó ...

c] A' kétségek többnyire onnan szár
maznak, mert a kevésbbé képzett és gya
korlott lélek nem tudja megkülönböz
tetni az érzést és a beleegyezést. Pedig
e kettő annyira különbözik, mint az ég
és a föld.

Ha valakinek, aki fogadatmat tett, hogy
cukrot nem eszik, ismerőse tréfából ilyet a
szájába tömne, bizonnyal érezné és élvezné
az édességet, bármennyire igyekeznék is a
cukrot szájából kivetni. De - kérdem 
szegne-e az ilyen fogadalmat? Bizonnyal
nem, meri az érzés, az élvezet csak termé
szetes, fizikai folyamat, amely végbemegy
az akarat minden hozzájárulása nélkül is.
A fogadalomtörés csak akkor kezdődnék, ha
a cukrot akkor sem köpné ki, mikor már
teheti, vagy pedig, ha belsőleg sem tiltakoz
nék az élvezet ellen, hanem szeretné s örülne
annak, hogy most élvezheti azt, amitől a
fogadalom eltiltotta.
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Alkalmazzuk ezt a példát a tiltott
gyönyörre, amely a természetben é~red,
végbemegy, de amelyhez az akarat sem
előzőleg, sem közben hozzá nem járul.
Világos, hogy az ily gyönyör a léleknek
nem árthat.

d) Végül, ami a szentáldozást illeti,
tudnunk kell, hogy attól csak a biztos
halálos bűn tilt el. Ha tehát az eset két
séges, nyugodt lelkiismerettel mehetünk
áldozni.

Gyónni nem vagyunk kötelesek, mert
a gyónás, mint minden törvény, csak
bizonyos esetekben kötelező. De mégis,
a szentáldozás előtt, teljes biztonság
okáért. indítsunk lehetőleg tökéletes
bánatot. Ily esetben ez is elég, hogy a
szentáldozás gyümölcseiben részesül jünk
még akkor is, ha lelkiismeretünk elbírá
lásában netán tévedtünk is. A méltatlan
áldozás veszélye semmiképen sem forog
fenn, hiszen Egyházunk tanítása szerint
csak az áldozik méltatlanul, aki a halá
los bűnnek tudatában (nem pedig a
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kétségnek tudatában) veszi magához az
Urat.

3. MIKOR ViTKEZUNK HALÁLOSAN l

Erre a kérdésre az előző pontban in
direkte már meg is adtuk a feleletet.
Rossz gondolattal halálosan akkor vét
kezünk. ha abba teljes öntudattal bele
egyezünk. Aki valamely gondolatba
beleegyezik. az meg is tenné azt, amit
gondol, ha annak semmi akadálya sem
volna. avagy éppen el is határozza ma
gát, hogya dolgot megteszi, amint arra
alkalma lesz.

Az elmondottak nemcsak a VI-ik, ha
nem egyéb parancsokat illető gondola
tokra is vonatkozhatnak.

A gyönyör. amelyről e helyt beszél
tünk. nem testi gyönyör, hanem szellemi.
lelki. Az ilyen szellemi gyönyörhöz az
tán. ha a VI-ik parancsról van szö, ren
desen testi gyönyör is szokott járulni.
A gyónók és gyóntatók ezt már így is
szokták érteni.
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Felmerülhet még a kérdés: vajjon az
ilyen tisztán szellemi területen lejátszódó
gondolati gyönyör-bűnökhöz járulhat-e
még egy másfajta is, pl. ha a bűnös
gondolat, gyönyör, felszentelt, fogadal
mas, rokon vagy házas személlyel fog
lalkozik. Igenis, de csakis akkor, ha a
gyönyör éppen erre a különös körül
ményre is kiterjed tudniillik, mert az
illető felszentelt stb.... Ellenkező eset
ben az ilyet). körülmény (hogy az illető
felszentelt, házas stb.] a gondolatot, gyö
nyört nem módosítják és így nem is kell
azt külön meggyónni. Nagyon természe
tes, hogy konkrét személyre vonatkozó
kivánságoknál vagy cselekedeteknél nem
lehet ilyen megkülönböztetést tenni, s
a személyt nem lehet a minőségétől el
választani, és így ez a körülmény is
meggyónandó.

II. SZAVAK

A szavakra vonatkozólag a Lelkigya
korlatok halhatatlan szerzője a követ
kező bölcs utasítást adja: "Semmit se
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mondjunk megszólásra vagy zúgolódás
ra, mert ha valaki elmondja más halálos
bűnét, maga is halálosan vétkezik. Aki
más bocsánatos bűnét beszéli el. maga
is bocsánatosan vétkezik, aki pedig más
nak tökéletlenséget fedi fel. saját töké
letlenségét árulja el:'

Nagyon okosan van ez meghatározva.
de helyesen kell érteni.

A mások becsülete elleni vétségeknél,
hibáknál ugyanis az a lényeg, ki mek
kora erkölcsi kárt okoz felebarátjának.
Ez - világos - nagyon függ attól. hogy
valakiről mekkora búnt mondunk el. De
nemcsak ezen fordul meg az okozott kár
nagysága, súlya.

A kár súlya ugyanis függ:
a) Elsősorban attól, hogy mit mon

dunk el? Ha a dolog már nyilvános,
bármekkora is legyen. már megszólásról
nincs is sző, amely a titkos dolgok fel
fedése. Lehet azonban valamely dolog.
egyik zárt közösségben (zárdában) nyil
vános, de még rejtett a másikban.

b) Attól is függ a kár súlya, hogy
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kiről mondjuk el a dolgot? Aki bizo
nyos szempontból amúgy is elvesztette
becsűletét. nem szenved már kárt. ha
róla ily dolgot elbeszélnek, pl. egy köz
ismert gyilkosról egy másik gyilkossági
esetet, amely eddig ismeretlen vagy
költött.

Nagyon függhet a becsületbeli kár
nagysága a megszőlt egyén rangjától,
tekintélyétől, életszentségétől. Megeshe
tik. hogy csekély bocsánatos bűn kifecse
gése jámbor papról vagy szerzetesnőről
igen nagy kárt jelent. mig ugyanezt 
szinte minden kár nélkül - lehet el
mondani könnyűvérűvilági emberről.*

cl Attól is sok függ, vajjon kik előtt
tiirténik a megszólás. Ha egy-két diszkrét,
megbizható egyénnel közlök valamely
nagy bűnt, rendesen csak bocsánatosan

• Azt azonban a gyónásban nem kell emli
teni, hogy az, akinek becsületében vagy
vaeyonában kárt tettünk, pap. vagy szerze
tes, ngy világi-e. Ez a kár súlyának elbírálá
sában lehet mérvadó.
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vétkezem. sőt minden bűntől mentes va
gyok. ha a hiba fe1fedésére komoly ok,
mint pl. tanács - vagy vigaszkérés szol
gáltatta az alkalmat. Ha ugyanezt több,
vagy csak egyetlen fecsegő előtt is be
szélném el, súlyosan vétkezhetném, mert
ezzel a dolgot mintegy kidoboltam.

A megszőlás súlyával arányban van a
j6vátevés kötelezettsége is. Sz6val: halá
los vagy bocsánatos bün terhe alatt köte
lez a szerint, amint a megszőlás is halálos
vagy bocsánatos bűn volt.

A rágalom: hazug megsz6lás. A rágal
mazás súlya is az okozott kár súlyával
arányos. Miért is lehet valamely rágalom
bocsánatos. míg a megszólás halálos bűn.

A rágalom két bűnből tevődik össze:
megszőlásböl és hazugságb61. Minthogy
a hazugság magában véve mindíg csak
bocsánatos bűn. másrészt pedig a bocsá
natos bűnt nem vagyunk kötelesek meg
gy6nni. azért a gy6ntat6székben elég meg
vallanunk, hogy másnak becsületében.
hírnevében (kis vagy nagy) kárt tettünk.
Ha a gy6ntató mégis kérdené, vajjon
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megszőlásről vagy rágalmazásról van-e
sző, ezt jogosan azért teszi, mert más
képen kell a megszólást és másképen a
rágalmat jóvátenni. Erre akarja bizony
nyal az utasítást megadni.

A zúgolódás nem egyéb, mint az elöl
járónak megszólása. Lehet, hogy valami
mint megszólás csak bocsánatos bűn
volna, de mert zúgolódás, azért halálos.
Az okot már fent elárultuk. Minthogy az
elöljáró a tekintélyt képviseli, ennek alá
aknázása pedig igen nagy kárt jelenthet
a közösség számára.

Sokszor aprónak látszó megjegyzések
kel, kritikákkal tönkre lehet tenni azt
a közbizaimat, amelyre az elöljárónak
szűksége van, hogy üdvösen kormányoz
hassa a rábízottakat.

ilL CSELEKEDETEK

A cselekedetekröl csak kevés mondani
valónk van, mert hiszen azok elbírálása
sokkal könnyebb és egyszerűbb.

Vannak halálos bűnök, amelyeket nem
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lehet csupán kis mértékben elkövetni. Ha
valaki egyszer már öntuJatosan, bele
egyezéssel elköveti azokat, feltétlenül
halálosan vétkezett. Ilyenek: bűnök az
isteni erények (hit, remény, szeretet)
ellen, káromkodás, hamis eskü, vétkek a
szent tisztaság ellen.

Vannak természetük szerint halálos bű
nök, amelyeket lehet kis mértékben is,
- tehát az anyag csekélysége folytán 
csak bocsánatosan elkövetni. Ilyenek: a
VII. és VIII. parancsolat elleni bűnök.

Végül vannak természet szerint bocsá
natos bűnök, amelyek magukban véve
nem válhatnak halálosakká, hacsak va
laki téves lelkiismerettel azokat halálo
saknak nem tartja s mégis, mint ilyeneket,
teljes beleegyezéssel elköveti. Ilyen pl.
a hazugság, stb.
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RÉSZLETES LELKIISMERET·
VIZSGÁLÁS

HII8ÚII.'AJAI

Részleiesnek azt a lelkiismeretvizsgá
lást nevezzük, amely egy bűnt, vagy hibát
tűz ki vizsgálat tárgyául, hogy azt javitsa,
vagy pedig egy erényt, hogy azt elsaja
titsa, megszilárditsa.

E szerint tehát két faja, alakja van:
negatív, melya hibairtást, és pozitív. mely
az erényképzést tűzte ki feladatául. Na
gyon világos, hogy amint a kertben is
kell, hogy a gyomlálás a virágkultúrát
megelőzze, úgy a lelki kertben is előbb
tisztogassunk, aztán foglalkozzunk az
erények fejlesztésével.

Helyesen tesszük, ha olykor a pozitiv
és negativ vizsgát felváltva gyakoroljuk,
vagyis a hibairtás után mindjárt az ellen
kező erény gyakorlatához látunk. Sőt
egyidejűleg is alkalmazhatjuk a kettős
gyakorlatot: ha t. i. a javítandó hiba csak
ritkán, bizonyos alkalmakkor fordul elő.
Ilyenkor vegyünk elő egyidejűleg valami



erénygyakorlatot is, aminő pl. Isten jelen
létének, lelkiáldozásnak, röpimáknak gya
korlata.

NEGATIV GYAKORLAT

A részletes lelkiísmeretvizsgálatnak
megvan a maga ideje: reggel, délben és
este. Reggel kitűzzük a célt, a jófeltételt,
hogy valamely jól körvonalazott hibát
délig elkerülünk. Ha netán mégis el
követtük volna, azonnal megbánjuk. DéI
ben összeolvassuk a hibák számát és
lehetőleg be is jegyezzük az erre készí
tett táblázaton: Ez a bejegyzés arra jó,
hogya figyelmet ébrentartja és módot
ad annak megfigyelésére, mennyire ha
ladunk a kitűzött cél felé. De a bejegy
zésnél sokkal fontosabb az eleven, erős
bánat és a jófeltétel a jővő félnapot
illetőleg. Nagyon üdvös, ha az elköve
tett hibákért kis penitenciát is szabunk

• Ezt a célt könyvecske szoliálja: Altalá
nos '5 részletes lelkiismeretvizsgálás címen.
Kcrda-kíadés.
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magunkra. A második Iéinapban, délután
a délelőttihez hasonlóan járunk el.

Első, legfőbb nehézségünk itt: vajjon
melyik bűnt vagy hibát válasszuk vizs
gálat tárgyává. Egyelőre csak azt je
gyezzük meg, ha vannak még igazi
szokásos bűneink, bár csak bocsánatosak
is, akkor ezeket keIl mindenekelőtt elő
venni. Aztán kerülhet a sor félbeleegye
zéses botlásokra, végül pedig a tökélet
lenségekre.

A hibák közül pedig előbb a külsóket
keIl kijavílanunk, jóIlehet azok többnyire
kisebb jelentőségűek, mint a belsők. De
a külső hiba, aminő a rendetlenség, sze
rénytelen fellépés, érdesség stb., a közjót
sérti.

A belső hibák kiirtásánál rendszeresen
keIl el járnunk, s egy-egy hibát addig
ostromolnunk, míg csak lényeges ered
ményt nem értünk el. Eltarthat ez né
hány hétig, sőt hónapig is.

A haditerv odairányul, hogy uralkodó
szenvedélyünket úgy meggyengítsük, kö-
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rülsáncoljuk, hogy igazi hibába lehetőleg
ne sodorjon többé minket.

Mindenkinek van uralkodó szenvedé
lye. Teremtmények és így tökéletlenek
vagyunk. Egyikünk a kelleténél kemé
nyebben, másikunk puhábban került elő
a természet nagy mühelyébőI. Vagyis
némelyik inkább hajlandó a kevélységre,
másik az érzékiségre.

De melyik a mi gyengénk, uralkodó
szenvedélyünk? Melyik az a gyökér,
amelyből a mi hibánk legtöbbje sarjad
zik, amely hibáinknak bizonyos szomorú
egységet ad és sorsunkat - ha le nem
küzdjük - megpecsételi itt és odaát?

MRYIK A ,OSZEHVlDB.YIH

Megmutatják ezt:
a) Rendes (heti, havi) gyónásaink,

amelyekben piros fonálként húzódik vé
gig egy bizonyos hibánk emlegetése.

b) Természetes jótulajdonságaink is
elárulják árnyoldalunkat. Aki természete
szerint (nem megszerzett erényből)
nagyon szelid, az rendesen érzéki haj-

37



lamü, viszont a határozott, alkotásra,
kormányzásra teremtett emberek hajla
muk szerint rendesen kevélyek ...

c) Rendes lelkivezetőnk is csakhamar
abba a helyzetbe jut, hogy ezt a kérdést
még azoknál is eldöntheti, akiknél egyik
hajlam sem domborodik,ki élesen.

