
1 

 

HODITI PO ROMARJEVI POTI 

 

Uvodna beseda ob Ignacijevem letu 

 

 V Ignacijevem letu (maj 2021 - julij 2022) je v ospredju Ignacijevo spreobrnjenje in s tem 

tudi naše osebno spreobrnjenje. Ignacij je bil že prej, od krsta dalje, kristjan, pa vendar govorimo o 

njegovem spreobrnjenju pri tridesetih letih življenja. Tudi sam se tako razume in vrednoti svoje 

življenje. Romarjeva pripoved (njegova Avtobiografija) nam jasno o tem pove. 

 V Ignacijevem letu se želimo ustaviti ob Ignacijevi poti, tako zunanji kot notranji poti, ki jo 

želimo še posebej gledati pod vidikom spreobrnjenja. To nam more biti v navdih na poti osebnega 

spreobrnjenja, ki je vselej pot, proces, zorenje. S krstom smo že kristjani, a gre za to, da bolj in bolj 

živimo iz krstne milosti. Ta nas vodi v vse večjo zavest ljubljenosti od Boga, ki se je v Jezusu 

Kristusu do konca zavzel za nas, za vsakogar. Vodi nas v vse večjo željo notranje spoznavati 

Gospoda in se mu izročati. To nas vodi v stalno vpraševanje: »Gospod, kaj želiš narediti po meni, 

kam me pošiljaš, kako me pošiljaš, da dodam svoj delček v zgodbi odrešenja.« 

 Naj bo ta knjižica z naslovom Hoditi po romarjevi poti, ki sledi Ignacijevi avtobiografiji 

(imenovani Romarjeva pripoved) koristen metodološki pripomoček nam v sedanjem času, da 

prejmemo kak navdih za našo pot vere. Knjižico je že pred dobrimi 25 leti pripravil p. Viljem Lovše 

za Slovensko skupnost krščanskega življenja. Knjižico smo ohranili v večji meri takšno kot je 

nastala; razen potrebnih sprememb, ki so vezane na takratni kontekst, za kar je bila napisana. 

 Knjižica je namenjena široki publiki. Dejansko vsakomur, ki se zanima za sv. Ignacija, da po 

njegovi zgodbi, kako ga je Bog vodil, najde kak navdih za duhovno dozorevanje. Še posebej za 

prepoznavanje Božje prisotnosti v življenju ter iskanje ter izpolnjevanje Božje volje.  

 Naj bo koristen pripomoček za Ignacijevo leto, za posamezne osebe, lahko tudi za skupine. V 

knjižici je mogoče najti 36 sklopov, ki se jih lahko vzame npr. za posamezen teden; ali pa tudi 

drugače, glede na želje, možnosti in potrebe.  

 Besedilo Romarjeva pripoved (Avtobiografija sv. Ignacija) najdete na spletni strani. 

 

V Ljubljani, 21.5.2021, p. Milan Bizant DJ 

  



2 

 

PREDGOVOR 

 

Zavedanje velikih čudežev v preprostem srečanju s sočlovekom, okušanje in hvaležnost za 

drobne trenutke velike obdarjenosti, prebujenje v bolečini trpljenja in nerazumevanja prelomnih 

dogodkov na strmi poti, moč ljubečega darovanja drugim, skrivnost Cerkve in zakramentov, iskanje 

obličij v Obličju, vse to nam je vsak hip podarjano. Zakaj? Morda zato, da naše srce začne biti v 

ritmu edinega srca Ljubezni. Prav ta hip smo zajeti v to veliko in čudovito skrivnost vere, skrivnost 

Življenja brez konca.  

Prav ta hip nas Gospod po Cerkvi kliče, naj še bolj goreče in iskreno razširimo dlani v 

prošnjo: "Oče, potrdi nas v veri! Vžgi naša srca z Ognjem svoje Ljubezni. Naj delamo in živimo 

tako, kot da je vse odvisno od nas in zaupamo tako, kot da je vse odvisno od Tebe". 

Naj nam pri našem iskanju in nenehnem spreobračanju k Njemu, ki nas pošilja k drugim, 

pomaga tudi ta knjižica. Lahko jo sprejmemo kot drobno oporo za bolj veselo in ustvarjalno osebno 

romanje prek strmih hribov in globokih dolin življenja do edinega cilja: "Jaz sem Alfa in Omega, 

začetek in konec. Jaz bom žejnemu dal zastonj iz studenca žive vode. Kdor bo zmagal, bo tega 

deležen in njemu bom Bog in on ob meni sin" (Raz 21,6b-7). 

 

Predstavitev besedila 

 

Besedilo je sestavil paragvajski jezuit Betancor na podlagi nekaterih najpomembnejših 

odlomkov Avtobiografije sv. Ignacija Lojolskega. 

Vsak od 36 delov ima najprej odlomek Romarjeve pripovedi (Avtobiografije). Sledi mu 

kratka razlaga, ki želi posebej poudariti postopno razodevanje Božje volje in Ignacijevo napredujočo 

rast v življenju po Božji volji.  

Vsaki razlagi sledijo VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE, ki bralcu in bralki pomagajo pri 

premišljevanju o svojem življenju, v katerem naj bi poskušal odkrivati znamenja Božje navzočnosti.  

Pomemben stavek pod rubriko NE POZABI je večinoma vzet iz besedila  Ignacijevih 

Duhovnih vaj, včasih iz Bartollijeve knjige Življenje sv. Ignacija, včasih pa iz Ignacijevih pisem. 

Zadnji del vsake točke nam predlaga odlomke  ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO, da bi 

lahko v luči Božjega razodetja presojali tematiko iz življenja. 

Ignacijeva zemeljska pot postane priložnost za notranje romanje bralca in bralke, ki želi 

odkrivati poln smisel svojega življenja v luči Božje volje.  

 

 

V Ljubljani, 31.1.1996, p. Viljem Lovše DJ                   
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1. IGNACIJEVA MLADOST 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 1, 2 in 3. 

 

Ignacij v Rimu gleda nazaj in prijatelju pripoveduje zgodbo svojega življenja. Gre za 

skrivnost, ki bo v mnoga srca vsejala vprašanja. 

V mladosti se Ignacij predstavi kot plemič, ponosen nase in ošaben. Tak je, kakor vsi drugi. 

Eden izmed množice ljudi svojega časa, ki jih vodi tok idej in moda. Vsega prevzema želja, da bi 

uspel. Je pogumen, podjeten, a nepreviden. 

V neki bitki prepriča poveljnika, naj boj nadaljujejo, čeprav je brezupno. Boj se razdivja. 

Ignacij pade. Topovska krogla mu zdrobi nogo pod kolenom. Ostali se vdajo in Francozi osvojijo 

trdnjavo. Osvajalci ranjence spoštujejo. Ignacija prenesejo na njegov, skoraj 100 km oddaljen dom 

na nosilih - v Loyolo. 

Nepokreten na svojem domu, težko ranjen, čaka, kaj se bo zgodilo. Prejme poslednje 

zakramente. Na dan sv. Petra in Pavla se njegovo zdravje nenadoma izboljša. Zdravniki so zelo 

začudeni. Ignaciju se vračajo moči.  

Zakaj vse to? To je prvi postanek na njegovi poti. 

Ignaciju je Bog prišel naproti po nesreči v boju in potem v bitki za življenje, za katerega se je 

boril kar mesec dni. Tam, kjer je pričakoval povračila, slavo, denar in spoštovanje zase, ni našel 

drugega kakor zaničevanje, bolezen in neuspeh. Jezus ga čaka na križišču njegove življenjske poti. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Na kakšen način je tebi osebno Bog prišel naproti? Kakšne so tvoje izkušnje srečanja z 

Njim? 

2. Kako si prizadevaš za rast svoje osebnosti (inteligence, volje, vesti, morale, svobode)? 

Katera sredstva se ti za to zdijo najboljša? 

3. Ali podeliš s prijatelji odločilne trenutke svojega življenja? 

4. Ali znaš dostojanstveno in brez obupa sprejeti življenjske neuspehe? 

5. Katere osebne lastnosti imaš za graditev boljšega sveta? 

Ali si spontan? Tak, da povoziš? Stalno protestiraš? Spoštuješ druge? Si previden? 

6. Ali se kdaj spomniš, da je onkraj človeške vednosti in diplom Božja modrost? 

 

NE POZABI 

 

"Vsak naj namreč pomisli, da bo toliko napredoval v vseh duhovnih zadevah, kolikor se bo 

osvobodil samoljubja, samovolje in koristoljubja." (Dv 189) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Mr 8,31-37: “ne misliš po božje, ampak po človeško” 
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2. RAZMIŠLJANJA V ČASU BOLEZNI 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 7. 

 

Sledijo meseci okrevanja. Kosti na nogi se niso dobro zarasle. Ignacij se odloči za novo 

operacijo. Pod kolenom je bila ena kost daljša od druge, zato je bila ena noga krajša. Kost je gledala 

ven toliko, da je bila noga grda in je ni mogel prenašati, kajti trdno je bil odločen, da bo nadaljeval 

po življenjski poti kot si jo je prej zamišljal, predstavljal in si zanjo prizadeval.  

Zato je kirurge prosil, naj mu štrlečo kost odžagajo. Zaradi svojega napuha se je dal mučiti in 

je bolečino prenesel s svojo običajno potrpežljivostjo, ne da bi vpil. Težko je razumeti, da si je dal 

nalašč zlomiti že precej zarasle kosti na nogi. Na vsak način želi rešiti svoj zunanji videz. V 

prihodnosti hoče biti lep. Moda sveta je res zahtevna.  

