
 
Lelkek megkülönböztetése és döntés 

 
Úgy a „lelkek” mint a „megkülönböztetés” kifejezés mindjárt az elején magyarázatra szorul. 
Először is mit jelent megkülönböztetni? Ismert fogalom a hétköznapi és lelki életben is. A 
megkülönböztetés bizonyos kritériumok szerinti elválasztást, elkülönítést jelent. A latin 
„discernere” eredete a „cernere”, ami elválasztást, szétválasztást, elkülönítést valamint 
rálátást jelent, azaz, pontosan látni, világosan észlelni és felismerni. A lelki életben a 
„discernere” kifejezés, mint „discretio spirituum” jelenik meg. Ez azon kritériumok 
megvizsgálására, megkülönböztetésére, felismerésére és szétválasztására szolgál, amelyek 
segítik az embert Isten akaratának keresésében, abban, hogy ezen az úton el ne tévedjen.  
Ignác az emberi törekvés két alapirányultságát különbözteti meg, amelyben a „jó lélek” ill. „jó 
angyal” vagy a „gonosz lélek” ill. a „rossz angyal” különböző stratégiákkal dolgozik. Az un. 
gonosz lélek Ignác szerint „az emberi természet ellensége”, „az örök üdvösségünk és hasznunk 
ellensége”. Ignác megszemélyesítő formában beszél ezekről a lelkekről, amelyek különböző 
tevékenységeket fejtenek ki. A megkülönböztetés tárgyát képező „lelkek”, amint Ignác 
tapasztalata mutatja, érzések, hangulatok és nem rajtunk kívül álló, minket irányítgató, 
arctalan szellemek. 
Mit is jelent tehát a lelkek megkülönböztetése a szentignáci lelkiség szerint? A lelkek 
megkülönböztetése egy tisztázási folyamat, amely során az ember a Krisztussal való 
személyes, bizalmas kapcsolatból kiindulva az általa megélt belső és külső megmozdulásokat 
és hajtóerőket megvizsgálja, és megnézi, hogy ezek inkább Isten felé vezetik őt, vagy inkább 
eltávolítják Istentől; ezáltal pedig képessé válik döntést hozni, abban a kérdésben, hogy Isten 
színe előtt, Isten akarata szerint, milyen életutat válasszon, vagy a már eldöntött életúton 
hogyan haladjon tovább. 
 
K.Rahner gyakran hangsúlyozza az egzisztenciális döntés fontosságát. Egy pluralista, 
multikulturális és szekularizált korban sem a hit, sem a vele járó döntés Isten mellett nem 
magától értetődő, hiszen alig támogatja ezt valami. A modern társadalom kontextusában egy 
ilyen döntés a legmagasabb fokon veszélyeztetett. Az emberek többségét megterheli egy 
döntés meghozatala, hiszen környezetükben egyre nagyobb az átláthatatlanság, melynek 
következménye a bizonytalanság, elidegenedés. Az ember nem tudja, mi szerint igazodjon, 
orientálódjon és döntésképtelenné válik. A döntéshez fontos, hogy tudjam, ki vagyok, mit 
akarok, honnan jöttem, hová tartok.  
  
Alapvető megkülönböztetési kritérium a szentignáci lelkiségben a vigasz és vigasztalanság. Ez 
a lelki döntési folyamat a következő lépéseket ismeri:  
Először tisztázzam a döntés tárgyát. Másodszor helyezzem az életem alapdöntésének 
perspektívájába. Harmadszor szükséges, hogy az imában Isten akaratának felismerését 
kérjem. Negyedszer pedig, hogy az egyes alternatívák előnyét és hátrányát Isten előtt 
mérlegeljem, ahhoz, hogy egy előzetes döntést hozzak. Ezzel a döntéssel élnem kell egy 
bizonyos ideig, hogy megvizsgáljam és engedjem igazolni a döntés helyes voltát. Csak ezek 
után zárul le a döntési folyamat.  
A maradéktalan önátadás Istennek, az, amikor Isten végérvényesen megragadja az embert, a 

teljes érettsége az Isten akarata melletti döntésnek csak a halálban kerekedik ki. Mindaddig az 

élet tettei, melyek türelemben, az állandó keresésben, a lelkek megkülönböztetésének 

gyakorlatában ismerhetőek fel és valósíthatóak meg. Az ember tulajdonképpen az Isten 

akarata melletti döntését újra és újra meg kell újítsa, egy állandó megújítási folyamatba kell 

állítsa.           Darvas Piroska sa 

 