POZITIV GYAKORLAT

De nem elégedhetünk meg azzal, hogy
csupán hibairtással töltjük életünket.
Komolyerényéletre is kell törekednünk.
Ezt a célt szolgálja a pozitív gyakorlat.
Nevezetesen: specialis, nekünk való, hi
vatásunknak megfelelő erényt kell ki
választanunk, amelyben a hősi fokra kell
törekednünk. Egy ily erény aztán magá
val hozza a többit is. A Szentek is ily
erény-specialisták voltak. Rendesen erről
az oldalukról ismerjük és emlegetjük
öket. Az egyik. például az irgalmasság
műveiben tündökölt, mint De Paul Szent
Vince, Szent Erzsébet, a másik a gyer
mekded alázatosság kis ótját járta, mint
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kis Szent Teréz. a harmadik a szelidség
ben tűnt ki. mint Szalézi Szent Ferenc.
a negyedik a szerénységben és szabály
tartásban, mint Berchmans Szent János.
az ötödik a szent szegénységben, mint
Assisi Szent Ferenc, stb.

Mi is válasszunk ily erényt. Bontsuk
szálaira s gyakoroljuk be. Tűzzük ki
reggel és délben és tegyük fel. hogy
legalább hány alkalmat keresünk ennek
az erénynek gyakorlatára és jegyezzük
be ezt a számot, vagy ha jobban tetszik.
azt. amennyivel a kitűzött számon alul
maradunk.

Egy igy kiképzett hősi erény. amely
királynő módjára maga után vonja az
erények egész udvarát, tesz bennünket
tökéletesekké. szentekké, emlékezetessé
azon a helyen, ahol müködtünk. Az ilyen
ambíció nem vétkes, mert Istennek na
gyobb dicsőségére válik.
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MÁSODIK ReSZ

ANYAG A RÉSZLETES
LELKIISMERETVIZSGÁLÁSHOZ

Az I. részben megadtuk a negatív és
pozitív anyag kitüzésének általános
irányelveit. Ebben a részben azokra a
hibákra, gyarlóságokra és hiányokra
mutatunk rá, amelyek nem ritkán ter
helik a tökéletességre törekvő lelkeket
is, és elgáncsolják, megakadályozzák
őket, hogy a maguk elé tüzött magas
célhoz eljussanak. - Világos, hogy csak
a gyakoribb hibákra térhetünk ki. Ezeket
talán éppen gyakoriságuk miatt kevésbbé
méltatjuk kellő figyelemre, pedig arra
nagyon is rászolgálnának. A pozitív gya
korlatra ajánlott anyagot bövebben tár
gyaljuk, tekintetbe véve a lelkiélet fej
lődésének különböző fokai t.
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A) A NEGATIV GYAKORLAT
ANYAGA

r. A KOLSO ts BELSO OSZIMTIÚG HIANYA

Kis hazugságok. Az elbeszélés élénlú
tésére, színezésére szolgálö túlzások,
füllentések. Affektálás. Alszerénykedés.
Öszinteség hiánya és politikus eljárás
mások kormányzásában, vezetésében.

"Legyünk szelídek (egyszerűek), mint
a galambok!" (Mt. 10, 16.)

2. A SZEAmT EWHI H1liK

Szeretetlen beszéd. Lekicsinylő, meg
vető megjegyzések. Különbözö ürügyek
alatt tett megsaőlás.

E gyakori és jelentékeny hibának forrásai:
a féltékenység, irigység, érvényesülési vágy,
magunk behízelgése mások rovására, gyakran
csupán a magunk és mások szórakoztatása
a felebarát rovására.

Nagyfontosságú dolog ennek leküzdéseI
Mert amig az ember annyira sem tud ural
kodni magán, hogy mások hibáit beszéd-
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tárggyá ne tegye, addig belső életében alig
lehet szó komoly haladásról. Itt kell tehát
kezdeni a munkát, de később, haladottabb
állapotunkban is jó ezt a kérdést olykor
ellenőrizni.

3. flllll.Mm.lMúG

Másokkal, föleg alárendeltekkel való
érintkezésben. űgyeik fontosságának le
kicsinylése. Túlhangosság. Felindultság.
Haragos kifakadások és panaszok.

4. POMTATLAHSÁG

a dolgok megkezdésében és bevégzésé
ben. "A pontatlanság a kis hibák közt
a legnagyobb!" Szeszélyesség a munka
programmban és annak megokolatlan
félbeszakítása, változtatása.

A nyugodt, állhatatos, örömmel teli munka
nagy tudomány, nagy m6vészet, amelyet ok
vetlen el kell sajáUtanunk.



6. msDsv!GY, Hlús.4G

Dicsekvő beszéd. Mások elismerésének,
dicséretének ügyes és leplezett hajhászá
sa. A beszédnek, figyelemnek magunkra
terelése, emberi tekintethez igazodás
munkáink vállalásában, elhagyásában.

.. KIVAMcsIs!G

Mindent látni, tudni, olvasni kívánás.
Szenzációk hajhászása. Felesleges cseve
gés, fecsegés. Az előírt hallgatás meg
szegése.

Mindez az érzékisé~ fattyúhajtása.

7. IMYlMCStG

Ez úgy nyilatkozik meg, hogy az em
ber több~t, különle~esebbet s iJönkívül
kíván enni és inni és így észszerűtlenül
és rendetlenül cselekszik.

Ez a lelkiéletnek nagy akadálya. Aki haj
lamos erre, az szabja ki magának előre a
betartandó mennyiséget s attól el ne térjen.

Elv: "Nem azért élünk, h~y együnk,
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hanem azért eszünk, hogy éliűnkl" Annyi
táplálékot vegyünk magunkhoz. amennyivel
a következő étkezésig nyugodtan és jól el
végezhetjük dolgunkat.

B) A POZITIV GYAKORLAT
ANYAGA

t. AlÁZATOSSÁG

Az alázatosság az isteni szeretetnek
egyik legnagyobb akadályát: a kevélysé
get védi ki, hárítja el. amely különböző
..kiadásban", ..kötésben" mutatkozik. A
spanyol közmondás szerint: ..A kutya
ugyanaz, csak más anyakravalója."

A kevélységnek ily kiadásai: az ura
lomvágy, irígység, féltékenység, rátarti
ság, érzékenykedés. stb. Ezek bizony
nem csekély hibák. Igya velük ellenkező
erény méltán választható alaperénynek.

Jelige: ..lsten minden, én semmit"
Nem azért jöttem e világra, hogy nekem
szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak.
(V. ö. Mk. 10, 45.) ..Szelid és alázatos
szivű Jézus, alakítsd sziuemei a Te Szi
ved szerint:"



GYAKORLATOK

Gondolatban: Szerényen vélekedjem
magamról. Elevenen őrizzem meg teremt
ményi semmiségem tudatát Szent Terézia
elve szerint: "az alázatosság: igazság".
Torkon kell ragadni és eltiporni minden
ábrándozó és őntetszelgö gondolatot.
Isten semmit sem gyülől annyira, mint
az őnteltséget és semmi sem tartja any
nyira távol kegyelmét, mint ez a lelkület.
Azért jó. ha a kevélységre ingerlő kísér
téseknek nyomban útját álljuk valami
külső önmegalázással, pl. térdelve egé
szen földig meghajlunk. Erélyesen küzd
jünk az érzékenykedés ellen. Kérjünk
meg másokat. főleg elöljáróinkat, hogy
figyelmeztessenek bennünket hibáinkra, s
ha megteszik, tartsuk őket legnagyobb
jótevőinknek s legyünk hálásak irántuk.
Ne védekezzünk még akkor se, ha téve
sen ítéltek volna meg bennünket, mert
különben elmegy a kedvük, hogy máskor
is teljesítsék velünk szemben ezt az ál
dozatos, nehéz szeretetszolgálatot,
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A szentéletű P. Lancicius, közismert asz
kétikus iró, nagy intézet rektora, szentmisét
igért annak, aki hibájára figyelmezteti.

Ha egy gyermeknek pajzán társa csacsit
rajzol krétával a hátára, mily hálás leone,
ha leporolnám azt, mielőtt az utcára lép.
A lelki és jellembeli hiba sokkal nagyobb,
és mi mégis végigsélálnók vele az egész
életet?1

Ha már kicsinylőleg és beteges önér
zetlől mentesen gondolkozunk magunk
ról, ne panaszkodjunk, ha mások is annak
tartanak és mondanak bennünket, amik
vagyunk. Fogadjuk hallgatagon a min
ket megaIázó nyilatkozatokat.

Szavakban: Lehetőleg ne beszéljünk
magunkról se jót. se rosszat. Mindkettő
rendesen hiúságból ered. Véleményün
ket szerényen adjuk elő csak azért, hogy
az igazság győzzön, nem pedig, hogy
mi látsszunk győzteseknek. Viszont szí
vesen ismerjük és fogadjuk el, ha másnak
van igaza.

Cselekedetben: Szolgálatkész szeretet.
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Egyszerű, hűséges kötelességteljesítés, a
dícséret, elismerés minden igénye nélkül.
Ne kerüljük el a megaláztatás alkalmait,
sőt okosan kereshetjük is azokat. Mint
jótéteményt, azonnal köszőnjük meg Is
tennek, ha megaláztatás ér. "Deo gra
tias!" "Hála Istennek!" Ha vádolnak, ne
védjük magunkat, vagy legalább is ne
védekezzünk a végsőkig. Maradjon né
hány százalék az alázatosság javára is.
- Örömest engedelmeskedjünk. Ez egy
úttal a legkitűnőbb alázatossági gya
korlat is.

Indítóok: Szent Pál azt mondja, hogy
Krisztusnak kell bennünk kialakulnia.
(Gal. 4, 19.) Ö pedig a legalázatosabb
volt az emberek fiai között. lOUgyanazt
az érzést ápoljátok magatokban, mely
Jézus Krisztusban is megoolt" (Fil. 2,5.),
aki "megalázta magát a halálig, éspedig
a halálig a keresztfán," (U. o. 8,) Nem
nyugszom tehát, mig a krisztusi aláza
tosság ki nem alakul bennem.
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2. flLDwn SZERE1D

A legfontosabb erények egyike:- Jézus
tanítványainak ismertető jele. Új, nagy
parancs. Nélküle minden jámborság hiú
öncsalás.

Jelige: ..Nekem cselekedtétek!" (Jézus
mondta, hogy amit egynek teszünk leg
kisebb testvéreink közül, azt voltaképen
neki cselekedtük: jót, rosszat, kellemest,
kellemetlent, figyelmességet, gorombasá
got ... V. ö. Mt. 25, 40.)

GYAIl.OIlLATOK

Szerető gondolatok: A felebarátot,
testvért a hit szemével nézem: ő lsten
képe, lsten gyermeke, testvérem Jézus
Szívében, akivel egy asztalhoz térdelek,
akivel egy családhoz tartozom.

Mint a ruhámra esett szíkrat, nyomban
eIIojtom a feltolakodó megttélö, szere-

• Már II. kiadást ért külön kis monogra
fiát adtunk ki róla: "Szeressétek egymást"
címmel. Korda-kiadás.
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tetlen gondolatokat, irígy, féltékeny,
gyűlölködő, bosszúálló érzelmeket.
Szerető szavak: A társaságban vigyá

zok, nehogy másokat kicsinylö, kedve
zőtlen, kárt okozó szavak csússzanak ki
ajkamon, úgy beszélek a távollevőkröl,
mintha jelen volnának. Hugo Victor úgy
figyelmeztette erre vendégeit, hogy egy
üres karosszékre táblát akasztott e fel
írással: .Jtt ül a távollevő," Sohase uj
ságoljuk el másnak, hogy mit beszéltek
róla,

Hallgassunk szeretetből. Hallgassunk
meg türelemmel mást. Hadd panaszkodja
ki magát, hadd könnyítsen szívén, Ha
vigasztalni akarunk, vagy helytelen íté
letet helyreigazítani, nem vagyunk része
sek. a megszólás bűnében, sőt jót cselek
szünk. Legyűnk részvéttel mások örö
mében-bánatában. Érdeklődjünk mások
gondja, baja iránt.

Szerető tettek: Ha szabad, látogassuk
meg a beteget. vigasztaljuk, olvassunk
fel, szerezzünk neki örömet, legalább
egy virágszállaI.
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Volt. aki télen iUatszerbe mártott csinált
virággal kedveskedett a betegnek.

Tegyük észrevétlenül jóvá mások hi
báit. mulasztásait. Békitsük ki az egy
másra neheztelöket. Ha tehetjük, adjunk
alamizsnát. bármily csekélyet is.

Egy boldogult kongregaDÍstát az utcán
semmi, még a zápor sem tudta megakadá
lyomi, bogy el6 ne keressen egy-egy fillért
a szegényeknek. - Egy szerzetes-teológust
társai tréfásan úgy köszöntöttek fel névnap
ján, bogy távollétében rajzokkal aggatták
tele szobáját. mint valami búcsújáróhelyet.
Ezeken azokat a szivességeket, szeretetszol
gálatokat örökítették meg. amelyekben az
íllet6t61 részesültek valamennyien. Minden
kép e felírást viselte: "N. segített. és máskor
is megsegU:'

Indítóok: Böségesen megtaláljuk a
szeretetszolgálatok indítóokát az Úr
Jézus e két szavában, amit jeligének is
vettünk: "Nekem cselekedtétek!" (Mt.
25, 40.)
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3. TOUI.EN

Sokan a türelmet mint erénygyakor
latot a kel1eténél kevesebbre becsülik.
Pedig Szent Jakab apostol hirdeti annak
nagy jelentőségét: "Csupa örömnek tart
sátok. testvéreim. ha különböző kisérté
sekbe estek. tudván. hogy a ti hitetek
megpróbáltatása béketűrést szerez, A
béketűrés pedig tökéleteS$égre viszi a
cselekedetet, hogy tökéletesek legyetek
és leddhetetlenek. minden logyatkozás
nélkül." (Jak. 1, 2--4.)

A mai időkben a szíveket gyötrő sok
nyugtalanságnak, békétlenségnek. elége
detlenségnek hathatós orvossága lenne a
mi Urunk, Jézus Krisztus isteni türel
mének utánzása, az ő odaadó szeretete.

Jelige: ..Krtsstus kinszenvedése. erő
síts meg engem/" "Mindent meg tudok
tenni abban. aki nekem erőt ad." (Fil.
14, 13.) "Te énbennem és én Tebenned!".
vagyis együtt szenvedünk Jézussal; foly
tatjuk az ő őrök szenvedését. - Vagy:
"Atyám, ne az én akaratom legyen,
hanem a tied." (Luk. 22, 42.) Vagy: "A
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poharat, melyet nekem Atyám adott, ne
igyam-e meg?" (Jn. 18, 11.)