 Jezus pa ga čaka. 

Bolezen se podaljša. Ignacij veliko bere. Na koncu ostane v knjižnici le še Kristusovo 

življenje in Življenje svetnikov, junakov drugačne vrste. 

Njegovi tovariši so samota, tišina in razmišljanje. Začne se spominjati svoje preteklosti.  

Ob branju ga prevzame misel, da bi posnemal Kristusa in njegove svetnike.  

Vendar je še ena misel, ki mu ne da miru: nadaljevati prej zastavljeno viteško življenje in 

uspeti.  

Obe misli prihajata in izginjata, dokler se utrujen ne posveti drugim stvarem. 

Neprostovoljna samota je za mladeniča širokega srca zelo plodna. V mislih njegovega srca je 

močan kontrast: na eni strani užitek in čutno ugodje, na drugi vest, ki mu govori. Iz tega začne novo 

življenje. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1.  Ali te je strah samote, tišine, razmišljanja? 

2. Ali si že slišal v sebi Kristusov glas in željo, da bi ga posnemal? Povej eno izkušnjo. 

3. Ali si že izkusil v sebi boj med Kristusovim glasom in lastno željo? Kako se je končal in 

zakaj? 

4. Ali čutiš žalost, če bi moral zaradi Kristusovega klica opustiti lastni načrt za svoje 

življenje? 

 

NE POZABI 

 

“Iz tega sledi, naj človek stvari uporablja toliko, kolikor mu pomagajo k njegovemu cilju, in 

jih toliko opušča, kolikor ga pri tem ovirajo.” ( Dv 23) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Mr 10,17-27: “le eno ti manjka” 

 

Mt 7,13-14: “ozka so vrata in pot, ki vodi v življenje” 
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3. IGNACIJ IZBERE NOVO SMER SVOJEGA ŽIVLJENJA 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 8 in 9. 

 

Skozi okno svoje sobe gleda na pokrajino. Njegov spomin in fantazija se izgubita v 

preteklosti: prevara, pokvarjenost, iskanje slave, nastopaštvo, videz popolnega viteza ... (skrivanje in 

beg pred Bogom!). Preteklost, polna človeških idealov, ki vodijo v površno življenje brez 

prihodnosti. 

Nato mu dolge ure minevajo v branju in premišljevanju.  

Jezus mu pride naproti. Njegov Duh ga spreminja. Vodi ga v spreobrnjenje. Pripravlja ga za 

vrnitev. Postal bo romar na novi poti. 

Počasi se zave različnih misli in občutij, ki ga obhajajo. Misli na posvetno slavo in čast mu 

prinašajo žalost. Misli na to, da bi šel v Jeruzalem bos, da bi se postil in delal pokoro, pa mu 

prinašajo veselje.  

Tehta med slabimi in dobrimi željami in zaključi, da mora delati pokoro. Je pokončen človek. 

Prebudi se njegova velikodušnost. Milost mu daje željo, da bi se spravil z Bogom, ljudmi in s samim 

seboj. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Kako si odgovoril na želje po bogastvu, časteh? 

2. Ali si že odkril, katere dobre želje so v tebi in ti prinašajo veselje? Katere se najpogosteje 

vračajo? 

3. Kaj je tisto, kar te drži notranje zvezanega in ti povzroča žalost? 

 

NE POZABI 

 

“Pri vsaki dobri izbiri, kolikor je to odvisno od nas, mora biti oko našega namena čisto, zazrto 

edino v to, za kar sem ustvarjen, namreč v slavo Boga, našega Gospoda, in v zveličanje svoje duše. 

Zato mora biti vse, karkoli izberem, naravnano na to, da mi pomaga k cilju, zaradi katerega sem 

ustvarjen: da ne podrejam niti ne prilagajam cilja sredstvu, marveč sredstvo cilju.” ( Dv 169) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Mt 4,1-11: “Duh ga je vodil v puščavo, kjer ga je hudič skušal.” 
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4. VIDENJE MARIJE Z DETETOM JEZUSOM  

 

Preberi: Romarjeva pripoved 8 in 10. 

 

Ignacijevo prijateljstvo z Jezusom se utrjuje. Edini odgovor na ljubezen je ljubezen. Jezus 

postane najboljši prijatelj in kot dober “tovariš” želi, da Ignacij spozna njegovo mamo Marijo. 

Nepričakovan Marijin obisk ga zelo potolaži. V njem se pomnožijo vera, upanje in ljubezen. 

Potrdi tudi njegove dobre želje, tako da se Ignacij vidno spremeni. Tudi tisti, ki so z njim v hiši, 

opazijo, da je postal drugačen. 

Da se v svojem prizadevanju ne bi počutil kot sirota, ima vsak kristjan mamo, Jezusovo 

mater. »Vam, ki ste zaradi mene zapustili očeta, mater, ženo, brate in otroke, bom povrnil stokratno 

že na tem svetu in vam dal večno življenje.« (prim. Mr 10,30) 

Od tega trenutka naprej bo Ignacij dosegal Kristusovo srce. Prav po Marijini priprošnji 

postaja njegov prijatelj, še posebej v bistvenih trenutkih svojega življenja. 

V trenutku spreobrnjenja bo rekel: Prosim Marijo, naj mi izprosi pri Sinu in Gospodu milost 

v treh rečeh: 

- da občutim notranje spoznanje svojih grehov in gnus do njih; 

- da začutim neurejenost svojih dejanj, da mi to postane zoprno in se poboljšam ter uredim; 

- prosil bom za spoznanje sveta, da z gnusom odstranim iz sebe posvetne in nečimrne reči  

(Dv 63).  

- Prosi Marijo, naj mu od svojega Sina in Gospoda izprosi milost, da ga sprejme pod svoj križ  

(Dv 147). 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Ali so tvoji prijatelji kdaj opazili, da se je tvoje življenje spreminjalo? Ali je tvoje 

obnašanje v njih prebujalo vprašanja? Se morda sedaj to dogaja? 

2. Ali po Marijini priprošnji napreduješ v gnusu do greha in želji, da se oddaljiš od vseh 

posvetnih in nečimrnih stvari?  

3. Ali rasteš v iskrenem prizadevanju, da se prenoviš in urediš svoje življenje v skladu z 

Božjim načrtom o sebi? 

 

NE POZABI 

 

“A kdor želi pri uporabljanju čutov posnemati našo Gospo, naj se v pripravljalni molitvi 

priporoči njej, da mu izprosi za to milosti od svojega Sina in Gospoda.” (Dv 248) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Flp 3,7-14: “zaradi katerega imam vse za izgubo” 
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5. OKREVANEC SE UTRDI V IZBIRI 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 11. 

 

Če bereš, ne da bi si zapisoval, boš vse pozabil. Ignacij ni le bralec, ampak se želi poglobiti v 

to, kar bere: bere, razmišlja, povzame ter tako prebrano notranje spoznava in okuša. Pogovarjal se je 

s samim seboj in z Bogom. Nekaj časa je bral, nekaj časa molil. To je njegov način gledanja na 

življenje, presojanja in pripravljanja na delovanje. Na ta način se mu odpira najkrajša pot, ki vodi k 

Bogu: kontemplacija v delovanju. 

Kristusove besede je zapisoval z rdečo barvo, barvo krvi in življenja. Marijine besede pa z 

modro, barvo neba in zvezd. 

Ignacijeva pisava, ki je skrbna in lepa, izraža njegovo življenje in slog novega spreobrnjenca: 

tudi najmanjše stvari opravljati na najboljši možni način, ker je v božjih očeh vse veliko in 

pomembno.  

Gledanje zvezdnega neba mu daje ogromno notranjega hrepenenja in moči. Nebesa prepevajo 

Božjo slavo. Ko je gledal v nebo, je molil in šepetal: “Kako majhen in nizek se mi zdi svet, ko 

gledam nebo”. Četudi je potopljen v zrenje, ne pozabi, da je na tem svetu potrebno delati za brate, 

sestre in Boga. Želi hitro ozdraveti, da bi šel na pot. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Ali začenjaš okušati razliko med znanjem o Bogu in okušanjem Boga? "Okusite in 

spoznajte, kako dober je Gospod" (Ps 34,9). 

2. Ali si v svojem življenju že notranje začutil in okusil Boga? 

3. Ali imaš zvezek, v katerega zapisuješ takšna izkustva? 

4. Katere tri besede ali stavki iz Svetega pisma so ti pomagali spremeniti ali izboljšati svoje 

življenje? 

 

NE POZABI 

 

“Duše ne nasiti  in ne zadovolji obilnost znanja, temveč notranje čutenje in okušanje stvari.” 

(Dv 2) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Lk 10,38-42: “skrbi in vznemirja te mnogo stvari, a le eno je potrebno” 
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6. IGNACIJ ZAPUSTI SVOJO DRUŽINO IN RODNI KRAJ 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 10 in 12. 

 

Ignacijeva sprememba v njegovi družini povzroči krizo. Najstarejši brat, ki je za družino 

odgovoren (bilo je 12 bratov, od katerih je Ignacij najmlajši), je zaskrbljen, čeprav ima Ignacij že 

trideset let. Doslej jim je namreč povzročil že veliko nevšečnosti. 

Ignacij vztraja v evangeljski drži: odločnost, pogum in ljubezen do resnice. 

“Kdor ima očeta in mater rajši kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in 

ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje 

življenje zaradi mene, ga bo našel” (Mt 10,37-39). 

