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A tisztulás útja lelkigyakorlatokban 
 

 

        Lelkiségünk Loyolai Ignác Lelkigyakorlataiban gyökerezik,  

amelynek kezdő időszakában Isten nagylelkű és egészen  

személyesen rám szabott irgalmával és szeretetével való  

találkozásra hív. Ebben felismerhetem életemnek, kapcsolataimnak  

azon buktatóit, ahol a több élet helyett a kevesebbet vagy az élő  

kapcsolat  helyett a magamba zárkózást, a halált választom. A  

szenvedést ebben a szakaszban a ragaszkodások okozzák.  

A megtisztulást a ragaszkodásoktól való elfordulás és a  

megtapasztalt ingyenes megajándékozottságból való választás  

hozza: Jézus Krisztust választom, válaszul az ő nagylelkűségére:  

semmihez nem ragaszkodom jobban vagy kevésbé, csak annyira,  

amennyiben az engem teremtettségem céljának elérésében segít. 

Ezektől megtisztulva szabaddá válok arra, hogy Jézus hívására nagylelkűséggel válaszoljak és a 2. 

időszakban az ő követésében járjak, hozzá váljak egyre inkább hasonlóvá. Ebben a szakaszban a 

szenvedést a választásommal ellentétes megalkuvások okozzák: magamat akarom jobban, mint őt 

bennem. 

      A 3. szakasz Krisztus szenvedésével való együtt járás: Ő hűséggel kitart értem küldetésében a 

halál árán is.  Arra hív, hogy saját utamat vele együtt járjam hűségben a meghaláson, elengedésen, 

megengedésen keresztül a feltámadásig, hogy igazibb élet fakadjon bennem, általam Tőle. 

      A 4. szakaszban a feltámadt Üdvözítő munkálkodását élhetem: a Szeretettel való 

együttműködés örömében felismerni Őt a reményben ott is, ahol a reménytelenség, csalódottság, 

veszteség arat. Ez a Feltámadott másságának felfedezése, a vele való megajándékozottság 

befogadása egy teljesen más logika szerint, mint emberi számításaim. Ez nyit ajtót az élet 

megtisztult mélységeibe, ahol igazi elevenség és béke tölt be, amely hordoz az élet minden 

kihívásában és behatároltságában: csak a szeretet maradjon enyém, a kegyelemmel és minden 

gazdagság enyém, más semmi sem kell. 

 

A szenvedés, mint a tisztulás útja az életemben 

 

Saját utamon a szenvedés hasznos, jó társként szegődött és szegődik mellém.  
A hegyek, a túrázás voltak örömöm és szabadságom megtapasztalásának forrása. Rendi képzésem 
utolsó szakaszában a hegyekbe készültem, hogy számot vessek a csendben azzal, ahogyan isten 
munkálkodott életem egész folyamán, ott is, ahol nem is sejtettem akkor. Merész vállalkozás, 
kaland Vele. Vonaton utaztam és a legváratlanabb módon valaki ellopta egész túrafelszerelésemet 
és minden személyes jegyzetemet életem fontos eseményeiről. Fájt. Meghiúsította terveimet. 
Bosszantott. Utáltam.  
Azzal indultam, hogy mindenben Krisztust akarom keresni. Jól kezdődött... 



Krisztus keresett engem. Bejárta velem minden utamat és arra hívott, hogy ne ragaszkodjam 
ahhoz az elképzeléshez, ahogyan én szeretnék szabad lenni, hanem egyedül rá figyeljek. Ő 
nagyobb szabadsághoz vezet el, amit én elgondolni sem merek.  
A 30 napos lelkigyakorlatomban, ami ennek a képzésnek része volt, valóban végigvezetett életem 
szakadékain, félelmeimen, rossz ragaszkodásaimon, megalkuvásaimon, az elhagyatottság és 
kiúttalanság éjszakáin, végig hűségében hordozva.  
Egyedüli üzenete számomra így hangzott: szeretlek. Azt akarom, hogy élj, hogy igazán élj! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyik kedvenc imám ezen az úton:  
Uram, a nagylelkűség kegyelmét kérem Tőled és azt, hogy felismerjem, és nagy igyekezettel megtegyem azt, ami 
jobban elvezet engem hozzád, ami kivezet engem saját szűk világomból, önmagamból, és hozzád hasonlóvá 
formál. 
(Loyolai Ignác Lelkigyakorlatai alapján) 
 
Krisztusivá formáló gondolatok a szenvedés hordozásáról: 
Nem fizethetem meg a megváltásom díját sem teljesítménnyel, sem jócselekedetekkel, csak odaadó alázattal 
nyithatok Feléje, aki az Élet teljességét akarja nekem ingyen ajándékozni. 
És ez a vágyaim mélyén, a szívem legrejtettebb moccanásaiban akar átalakítani. Másként csak teljesíteni akaró, 
magamat tetteim mögé bújtató, dicséretet kolduló, hatalmat markoló vagy álbiztonságaimért magam köré gyűjtő 
önzővé lehetek. 
 
Alapítónőnk imái, tapasztalatai útbaigazítást adhatnak annak, aki a szenvedéshez való 
viszonyulásban szeretne eligazodni. Ő a szeretet elnyeréséért járta végig testi és lelki 
szenvedésének poklait. A szenvedést a szenvedés kedvéért keresni, vállalni nem krisztusi. Csak az 
hoz tisztulást, csak az formál krisztusivá, ami az önmagamat és mást egyformán szerető szeretet 
nagyobb örömét, szabadságát fakasztja. A többi vásár és önzés, akkor is, ha alázatos 
cselekedetekből áll. 
 
"Én Istenem, engedd, hogy a szenvedés, a kereszt nekem a szeretetet adja meg!" 
 
"Ha belső szabadságomra gondolok, minden szenvedésemért csak dicsérni tudom Istent: már semmi sem 
nyugtalanít! Érzem, hogy Jézus újra az ő helyén van a szívemben.. Egyetlen gondom sincs, egyetlen érzésem sincs, 
amely ne lenne egészen az övé. Istennek hála és dicséret!" 

 