GYAKOIlLATOK

A hit szemével nézem a naponkint fel
merülő nehézségeket, kellemetlenségeket.
úgy tekintem, mint Isten ajándékát, mint
igazgyöngyöt, ékkövet, mint lábaim elé
ejtett rózsát, Jézus szerelmének bizony
ságát, mint az Úr keresztfájának szilánk
ját, mint tövist az Ö szent koronájából.

Olvassam el sokszor és tanulmányozzam
Kempis: Krisztus követése II. könyvének 12.
fejezetét. Szebbet, klasszikusabbat e tárgyról
még nem irtak.

Elmélkedjem át sokszor a kereszt elő
nyös tulajdonságait, mert a keresztet
önmagáért szeretni nem lehet.

E gondolatok egyikével-másikával
nyomban fojtsam el a türelmetlenség
sziporkáit. Igyekezzem előbb készsége
sen. aztán - amennyire tudok - öröm-
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mel türni, Krisztusra tekintve és a ke
reszt mérhetetlen hasznára.

Indítóok: ..Igy tehát mindent elviselek
a választottakért. hogy ők is elnyerjék
a Krisztus Jézusban levő üdvösséget a
mennyei dicsőséggel együtt. Igaz ez a
beszéd: Ha meghalunk vele. élni is 10
gunk vele." (II Tim. 2, 10. 11.)

... EMGEDEU4ISStG

Ez a gyakorlat igen alkalmas arra, hogy
életünket, munkáinkat a hit szellemével
itassuk át és felette értékessé tegyük.
Hiszen az engedelmességgel illeszkedünk
leginkább és legkönnyebben bele az Isten
től számunkra tervezett keretbe és leg
pontosabban alkalmazkodunk szent aka
ratához, ami a tökéletesség örök normája.

..Az én eledelem az. hogy annak aka
ratát cselekedjem. aki engem küldött."
(Jn. 4, 34.) Amint a szervezetembe fel
szívódó táplálék, fejemben segít gondol
kozní, szememben lát, fülemben hall, ke
zemben-Iábamban dolgozik, úgy kellene,
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hogy bennem az engedelmesség is lásson,
halljon, érzékeljen. tegyen-vegyen. Enge
delmeskedni annyi, mint Isten akaratát
teljesíteni!

Jelige: "Mi Atyánk. legyen meg a te
akaratod!" (Ml 5, 10.) "Uram. mit
akarsz. hogy cselekedjem?" (Ap. csel.
5,6.) "Aki titeket hallgat, engem hallgat:'
(Lk. 10, 16.)

GYAKORLATOK

Gondolatban: Cselekvés előtt idézzem
emlékezetembe az előbbi jeligék vala
melyikét s ezzel ébresszem fel a hit szel
lemét aziránt, hogy minden engedelmes
ségből végzett munkámban Isten akaratát
cselekszem.

Szavakban: Nem ítélem meg, nem kriti
zálom Istentől rendelt bírámat; elöljáró
mal Lehetőlegmindíg az elöljár6val tar
tok, j61 értelmezve, védve rendeletét. el
járását.

Cselekvésben: A megbízást, parancsot,
sőt az elöljár6 ellesett szándékát és
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kívánságát is hüen, lelki örömmel telje
sítem, mint aki valójában Istennek enge
delmeskedik és szolgál.

Indít60k: "Ugyanazt az érzést ápoljá
tok magatokban, amely Jézus Krisztus
ban is megvolt, aki, midőn lsten alakjá
ban volt ... megalázta magát, engeclelmes
lett a halálig, éspedig a halálig a kereszt
fán," (Fil. 2, 5-8.)

6. KIS Öl4MlGTAGADÁSOK

A kis önmegtagadásoknak az a célja.
hogy az akaraterőt edzzék, s hogy el
hárítsák, leküzdjék a tökéletességnek, az
isteni és felebaráti szeretetnek akadályait.

A Lelkigyakorlatos könyv nyiltan ki
mondja, hogy mindenki annyira halad a
lelki dolgokban. amennyire felszabadul
az önszeretettöl, önakarattól és önzéstöl.
Jézus is hirdeti: "Ha valaki utánam akar
jönni, tagadja meg magát, vegye fel ke
resztjét és kövessen engem" (Mt. 16, 24.)

Jelige: "Mindent érted, Jézus szent
séges Sziuel" "Érted, Jézusom, csak a
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legjobb elégséges." ..Mindent Jézusért, a
lelkekért, azok üdvösségéért!"

GYAKORLATOK

A nap különböző szakaiban, s a teen
dők előtt felújítom a feltételt. hogy ma
egészen Jézusé akarok lenni és semmi
áldozatot sem tagadok meg tőle. A társas
élet. környezetünk, teendőink bőven nyuj
tanak az áldozathoz alkalmat és anyagot.

Az önmegtagadásnak legdúsabb termő
földje a szabályokhoz hű. harmónikus.
szimmetrikus közös élet.

PI. ha pontosan, előírt időben fel
kelünk és lefekszünk. Amit teszünk, még
a kicsinységeket is, becsülettel. jól, töké
letesen tesszük. Az órákat pontosan meg
kezdjük, alatta kitartóan foglalkozunk. s
pontosan befejezzük. Szüntelen ügyelünk
érzékeinkre. fékentart juk azokat.

Különösen szemiinket. Ne egerésszünk
vele az utcán, ne nézégessünk a tükörbe,
ne lessünk ki az ablakon, ne bámuljuk
a kirakatokat. ne figyelgessük, ki megy
az utcán, a villamoson. kinek milyen a
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ruhája stb. Főleg a templomban kell na
gyon ügyelnünk a szemek szerénységére.
- Ne olvassuk el azonnal az érdekesnek
igérkező leveleket, ujságokat. Tegyük
félre kissé, míg lehűl kiváncsiságunk.

Nyelvünket fékentart juk, ha egy-egy
hallgatási órát szabunk olykor magunkra.
Fontos ok nélkül ne beszéljünk, főleg ne
a templomban, kápolnában, folyosókon,
az étteremben, szentáldozás előtt és az
esti ima után.

lnyünket megtagadjuk, ha mértéklete
sek vagyunk s itt-ott egy-egy kedvenc
falatot észrevétlenül megvonunk magunk
tól. Az időnkint gyakorolt bőjt mind szer
vezetünkre, mind lelki életünkre előnyős.
de az állandó bőjt, főkép fejlődő korban,
igen ártalmas.

A tapintás érzékét megtagadjuk, ha
békén tűrjük a hideget-meleget. A ked
vezőtlen időjárás miatt ne panaszkod
junk. Ne keressük az ülésben, fekvésben
a legkényelmesebbet. Ne támaszkodjunk
olykor a támlához.

Mindent egybefoglalva: igyekezzünk
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kis áldozatokkal fokozni akaraterönket,
Jézusnak, a megfeszítettnek tetszeni s
neki örömet szerezni.

Jelil1e: XI. Pius pápa a nála tisztelgö
és beszámoló egyháznagyok elött azt
szokta mondogatni: "Semper plus et
meliusl" - "Mindil1 többet és jobbait"

Indítóok: "Ha Krisztussal el1yütt szen
vedünk, vele el1yíitt mel1 is dicsőülünk."
(V. ö. Róm. 8, 17.) "Én az Úr Jézus
jel1Yeit (sfil1máit) viselem testemen."
(Gal. 6, 17.)

" -.so ÖSSZESZIDmStG

P. Croiset szerint a belső összeszedett
ség az egész lelkiéletnek fundamentuma.
Nélküle az isteni kegyelmek csak ho
mokra rajzolt alakok, porba írt betük,
"A szélvészben, löldrenl1ésben nincs az
Úr." (III Kir. 19, 11.) A mi szórakozott,
külsöségekben szétfolyó, imátlan. elége
detlen életünknek föképen az összesze
dettség hiánya az oka és forrása.

Jelil1e: "Közelebb hozzád, Istenem!"
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GYAKOltLATOK

Minden ima előtt Isten jelenlétébe he
lyezkedem. Hogyan? úgy, ahogy kinek
kinek inkább sikerül. Pl. elgondolom.
hogy amint a hal a vízben. egész lényem
úgy van elmerülve Istenben. Vagy, amint
az eleven szentségház, hordozom szivem
ben Istent. Mások a megnyílt égre szerét
nek nézni és Szent István vértanúhoz
hasonlóan az Úr Jézust szemlélni az Atya
jobbján. (Ap. csel. 7, 55.) Jó szolgálatot
tehet egy-egy szentkép is. A napi munka
egyes változatai előtt is ugyanezt gyako
rolhatom, s teendőimet szép csendben.
rendben. nyugodtan végzem. Csak kö/
csönzöm magam a munkának, ura mara
dok annak és nem válok rabszolgájává.
Bár gondosan és körültekintően kell dol
gainkat végeznünk, de óvakodnunk kell,
nehogy annyira lefoglaljanak, szétszór
janak bennünket. hogy kizökkentsenek
és terméketienné tegyenek az imaéletben.

Gyakoroljuk a hallgatást. Tegyük fel.
hogy délelőtt és délután néhány órán
keresztül csakis akkor beszélünk. ha köte-
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lességből kell vagy tapintatlanság nélkül
el nem kerülhetjük. Felindultságban . is
mételgessük a felvett jeligét vagy más
alkalmas röpimát. Ezzel nyomjuk el a
kitörő szót s maradjunk nyugodtak. Ne
engedjünk be semmit lelkünk kűszöbén,

ami megzavarhatná belül a csendet. Terel
jük nyomban és erélyesen közömbös dol
gokra gondolatainkat. Még testileg is
kerüljünk minden szenvedélyes sietést.

Indítóok: E gyakorlattal nyerem el a
Szentlélek igen értékes ajándékát: a bé
két, amelyről azt mondja az Apostol,
hogy: ..Meghalad minden értelmet, meg
őrzí sziueteket, elméteket Krtsztus Jézus
ban/ff (Fil. 4,7.) Nagy kincs az ilyen béke!

7. BELSO EGnSOús ISTIMMB.

A lelkiismeretvizsgálás pozitiv tárgyai
közé tartozhatik az Istennel való mind
belsőbb egyesülés gyakorlata is. Istennel
főkép az íma és a három isteni erény
gyakorlata egyesít.

Jelige: ..Mindenkor kell imádkozni!"
(Lk. 18. 1.)
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GYAlCOIlATOK

Nehogy napi lelkigyakorlataink lassan
kint üres, tartalomnélkülí formákká vál
janak, jó azokat időnkint részletes lelki
ismeretvizsgálás tárgyává tenni és ezzel
újra éleszteni, lelfrissíteni. A következő
három pontot tüzhetjük itt ki, egyenkint,
vizsgálat tárgyává.

1. összeszedettség ima előtt. Szeretet
tel, bizalommal helyezem-e magam Isten
jelenlétébe minden, még a rövidebb ima
előtt is?

2. Milyen a külső és belső magatartá
som Istennel szemben? Kerülöm-e a szán
dékos szórakozást? A bizalom, gyermeki
szeretet és alázatosság hangulatában tar
tom-e állandóan magamat? Imáímba, el
mélkedéseimbe bele-beleszövök-e meleg,
tartalmas beszélgetést Istennel és a sze
replő főbb személyekkel? Szent Ignác azt
ajánlja, hogy úgy beszélgessek Istennel,
mint a szolga urával, barát a barátjával,
beteg az orvossal. gyermek az apjával,
stb.
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A zsolozsma és rózsafúzér végzésében ezek
a gondolatok segithetnek: al nem vesztek
semmit, mert mig imádkozom, Isten törődik
dolgaimmal, gondjaimmal bl Oldalam mellett
áll őrangyalom. de a gonoszlélek is. Egyik
áhitatos felbuzdulásaimat jegyzi, a másik
tiszteletlenségeimet. cl A Gloria Patri-nál
fejemet kissé meghajtom. Ébresszek ilyen
kor készséget, hogy Istenért, hitemért, akár
a hóhér bárdja alá is hajtom nyakamat.

3. Helyes szándék az imában: Imáim
ban az a szándék vezet-e, holly velük
Istent dicsőitsem,Neki örömet szerezzek?
Azért imádkozom-e, holly az ima sellít
séllévelmegjavulhassak,azistenierények
ben gyarapodjam s átitassam velük egész
életemet? Szívem hátterében állandóan
élnek-e e motívumok? Vagy imáimban
csak a magam vigasztalását keresem?

Indítóok: "Mindenkor imádkozni kell
és abba bele nem fáradni." (Lk. 18, 1.)
A Miatyánk szelleme hassa át és éltesse
minden lelkillyakorlatomat.
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L lW'I CSB.IKEDETIDO( JO B.vtGúsE

Igen kitűnő, életbevágó gyakorlat.
Valóraváltása e nagyszerű jeligének:
"Age, quod agis!" - "Tedd, amit teszel!"
Vagyis: tedd azt tökéletesen, egészen,
vidám szívvel, a jó Istenért.

Jelige: "Tibil" - ,.Neked! Veled!" "Ita
Pater!" - "Igen. Atyám!" "Mindent
lsten nagyobb dicsőségére!"

GYAKORLATOK

Napi teendőim előtt - legyen az ima,
hivatási teendő, szellemi vagy testi mun
ka - örömteli pillantást vetek Istenre.
felajánlom azt Jézus szeatséges Szívének
nagy szándékaira s e szellemtől áthatva
jól végzem azt. Azért akarjam jól végezni
ezt vagy azt. - jól imádkozni, jól dol
gozni. - mert Istennek így tetszik, mert
Jézusnak becsületére válik, mert az ő
Szívét vigasztalja, engeszteli.

úgy is elképzelhetem, hogy amit te
szek. azt Jézus és Mária is velem végzik.
példát adva számomra, hogy utánozzam
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öket. Külön megfigyelés tárgyává tehe
tem a j ószándékot is. Ép-e? Cselekede
tem kezdetén ki is fejezhetem: ..Ne
nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te
nevednek ad] dicsőséget!" (113. zs. 1.)
A jószándék ugyan soká eltarthat, 
míg csak vissza nem vonjuk ellenkező
cselekedettel - de felújítva hatékonyabb.

Indítóok: Az ..age, quod agis", ..tedd,
amit tész" hü megvalósítása a legegysze
rűbb, legbiztosabb s leggyorsabb út a
magas tökéletességre.

t. I.BJ(J OROM

A kishitűségre, bizalmatlanságra haj
lamos lelkekre rendkívül fontos gyakor
lat ez. Különösen az ilyenek indítsák
fel a napirend egyes gyakorlatai elött
a lelkiörömet: ..Örvendez az én szioem
megvált6 Istenem 'elett:' (Lk. 1, 47.)