Odločen je, da vztrajno, s popolno podaritvijo samega sebe počasi uresniči svoj ideal: od 

blizu slediti Kristusu, ga posnemati v globinah svojega srca in tudi v najbolj konkretnem zunanjem 

obnašanju.  

Starejši brat najprej sam opravi pogovor z njim, potem pred vso družino. Strah ga je, da bi 

Ignacij svoje življenje zapravil in ne uspel. Strah ga je tudi tega, kaj bodo rekli ljudje in kdo bo 

skrbel za družino in ji pomagal? 

Ignacij pozna svoje sposobnosti. V svetu je uspel:  dvorjan, vojak, nadrejeni ga cenijo, 

podrejeni ga ljubijo in sovražniki spoštujejo. Toda sedaj po novem želi služiti Bogu. Ima dobro 

izhodišče: zdravje, razumnost, značaj ... in globoko duhovno motivacijo; dana mu je tudi moč volje, 

da si za vse to odločno in vztrajno prizadeva.  

Odloči se, da gre na pot. Začenja svojo pot in zapušča družino. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Ali si suženj svoje družine ali klana? Ali jim znaš mirno razložiti svoje odločitve in ideale? 

Ali bi bil sposoben prekiniti s svojo družino, zato da bi bolj sledil Kristusu? 

2. Ali te je strah javnega mnenja, ko veš, da moraš spremeniti svoj način delovanja? 

3. Zakaj Kristus kliče za seboj tiste, ki so dobri za službo svetu in imajo obetavno prihodnost? 

 

NE POZABI 

 

“Tistemu, ki ima Boga, nič ne manjka, četudi nima ničesar; kajti Bog je najvišje dobro in od 

njega prihaja vse dobro in vsaka dobrina.” (Ignacijevo življenje, Bartolli IV, 36) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Lk 5,1-11: “potegnili so čolne h kraju, pustili vse in šli za njim” 
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7. IGNACIJ PRIDE NA MONTSERRAT IN NAPIŠE ŽIVLJENJSKO SPOVED 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 17. 

 

Ignacij je na poti. Kamenje, puščava, samota in molitev. Pride do benediktinskega samostana 

na Montserratu. 

Zelo je utrujen. Zaradi viteškega mišljenja prečuje vso noč v molitvi na kolenih pred 

Marijinim oltarjem v cerkvi. Meč in nož odloži na oltar. Želi obleči Kristusovo bojno opravo. Pod 

Marijinim materinskim pogledom ima ponoči zmenek s Kristusom. Pred njim je tako zelo drugačno 

življenje, da mora premisliti in se pripraviti. 

Zave se svojih grehov in globoke želje, da se spremeni in vrne k Bogu. Želi biti za vedno 

Kristusov učenec. Nekaj let kasneje bo zapisal: Greh je tako veliko zlo, da bi bilo dobro zastaviti vse 

življenjske moči za preprečevanje enega samega greha. Greh kristjana iztrga vplivu Božje ljubezni in 

ga uniči v njegovem lastnem egoizmu. 

Spoved zelo natančno zapiše. V njem je veliko hrepenenje po spravi z Bogom, z ljudmi in po 

vrnitvi v vidno Cerkev. V pogovoru s spovednikom ponižno pove vse, da bi bil gotov, da resnično 

hodi v pravem duhu Cerkve. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Česa bi se moral osvoboditi, da bi bil svoboden v hoji za Kristusom: materialnih stvari, 

čustvenih, družinskih vezi? 

2. Ali čutiš potrebo, da bi se za spravo z Bogom, brati, sestrami in Cerkvijo, moral spovedati? 

3. Kolikokrat na mesec se spoveš? 

3. Ali imaš duhovnega spremljevalca? Ali si pri tem iskren in prozoren? Ali ti je duhovni 

spremljevalec pomočnik pri iskanju Božje volje, ali pa želiš, da te potrdi v tem, kar sam 

misliš? 

 

NE POZABI 

 

“Najkrajša in skoraj edina pot k svetosti je pot gnusa do vsega, kar svet ljubi in sledi.” 

(Ignacij) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Ef 6,10-21: “vzemite Božjo bojno opravo” 
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8. IGNACIJ SLEČE POSVETNOST 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 18. 

 

Iz noči od 24. na 25. marec, ko je praznik oznanjenja Jezusovega učlovečenja, želi biti Ignacij 

v vsem podoben Kristusu (Flp 2,5-11). Želi sleči starega človeka. V revežu odkrije samega Kristusa. 

Da mu vse, kar ima, in si obleče žakljevino. Ko je bil Ignacij razglašen za svetnika, je vratar na 

Montserratu izjavil: “Tisti romar je bil nor od ljubezni do Kristusa”. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Ali znaš deliti to, kar imaš (denar, hrano...), z družino, s prijatelji in tistimi, ki so revnejši 

od tebe? Kaj misliš o revežih? Kako misliš nanje? 

2. Kaj zmaguje v tebi: želja po bogastvu ali uboštvu? Želja po biti ali imeti? 

3. Ali čutiš privlačnost za večje uboštvo? Kako? Ali misliš, da Gospod to želi od tebe? 

4. Kateri Kristusov stavek in evangeljska zgodba te najbolj nagovorita glede uboštva in 

odpovedi samemu sebi? 

 

NE POZABI 

 

“Tretja vrsta ponižnosti je najpopolnejša in jo imam, ko vključujem prvo in drugo, če je 

enaka čast in slava božjega veličastva, ko želim in izbiram, da bi bolj posnemal Kristusa, našega 

Gospoda, in mu bil dejansko bolj podoben, rajši uboštvo z ubogim Kristusom kot bogastvo, rajši 

sramoto s Kristusom, nasičenim z zasramovanjem, kot čast, in ko bolj želim, da bi me imeli za 

omejenega in nespametnega zaradi Kristusa, ki so ga imeli prvega za takega, kakor pa za modrega in 

pametnega na tem svetu.” ( Dv 167) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Flp 2,5-11: “Isto čutenje naj bo v vas.” 
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9. V MANRESI ZAŽIVI UBOGO IN STROGO ŽIVLJENJE 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 19. 

 

Na poti iz Montserrata v Barcelono se ustavi v Manresi. Tam ostane 10 mesecev. Ostaja zvest 

hoji za Kristusom. Ponižuje se s prosjačenjem, ne uživa mesa in ne pije vina, ne skrbi za svoje telo, 

niti za svojo zunanjost. Zelo je pozoren na vzgibe duha v svojem srcu.  

V Manresi doživi tri duhovna obdobja: 

  1. mir in veselje; 

  2. gnus; ni imel veselja ne za molitev ne za mašo. Prišla mu je skušnjava: Kako boš še 

sedemdeset let prenašal takšno življenje?; 

  3. velika božja razsvetljenja in darovi. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Kako skrbiš in koliko zapraviš za telesno lepoto? Ali misliš, da bi moral kaj poenostaviti? 

2. Ali imaš kakšna duhovna izkustva? Katera? Ali bi jih lahko povzel in razložil? Zakaj te 

Gospod vodi skozi takšna izkustva? 

3. Kakšen slog in ritem življenja živiš, da bi lahko bolj sledil Kristusu: v prehrani, koliko 

spiš, delaš, čas za sprostitev, molitev? Ali je vse v redu? 

 

NE POZABI 

 

"Iz ljubezni do Jezusa Kristusa, pozabljajoč na preteklost, kakor pravi sv. Pavel, nenehno 

upirajte vaše oči na dolgo pot, ki jo morate še prehoditi na poti kreposti. Varujte se izrecnih 

sovražnikov vaše duše: malomarnosti in lenobe, ki ohladijo in oslabijo željo, da bi v duhovnem 

življenju napredovali." (iz Ignacijevega pisma jezuitom v Coimbri na Portugalskem) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Kol 2,20-23; 3,1-4: “mislite na to, kar je božje, in ne to, kar je zemeljsko”. 
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10. MOLITEV IN DEJAVNOST 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 26. 

 

V Manresi se Ignacij popolnoma podari Bogu in odpre drugim. V stiku z Bogom postaja vsak 

dan bolj Kristusov pričevalec in človek za druge. V sebi čuti poklic apostola, poslanca. 

Že od vsega začetka molitve se je v njem porajala evangeljska ljubezen. Njegovo vero je 

vedno gnala ljubezen, ki se je kazala v dejanjih: “Pomagal je nekaterim ljudem, ki so ga obiskovali”. 

Spremenjen z močjo Kristusove ljubezni, je našel takšen način življenja, s katerim je oznanjal 

Kristusovo ljubezen. V njem so se razvile vrednote zastonjskega služenja; doumel je razpoložljivost 

do vseh; vesoljno bratstvo je kasneje postalo temelj njegovega osebnega, družbenega in 

skupnostnega življenja. 

Manresa je bila za romarja šola molitve in apostolske vzgoje. Okusil je veselje božje 

navzočnosti in bolečino njegove čutne oddaljenosti. Potopljen v svoje duhovno izkustvo je vedno 

ostajal odprt za služenje drugim. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Ali si se z duhovnim spremljevalcem pogovoril in določil čas za tvojo osebno molitev? 

2. Ali si človek za druge? Razloži, kaj to zate pomeni? 

3. Ali je v tebi integracija med molitvijo in delovanjem? 

4. Ali tvoja molitev spreminja tvoje življenje? Ali tvoje življenje spreminja tvojo molitev? 

Navedi nekaj primerov. 