Minden alkalmat ki kell aknázni a
lelkiörömre. Hiszen minden dolognak két
oldala van: egyik derűs, másik borús.
Mi irányítsuk figyelmünket a dolgok
derűs oldalára. Az év bizonyos szaká-



ban, főleg karácsony és húsvét nyolcada
alatt, mindenkinek ezt a gyakorlatot
kellene végeznie. Kellemes intermezzo ez
és nagyon üdvös. Némely melanchólikus
temperamentumnak meg éppen szükséges
is, hogya borút, természetének ezt a
gyengeségét, hiányosságát elűzze és az
állandó öröminditással ostromolja és
kivédje.

Ha jól végezzük, az örömről folytatott
pozitiv vizsgálat csodálatos szépen ősz
szeesik az isteni erények gyakorlatával.
Ugyanis az öröm a hármas isteni erény
visszaverődése, ragyogása a keresztény
lélekben. Itt természetesen nem a vilá
gias, kicsapongó örömet értjük, hanem
Isten gyermekeinek örömét. Ez a hitből
táplálkozik. örülünk, mert hiszünk a
szerető Istenben, aki oly bőségesen
árasztja ránk természetes és természet
feletti javait. Ezt az örömet növeli a
keresztény remény, amely minden körül
mények között számít Istenre és gyer
mekded odaadással, ráhagyatkozással
dobja magát Isten gondviselő karjaiba.
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Derűs lélekkel hangoztatja: "Mindent
meg tudok tenni abban. aki nekem erőt
ad." (Fil. 4, 13.) - S a lelki öröm Isten
ből születik. aki maga a szeretet s a vele
érintkezőket ezereieire gyullasztja. 
Hiszen mi más a szeretet, mint öröm és
tetszés? Ha szeretünk, örülünk és tetszik
nekünk, hogy szerethetünk. jót tehetünk
s ezzel Isten dicsőségét valamikép elő
mozdithatjuk. Isten oly végtelenül jó és
szép S én ne szeressem, ne örvendezzem
benne?

Elgondolhatom. hogy az űdvözitő oly
közel van hozzám. Mint misztikus testé
nek tagja, egy vagyok vele. Szeretetben
össze vagyok forrvaminden kegyelemben
élő lélekkel. testvéreim lelkével. Mily dús
forrása ez az örömnek l

Az igazi öröm tehát a hitnek. remény
nek. szerétetnek hajtása. virága. A hitből
ered, az izmos remény hordozza, a sze
retet érleli meg gyümölcseit. Az ilyen
öröm a valódi öröm.

Jelige: "örüljetek az Úrban. mindig
mondom. örllljetek!" (Fil. 4, 4.) "Regina
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coeli laetare. Alleluia!" - ..Orüli szép
Szúz. Alleluial"

GTAlOIILAIOK

A borús hangulat elűzése a jelige gya
kori ismétlése által.

Indítóok: A fentiekben már meg van
adva.

to. ISTIM JELEMLtIbIM JÁÚs

Szent Pál igéje, hogy "az igaz a hitből
él" (v. ö. Zsid. 10, 38.), e gyakorlattal
ölt testet s válik cselekedetté és igazság
gá. Hiszen nem képzelet játéka, hanem
valóság, hogya végtelen isteni lényeg
mindent betölt jelenlétével. "Benne élünk,
mozgunk és vagyunk." (Ap. csel. 17, 28.)
Ez maga a teljes boldogttö tény. E tu
datnak második természetünkké kellene
válnia, s mi mégis oly ritkán gondolunk
Isten jelenlétére. A pozitiv részleges
lelkiismeretvizsgálattal eröitetés nélkül
lelkünk elé állithatjuk a tudatát annak.
hogy Isten velünk van s szeretettel, mo-
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solyogva tekint ránk. És semmi sem lehet
természetesebb, mint hogy viszont mi is
szeretettel pillantsunk fel hozzá. .Jste
nem, mindenem!" "Isten az én szerel
memJ" "Szeretni akarlak téged, én igazi
életem!" "Ó, hogy ily későn ismertelek
meg téged, oly magasztos szépség!"
(Szent Agoston.)

Számtalan körülmény nyujthat alkal
mat, hogy Isten mindenüttjelenlevőségére
gondoljak. Hiszen minden létezőben ő
van jelen, ő müködik és az ő teremtő,
fenntartó ereje nélkül minden nyomban
a semmiségbe hullanék vissza. Ott van
ő az égben, a földön, csillagban. virág
ban. Nemcsak hirdeti minden dicsöségét,
hanem ő maga beszél belőlük. "Ami
láthatatlan benne, örök ereje, valamint
Istensége észlelheló a világ teremtése
óta." (Róm. I. 20.)

Jelige: "Emánuel!" "Velünk az lsten!"

GYAKORLATOK

Minden - föleg hosszabb - ima előtt
Isten jelenlétébe helyezem magam, bogy
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felkészül jek az imára. Készület nélkül
imába kezdeni az Irás szerint annyi, mint
Istent kísérteni. ..Ima előtt készítsd el
lelkedet és ne légy mint az ember. ki
kisérti az Istent." (Jézus S. f. 18, 23.)

Napjában többször, óránkint, vagy 
ami már különös kegyelem, ha tehetem
- félóránkint összeszedem magamat. Fel
tekintek Istenre, neki ajánlva teendöimet.
Óraütéskor, munkakezdéskor, foglalko
zásváltoztatáskor s valahányszor meg
erőltetés nélkül tehetem, gyakoroihatom
ezt. ..Neked. Uramt" ..trted. Uram!"
..Mindent Teérted!" ..Dicsőség Isten
nek!" ..Hogy neked örömet szerezzek,
Jézusoml"

Kihasználom az úgynevezett veszendő
pillanatokat és kitöltöm lelkemből ön
kénytelenül és könnyedén fakadó fohász
imákkal (röpimák). Igyekszem mindent
megszentelní Istenre irányuló gondolat
tal. Ébredjek Isten képével, s ha kime
gyek szobámból vagy oda visszatérek,
gondoljak Istenre, ki szeretettel szemlél
engem. Még a levegőben is, mintha Is-
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tenbe mennék bele. (Szent Pál gondolata;
Ap. csel. 17, 28.) örüljek Istennek.
A természetben minden: a napfény, a
szellő, az esö, virág, tűz, víz, madárdal
alkalom, hogy Istennel belsö szót vált
sak, vele társalogjak. Hiszen ö is beszél
hozzám ezekben és állandóan dolgozik
bennük örömömre.

E gyakorlatok megtanítanak arra, hogy
szinte állandóan imádkozzunk és min
dent imává magasztosítsunk. Nagyon cél
szerű gyakorlat ez a nagyon elfoglalt
embereknek, akiknek nincs idejük hosz
szabb imaformákra. Szent Ignác is ezt
ajánlotta a tanulmányok végzésére kül
dött fiatal rendtagoknaki "Minthogy az
ilyenek, tekintettel sok teendöjükre, hosz
szú imákra nem rendelkeznek idővel, a
rendes lelki teendökön kívül (napi szent
mise, összesen egy órát kitevö ima, heti
gyónás és áldozás) gyakorolják magukat
abban, hogy mindenben megtalálják Is
tent. Igya másokkal való érintkezésben,
jártukban-keltükben, látásban, ízlésben,
hallgatásban, gondolkodásban s általa-
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ban véve mindenben, amit csak tesznek.
Mert hiszen igaz az, hogy az isteni Fel
ség mindezekben lényegével és műkődé

sével jelen VaD. Azonkívül gyakorolhat
ják magukat abban, hogy Istennek, a mi
Urunknak felajánlják munkáikat, fára
dalmaikat, amennyiben egyben meggon
dolják, hogy ök ezeket Isten szeretetéből
vállalják magukra. Miért is ezekben nem
tekintenek a saját hajlamaikra, hanem
csupán arra. hogy az isteni Felséget oly
jól szolgálják, ahogy csak bírják s hogy
segítségükre siessenek azoknak a lelkek
nek. akikért Urunk élt és halált szen
vedett....

Indítóok: az előzőekben böven adva
van.

u. SDRElIT 'bUS IÚMT

A Jézus Szive-áhítat egyik gyakorlata
ez. Abban áll. hogy gyakran felindítjuk
magunkban a szeretet belső indulatait.

Jelite: ..Jézusom Szlue, eiét vagy te
nekemJ" ..Elég nekem a te szerelmedl"
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..Mindent érted, Jézus szentséges Sziue!"
..Mit ne tenne meg az ember Jézusért?"

GYAKOIlLATOK

Gondolatban és érzelemben: Jóleső
tetszés Jézus fennkölt személye iránt.
Örvendező felpillantás Jézus Szívére, e
Szív gazdagságára, kincseire.

Szavak: úgy beszélek embertársaim
mal, mint Jézussal.

Cselekedetek: Felhasználok minden al
kalmat, hogy szeretett űdvözítőm Szívé
ért áldozatot hozhassak. Ha valami kelle
metlenség ér: szó, parancs, hangulat, így
szólok: ..Jézusom Szioe, most érted hall
gatok!" ..trted megteszeml" ..trted észre
se vétetem. hogy nekem ez vagy az kel
lemetlen." Folyton kérdem: ..Mit tehet
nék még többet Jézus Szívéért?" ..Semper
plus et meliusl" ..Mindíg többet és job
bat!" ..Jézus Szive megéri!" ..Restelném.
ha jobb dolgom lenne. mint neki volt."

Ha valami keresztet, áldozatot jelent
számomra, azt átkarolom, sőt keresem,
szeretem, mert akkor ott és abban va-
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gyok: "ahol az én isteni Mesterem" (az
alázatosság harmadik foka). Szorongas
son állandóan a kérdés: "nem az, hogy
mit kell, hanem hogy mit szabad még
tennem Jézusért?"

Az ilyen lélek szereti a keresztet az
imában, munkában, mások terhének tü
relmes hordozásában, szereti az önmeg
tagadás keresztjét, sőt saját nyomorú
ságának, gyarlóságának, tökéletlenségé
nek keresztjét is. Mindebben Jézus ke
resztjét látja. ..Krisztussal együtt ke
resztre szegeziettem:" (Gal. 2, 19.)

Inditóok: Az igazán szerető szívre az
elmondottakon kívül egyéb felesleges.

,2. BUSó IWTSÁG ISTDlHEL

Ezt a szellemet kell magában ápolnia
minden tökéletességre törekvő egyénnek,
főleg szerzetesnek. Alkotó elemei, gya
korlatai a következők:

(jruendező odaadás: Csodálatos, de
igaz, hogy Isten barátságára méltat ben
nünket, ha elfogadjuk azt. A boldog lé
lek, amely erre ráeszmél, meglepetten
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gYÖDyörteli zavarba jön s meleg, baráti.
jegyesi szeretettel fordul viszont lsten
felé. Ujjong a Szentháromságnak. Atyá
nak. Fiúnak. Szentléleknek: 6, ezeretet.
szerétet. szeretetl" Már ébredéskor el
tölti az öröm, hogy Istennel baráti vi
szonyban van s ez a boldogító gondolat
nielengeti szívét naphosszatt. Különös
bensőséggel egyesül a szentmisében Iste
nével: unio sacrificalis- és unio sacra
mentalis-szal: az áldozatot bemutató és
az áldozó egyesülésseI.

Bizalmas érintkezés: A barát szívesen
tartózkodik barátja közelében. Jól érzik
magukat, ha együtt lehetnek és kicserél
hetik szívüket, lelküket. Gondolnak egy
másra. látogatják egymást. Megbeszélik
egymással napi teendőiket. bánatukat.
örömüket. Igy lehetne és kellene együtt
élnünk Istennell Tehetjükl Tegyük megl

Szeretetvágyak: Az igazi szeretet, ha
mély és erős. főleg abban nyilatkozik
meg. hogy adni kíván, magát is kész
odaadni, hogy ezzel szeretettjének örö
met okozzon és tetszését megnyerje. A
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szeretö szív állandóan szent vágyakat
termel ki. Ezeket nevezi Szent Ignác:
"in Domino inElammata desíderla't-nak,
"az úrban kigyulladt, lellobogó vágyak
nak" s a lelki életben nagy jelentöséget
tulajdonít azoknak.

Minden nagy életáldozat, szeretetmű,
amelyet valaki Isten országáért végre
bajtott, amilyenek: a szerzetesi hivatás,
apostoli munkák, lelkesedés és tevékeny
ség a szent missziókért, odaadó szociális
tevékenység, ezekből a lángralobbant sze
retetvágyakből születik. Azért ápoljuk
magunkban mi is a szeretetvágyakat.
Kívánjunk Istennek tetszeni. Törjük a
fejünket azon, hogy mit szabadna, mit
lehetne érte tenni? Hiszen oly találé
kony a szeretet! És az ilyen tervezgeté
seknek egyedül a szent vágyak legyenek
rúgói, nem pedig az amellékgondolat:
"hogyan találbatom meg mellette a sa
ját számításaimat is?" Vagy pedig, hogy
"mit szólnak az emberek?" Az Úr fél
tékeny szeretö s nem tűr meg vetély
társakat.
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tlet- és szenvedésközösség: "A keresz
ten van az én szerelmem:" A Jézusát
igazán szerető lélek szereti a keresztet
Krísztusért, kit a kereszten talál meg.
Szégyenlené. ha neki jobb dolga volna.
mint Krisztusnak s nem akar rózsaágyon
pihenni, mikor isteni Jegyese töviskoro
nára hajtja fejét •.. örvendező szívvel
karolja tehát át a szenvedéseket, kelle
metlenségeket. melyekkel a napi élet
megkínálja, hogy így hasonlóbbá lehes
sen Jézushoz s résztvegyen megváltó
munká jában.

Szilérd bizalom. A nagy szeretet egy
ben teljes odaadás és korlátlan bizalom
is. A belső barátság egészen és feltétle
nül Istenre hagyatkozik. Akkor is, mikor
vihar tombol. a hajócskát a hullám
hányja-veti s Jézus aludni látszik. sőt
még olyankor is, ha mint "rémítő kísér
tet" közelít meg bennünket a háborgó
élettengeren. (V. ő. Mt. 14, 26.) A bizal
mas, örvendező biztonságérzet próbaköve
a szeretetnek. Jézus mindíg tud segíteni,
már pedig Ö az én Barátom. Jegyesem.
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segitségét megígérte I S ha kissé inogni
kezdek, nyomban azt súgja szívemben:
"Miért léltél, kicsinyhitű?" (Mt. 8, 26.)