 

NE POZABI 

 

“Med ljudmi in angeli ni plemenitejše dejavnosti, kot je slavljenje njihovega Stvarnika in 

vračanje stvari k njemu, še posebej tistih, ki same tega niso sposobne.” (iz Ignacijevega pisma 

jezuitom v Coimbri na Portugalskem) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Jn 15,1-17: “Kdor ostane v meni in jaz v njem, obrodi veliko sadov.” 
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11. MANRESA JE ZA IGNACIJA ŠOLA VERE 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 27 do 30. 

 

Manresa je za Ignacija šola vere. Iz notranjih milosti pridobi štiri močne elemente svoje 

duhovnosti: Sv. Trojico, dar stvarstva, evharistijo, skrivnost učlovečenja, ki jo je sprejela Marija. Ob 

reki Cardoner je njegovo duhovno izkustvo potrjeno. 

Prejme spoznanje Boga - Ljubezni, ki ustvarja svet zunaj sebe. Ignacij odkrije samega sebe 

znotraj tega čudovitega Božjega načrta. Razume, da mora svoja dejanja predvideti in hkrati sprejeti 

vse, kar mu bo Bog poslal po življenjskih dogodkih. 

Ob reki Cardoner odkrije, da pred Bogom ne more več pobegniti, ker ga le-ta spodbuja in 

povsod zasleduje. Postane novi človek, človek, ki je del Božje skrivnosti. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Kdo je zate Bog? Ali čutiš, da tvoj odnos z Bogom raste in dozoreva? 

2. Ali čutiš nasprotja med tvojim znanstvenim vedenjem in tvojo izkušnjo krščanskega 

življenja? 

3. Ali se redno udeležuješ evharistije? Kateri vidik je zate pri maši najpomembnejši? 

 

NE POZABI 

 

“Človek je ustvarjen, da slavi in časti Boga, našega Gospoda, in mu služi ter tako reši svojo 

dušo. Drugo na zemlji pa je ustvarjeno za človeka, da mu pomaga doseči cilj, za katerega je 

ustvarjen. Iz tega sledi, naj človek stvari uporablja toliko, kolikor mu pomagajo k njegovemu cilju, in 

jih toliko opušča, kolikor ga pri tem ovirajo. Zato je nujno, da postanemo uravnovešeni do vsega 

ustvarjenega, v vsem, kolikor je to dopuščeno naši svobodni izbiri in ji ni prepovedano; tako, da s 

svoje strani nimam rajši zdravja kot bolezni, bogastva bolj kot uboštva, časti bolj kot sramote, 

dolgega življenja bolj kot kratkega in tako v vsem drugem, marveč da želimo in izbiramo samo, kar 

nas bolj vodi k cilju, za katerega smo ustvarjeni." (Dv 23) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Jn 1,1-18: “tistim pa, ki so ga sprejeli, je dal oblast, da postanejo Božji otroci” 
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12. ŠEL JE IN POKLEKNIL K VZNOŽJU NEKEGA KRIŽA 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 31. 

 

 Kristusov križ je kraljevska pot, ki nas vodi h Gospodu. To je znamenje, ki je značilno za 

Jezusove učence. 

 Križ naredi Ignacija za romarja: 

- nikdar ostati tam, do koder si prišel; 

- nikdar določevati načina obnašanja Boga do mene, ampak nenehno hoditi za Kristusom; 

- Kristusov križ je pohujšanje za tiste, ki zahtevajo odrešenika na lastni ravni; 

- Jezusov križ, norost za tiste, ki se želijo zapreti v lastno vsakodnevno organiziranost in ostanejo 

hladni in indiferentni pred resnico ter zaprejo svoje srce pred skrivnostjo ljubezni. 

Ignacij se zahvaljuje Bogu in nadaljuje svojo pot. Z Gospodovo palico romarja bo šel po 

neznanih poteh, po katerih ga bo želel voditi Gospod. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Ali te je strah sprememb, tveganja, neznanega? Ali znaš zaupati v nepredvidenih 

situacijah? 

2. Ali sprejemaš žrtve hoje za Kristusom? Kako? Povej kakšno izkušnjo. 

3. Kristjan je križan človek: njegovo srce je v Bogu, njegove roke pa so odprte k drugim. Kaj 

to zate pomeni? 

4. Kako si prizadevaš za boljši svet? Povej kak primer. 

 

NE POZABI 

 

“Predstavim si Kristusa, našega Gospoda, pribitega na križ, ter začnem pogovor z njim: kako 

to, da je On kot Stvarnik prišel do tega, da postane človek in gre iz večnega življenja v telesno smrt 

ter tako umre za moje grehe. Potem se ozrem nase: kaj sem storil za Kristusa, kaj delam za Kristusa 

in kaj naj bi storil. In ko ga bom gledal takega in tako pribitega na križ, mu bom povedal, kar mi bo 

srce narekovalo.” (Dv 53) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Lk 9,23: “Če hoče kdo iti za menoj, …” 

 

1 Kor 1,17-25: “mi oznanjamo Kristusa križanega” 
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13. NA POTI V BARCELONO, V ITALIJO IN SVETO DEŽELO 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 35. 

 

Leta 1523 odide v Barcelono. Najprej želi v Italijo, potem v Benetke in nato v Sveto deželo, 

kjer je naš Gospod živel, oznanjal in umrl. En sam razlog: spoznati, živeti, prehoditi poti dežele, v 

kateri je živel in hodil Jezus.  

Odločitev: Turkom, ki tam živijo, hoče, kakor Jezus, oznanjati veselo novico.  

Pot: dolgo romanje brez denarja, brez človeške podpore, le v družbi Jezusa, ki mu želi slediti, 

mu zaupa in ga ljubi. “ Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki pride iz božjih ust” 

(Mt 4,4). 

Revež med reveži se vkrca na ladjo, ko ima v žepu še pet novcev. Tudi te pusti na klopi, da 

ne bi imel ničesar s seboj in bo vse sproti prejel od Boga, v zaupanju vanj.  

Ignacij je manj kot v letu dni prehodil naslednje etape: 

- Montserrat: gora spreobrnjenja; 

- Manresa: šola molitve in apostolata; 

- Barcelona: pristanišče, od koder se napoti v neznano. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Katere etape si prehodil v svojem življenju v hoji za Kristusom? Ali bi jih lahko povzel in 

napisal svojo zgodbo? 

2. V čem iščeš gotovost? V denarju? Družini? Videzu? Ali v čem drugem? 

3. Ali si že kdaj izkusil Boga kot edino oporo svojega življenja? V kakšnih okoliščinah? 

4. Če bi te Kristus prosil, ali bi sprejel, da zaradi njega vse izgubiš? 

 

NE POZABI 

 

“O tolažbi govorim, ko se v duši porodi neki notranji vzgib, pri katerem duša vzplamti v 

ljubezni do svojega Stvarnika in Gospoda; tako tudi takrat, ko ne more nobene stvari na svetu ljubiti 

zaradi nje same, marveč le v Stvarniku vseh stvari. Prav tako, ko toči solze zaradi ljubezni do 

svojega Gospoda, bodisi iz žalosti nad grehi, bodisi zaradi trpljenja Kristusa, našega Gospoda, bodisi 

zaradi drugih stvari, ki merijo naravnost na njegovo službo in slavo. Končno imenujem tolažbo 

vsako povečanje upanja, vere in ljubezni, in vsako notranje veselje, ki vabi in privlači k nebeškim 

stvarem in zveličanju duše, ter jo umirja in ji daje počitek v njenem Stvarniku in Gospodu.” (Dv 316) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Lk 12,22-32: “Ne skrbite za ...” 
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14.  V GAETI: IGNACIJ POSTANE BRANITELJ ČISTOSTI 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 38. 

 

Zelo je pozoren na spoštovanje do žensk. Čistost ženske in njene hčere je pripravljen braniti 

tudi z lastnim življenjem. Tisti, ki se podari v službo Gospodu, mora v samem sebi zajemati moči za 

boj čistosti; ohranjati se mora telesno in duhovno čist, tudi v domišljiji in v celotni osebi za božje 

kraljestvo. 

Po Kristusovem zgledu je ta boj apostolski. Pogosto zahteva od človeka, da gre proti toku 

okolja in proti duhu sveta. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Ali si pripravljen spoštovati svoje telo, ki je tempelj Sv. Duha? Ali si se iz tega razloga 

pripravljen pogumno boriti? 

2. Ali si dovolj preprost in prosojen, da se o tej temi z nekom pogovoriš? 

3. Ali odobravaš oziroma nasprotuješ navadam, običajem, načinom govorjenja in vedenju 

svojega okolja glede čistosti? Povej primere. 

4. Kakšna je tvoja drža pred ženskami oz. moškimi? Kako gledaš nanje? 

 

NE POZABI 

 

  “Hvalimo redovniške zaobljube: pokorščino, uboštvo, čistost in druge neobvezne popolnosti. 

Treba pa je pripomniti tole: ker se zaobljuba nanaša na stvari, ki vodijo bolj k evangeljski popolnosti, 

ne smemo zaobljubljati takih stvari, ki od popolnosti oddaljujejo, na primer da bomo trgovci ali se 

poročili itd.” (Dv 357) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

1 Kor 6,12-20: “Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Sv. Duha, ki je v vas in ga imate od Boga”. 
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15. GAETA, RIM, BENETKE IN OD TAM V JERUZALEM 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 42 in 43. 

 

Iz Barcelone do Gaete so se vozili 5 dni. Potem so šli v Rim, kjer jim je papež podelil 

romarski blagoslov. Od tam je šel peš v Benetke, kjer je beračil in spal v stebrišču cerkve sv. Marka. 

Nekega dne se mu približa bogat Španec. Povabi ga v svojo hišo, kjer sme ostati do odhoda ladje. Z 

družino ostane globoko povezan.  

Želi pomagati drugim. Čeprav se je napotil v Jeruzalem kot samotar, da bi se vadil v veri, 

upanju in ljubezni, Ignacij ne izgubi nobene priložnosti za pogovor o duhovnih stvareh. Razodetje 

ljubezni Svete Trojice do celotnega stvarstva ga je vsega razvnelo.  

V evangeliju in evharistiji je gledal Jezusa Kristusa. Začutil je klic in ve, da je človeštvo na 

poti k Očetu. S Kristusom in za Kristusa mora biti svet iztrgan hudiču. 18. februarja 1523 se poslovi 

in odplove v Sveto deželo. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Ali s svojimi prijatelji živiš resnično prijateljstvo? Koliko prijateljev imaš? O čem se 

pogovarjate? 

2. Ali znaš poslušati pogovore drugih, da bi jim bil potem sposoben pomagati? 

3. Ali znaš pri pogovorih doma, v šoli in službi drugim pokazati svoje krščansko izkustvo? 

4. Uspeš najti Kristusa v drugih? Primer. 

 

NE POZABI 

 

“Zame velja splošno pravilo, da ko se s kom srečam, četudi je velik grešnik, da bi se z njim 

pogovarjal o stvareh Boga našega Gospoda, sem jaz tisti, ki pridobi in je obogaten. Še veliko bolj pa, 

kadar se pogovarjam z ljudmi, ki jih je Bog izbral, da bi mu služili. Takrat imam jaz občutno korist v 

vseh pogledih.” (iz Ignacijevega pisma, 12.2.1563) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

1 Kor 9,15-23:  “oznanjati evangelij je zame dolžnost” 
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16. IGNACIJ ŽELI OSTATI V JERUZALEMU IN POMAGATI DUŠAM 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 45. 

 

Skupina romarjev, ki jo spremljata neki Turek in frančiškan se približuje Jeruzalemu. Ignacij 

prosi vse, naj se na to pripravijo z molkom. Kmalu zagledajo procesijo menihov s križem na čelu, ki 

so jih prišli sprejet. Zatem uzrejo od sonca ožarjeno mesto. Veselijo se.  

Skupina romarjev je simbol človeštva na poti k cilju; simbol Cerkve na poti v Očetovo hišo. 

Gnani od Svetega Duha romamo z Jezusom na čelu. 

Za vernika je to paradoks: srečati Kristusa, ki je za romarje na poti v Kraljestvo postal romar. 

Videti Kristusa, ki je navzoč v vsakem človeku, ki zame postane zakrament srečanja z Bogom. 

Ignacij pobožno časti svete kraje. Sreča pa Kristusa v vsakem človeku, božjem otroku. Odtod 

se v njem porodita dve veliki odločitvi:  

- vse življenje ostati v Jeruzalemu, 

- pomagati ljudem, svojim bratom. 

Frančiškani mu tega ne dovolijo. Ignacij to sprejme in razume: Ni Gospodova volja, da 

ostanem v teh svetih krajih.  

Zato se vrne, ne da bi vedel, kam ga želi voditi Gospod. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Ali imaš načrt, kako bi bolj spoznal Kristusa in pomagal bližnjemu? Opiši ga. 

2. Katere posebne darove ti je dal Gospod za pomoč drugim? 

3. Ali je zate srečanje z drugo osebo kot zakrament srečanja s Kristusom? Kako? 

4. Ali poslušaš nasvete svojega duhovnega spremljevalca? Ali se zlahka odpoveš svoji misli, 

svoji volji in mu zaupaš? 

 

NE POZABI 

 

“Gledal bom osebe, namreč našo Gospo, Jožefa, deklo in dete Jezusa, potem ko je bil rojen. 

Naredim se za ubožnega in nevrednega hlapčiča, jih gledam in zrem in jim strežem v njihovih 

potrebah, kakor da sem tam navzoč, z vso postrežljivostjo in spoštljivostjo. Potem se obrnem vase, 

da si to obrnem v korist.” (Dv 114) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Mr 3,13-19: “Poklical je k sebi, katere je sam hotel ... postavil jih je, da bi bili z njim in bi jih pošiljal 

pridigat.” 
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17. POVRATEK IZ JERUZALEMA: BENETKE, FERRARA, GENOVA, PROTI ŠPANIJI 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 51 in 53. 

 

Po romanju v Sveto deželo je spet v Italiji. Prehoditi mora pot od Ferrare v Genovo, na kateri 

bo naletel na francoske in španske čete, ki se med seboj vojskujejo. Francozi ga imajo za vohuna, 

zato ga zgrabijo, obtožijo, izprašajo, žalijo in slečejo za preiskavo. Ob tem močno doživlja 

Gospodovo bližino. Skupaj z njim se vidi vklenjenega, privlečenega pred oficirja, zasmehovanega. V 

sebi zato doživlja veselje: misli na Kristusa, ki so ga vodili k Pilatu, od tam k Herodu in obratno.  

Tistemu, ki je dana priložnost za veliko trpljenje, Gospod pripravlja veliko svetost. Ignacij 

Gospodu popolnoma zaupa. To je njegovo edino “priporočilno pismo”. 

Oficir doživi Ignacija, ki posnema Kristusa, kot nekega ubogega “norca” in ga vrže ven. 

Romar pa sredi sovraštva in vojne hodi naravnost proti cilju. Posnemati želi sv. Frančiška Asiškega, 

apostole, predvsem pa svojega učitelja in Gospoda; vesel je, da je ponižan, da ga imajo za norega, 

kajti tudi s Kristusom so delali tako. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Ali se že kdaj kaj pretrpel za Kristusa? Kaj si čutil? 

2. Katerega svetnika, učenca, apostola bi rad posnemal in zakaj? 

3. Kakšna je tvoja drža do preprostih, ponižnih in ubogih ljudi? Ali se pred drugimi znaš 

postaviti zanje? 

4. Kako odgovarjaš na krivice, ki jih srečuješ? Krivice do drugih ali do tebe? Povej primer. 

 

NE POZABI 

 

“Tehtam govor, ki ga ima Kristus, naš Gospod, vsem svojim služabnikom in prijateljem, ki 

jih pošilja na tako pot. Priporoča jim, naj si prizadevajo pomagati vsem in jih vabiti najprej k 

popolnemu duhovnemu uboštvu in - če bi bilo njegovemu božjemu veličastvu po volji ter bi jih 

hotelo za to izbrati - tudi k dejanskemu uboštvu; nadalje, da si želijo sramote in prezira, zakaj iz teh 

dveh izvira ponižnost. Tako imamo tri stopnje: prva je uboštvo zoper bogastvo, druga je sramota ali 

prezir zoper posvetno čast, tretja je ponižnost zoper napuh. Po teh treh stopnjah naj jih uvedejo v vse 

druge kreposti.” (Dv 146) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Mt 10,32-39: “Kdor svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo našel.” 
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18. V BARCELONI SE IGNACIJ POSVETI ŠTUDIJU 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 55. 

 

Ignacij se odloči, da bo študiral. Dobro se zaveda, da je to nujno potrebno, če hoče pomagati 

ljudem.  

Že v začetku pa naleti na velike težave. Doživljal je nenehne raztresenosti. Ko je začel 

študirati, so mu prihajala razsvetljenja o duhovnih stvareh in veselje do le-teh. Dolgo ne more zaspati 

in naslednji dan čuti utrujenost. Odkrije, da gre za nove skušnjave pod podobo angela luči. Te lepe 

misli bi lahko popolnoma onemogočile vsakršno apostolsko učinkovitost.  

Ignacij se odzove: na veliko zlo, veliko zdravilo. Pomeni: molitev, pogovor s profesorjem o 

tej težavi, ne da bi se opravičeval. Cilj želi doseči s pravimi sredstvi. Moč volje ga bo vedno rešila. 

Izhajajoč iz malih stvari, bo sposoben velikih (Mt 25,21). Temeljna odločitev, da bo služil Gospodu 

z vsem, kar je, se uresničuje v vsakodnevni resničnosti.  

 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Ali se na skušnjave in lažne korake v življenju energično in odločno odzoveš? Ali pa imaš 

navado, da jim popuščaš? 

2. Ali si že imel priložnost izbirati sredstva za dosego cilja, ki si si ga zastavil? Kako si izbral 

ta sredstva? Kako si preveril, če je izbira sredstev dobra? 

3. Kakšna je raven tvoje odgovornosti do poklicnega dela, do svojega apostolskega dela in 

lastne vzgoje? 

 

NE POZABI 

 

“Prosim Boga, našega Gospoda, naj on nagne mojo voljo in položi v mojo dušo to, kar 

moram storiti v tej stvari in kar je v njegovo čast in slavo, ter da dobro in pošteno s svojim razumom 

premislim in izberem po njegovi sveti in blagohotni volji.” (Dv 180) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Lk 14,25-33: “...če ima sredstva, da ga dokonča...” 
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19. PO  DVEH LETIH ŠTUDIJA V BARCELONI NADALJUJE Z NJIM V ALCALI 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 62. 

 

Ignacij si je znal najti prijatelje in z njimi deliti isti ideal. Romar je iskren, odprt prijatelj; 

srečo drugih vzame zares, odpušča in veliko pozabi. Predvsem pa se izkaže v delih, ne v besedah. To 

mu omogoča, da s človekom razdeli najbolj boleče situacije.  