13. DOLmSStG A &mGúGBEM

Ne szüneteljen a lelkiismeretvizsgálás
a betegségben sem. Ilyenkor is gyakorol
junk helyzetünknek megfelelő könnyü
aktusokat . .. Pl. megnyugvás Isten aka
ratában. Egyesülés a szenvedő Krisztus
sal. Engedelmesség az elöljáróval, orvos
sal, betegápolóval szemben. Épületes
viselkedés mások előtt. Főképen a halá
los ágyon tanúsított magatartás, az akkor
ejtett szavak örök benyomást tesznek.
Fejezzük ki ekkor hálánkat rendünk
iránt, kérjünk bocsánatot rossz példánk
ért, melyet netán adtunk. Beszéljünk
vágyunkról, bizakodó reményünkről,hogy
csakhamar elnyerjük azokat a mérhetet
len kincseket, amelyeket az üdvözítő
számunkra oly drága áron szerzett meg.

Jelige: "Mindent érted. Jézus szeni
séges Szioe!" "Krisztus kinszenoedése,
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erósits meg mgeml" "Elhagyom e világot
és az Atyához megyek!" (Jn. 16, 28.)

GYAKOILATOK

Gondolatban: Órákra. vagy félórákra
felosztva ismételgetem fontolgatva Jézus
hét szavát a kereszten, vagy a Miatyánk
hét kérését. Lélekben gyakrabban végzek
szentséglátogatást vagy lelkiáldozást.
Isten ajándékának tekintem a betegséget.
mert az "val6jában nem kisebb ajánJJék,
mint az egészsé", (Szent Ignác.) Fel
ajánlom betegségemet nagy, szent célok
ért, ügyekért, főleg Jézus Szíve szándé
kaira. Mily kincsesbánya lesz így belőle'

Szavak: Hálás köszönetet mondok min
den szívességért, figyelemért, szolgálatért,
amit velem tesznek. Szívesen fogadom a
látogatókat s kedvesen búcsúzom tőlük.
Haszontalan panaszokkal nem leszek
senki terhére. Elfojtom az elégületlen
séget az orvossal, gyógymóddal, ápoló
val. kiszolgálással szemben. Megmutatom,
hogy a hit szellemében, Isten kezéből
fogadom a betegséget. Igy szolgálhatnak
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a betegek türelmükkel, megadásukkal,
Istennel szemben tanúsított bizalmas rá
hagyatkozásukkal épülésére az egészsé
geseknek.

Cselekedetek: Türelem és engedelmes
ség gyakorlása. Még a betegségben is,
legalább lélekben, igyekszem segíteni má
sokon.

Indítóok: A jól kihasznál t betegség a
legegyenesebb út az égbe'
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HARMADIK ReSZ

A BOMBOCSÁMATRÓL
A lelkiismeretvizsgálással, amelyet

ebben a könyvecskében tárgyaltunk. szo
rosan összefügg a katolikus tan a bűn
bocsánatr61, miért is célszerűnek látjuk,
hogy röviden összegezzük az idevonat
kozó lényeges tudnivalókat.

I. ÁLTALiHOS IRÁHYELVEK
A BOHB<>CSÁHATRÓL

1. Az áteredó bűnt Isten a víz-, vér-,
vagy vágykeresztség által bocsátja meg.
A vérkeresztség alatt a vértanúságot
értjük, amelyet valaki Krisztusért el
szenved. A vágykeresztség voltaképen a
tökéletes szeretet, amely mindíg magá
ban foglalja a talán öntudat alatti vá
gyat mindent meglenni. amit csak Isten
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kíván és igy a keresztséget is felvenni.
ha azt megismerné, vagy arra alkalma
volna.

A felnőtt zsidók és pogányok, ha jó
hiszeműek, a vágykeresztség által üdvö
zülhetnek. A kisdedeknek, ha meghalnak,
csak a víz-, vagy vérkeresztség nyithatja
meg az eget.

2. A személyes bűnöket Isten csakis
akkor bocsátja meg, ha azokat komo
lyan és igazán megbánjuk.

3. Minthogy a bűnbocsátást a kegye
lemnek a lélekbe öntése eszközli, azért
Isten vagy minden halálos bűnt együtt
és egyszerre elenged, vagy pedig egyet
sem bocsát meg. Mert a kegyelem egyet
len halálos bűnnel sem fér össze.

4. Nagyon világos, hogy bocsánatos
bűn bocsánatát sem kaphatja meg az,
akit még halálos bűn terhel.

5. Az is megeshetik, hogy Isten bár
minden halálos bűnt elenged, de nem
bocsátja meg a bocsánatosakat, ha t. i.
azokat nem bántuk meg kellően.

6. Nincs azonban akadálya annak,
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hogy egyik bocsánatos bűn bocsánatát
megkapjuk a nélkül, hogy a többit Isten
elengedné. A bocsánatos vétek ugyanis
nem akadálya a kegyelmi életnek, a
megszentelö malasztot még csak nem is
kisebbíti, fogyasztja, és így a kegyelem
beömlése, fokozódása egyik bűnt eltöröl
heti a többinek elengedése nélkül is.

II. A HALÁLOS IONÖK BOCSÁNATA

1. Megkeresztelt ember halálos bűnök
töl csak a gyónásban szabadulhat. ha
azokat bánatos szívvel, részletesen (ne
mük és számuk szerint) meggyónja és
azoktól feloldozást nyer.

Jézus ezt határozottan kijelentette:
"Amiket megkötöztök (nem oldoztok
fel), meg lesznek kötve mennyben is, és
amiket feloldoztok a földön, fel lesznek
oldozva mennyben ís." (Mt. 18, 18.; v. ö.
Jn. 20, 23.)

A kifelejtett, de megbánt bűnök ugyan
szintén egyben feloldozást nyernek, de
amint eszünkbe jutnak, a legközelebbi
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gyónásban alá kell azokat vetni az Egy
ház kulcshatalmának.

A szentgyónásban elégséges a tökélet
len bánat is. A bánatnak tökéletlenségét
ugyanis a szentség ereje, a feloldozás
pótolja ki.

• TOKámEM I!MAT

Tökéletlen az a bánat, amelynek inditó
oka valami alacsonyabb, minl a tökéleles
(önzetlen) istenszeretet, de magasabb, mint
a természetes motívumok, aminök pl. az
anyagi kár, az egészségnek, vagy becsület
nek elvesztése.

Tökéletlen bánalra indíthatnak tehát a) a
pokoltól való félelem, b) a bűn természet
feletti rútsága. A bűn t. i. roppant igazság
talanság és hálátlanság a jósállos Islen iránt,
és ha a bűn halálos, megfosztja a lelket
legnagyobb díszétől, a megszentelö kegye
lemlől, c) végül a tökéletlen bánat forrása
lehet a tisztilóhely, söt földi csapások is,
ha azokat egyenesen mint Istennek bünte
tését fogjuk fel
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A TOKáETES BÁHAT

2. Gyónáson kívül a halálos bűn bo
csánatát a tökéletes bánattal szerézhet
jük meg. Ennek a tökéletes bánatnak
büntörlő ereje voltaképen, mint a vágy
keresztségnél. a tökéletes ezeretetben
van. A tökéletes szerétet a legnagyobb
hatalom, amely Isten szívére hatni tud.
Mint látjuk, pótolhatja még a legszük
ségesebb szentségeket is, s haladéktala
nul visszahódítja számunkra Isten szívét.
De ebben a tökéletes szeretetben mindíg
megvan az isteni akarattal való össze
forrás vágya és akarata, és így a gyó
nás szándéka is. Hiszen a gyónás Isten
örök elhatározása szerint múlhatatlan
feltétele a vele való kibékülésnek azokra
nézve, akik a keresztség után halálos
bűnbe estek, feltéve mindíg a gyónás
Iehetőségét. A fehér köntöst tehát a
mennyei Atya az ő tékozló fiaira és
leányaira mindíg szolgái, vagyis papjai
által adat ja fel. Aki nem akarná azok
szolgalatat igénybe venni, feltéve, hogy
arra alkalma van, vagy annak szűksé-
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gességét megismerte. annak nincs is tö
kéletes szeretete.

A tökéletes szeretetnek, ha a gyónás
anyagává kiván átalakulni la penitencia
tartás anyaga ugyanis a bánatos bŰD
vallomás). akkor a bánat formáját. szí
nét kell magára öltenie, ami a legköny
nyebb dolog a szeretö szívre, amíkor
tudatára ébred annak, hogy Istenét meg
bántotta.

A TöKáms SIEAlln

A tökéleles szeretet tehát a gyónáson
kívül. egymagában is, mint szeretei, bűntörlő.

Hiszen az Úr Jézus nyillan hirdeti: ..Mindaz,
aki szeret, Istentől születelt" (L Jn. 4, 7.).
t. i. a kegyelmi életre. S amit Magdolnának
mondott Urunk. az mindnyájunkra illik:
..Megbocsáttatott az ö sok bűne, mert nagyon
szeretelt." (Lk. 7. 47.) Indítsuk fel azért
lehető gyakran magunkban a tökéletes sze
retetet, illetőleg a tökéletes bánatot. Minden
este, aztán a szeatségek vétele elölt, de
föleg halálveszély idején, mert ilyenkor. ha
nem gyónhatunk, egyetlen és valóságos lé
lekmentő lehet.
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A TŐKtLmS SURITET GYAKORLATAI

t. A tökéletes szeretetet többféle módon
gyakorolhatjuk. Nevezetesen: Ha gyönyör
ködünk lsten javaiban és örülünk, bogy
lsten van, bogy olyan végtelenül hatalmas,
jó, igazságos, szép és boldog, s annyi szent
és angyal s jámbor hívő legfőbb szereteté
nek tárgya; ha szívböl "hálákat adunk neki
az ó nagy dicsőségéért".

2. Ha jót kívánunk Istennek. Nevezetesen
minél nagyobb dicsőséget. Ezt főleg azáltal
kapja meg az lsten, ha őt minél többen meg
ismerik és szeretik, s hozzá térnek. A Mi
atyánknak egy-egy kérése, mint: "Szentel
tessék meg a Te neved!", "Jöjjön el a Te
országod''', "Legyen meg a Te akaratod!",
mind a tökéletes szeretetnek lehet hordo
zója és kifejezője.

3. Ha bánkódunk és szomorkodunk Isten
nek minden megbántása miatt, mert ez a
végtelen jóval - ami Isten - szöges ellen
tétben van.

4. Ha dolgozunk Isten külső dicsőségének
előmozdításán, ami főleg az apostoli munkák
által történik.

5. Ha engedelmes lélekkel mind hívebben
igyekszünk tiszta szeretetből Istennek min-

86



deo parancsát és kiváoságát betölteni, "Ha
valaki szeret eogem. beszédemet megtartja"
(Jo. 14. 23.). mondia az Úr.

III.' BOCSÁNATOS BONÖK
BOCSÁNATA

A bocsánatos bűnök bocsánatát a
gyónáson kívül. a gyónásban és egyéb
szentségek által is megnyerhetjük. Ve
gyük sorra mind a három lehetőséget.

A) A GYÓMÁSOM KIVOL

Hogy a bocsánatos bűnöket lsten gyó
nás nélkül is megbocsátja, ezt már a
kisebb bünök elnevezése is mutatja. A
kisebb bűnöket ugyanis. vagyis azokat,
amelyeknek anyaga csekély, avagy ame
lyeket nem tökéletes beleegyezéssei
követhetünk el, az Egyház köznyelvén
"bocsánatosaknak" nevezzük. Nem azért,
mert ezek megbocsathatók. Ebben a bo
csánatos és halálos bűnök között nincs
kűlönbség. Hanem azért, mert a bocsá
natos bűnök szükségképen bocsánatot
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nyernek, ha elóbb nem, ám a halál pil
lanatában.

De maga a trienti szent zsinat is hatá
rozottan tanítja, hogy "a bocsánatos
bűnök kíengesztelését a gyónáson kívül
sok orvossággal lehet kieszkőzölni".
[Sess, XIV. c. 5.)

Nevezetesen megkapjuk a bocsánatos
bűnök bocsánatát,

1. oly cselekedetek által, amelyekben
a bánat ugyan valamiképen megvan. de
nem jut forma szerint kifejezésre. Ez
az eset forog fenn, ha:

al bocsánatot kérünk Istentöl bűneinkért,
b) jófeltételt indítunk, hogy Istent többé

nem akarjuk megbántani,
c) oly erénygyakorlatot végzünk, amely

éppen ellentéte az elkövetell bocsánalos
bűnnek. Pl. böjtöt tartunk, mert mérlékle
lenek voltunk,

dl ha oly jót cselekszünk, amely ugyan
nem ellentéte a bocsánatos bűnünknek, de
amelyet mi éppen azért hajtunk végre. hogy
a bocsánatos bününket kiengeszteljük. Pl.
imádkozunk, vagy alamizsnát adunk, hogy
a hazugságunkat Isten megbocsássa,
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e) ha bünbánatos hangulatban használjuk
a szentelményeket, pl. a szenteltvizet, ham
vazást stb. s gyakoroljuk az irgalmasság
cselekedeteit, amelyek manap föleg olyan
aktuálisak.

2. Megkaphatjuk aztán a bocsánatos
bűnök bocsánatát a tökéletlen bánat által
is, ha az csakugyan hatékonyan ellen
tétbe helyezkedik a bocsánatos bűnünk

kel. Ilyen lehet a bánat, amelyre a purga
tórium félelme, vagy a bűn természet
feletti rútsága adja a motivumot. Mig
ellenben a pokol félelme nem zárja ki
még magában véve a bocsánatos bűnök
höz való ragaszkodást. Hiszen a bocsá
natos bűn nem dönt a pokolba.

3. Végül a tökéletes bánat is megsze
rezheti minden bűnnek és igy annál is
inkább a bocsánatosnak a bocsánatát.
Amde a tökéletes bánat a bocsánatos bűn
bocsánatához sohasem szűkséges. Viszont
minden tökéletes bánat a bocsánatos bűn
bocsánatára nem is elégséges. Ha pl.
valaki annyira bánja Isten iránti szerétet
ből bűneit, hogy készebb meghalni, mint
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ót súlyos bűnnel megbántani, ezzel meg
nyeri ugyan nyomban halálos bűneinek
elengedését, de nem a bocsánatos bűnökét.
Ellenben, ha valaki annyira bánja lsten
nek szeretetéből bűneit. hogy készebb
meghalni, vagy akármit elszenvedni,
mint Istent bármily bűnnel. még a leg
kisebbel 'is, megsérteni, azonnal minden
bűnétól megszabadulhat. Sót lehet a sze
retet és az ebből forrásozó bánat oly
nagyfokú. oly intenzív. hogy Istentől a
bűnökkel együtt még az összes büntetések
elengedését is megnyeri.

8) Á GYOMAS8A"

A bocsánatos bűnök bocsánatát a gyó
násban is megnyerhetjük, habár nincs
semmiféle isteni vagy általános egyházi
törvény, amely a bocsánatos bűnök meg
gyónását elrendelné, követelné.