Calixto je Ignacijev resnični prijatelj. Delita si življenjski slog. Ko zve, da so romarja 

aretirali, se tudi on pusti zapreti z njim, da bi pričal o njegovi nedolžnosti. Čeprav še čuti posledice 

težke bolezni, ga to ne ovira v ljubezni do prijatelja. Skupaj pričujeta za: blagor vam, kadar vas bodo 

zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite se in radujte, 

ker je vaše plačilo v nebesih veliko. (prim Mt 6,11-12) 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1.  Na čem po tvojem mnenju temelji globoko prijateljstvo? 

2. Ali si že našel prijatelje, s katerimi lahko razdeliš svoje bolečine, veselje in tudi svojo 

poklicanost? 

3. Ali znaš kljub navzočnosti prijateljev živeti določeno samoto? Ali misliš, da je drugemu 

potrebno vedno vse povedati? 

4. Ali jasno vidiš svoj odnos in prijateljstvo z dekleti/fanti, z moškimi/ženskami? 

 

NE POZABI 

 

“Tisti, ki se boji sveta, ne bo nikdar delal velikih stvari za Boga.” (Ignacij) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Jn 17,8-23: “naj bodo tudi oni eno, da bo svet veroval, da si me ti poslal” 
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20. SPET ZAPRT V SALAMANCI  

 

Preberi: Romarjeva pripoved 69. 

 

Romar se po enem letu in pol bivanja v Alcali odpravi na študij v Salamanco. Tudi tam ga 

preganja inkvizicija. Zapro ga za 22 dni, kar ga ne vrže s tira. Težave mu pomagajo, da še bolj 

spozna samega sebe in se utrdi v hoji za Kristusom. 

Že apostola Peter in Pavel sta doživela nekaj podobnega (Apd 4). Svobodni v verigah Ignacij 

in tovariši ne čutijo potrebe, da bi, kakor večina, bežali. Ljubezen se ne pusti vkleniti. Ta drža je test 

hoje s Kristusom: napredovanje in vrednost prizadevanja v hoji za Kristusom se ne merijo samo od 

zunaj ali po naravni lahkoti, ampak po nasilju, ki ga nekdo stori sebi, in po zmagah, ki jih doseže. 

To je zmaga in osvoboditev, ki očem sveta pokaže dostojanstvo Gospodovega učenca.  

  

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Kakšna je tvoja najgloblja misel pred križem, ponižanji in preizkušnjami? Ko vse to sam 

doživljaš, kaj se v tebi dogaja? 

2. Ali si že doživel, da si zaradi Kristusa prišel v nasprotje s svetom? Česa si se ob tem 

naučil? 

3. Ali resnično želiš slediti Jezusu tudi v trpljenju in križu? Ali ga prosiš, naj te vzame s seboj 

na pot križa? 

4. Ali poznaš okrog sebe ljudi, ki so zaradi vere preganjani? Ali si jih pripravljen podpreti, 

jim pomagati in se potegovati za njihovo stvar? 

 

NE POZABI 

 

“Trpljenje zaradi Kristusa moramo razumeti kot največjo božjo dobrino.” (Ignacij) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Jn 15,18-26: “Služabnik ni večji od svojega gospodarja”. 
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21. IGNACIJ SE ODLOČI NADALJEVATI ŠTUDIJ IN ZBRATI TOVARIŠE 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 71 in 72. 

 

V Salamanci ugotovi, da mora nujno vzgajati tovariše in jih zbrati. Tako se mu pridružijo 

nekateri mladeniči. Postane pristen voditelj, koordinator skupine tovarišev. Združevati jih mora, ne 

da bi se vsilil. Služi jim, zato da bi oni rastli. Vsakemu želi prenesti svoje navdušenje, zavedajoč se 

svojih omejenosti. 

V srcu nosi skrivnost: poistovetiti se s Kristusom v njegovih držah, namenih in vedenju. To v 

njem vsi čutijo in prav to jih priteguje. On hodi za Kristusom predvsem tako, da je ponižen, kakor 

oni. Kasneje je zapisal: “Tisti, ki se posveča rasti bližnjega, bo največ pridobil, tako da bo sam sebe 

poniževal, ne pa tako, da se bo šel nekakšno avtoriteto”. Ignacij je prepričal zato, ker je premagal 

samega sebe.  

Gledajoč naprej za možnost študija, zapusti Španijo in gre v Francijo. V teh krajih divjajo 

vojne. On vse svoje zaupanje postavi v Boga. Gre, da bi videl, kakšne so možnosti za študij, potem 

pa bo poklical svoje tovariše. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Kako presojaš svoje obnašanje? Ali je privlačno pričevanje? 

2. Ali čutiš odgovornost za pomoč drugim pri njihovi rasti? Za koga se čutiš še posebej 

odgovoren? 

3. V čem bi bil rad najbolj podoben Kristusu? 

4. Ali si v splošnem navdušen, da bi iskal Božjo voljo, ne glede na težave, ali pa zlahka 

izgubiš pogum? 

 

NE POZABI 

 

Vaša duša naj bo mirna, pripravljena, da sprejme Božje delovanje. Božjim mislim na široko 

odprite vrata. Popolnoma odprite vrata vaše duše.” (iz Ignacijevega pisma Frančišku Borgiji, 

15.9.1548). 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Jn 1,25-42: “Pridita in bosta videla.” 
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22. IGNACIJ ŠTUDENT V PARIZU (1528) 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 73, 74 in 76. 

 

Ignacij postane tujec, beraški romar in ubogi študent na najslavnejši pariški univerzi. Na 

videz brez vsega, v srcu pa z Božjo modrostjo.  

Humanistični študij ponižno ponovi po pariških merilih. Sedi v klopeh skupaj z otroki. Zebe 

ga. Pot do fakultete je dolga. Muči ga želodčna bolezen in pomanjkanje denarja. Razmišlja, da bi šel 

služit h kakšnemu bogatašu. Svetujejo mu, naj gre na Nizozemsko in tam naveže stik z bogatimi 

španskimi trgovci in drugimi razpoložljivimi ljudmi, ki bi ga lahko vzdrževali med študijskim letom. 

Sreča se s težavami, ki jih imajo vsi študentje. Zanj so te težave priložnost za osebne žrtve, 

ponižnost, molitev, odločitev. Vedno zaupa v Božjo previdnost. Ni čudež v tem, da Bog pomaga in 

pazi na tiste, ki vanj zaupajo, čudež bi bil, če bi jih Bog zapustil. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Kako se soočaš s svojim ekonomskim položajem? Kako uporabljaš denar, ki ga imaš na 

razpolago? 

2. Ali narediš kdaj kakšno prostovoljno žrtev za Gospoda? 

3. Ko se moraš o čem odločati, kaj storiš? Kaj misliš, da bi bilo treba pred odločanjem storiti? 

 

NE POZABI 

 

“Pravi čudež bi bil, če bi Bog ne pomagal tistim, ki vanj zaupajo. Skrbimo za služenje Bogu 

in mu prepustimo skrb za naše potrebe.“ (Bartolli, Življenje IV, 23) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Mt 6,25-34: “Vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete...” 
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23. OB IGNACIJU SE SPREOBRNEJO TRIJE MLADENIČI 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 77. 

 

V želji, da bi druge pridobil za vero, uporablja Ignacij od Boga navdihnjeno metodo: duhovne 

vaje. Trije mladeniči, tri spreobrnjenja, tri spremembe življenja.  

Odziv okolice so grožnje in preganjanje. Gre za duhovni boj. Kot dober psiholog Ignacij ne 

vodi lahkih in površnih duhovnih vaj. Za srečanje z Bogom povabi človeka v popolno samoto. 

Trideset ali vsaj osem dni popolne osamitve za iskanje in najdevanje Božje volje v lastnem življenju. 

Povabi v osebno srečanje z Bogom, da bi doumeli njegov načrt odrešenja za svet in zase. Med 

duhovnimi vajami postavi troje vprašanj o osebnem življenju:  

- Kaj sem storil za Kristusa? 

- Kaj delam za Kristusa? 

- Kaj moram storiti za Kristusa? (Dv 53) 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Koliko časa in kdaj si čez dan vzameš za osebno molitev? Si že bil na duhovnih vajah? 

2. Ali res iščeš Božjo voljo zate in se je želiš držati? 

3. Ali vsak večer ovrednotiš svoj dan? Kako to storiš? V čem ti to pomaga? 

 

NE POZABI 

 

“Pod duhovnimi vajami razumemo vsako spraševanje vesti, meditacijo (premišljevanje), 

kontemplacijo (zrenje), ustno in miselno molitev ter druge duhovne dejavnosti, kakor jih bomo 

razložili pozneje. Kakor so namreč sprehajanje, hoja in tek telesne vaje, tako so duhovne vaje vsaka 

priprava in naravnavanje duše, da se reši vseh neurejenih nagnjenj in šele potem išče in najde božjo 

voljo in uredi svoje življenje, da mu bo v zveličanje duše.” (Dv 1) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Lk 19,1-18: “Danes je tej hiši prišla rešitev...” 
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24. NASPROTOVANJA SE NADALJUJEJO 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 78. 

 

Romarjevo pot zaznamujejo negodovanja, težave in križi. Mladeniči, ki so krepko spremenili 

svoje življenje in so tudi kršili pravila kolegija, so bili v navzočnosti vseh profesorjev in učencev 

sredi dvorane javno tepeni. 

Duh posvetnosti čuti poraz in se maščuje, ker romar seje evangeljski nemir, spreobrnjenje in 

spremembo življenja. Ignacij pozna svet in ga presoja v luči evangelija, z očmi, besedami in dejanji 

Jezusa Kristusa. Jasnost in moč mu prihajata iz navezanosti na Kristusa. 

Ni ga strah. Hoče ljubiti Kristusa z vsemi močmi svoje osebnosti. Ljubiti ga z vsem 

spominom pomeni zanj, spominjati se vseh v življenju prejetih dobrot. Ljubiti ga z vsem razumom, 

pomeni Kristusa vedno bolj spoznavati. Ljubiti ga z vso voljo pomeni, da ga v vsem okušaš. Ta 

Ignacijeva strastna ljubezen je vnela tudi druge mladeniče. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Ali si zaradi svojega prizadevanja za evangelij že doživel nasprotovanje drugih? Kako si se 

odzval? 

2. Kako uporabljaš spomin, zato da bi bolj ljubil Kristusa? 

3. Kako uporabljaš razum, zato da bi bolj ljubil Kristusa? 

4. Kako uporabljaš voljo, zato da bi bolj ljubil Kristusa? 

 

NE POZABI 

 

“Kdor se zelo boji sveta, ne bo nikoli storil velikih reči za Boga. Kajti nič velikega se ne da 

storiti za Boga, ne da bi bil svet v strahu in bi nas preganjal.” (Bartolli, Življenje IV, 36) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Jn 15,8-17: “Nihče nima večje ljubezni, kakor kdor da življenje za svoje prijatelje”. 
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25. V ŠPANIJI GA STARI TOVARIŠI ZAPUSTIJO 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 80. 

 

Božja previdnost spoštuje človeška pota. Calixto, Caceres in Arteaga so bili Ignacijevi 

prijatelji, ki so imeli možnost, da postanejo Jezusovi tovariši, vendar so se odločili drugače.  

Previdnostna usoda našega življenja je v Božjih rokah, toda svoboda in odgovornost sta v 

naših rokah: mi se odločamo. Romar doživi še en razkroj svoje skupine. Zakaj? Morda so tovariši 

postali komodni, kar je dolgoročno vplivalo na resnost prizadevanja. Tisti, ki se začno ukvarjati z 

duhovnimi stvarmi, se običajno zmotijo v majhnih stvareh in krivdah, ki se zdijo nepomembne. Ne 

naredijo velikih napak, ki jih je mogoče zlahka prepoznati. Lažjih napak pa ni mogoče tako hitro 

odkriti in če te dolgo ostajajo, postanejo težke in velike.  

Ignacijev cilj je popolnost. Za duhovno življenje svetuje naslednje: “Zaslužite si svetost, a ne 

z dolgimi molitvami, ampak z odpovedjo lastni volji in s služenjem bližnjemu.” 

 

VPRAŠANJE ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Ali si zvest obveznostim svojega duhovnega življenja: molitvi, zakramentom, 

vsakodnevnemu eksamnu? 

2. Ali znaš svoje dejavnosti presojati v določeni razdalji z očmi Božje volje? 

3. Ali se znaš odpovedati svoji misli in ubogati? 

4. Ali prosiš Gospoda, naj te vse do konca ohrani v svoji službi? 

 

NE POZABI 

 

“V času potrtosti ne smemo nikoli ničesar spreminjati, temveč se čvrsto in stanovitno držati 

sklepov in odločitev iz dneva pred to potrtostjo ali iz prejšnje tolažbe. Zakaj kakor nas ob času 

tolažbe vodi in nam svetuje bolj dobri duh, tako nas v času potrtosti hudi duh, a z njegovimi nasveti 

ne moremo ubrati poti pravilne presoje.” (Dv 318) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Mt 7,21-27: “Ne, kdor mi pravi ''Gospod, Gospod'' bo prišel v božje kraljestvo, ampak kdor izpolni 

voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.” 
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26. V PARIZU IGNACIJ SREČA  DVA PRIJATELJA, KI BOSTA PRVA JEZUITA 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 82. 

 

Peter Faber in Frančišek Ksaver.  

Faber pri  svojih dvajsetih letih sreča Ignacija, zrelega španskega študenta, ki je ponižen, 

močne volje in metodičen.  

Pripravljen, da mu bo ponavljal učno snov, počasi postane prvi Ignacijev resnični učenec in 

prijatelj. Potem sta živela skupaj in si delila denar. Ignacij je postal njegov duhovni učitelj.  

Faber je prvi izmed tovarišev, ki je postal duhovnik. Pred njim je Ignacij bral svoje redovne 

zaobljube. Tudi on je postal “nori” Kristusov romar. Od Ignacija se je naučil govoriti o duhovnih 

stvareh. Postal je teolog, razlagalec Svetega pisma, svetnik, ki je kmalu osvajal druge. Zapustil nam 

je zapis svoje duhovne poti. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Kaj je po tvojem mnenju značilno za redovniški poklic? 

2. Kaj te v tem poklicu privlači? 

3. Kaj se ti zdi težko in česa ne razumeš? 

4. Med posvečenimi osebami, ki jih poznaš, katera te najgloblje navdihuje, privlači in zakaj? 

 

NE POZABI 

 

“Čeprav naj bi nad vse cenili zavzeto služenje Bogu, našemu Gospodu, iz čiste ljubezni, 

vendar moramo močno hvaliti tudi strah pred njegovim božjim veličastvom.” (Dv 370) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Ef 1,15-23: “On naj razsvetli oči vašega srca, da bi doumeli, v kakšno upanje vas je poklical.” 
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27. IGNACIJ OSVOJI FRANČIŠKA KSAVERJA ZA HOJO ZA KRISTUSOM 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 82. 

 

Frančiška je Ignacij vodil skozi duhovne vaje. Postal je njegov tovariš in prijatelj.  

Frančišek je živel od 1506 do 1552. Spreobrnil se je pri 27 letih. Pri 31 je bil posvečen v 

duhovnika. S 36 leti je šel za misijonarja v Indijo. Umrl je 46 leten. Danes ga Cerkev slavi kot 

zavetnika misijonov.  

V Parizu je kot študent z Ignacijem in Fabrom delil vse. Njegovo prijateljstvo je bilo trdno in 

je trajalo tudi potem, ko je bil zelo daleč. Podpise svojih tovarišev je nosil obešene okrog vratu. 

Dolge ure nočnega češčenja Najsvetejšega so mu omogočile, da je preživel najtršo samoto na 

daljnem Vzhodu. V času študija se mu je Ignacij približal s Kristusovimi besedami: “Frančišek, kaj ti 

pomaga osvojiti cel svet, če pa izgubiš svojo dušo?” 

Izkušnja duhovnih vaj ga je vodila v spreobrnjenje. Ves se je dal Kristusu, večnemu Kralju. 

Začel je novo življenje: duhovnik, apostol in misijonar. Razdalja, ki jo je v 11 letih misijonarskega 

delovanja prepotoval, ustreza trem krogom okoli zemlje.  

Nek tovariš ga je v Indiji portretiral. Ni bil prav velik, niti zelo majhen; obnašal se je 

plemenito, brez naglice. Njegov obraz je bil vedno jasen, na ustih je imel večni nasmeh. Malo je 

govoril, a vedno prodorno.  

Njegovo življenje je bilo pot upanja, boj med minljivim in večnim, zmaga ponižnosti nad 

napuhom. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Kaj po tvojem mnenju pomeni moliti z življenjem? 

2. Kateri talenti se ti zdijo najpomembnejši za evangelizatorja? 

3. Kaj je po tvojem mnenju Cerkev?  

4. Kako vidiš svoje mesto v tem velikem telesu, ki je Cerkev? 

 

NE POZABI 

 

“Tisti, ki pomaga bližnjemu, bo bolj uspel s ponižnostjo kakor z visokostjo; bolj če se bo 

podvrgel, kakor pa če bo nasprotoval.” (Bartolli, Življenje IV, 36) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Mt 9,35-38 in 10,1-10: “Po poti oznanjajte, da je božje kraljestvo blizu.” 
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28. IGNACIJ SI DOSLEDNO PRIZADEVA ZA RESNICO 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 86. 

 

Leta 1535 je bil Ignacij star 44 let. Njegov značaj in osebnost sta bili že oblikovani. Ko se 

vrne v Španijo, ga inkvizicija ponovno obsodi. 

Odločitvam cerkvenega sodišča se ubogljivo podvrže. Hkrati se bori proti obrekovanju. 

Zahteva, da se sodba izreče, da se zlo ne bi množilo, ker se zaveda škode, ki jo to lahko povzroči 

apostolatu duhovnih vaj in duhovnih pogovorov. 

Varovanje pravic majhne skupine prijateljev in zahtevanje lastne pravice (resnica ponižnih) je 

zanj Božja zahteva, ki jo uboga. Ne bori se zase, ampak za zagotovilo Božjega dela in njegove 

prihodnosti. To njegovo odločno držo pojasnjujejo takole: “Ne moremo tolerirati, da bi Bogu 

malomarno služili”. To je drža branitelja pravice in resnice v ljubezni, brez grenkobe ali 

maščevalnosti. Tej drži daje moč njegovo prijateljstvo z Gospodom v globoki molitvi. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Ali si solidaren s Cerkvijo? Ali si jo pripravljen braniti in pričati zanjo? 