Hogy Isten a bocsánatos bűnöket a
gyónás által elengedje, szűkséges a ki
leiezett, lorma szerinii bánat a bocsá
natos bűnök felett. Ennek a bánatnak is
mindenekfelettinek kell lennie, vagyis
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nagyobbnak, mint aminőt mulandó szen
vedés vagy veszteség okozna.

Hogya gyónásban miért szükséges fel
tétlenül a kifejezett forma szerinti bánat,
annak oka, mert a bánat a penitencia
szentségének éppen úgy az anyagához
tartozik, mint ahogy a víz anyaga a
keresztségnek.

Senki sem kötelez ugyan minket, ha
csupán csak bocsánatos búneink vannak,
hogy azokat meggyónjuk, de ha már egy
szer gyónunk, akkor a szeatséghez meg
felelő anyagot kell szolgáltatnunk, mert
különben a szeatséget semmiségnek s ma
gunkat, sőt a gyóntatót is szentségtörés
veszedelmének tesszük ki. Hiszen ő is
köteles a szeatségnek lehetőleg biztosan
érvényes kiszolgáltatásáról gondoskodni
és arra törekedni.

A PfMITEMClATARTÁS SZEMTstGbtEK
AMVAGA

A penitencia szentségének anyagát szolgál
tathatják a halálos bűnökön kívül (amelyek
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.szükséges anyaga a gyónásnak), mint elég
séges anyag:

a) a bocsánatos bűnök, amelyeket még nem
gyóntunk meg;

b] a már egyszer, vagy többször is meg·
gyónt s feloldozott halálos vagy bocsánatos
bűnök.

Ellenben nem elégséges anyaga a gyónás·
nak az ú. n. tökéletlenségek.

Tökéletlenségek azok a kevésbbé helyes
cselekedetek, amelyeket igazi beleegyezés
nélkül követtünk el, pl. a szándéktalan szöra
kozások az imában, vagy pedig oly cselekede
tek, amelyek nem valamely paranccsal, hanem
csupán valamely tanáccsal állanak szemben,
pl. a sugalmak elhanyagolása. kisebb jó vá·
lasztása nagyobb helyett. Tökéletlenség több
nyire a bűn alatt nem kötelező szabályok
átlépése, sőt bűn is lehet, ha a szabálysértés
- amint lenni szokott - rendetlen indulat
ból történik.

Habár a tökéletlenségek nem nyujtanak
elégséges anyagót a szentség érvényes ki
szolgáltatására, de azért az elégséges anyag
mellett a gyónásba foglalhatók, hogya lelki
vezetés célját szolgálják.

Ha tehát az utolsó gyónástól fogva nincs
elég anyagunk a feloldozáshoz, nyúljunk
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vissza a multba és adjunk előző életünkből
valami anyagot, felsorolva egyet-kettőt a már
meggyónt halálos vagy bocsánatos bűnökből.

Tehetjük ezt már meglehetős általánosságban
is. pl. "vádolom magamat a multban elköve
tett és már meggyónt bűnökről, amelyeket a
felebaráti szeretet, tisztaság, engedelmesség
vagy a fogadalmi erények dolgában elkövet
tem", A fő az, hogy minden gyónásban tss
alább egy igazán megbánt bűn szerepellen.
Sőt, amikor csak bocsánatos bűnöket gyó
nunk, elég az is, ha azt bánj uk, hogy azokat
oly gyakran követtük el, vagy pedig ha csu
pán egyik vagy másik bocsánatos bűn durvább,
szándékosabb esete felett indítunk bánatot.
Igyekezzünk a gyónás előtt oly általános
bánatot indítani, amely minden, az így be
foglalt bűnre is kiterjedjen,

Cl '" TOBBI SZEMTStGBfM

A keresztségen és penitenciatartáson
kivül (gyónás) még két szeritség van,
amelyeket Isten a bünbocsánatra is ren
delt. Ilyen bizonyára az Oltáriszentség,
a szentáldozás, amelyről a trienti szenl
zsinat határozottan tanítja, hogy "az TJr
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szándéka szerint azért is kell vennünk,
hogy általa a napi hibáinkt61 (a bocsána
tos bűnöktöl) megszabaduljunk". [Sess.
13, e. a)

Az utolsókenetról pedig maga a Szent
irás tanítja, hogy általa a beteg, "ha
bűnökben van, megbocsáttatnak nekí",
(Jak. 5, 15.)

Hogya többi szentség, t. i. a bérmálás.
egyházirend és a házasság eszközli-e
mellékesen a bocsánatos bűnök eltörlését
is, csak valószínű, de nem bizonyos.

Ámde minö lelki felkészültség, disz
pozíció kell ahhoz, hogya lfyónáson kívül,
a többi szentség által a bocsánatos bűnök
elengedését melfkapjuk? Tekintve a szent
ségek óriási, isteni erejét, bizonnyal a mi
részünkről a legkevesebb is elég, hogy il

bocsánatos bűnök elengedését a szentsé
lfekben megnyerjük. Az erkölcstani tudó
sok véleménye szerint 8zentsétekben elég
séges a bocsánatra, ha a bocsánatos bű
nökhöz nem rataszkoáunk. sőt azok ne
künk nem tetszenek, habár ez a nem-



tetszés nem is jut nyiltan kifejezésre, sőt
talán arra nem is gondolunk.

Bizonnyal sok vigasztaló is van az el
mondottakban a tökéletességre komolyan
törekvő egyénekre nézve. Mert ha hulla
nak is lelkükre a hibáknak és a bocsá
natos bűnöknek hópelyhei, de ha a szív
úgy általában tüzes a buzgalomtől. le is
olvadnak hamarosan- ~ róla azok a hó
pelyhek. Hiszen Isten számos, csaknem
számtalan módot adott, hogy állandóan
ragyogó lelki tisztaságban éljünk.

Az elmondottakból ugyan nyilvánvaló,
hogya gyónáshoz a bánat szempontjából
aránylag a legtöbb felkészültség kell.
hogya bocsánatos bűnöktől szabaduljunk.
Ez már a gyónás természetéből követ
kezik. De igen tévedne az, aki e miatt a
gyakori gyónást mellőzné. Ami ugyan
magát a bünbocsánatot illeti, a gyónás
nem szükséges, És ha nem volna alkal
munk gyakran gyónni, ne legyen akadálya
a ritkább gyónás a napi szentáldozásnak.
De ha jó alkalmunk van a gyakori. heti
gyónásra, a világ kincséért se mellözzük

95



azt el azon a címen, hogy a bűnbocsánatot
más, sőt könnyebb utakon is megszeréz
hetjük. Legyen! De a gyakori szentgyónás
nak a bűnbocsánaton kívül más meg
becsülhetetlen elönyei is vannak.

\A gyónás ugyanis:
al a kilejC!Zelt bánat és erösfotadás útján

legradikálisabban mety neki a biínnek és a
gyökerének is,

b] növeli, mint valamennyi szentség, a meg·
szentelő malasztot,

cl segitő malasztokat eszközöl, hogy a
jövöben is állhatatosak maradjunk,

dl büntetéseinket lényegesen törleszti, ló
leg a felkapott elégtétel által,

el nagy lelki békét és biztonságot ad,
fl alkalmat nyujt, hogy lelkivezetésben is

részesüljünk.
Végül még egy megjegyzést. Felelet

legyen ez arra a kérdésre, vajjon elé~
sé~es-e az érvényes gyónásra a teljesen
általános búnvallomás?

Ha még vannak halálos bűnök, amelye
ket nem gyóntunk meg vagy nem vallot
tunk be nemük és szám szerint, Krisztus
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törvénye követeli. hogy azokat részletesen
megvalljuk.

Ettől csak akkor lehet eltekinteni, ha
a részletes gyónás lehetetlen. Ilyen eset
foroghat fenn, amikor halálveszély sür
gősen fenyeget, pl. betegségben, háború
ban az ütközet előtt. De ilyenkor is fenn
marad a kötelesség, hogy később, ha lesz
módunk, a már igy megbocsátott bűnöket
nemük és számuk szerint vessük alá az
Egyház kulcshatalmának.

A már meggyónt és leloldozott halálos
és bocsánatos bűnöket illetőleg a felelet
nem egyhangú az erkölcstani Iróknál.

Méltán állíthatjuk, hogy a teljesen ál
talános bűnvallomás; amikor szükséges
anyag nem forog fenn, - tehát ha csakis
bocsánatos vagy már meggyónt halálos
bűnökről van szó, elegendő. hogy érvé
nyes feloldozást nyerjünk. Elég tehát ily
esetben csak ennyit mondanunk: ,,vádo
lom magamat a már egyszer meggyónt
halálos bűneimről", vagy "az összes bo
csánatos bűneimről," De másrészt el kell
ismerni, hogy az ilyen egészen általános
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búnvallomás az Egyház gyakorlata ellen
van. miért is mellözendö. Kívánatos tehát,
hogy az ily gyónásban valami részleteset
is beleíoglaliunk, pl. "vádolom magamat"
életemnek összes bűnéről, amelyeket a
IV, vagy VI. parancs ellen elkövettem.
vagy "amit életemben a felebaráti szere
tet, avagy a fogadalmi erények ellen csak
vétettem",

A teljesen általános vallomással csakis
azoknál érhetjük be. akik valami okból. pl.
elmebeli korlátoltságuknál vagy teljes
feledékenységüknél fogva többre képte
lenek.

Ha azonban valakit még ilyen teljesen
általános bünvallomásra sem lehet rá
venni, s a gyónásban magát inkább csak
védi és dícséri. annak feloldozást .adní
alig lehet, minthogy a szeatséghez semmi
anyagot sem tud nyujtani. Az ilyeneket
tehát a gyóntató áldással, sajnálkozással,
de feloldozás nélkül kénytelen elbocsá
tani. A szentáldozást azonban többnyire
megengedhetí, hiszen halálos bűnről az
ily léleknél alig lesz szó.
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NEGYEDIK Rlsz

IMÁK

I. LELKIISMERETVIZSGÁLATRA
(GYÓNÁSI ELÖKÉSZOLETRE)

1. HÁWDÁS

Istenem! mindenható oltalmad alatt be
fejeztem ezt a napot [Iélnapot] . Köszö
nöm, hogy lelkemet, testemet annyi jó
téteménnyel elhalmoztad. Köszönöm ne
ked a természet és a kegyelem értékes
adományait, nevezetesen, hogy a meg
szentelö malasztot bennem megőrizted és
főleg - a szentáldozás és szentmise
hallgatás állal tetemesen gyarapítottad.
Köszönöm, hogya szent hivatásomhoz
való hűségben, amely reám minden javak
forrása - megőriztél. Köszönöm föleg
azt, hogya mai napon ...
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Mennyi hűsé~re és buz~alomra kötelez
mindez engem I Szívem, lelkem. egész
életem már százszorosan és ezerszeresen
le van foglalva számodra. úgy kellett
volna szelgálnom neked. ahogy ezt az ég
angyalai és szentjeí teszik, de íme. mivel
viszonoztam végtelen kegyességedet?

2. iGl VIlÁGOSSÁGOT KáR
U MEGVIZSGÁ10M MAGAMAT

Jöjj el Szentlélek, világosítsd meg
lelkemet. hogy felismerjem számtalan
hibámat és tökéletlenségemet s hogy azo
kat szívből megbánj am és megjavílsam.

1. Követtem-e el súlyos bűnt a nap
(félnap) folyamán?

2. Követtem-e el teljes beleegyezésse!
bocsánatos bűnt?

3. Gyakoroltam-e szorgalmasan a rész
letes lelkiismeretvizsgálást [partikulá
rét) ?

(Itt aztán átgondolom, hogy az "idő
ket" betartottam-e? Reggel kitűztem-e
az irtandó hibát. illetőleg a ~yakorlandó
erényt? Ha hibáztam. azonnal megbán-
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tam-e. észrevétlenül keblemre téve job
bomat? Délben és este feljegyeztem-e
hibáim. illetőleg erénygyakorlataim szá
mát és összehasonlítottam-e az ered
ményt az előző napival? Délben komoly
volt-e a bánatom és erösfogadásom főleg

a részletes vizsga tárgyában? Szabtam-e
magamra kis penitenciát?)

4. Aztán sorraveszem a napot s annak
minden teendőit. (Altalános lelkiismeret
vizsgálás.]

Felkelés. Jószándék ébresztése (ima
apostolság és búcsúk elnyerésének szán
déka) , készület az elmélkedésre, gondolás
a szentáldozásra. Elmélkedés. szentmise,
készület a szeritáldozásra és utána hála
adás. Napközi imák, óraima, zsolozsma.
rózsafüzér, röpimák.

Napi teendők. tanulás, tanítás, beteg
ápolás, házimunkák. Felügyelet. Táplál
kozás, mértékletesség, szerénység. figye
lem az asztali olvasásra.

Készség az isteni sugallmakkal szem
ben, buzgalom az önmegtagadásban. az
érzékek fékezésében. Szent szegénység és
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engedelmesség, testvéri szeretet, gondo
latban, szavakban, szeretetszolgálatokban.

(Ennek az önvizsgálatnak nem szabad
4-5 percnél tovább tartania!)

3.BWT

Ó Istenem! pirulással és bánattal boru
lok szent színed elé, mikor most annyi
hibámnak és tökéletlenségemnek tudatára
ébredek. Bánom azokat, mert általuk a
nekem nagylelkűen felajánlott kegyelem
nek számos igazgyöngyét eljátszottam.
Ezzel irántad nagy hálátlanságot tanúsí
tottam. Lemondottam az égben a Hozzád
való közelség egy-egy fokáról, amelyet
kiérdemeltem volna, ha magamat le
győzve, nem vétkezem. Hozzá még a
tisztítóhely büntetéseinek is kitettem
magamat. Bánom a bűnt, mert még ha
bocsánatos is az, és a megszentelö ma
lasztot nem is kisebbíti, de Neked nem
tetszik és veszélybe sodor, hogya kegyel
medet egészen elveszítsem. Bánom bűnei
met, mert azok az Úr Jézusnak vérébe,
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könnyeibe kerültek, mert ellenkeznek az
ő szeretetével és dicsőségével.

Könyörülj tehát rajtam, Uram, nagy
irgalmasságod szerint, és ne hívj engem
számadásra. míg bűneimet le nem veze
keltem és bocsánatodat meg nem nyertem.

~ ls 5. oOSFOGADÁS
U KOMVÖRGIs

Most már azon vagyok, hogy a csorbát
kiköszörüljem s jóvátegyem, amit dicső
séged és szereteted ellen kőnnyelmüen
vétettem. Melyek is azok az alkalmak,
amelyek hibáimba már annyiszor bele
sodortak? . .. Azokat mindenáron kerü
löm, vagy felkészülök rájuk, ha azokat
kerülni már nem lehet.
Bűnt semmi áron I Inkább vedd el. Uram.

az életemet! Mennyivel jobb volna előbb
meghalnom. mint téged megbántanoml

"Parancsolj nekem, ó Uram! de add is
meg azt, amit parancsolsz!" (Szent Agos
ton.] Adj kegyelmet, hogy feltételeim
foganatosak legyenek, s hibáimat leg
alább kevesbítsem és kisebbítsem.

103



"Máriának édes Szioe, légy az én me
nedékem, hogy ártatlan, tiszta és szép
lélekkel szolgáliak neked és a te szeni
Fiadnak." (űdvözlégy Mária ...)

Szeni őrangyalom, ne hagyj el engem,
mig csak ép és tiszta lelkemet az Úrnak
vissza nem adom.

(Ha még idöm van, hálálkodom ismét
nemcsak a nekem. hanem szeretteimnek.
söt az egész világnak, magának a menny
országnak és Szűz Máriának juttatott
mérhetetlen jótéteményekért. Engeszte
lem az Urat az egész világon elkövetett
mérhetetlen sok bűnért. Könyörgöm sze
retteimért, a kisértésben levőkért, szen
vedökért, bűnösökért, pogányokért, hal
doklókért és a megholt hivekért ... Vége
zetül elmondom aMiatyánkot.)

II. AZ ÖT SZEMT SEB TISZTELETeAE

1. HÁLAADÁS

(Magam elé gondolom Krisztus Urun
kat a Kálvárián.)

Imádlak. Uram és hálákat adok neked
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azokért a mérhetetlen jótéteményekért,
amelyeket a Szentséges Szűznek, minden
szenteknek és angyaloknak és nekem, mél
tatlan kis teremtményednek ajándékoztáI.
öröktöl fogva gondoltál reám és így éltem
már benned, egy voltam veled. Aztán meg
is alkottál engem s így elönyt adtál nekem
annyi millió közt, akiket sohasem alkotsz
meg, bár jobbak és szentebbek, hűségeseb
bek lettek volna, mint én.

Tulajdon képedre és hasonlatosságodra
alkottál engem. Mikor pedig a bűn foly
tán elvesztem számodra, szent Fiad drá
galátos vérén megvettél, megváltottál
engem, kihívtál a világból, a széles és tág
országútről, amely a kárhozat felé visz,
a szent hivatás szűkebb és meredekebb,
de kegyelmekben gazdag ösvényére vezet
tél engem.

Naponkint árasztod lelkemre a szent
mise által a Kálvárián szerzett kegyelem
kincseidet. Hányszor táplálod lelkemet
az angyalok kenyerével s tisztítod meg
azt még a porszemektöl is a szent fel
oldozás általi És még hozzá mindez csak
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előleg! Hiszen te, végtelen Jóság, Szépség
és Boldogság, magadat szántad nekem az
égben. Valóban felfoghatatlan titok a te
isteni szerelmed irántam, szegény, gyarló,
hálátlan teremtményed irántI

Mit adjak viszonzásul neked, Uram,
mindazokért, amikkel engem gazdagítot
tál? Csak azt ajánihatom fel, amit tőled
kaptam és kapok, ami különben is a tied.
Minthogy pedig oly mérhetetlen jó vagy,
hogy ezeket a kincseket úgy adod nekem,
mintha egészen az enyémek lennének és
azokat kész vagy visszafogadni tölem,
azért felajánlom neked minden javaink
forrását, Fiadnak szeniséges sebeit és az
azokból áradó drága vért.

Ó, szeniséges Sziue Jézusomnak. légy
az a szent kehely, amelyben ezt a drága
nedüt, amelynek egyetlen cseppje világo
kat tudna megváltani. a mennyei Atyá
nak felajánlom.

Szűz Máriának édes Szioe, légy az én
menedékeml (300 n. b.]

Jézusom, irgalom! (100 n. b.]
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(Csókoljam meg legalább lélekben
Jézus balkezének sebét.]

2. MtHHYEJ VILÁGOSSÁGOT KÉREK ts
MEGVIZSGÁLOM MAGAMAT

Istenem, Atyám! arra a drágalátos
vérre kérlek, amelyet szent Fiad jobb
kézsebéből ontott, add meg a kegyelmet.
hogy szolgálatodban elkövetett hibáimat
és hanyagságaimat jól megismerjem és
teljes szívemből meg tudjam bánni. En
gedd. hogy úgy útáljam azokat. mint te,
végtelen szentség, tisztaság és bölcseség
szűkségképen útálod és gyűlölöd s amint
majd én is azokat megismerem és meg
útálom. amikor felséges színed elött íté
letre megjelenek.
Szűz Máriának édes Sziue, légy az én

menedékem!
Jézusom, irgalom!
(Csókoljam meg legalább lélekben Jé

zusom jobbkézsebét.)
Aj Részleges vizsgálat. Gondoltam-e

mindjárt ébredéskor részletes lelkiisme
retvizsgálásom tárgyára? Hányszor estem
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a hibába. illetőleg hányszor gyakoroltam
a kitűzött erényt? [Feljegyzem-ej"]

B) Altalános vizsgálat. Néhány percen
keresztül átmegyek a fél- vagy egész na
pon és kutatom, mit cselekedtem alatta,
mit mulasztottam el? mit beszéltem és
mit gondoltam?

Ó édes Megváltóm I megszégyenülve is
merem be. hogy bizony igen csekély nagy
lelkűséget és bátorságot tanúsítottam a
tökéletességnek amaz ösvényén, amelyre
hívtál, s amelyre - előttem járva
isteni, szent véredet hullattad ... Esdve
kérlek arra a szent vérre, amely ballábad
szent sebéből hullott. törüld el botlásaim
szomorú nyomait. Isteni Szív, tölts el
engem azzal a nagy és szent keservvel,
amely téged bűneim folytán az Olaj fák·
hegyén eltöltött.

Szűz Máriának édes Szioe, légy az én
menedékeml

Jézusom, irgalom!
(Csókoljam meg Jézusnak ballábsebét.)
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3. JAltAT

Szeretetre legméltóbb Jézusom, engedd.
bogy Mária Magdolnával kereszted elé
borulva megsirathassam életemnek szám
talan tévedéseit. botlásait. Én Uram! én
Istenem! Nem szereztem meg neked azt
a dicsőséget és nem tanúsítottam irántad
azt a szeretetet, melyet te tőlem méltán
megérdemeltél. Keserves bánatot okoz ez
most nekem. Jótéteményeidet, életemet.
érzékeimet. időmet stb. arra használtam,
bogy azokkal téged. legjobb Uramat. meg
bántsalak. Jelenlétedben sértegettelek. s
azokban a pillanatokban bántottalak, mi
kor te annyi szeretettel és jótétemények
kel teli kezekkel mosolyogtál reám. Minő
vakság. mily hálátlanság! Megsiratom
hűtlenségemet és irgalomért. kegyelemért.
bocsánatért esedezem.
Hűtlenségemnek az lesz - bizonyos

értelemben - örök büntetése, hogy nem
tudlak majd egykor az égben oly mérték
ben dícsérni, élvezni és birtokolni, mint
amily mértékben te azt megadtad volna.
ha a kísértésben helyemet megállom és hű-
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ségesebb leszek. A multat ugyan meg nem
történtté tenni nem tudom, bármennyire
szeretném és kívánnám is. De legalább
a jövőben igyekszem téged és magamat
kárpótolni megkétszerezett búzgalmam
által. Édes Megváltóm, bocsásd meg vét
keimet, melyek annyira fokozták szenve
déseidet a keresztfán. Szívböl siratom
minden bűnömet és szent undorral fordu
lok el azoktól. Atkarolom most már a
keresztfát és arra a szent vérre, amelyet
lábad jobb szent sebe ontott, kérlek, szólj
úgy hozzám, ahogy egykor Magdolnához
szólottál: Bűneid meg vannak bocsátva.

Szűz Máriának édes Szioe, légy az én
menedékeml

Jézusom. irgalom!
(Csókoljam Jézusnak jobblábsebét.)

4. ts 5. EROSFOGADÁS ts KÖI4VöRGt5

Ó irgalmas Megváltóm! a jövőben kész
vagyok betölteni azokat a hő kívánságo
kat, amelyek a keresztfán átdöfött szent
Szívedet eltöltötték. Mit kívántál egyebet,
mint azt, hogy én ép és szép szívvel szol-
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gál jak a te Atyádnak és Tenéked. hogy
hivatásomat pontosan. szabályaimat ki
fogás nélkül betöltsem, a tökéletességre
komolyan törekedjem, egyszóval Téged
teljes szívvel, lélekkel és minden erőm
ből szeresselek. Igy akarlak kísérni tége
det: a saját keresztemet - amely a te
kereszteddel azonos - hősiesen hordozva
a Kálváriára. Mindenekelőtt pedig majd
arra törekszem ezután, hogy hibáimat,
különösen többé ne tegyem; az erényt.
különösen szorgosabban gyakorolj am.
Erősítsd meg, édes Megváltóm, eme jó
feltételeimet szent vérednek érdemével,
amelyet általszúrt szent Szíved hullatott.

Felajánlom, Uram, amennyire csak
rajtam áll, földi életednek minden lépését,
Iáradalrnát, szenvedését, minden veríték
és vércseppedet isteni Fenségednek elég
tételül minden bűnömért. Legforróbb
óhajom és erős feltételem, hogy jóvá
tegyem a multat, kiengeszteljelek téged
és ezentúl oly tökéletesen szolgalialak
téged. amennyire csak emberi erőmtől
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telik. amily híven szolgálnak választot
taid az égben téged.

Jézusom szent Szível rejts el engem
szent oldalsebedbe. Ez legyen az én
állandó lakásom és menedékhelyem,
amely megvédi lelkemet, mint szikla
hasadék a vércsétől üldözött galambot,
az ördögnek, a testnek és világnak min
den támadása elől.

Szüz Máriának édes Szive, lé~y az én
menedékeml

Jézusom, ír~lom!
(Csókoljam meg legnagyobb tisztelettel

Jézusomnak szent oldalsebét.)
Miatyánk ...

III. JÉZUS SZEtn SZIVE
TISZTELETÉRE

t. HÁLAADÁS

(Gondol; a szeni Szívet körülözönlő,
abból kitörő lán~okra.)

Ó édes Megváltóml Hálás szeretettel
tekintek fel isteni Szívedre. Látom, szem
lélem az abból kitörő lángokat, mintha
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nem is bírná azokat Szíved magába rej
teni. Mit is akarnak, édes jó Uram, ezek
a lángok? Vajjon nem emlékeztetnek-e
engemet a te mérhetetlen szeretetedre és
azokra a megszámlálhatatlan jótétemé
nyekre, amelyekkel engem egész életem
folyamán és a mai napon elhalmoztál?

Igen I a mai napon is mily kimondhatat
lan jóságos és bőkezű voltál hozzám.
Hiszen ma is résztvettem a szentmisében,
áldoztam, imádkozhattam, dolgozhattam,
szenvedhettem, ami által a megszentelő
kegyelemben és a mennyei jutalomban
tetemesen növekedtem. De különösen kö
szönöm neked, hogy... (Itt sorold fel
azokat a jótéteményeket, amelyekre leg
inkább hálával tudsz visszaemlékezni ...)
Ó isteni Szív, a te irgalmasságaidat mind
örökre énekelem! (V. ö. 88. Zs. 2.) Amint
Te, jó Uram. földi életedben szüntelen
reám gondoltál, miként ezt szerelmed
csodái: a jászol, a kereszt és oltár kézzel
foghatóan igazolják, úgy gondolsz még
ma is reám, mint azt mai jótéteményeid
is bizonyítják.

8 113



Szívem mélyéb61 megköszönöm most
ezt neked. - Istenem I mennyivel többet
is adtál volna nekem szent Szíved haj
landósága szerint, - ha annak elfogadá
sára magamat alkalmasabbá tettem volna!

2. KÖHYÖRGis vúGOSS!GmT

(Gondolj a szen; Szivet környező lény
sugarakra.)

Világosítsd meg, ó édes Odvözítőm!
homályban borongó lelkemet és vess sze
gény szívemre azokból a fénysugarakból,
melyekkel bevilágítod a lelkek nagy biro
dalmát. Itassák át szívemet, fürdessék
meg abban a világosságban, amellyel te
megvilágítasz minden e földre jövő em
bert (v. ö. Jn. 1, 9.), aki kegyelmed elől
el nem zárkózik. A jerikói vakkal én is
csak arra kérlek, add Uram, hogy lássak
és bűneimben el ne vesszek. Melegítsd
meg, Uram, kihűlő szívemet és tedd alkal
massá, hogy mélységes bánat ébredjen
abban és érleljen jófeltételeket.
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I. LILIlIDeDVIUGALü

(Gondolj az i.tenl Szivet övez6. tövi,
korondTa.)

Szent borzalommal látom. szemlélem,
amint oly érzékeny szent Szívedbe a kö
réje font koszorú éles tövisei szúródoak.
O, ezek a ke~yetlen tövisek bizonyára az
emberek bűneit és igenI az én bűneimet.
hibáimat és gyarlóságaimat is jelképezik.
úgy fájtak azok egyszer neked. ahogya
tövisek most feltüntetik. I~en. fájtak azok
is. amelyeket ma elkövettem s amelyekről
most vizsgálatot kívánok tartani. (Meg·
tartom a részle~es és általános vizsgá
latot az előzö minták szerint.)

O Istenem. ma sem szolgáltam neked
azzal a buzgalommal és hűséUel. amint
te ezt megérdemelted és méltán elvárhat
tad volna. Nem e~y hibába. sőt talán 
Isten ne engedje- igazi bűnbe is estem.
O. tetézd, Uram. jótéteményeidet azzal,
hogy irgalmasan eltekintesz azoktól s
megadod nekem azt a bánatot. mely a
bocsánatra lelkemet méltóvá teszi.
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4.IWT

(Gondolj a szent Szivbe ágyazott ke
reszire.]

Ó édes Megváltóm, mily önkénytelenül
és könnyen ébred fel bennem az őszinte
bánat, ha arra a szent keresztre gondo
lok, amely mintegy kínö a te töviskoro
nás, sebes, lángban álló szeatséges Szi
vedből. Ez a szent kereszt emlékeztet
ugyanis engem a te büntető igazságodra
és könyörülő irgalmasságodra. "Igazsá
gos vagy. Uram. és itéleted igaz." (118.
Zs. 137.) A kereszten függtél, hogy vét
keimért megvezekel]. "Ha ez történt a
zöldelő láva/. mi leszen akkor a száraz
zal?" (V. ö. Lk. 23,31.) Ha Isten tulajdon
Fiát sem kimélte, vajjon kiméli-e majd
a bűneiben megrögzött bűnöst? Azért is
Uram, könyörülj rajtam és tekintve szen
vedésedet és halálod mérhetetlen érdem
kincsét, bocsáss meg nekem.

Ámde a szivedből kiálló kereszt a te
végtelen ezereteiedet és irgalmadat is
emlékembe idézi. Mennyit is szenvedtél
te értem, édes Megváltóml Mennyi és
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mily sebet viseltél. Hiszen a próféta sza
va szerint nem maradt benned semmi ép.
(V. ö. Iz. 1, 6.) Ah, mert bennem sincs
semmi ép, amit a bűn, főképen az érzéki
ség, be nem szennyezett volna. Elrútította
a kezemet, lábamat, minden érzékemet,
főleg szívemet. Azért vérzik benned, raj
tad minden, a kéz, a láb, az egész test
és főleg a kitárt Szív.

De nemcsak a tested szenvedett, hanem
még sokkal inkább a lelked. Végső el
hagyatottságod és vigasztalanságod fa
kasztotta lelkedből a sikolyt: "Istenem.
miért hagytál el engem?" (Mt. 27, 46.)
Hozzá még a becsületedet is tönkre tet
ték s mindenki csak gúnnyal és gyaláz
kodva tekint fel reád, a kereszten hal
doki óra.
Minő láthatatlan tövisek ezek I Való

ban nincsen abban irgalom, aki, Uram,
látva téged, meg nem szán és nem siratja
bűneit, hibáit, sőt lanyhaságát is, amelyek
voltaképen a Te kínzóid és megfeszítőíd
voltak. Ó, bárcsak meg ne bántottalak
volna soha Téged I Ha verítékemmel.
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könnyeimmel, sőt vérem, életem feláldo
zásával jóvátehetném botlásaimat, kész
örömmel vállalkoznék arra. Bocsáss meg,
Uram, és ajándékozd vissza nekem előző
szeretetedet.

L IROSfOGADÁ$

Öszinte és gyökeres javulást ígérve,
újra felajánlom magamat isteni Szívednek,
s teljes odaadással akarom magamat
annak engesztelésére és szolgálatára
szentelni.

Fogadd, Uram, azért egész szabadsá
gomat, emlékezetemet, értelmemet, aka
ratomat, testemet, lelkemet. Szóval min
denemet, amim csak van, amit csak
magaménak mondhatok. Mindazt a te bő
kezüségedböl élvezem, azért tehát most
visszaadom neked, és a te feltétlen ren
delkezésedre bocsátom. Cserébe csak a
te szeretetedet és kegyelmedet kérem és
ezzel bőségesen kárpótolva érzem és tu
dom magamat.

De nemcsak magamat ajánlom szent
Szívednek, ó jó Mesterem, hanem mind-
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azokat is, akiket csak szeretek. mint
szüleímet, elöl járőimat, vér- és lélek
szerinti testvéreimet, s mindazokat, akiket
gondviselésed reám bízott. Neked aján
lom házunkat. tartományunkat. szerzetün
ket. egyházmegyénket és az egész Anya
szentegyházat. Különösen a szeatséges
Atyát és az egész egyházi rendet. Neked
ajánlom az iskolákat. tanítókat, hitok
tatókat. a missziókat, a veszélyben forgó
lelkeket is. Különösen az árvákat, a bete
geket és azokat, akik ma éj jel még isteni
ítélőszéked előtt megjelennek. Add, hogy
benned leheljék ki lelküket és benned lel
jék mielőbb örök nyugodalmukat.

Magam pedig mostantól kétszeres buz
galommal igyekszem megfelelni isteni igé
nyeidnek. Mit óhajtasz te inkább. mint
hogy szentté legyek? Ó. adj kegyelmet
és bátorságot, hogy azt meg is valósít
sam, és ne haljak meg előbb, míg a töké
letességet el nem érem. Minthogy pedig
erre a legegyenesebb és legbiztosabb út
hibáim irtása és az erényeknek szívembe
plántálása, azért a részleges és általános
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lelkiismeretvizsgálast újult buzgalommal
gyakorlom.

Mindenben nagylelkű leszek veled
szemben, mert akkor lész Te is velem
nagylelkű és mert így tanúsítom Veled
szemben a legtisztább és legönzetlenebb
szeretetet. Áraszd reám viszont, Jézu
somnak szent Szíve, azokat az ajándéko
kat és kegyelmeket, melyeket hűséges
tísztelöidnek megígértél. Különösen a
buzgóság kegyelmét állapotom kötelessé
geinek és szabályainak betöltésében, a
kitartást a jóban és a boldog halált. Amen.

(Helyén volna, hogy itt a szerzetesek
megújítsák szent fogadalmaikat, a kon
greganisták ünnepélyes önfelajánlásukat.)

M. LN.D.

120



E KÖNYV SZERZÖJÉNEK MOVEI:

l. Ne mentegesd magad. (A gyakori szent
áldozásről.]

2. A Negyedik parancs (szlovákul is). (2.
kiadás.)

3. Az isteni Gondviselés (szlovákul is).
4. Ima és Gondviselés.
5. Lehet-e keresztény ember szoe. demo-

krata 1
6. Az Első parancs (2. kiadás).
7. A Második parancs (2. kiadás).
8. A Harmadik parancs (2. kiadás).
9. A Negyedik parancs (más, mint fent).

(2. kiadas.]
10. Az ötödik parancs.
II. A Hatodik és Kilencedik parancs (2. ki

adás).
12. A Hetedik és Tizedik parancs. (2. ki-

adás.]
13. A Nyolcadik parancs.
14. Az Anyaszentegyház öt parancsa.
15. Az isteni erények I. (A hit és remény.)
16. Az isteni erények II. (A szeretet.)
17. Az isteni malaszt.
18. A keresztség.
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19. A bérmálás.
20. Az Oltáriszentség.
21. A penitenciatartás.
22. Az utolsó kenet.
23. Az egyházirend.
24. A házasság.
25. A keresztény házasság, különös tekintet-

tel az 1918-ban életbelépett egyházjogra.
26. Jegyesoktatás.
27. A római index.
28. Ima és hitvallás (Lintelo után). (2. ki

adés.]
29. Jézus Szíve tisztelete (30 elmélkedés).

(2. kiadás.) (LengyeIül is.]
30. A boldogság útja.
31. Altalános és részletes lelkiísmeretvizsgá

las. (3. kiadás.)
32. A jó lsten kórháza (németül is). (3. ki

adás.]
33. Elmélkedések a Székesfehérvári egyház-

megyeí zsinaton. (Elfogyott.)
34. Szentlélek-novéna.
35. P. Bernhard S. J. élete.
36. A sziklán épült kincsesház.
37. Leányhivatások.
38. Aszkétika.
39. Nagyígéret.
40. Leánybarátkozások.
41. Családfelajánlás.
42. A kis titok.
43. Farkasok között.
44. Boldogasszony Anyánk.
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45. Szeressétek egymást (2. kiadás).
46. Szent bilincsek.
47. Ferrero Benígna Consolata nővér élete.
48. Hogyan lettem én katolikus.
49. Kövess engem.
50. A nagy Szentség szolgálatában.
51. Isten kezében.
52. A jó Isten.
53. Pünkösdi ajándék.
54. Censuris irretiti (Manuscripti instar; ké-

pekkel). Csak a szerzőnél kapható.
55. Misztika.
56. Legyetek tökéletesek.
57. A kereszt iskolája.

Beszerezhetök :
Korda R. T. kÖDyvkereskedésébeD,
Budapest, vm., Mikszáth K.-tér 3.

123



TARTALOM.

Előszó 3

Első rész.

A lelkiismeretvizsgálás ..... 5
Rendezi Istenhez való viszonyunka t 6
Rávilágit lelki állapotunkra • 8
Előkészít a szentáldozásra 10

Általános lelkiismeretvizsgálás 13
Célja ...•..... 13

A lelkiismeretvizsgálás részei . . . . 13
A hibák súlyának és természetének el-

birálása ....•. 15
I. Gondolatok . . . . . 15
A tőlünk eredő gondolatok. 16
Jók . • . . . . . . . 16
Rosszak ••.• . • . 16
A kivülről jövő gondolatok . 17
1. Hogyan merithetünk a rossz sugal-

makból érdemet? . • . . .. 18
2. Mikor vétkezünk bocsánatosan? . 20
3. Mikor vétkezünk halálosan? 27
II. Szavak 28
III. Cselekedetek • . . . . 32

124



Részletes lelkiísmeretvizsgálás
~ibenJéte, fajai .•..
Negativ gyakorlat . . . .
~elyik a Iöszenvedélyem?
Pozitiv gyakorlat • . . .

34
34
35
37
38

Második r68Z.

Anyag a részletes lelkiismeretvizsgálás-
hoz ..•......••.. 40

Al A negativ gyakorlat anyaga 41
l. A külsö és belső őszinteség hiánya 41
2. Szeretet elleni hibák 41
3. Türelmetlenség 42
4. Pontatlanság. 42
5. Tetszésvágy, hiúság . 43
6. Kiváncsiság . . . . 43
7. Inyencség . . . . . 43

B] A pozitiv gyakorlat anyaga 44
l. Alázatosság 44

Gyakorlatok. . . . . 45
2. Felebaráti szeretet 48

Gyakorlatok. . . . 48
3. Türelem . . . . 51

Gyakorlatok. . . . . 52
4. Engedelmesség .. 53

Gyakorlatok. . . . . . 54
5. Kis önmegtagadások . 55

Gyakorlatok. . . . . . 56
6. Belső összeszedettség . 58

Gyakorlatok. . • . . . . 59
7. Belső egyesülés Istennel 60

125



Gyakorlatok. . . . . . . . . . . 61
8. Napi cselekedeteiIlk jó elvégzése 63

Gyakorlatok. . . . . . . 63
9. Lelki öröm . . . . . 64

Gyakorlatok. . . • . . • 67
10. Isten ielenlétében járás 67

Gyakorlatok. • • . . . . 68
11. Szeretet Jézus iránt. • 71

Gyakorlatok. . • . . . . 12
12. Belső barátság IstellDel. 73
13. ~pületesség a betegségben 17

Gyakorlatok. • . . . . • . 78

Harmadik riu.

A banbocsánatról . . . . . . . . . 80
I. Általános irányelvek a banbocsánat-

ról . . . . . . . . . 80
II. Halálos banök bocsánata 82
A tökéletlen bánat 83
A tökéletes bánat 84
A tökéletes szeretet . . . .. 85
A tökéletes szeretet gyakorlatai 86
III. A bocsánatos bfinök bocsánata . 87
A) A gyónáson kivül . . . .. 87
B) A gyónásban . .. . . .. 90

A penitenciatartás szentségének
anyaga . . ... . 91

C) A többi szentségben. . . . . . 93

126



Imák

Negyedik rész.

.... 99

I. Lelkiismeretvizsgálatra, (gyónási
előkészületre) . . . . 99

1. Hálaadás . . . . . . . . . 99
2. Égi világosságot kérek és megvizs-

gálom magamat . . . . •. 100
3. Bánat .•........ 102
4. és 5. Erősfogadás és könyörgés. . 103

II. Az öt szent seb tiszteletére . . . 104
1. Hálaadás . . . . . . . . . 104
2. Mennyei világosságot kérek és

megvizsgálom magamat . .. 107
3. Bánat 109
4. és 5. Erősfogadás és könyörgés 110

III. Jézus szent Szíve tiszteletére 112
1. Hálaadás . . . . . . 112
2. Könyörgés világosságért . 114
3. Lelkiismeretvizsgálás 115
4. Bánat 116
5. Erősfogadás 118




	Cím
	Előszó 
	Első rész. A lelkiismeretvizsgálás 
	Rendezi Istenhez való viszonyunkat
	Rávilágít lelki állapotunkra
	Előkészít a szentáldozásra
	Általános lelkiismeretvizsgálás
	Célja
	A lelkiismeretvizsgálás részei
	A hibák súlyának és természetének elbírálása
	I. Gondolatok 
	A tőlünk eredő gondolatok
	Jók
	Rosszak

	A kívülről jövő gondolatok
	1. Hogyan meríthetünk a rossz sugalmakból érdemet?
	2. Mikor vétkezünk bocsánatosan?
	3. Mikor vétkezünk halálosan?


	II. Szavak
	III. Cselekedetek

	Részletes lelkiismeretvizsgálás
	Mibenléte, fajai
	Negatív gyakorlat
	Melyik a főszenvedélyem?
	Pozitív gyakorlat


	Második rész. Anyag a részletes lelkiismeretvizsgáláshoz
	A) A negativ gyakorlat anyaga
	1. A külső és belső őszinteség hiánya
	2. A szeretet elleni hibák
	3. Türelmetlenség
	4. Pontatlanság
	5. Tetszésvágy, hiúság
	6. Kíváncsiság
	7. Ínyencség

	B) A pozitiv gyakorlat anyaga
	1. Alázatosság
	Gyakorlatok

	2. Felebaráti szeretet
	Gyakorlatok

	3. Türelem
	Gyakorlatok

	4. Engedelmesség
	Gyakorlatok

	5. Kis önmegtagadások
	Gyakorlatok

	6. Belső összeszedettség
	Gyakorlatok

	7. Belső egyesülés Istennel
	Gyakorlatok

	8.Napi cselekedeteink jó elvégzése
	Gyakorlatok

	9. Lelki öröm
	Gyakorlatok

	10. Isten jelenlétében járás
	Gyakorlatok

	11. Szeretet Jézus iránt
	Gyakorlatok

	12. Belső barátság Istennel
	Gyakorlatok

	13. Épületesség a betegségben
	Gyakorlatok



	Harmadik rész. A bűnbocsánatról
	I. Általános irányelvek a bűnbocsánatról 
	II. A halálos bűnök bocsánata
	A tökéletlen bánat
	A tökéletes bánat
	A tökéletes szeretet
	A tökéletes szeretet gyakorlatai

	III. A bocsánatos bűnök bocsánata
	A) A gyónások kívül
	B) A gyónásban
	A penitenciatartás szentségének anyaga

	C) A többi szentségben


	Negyedik rész. Imák
	I. Lelkiismeretvizsgálatra (gyónási előkészületre)
	1. Hálaadás
	2. Égi világosságot kérek és megvizsgálom magamat
	3. Bánat
	4. és 5. Erősfogadás és könyörgés

	II. Az öt szent seb tiszteletére 
	1. Hálaadás
	2. Mennyei világosságot kérek és megvizsgálom magamat
	3. Bánat
	4. és 5. Erősfogadás és könyörgés

	III. Jézus Szent Szíve tiszteletére
	1. Hálaadás
	2. Könyörgés világosságért
	3. Lelkiismeretvizsgálás
	4. Bánat
	5. Erősfogadás


	E könyv szerzőjének művei 
	Tartalom