2. V katerih točkah moraš okrepiti svojo osebnost, da boš resničen Kristusov učenec? 

3. Katere so tvoje malomarnosti in šibke točke v službi Gospodu? 

4. Ali imaš pravi občutek za pravičnost in resnico? 

 

NE POZABI 

 

“V službi Bogu nikdar ne napreduješ boljše, kot takrat, ko greš proti vetru.” (Bartolli, 

Življenje III, 35) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

2 Kor 4,7-15: “Čeprav še živimo, nas zaradi Jezusa vedno pošiljajo v smrt.” 
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29. V AZPEITIJI SE ODLOČI, DA BO OTROKE  POUČEVAL VEROUK 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 88. 

 

V Parizu je Ignaciju odpovedalo zdravje. Njegovi španski tovariši so morali urediti nujne 

stvari s svojimi družinami. Zato se je odločil, da se vrne domov in si odpočije ter uredi z družinami 

svojih tovarišev. 

Na konju se je odpravil iz Pariza v Španijo. Ko je prišel v Azpeitijo, svoj domači kraj, ni šel 

stanovat domov, ampak v bolnišnico med berače in bolnike. Na ta način je želel popraviti slabe 

zglede, ki jih je dajal v mladosti. Njegovega brata je skrbelo za ugled družine, Ignacijevo srce pa je 

bilo polno miru in veselja.  

Tudi doma deluje apostolsko: duhovni pogovori, poučevanje otrok in preprostih ljudi, 

reformiranje okolja: nastopi proti nemoralnosti in igram. Pridigati je moral zunaj, ker v cerkvi za vse 

ni bilo dovolj prostora. Ljudje so plezali na drevje in zidove hiš. Govoril je po dve ali tri ure. 

Duhovni sadovi so bili veliki, mnogi so se spreobrnili in spremenili življenje.  

Navkljub vsemu dobremu, romar noče ostati v svoji vasi. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. S kakšnim razpoloženjem se vračaš v svoj rodni kraj? Da bi pričeval s svojim življenjem, 

se zahvaljeval, popravljal, kar si zagrešil? 

2. Kakšne odnose imaš s svojo družino in sorodniki? Ali imaš do staršev ter bratov in sester 

kakšne dolžnosti? 

3. Ali skrbiš za svoje zdravje za služenje Bogu? 

4. Ali čutiš v sebi gorečnost, da bi učil otroke in reveže? 

 

NE POZABI 

 

“Služimo Bogu. Prepričan sem, da nas ne bo pustil na cedilu.” (eden izmed prvih Ignacijevih 

tovarišev P. Ribadeneira, De Actis M.I.I. 369 in 372) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Lk 4,16-30: “Noben prerok ne velja veliko v domačem kraju." 
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30. IGNACIJ NADALJUJE SVOJE ROMANJE 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 91. 

 

Za obisk svojih sorodnikov in sorodnikov svojih tovarišev mora prehoditi dolgo pot: 

Azpeitia, Almazan, Siguenza, Toledo in Valenza.  

Pri družinah svojih prijateljev noče ničesar vzeti, čeprav mu ponujajo. On je romar, ki ga ne 

sme zadrževati niti prijateljstvo. Ne da bi se odpočil, se z ladjo napoti v Genovo v Italiji.  

Na poti iz Genove v Bologno veliko trpi ... sam je, zgubil je smer, polašča se ga strah, hoditi 

mora po vseh štirih in pade tudi v blato. Osmešen in brez vsega ima hkrati s seboj vse: svojega Boga. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Ali se res zavedaš, da slediti Kristusu pomeni ponižanje, samoto? Poišči v evangeliju 

besede, ki te kličejo na to pot. 

2. Kako se pripravljaš na tveganja in težave pri hoji za Kristusom? 

3. Ali si že izkusil Božjo moč v svoji slabosti? 

4. Ali si se že soočil z mislijo na smrt? Ali ta misel zelo vpliva na tvoje trenutno obnašanje? 

 

NE POZABI 

 

“Božja previdnost dela tako s tistimi, ki jih zelo ljubi. Da bi jih hitreje privedla do svoje 

večne slave, jih očiščuje že na tem svetu.” (Ignacij) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Rim 8,35-39: “... nobena druga stvar nas ne bo mogla ločiti od ljubezni, s katero nas ljubi Bog v 

Jezusu Kristusu.” 
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31. V BENETKAH MNOGIM LJUDEM VODI DUHOVNE VAJE 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 92. 

 

Neki mlad študent želi opraviti duhovne vaje, vendar se zaradi obrekovanj boji, da bo v 

duhovnih vajah manipuliran. Z razdeljenim srcem tvega. Predstavlja tip človeka, ki za svojo hojo za 

Kristusom zahteva zagotovila. Molitve se loti oborožen s knjigami in argumenti.  

Bog vse to obide in Ignacija uporabi za svoje orodje: pomaga mu, da se odpre Božji ljubezni. 

Končno študent lahko velikodušno odgovori Bogu. Gre skozi ozka vrata, postane Jezusov tovariš in 

je prvi izmed Ignacijevih tovarišev, ki umre. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Ali si že doživel dvome, neodločnost in strahove v svojem duhovnem življenju? Ali znaš to 

povedati duhovnemu spremljevalcu? 

2. Ali te je strah postaviti pod vprašaj svojo poklicanost/poklic? 

3. Kako uporabljaš sredstva za pogovor z Gospodom: molitev, zakramente, duhovno branje, 

pogovor s prijatelji, dogodke svojega življenja, itd? 

4. Ali v vsem tem iskreno iščeš Boga in njegovo voljo? (ali pa iščeš samega sebe)? 

5. V čem bi moral biti bolj s celim bitjem? 

 

NE POZABI 

 

“Spomnim se prejetih dobrot stvarjenja, odrešenja in posebnih darov. Z velikim hrepenenjem 

tehtam, koliko je storil Bog, naš Gospod, zame, in koliko mi je dal od tega, kar ima; potem, kako mi 

isti Gospod želi dati sam sebe, kolikor je to v skladu z njegovim božjim načrtom. Nato pomislim 

nase in premislim, kaj moram jaz sam po vsej resnici in pravici ponuditi in dati njegovemu Božjemu 

veličastvu; namreč vse, kar imam, in obenem še sebe, kakor tisti, ki daje z velikim žarom: Vzemi, 

Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo, karkoli imam ali 

premorem. Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. Vse je tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma po 

svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča.” (Dv 234) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Mt 7,13-14: “Vstopite skozi ozka vrata”. 
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32. V BENETKAH GA DOHITIJO TOVARIŠI 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 93. 

 

Po preganjanju resnica slavi zmago. Sodba je v vsem naklonjena romarju.  

V Benetke pride devet Ignacijevih tovarišev. Tam jih Ignacij sprejme z velikim veseljem. Več 

kot  dva meseca bodo stregli bolnikom in revežem v bolnišnici. To je vaja v ponižnosti, ki pomaga, 

da postaneš ponižen.  

Lainez, ki bo potem postal drugi vrhovni predstojnik Družbe Jezusove, je takole opisal te 

dogodke: “Pet nas je bilo v bolnišnici z neozdravljivo bolnimi, drugih pet pa pri sv. Janezu in Pavlu. 

Pustili smo študij, da bi se posvetili služenju najbolj ubogim. Faver se je še posebej posvečal 

spovedovanju; Ksaver je blestel v gorečnosti, ljubezni in zmagi nad samim seboj; tudi pót bolnikov 

je pil, da bi se premagal”.  

Tako so se tovariši učili ponižnosti in se pripravljali, da bodo pristni Kristusovi učenci: 

“Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen” (Mt 11,29). 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Kakšno mesto imajo v tvojem življenju reveži?  

2. Koliko deliš z njimi? 

3. Ali navedeš kak primer, da so tako močno pomagal nekomu, da si to krepko občutil in šel 

čez samega sebe? 

 

NE POZABI 

 

Ignacij je pisal svojemu bratu: “Dobro delajte revežem, sirotam in potrebnim. Tisti, s komer 

je bil Gospod tako velikodušen, ne sme biti skopuški.” (iz Ignacijevega pisma, Pariz, junij 1532) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Jn 13,1-16: “Zgled sem vam torej dal, da bi tudi vi tako delali.” 
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33. NA POTI V RIM, V LA STORTI PREJME VELIKO MILOST 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 96. 

 

Napotili so se v Rim, da bi jim papež Pavel III. povedal, kaj naj delajo. 

Lahko jih pošlje po vsem svetu.  

Na poti pride romarju naproti Kristus. Med počitkom v kapelici La Storta blizu Rima Ignacij 

v sebi sliši glas: “V Rimu vam bom naklonjen”.  

Skrivnostna Božja govorica v srcu. Ignacij je imel srce pripravljeno, ker je svojo željo 

pogosto obračal k Bogu in prosil za milost intimnosti z Bogom; pogosto je prosil Marijo, naj mu 

posreduje to milost. Po Mariji je šel h Kristusu in po Kristusu k Očetu.  

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Kakšno mesto ima Marija v tvojem življenju? Ali se rad zatekaš k njej? 

2. Ali sprejemaš dar intimnosti z Gospodom in zanj v molitvi nenehno izrecno prosiš? 

3. Ali je kakšna stvar ali oseba, ki ti preprečuje, da bi se ves podaril Gospodu? 

4. H komu se spontano obračaš v molitvi: Kristusu, Očetu, Duhu, svetnikom?   

 

NE POZABI 

 

“Ljubiti Boga in mu za ceno te ljubezni čim bolj pomagati.” (Bartolli, Ignacijevo življenje IV, 

26) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Jn 14,23-28: “Prišla bova k njemu in pri njem prebivala”. 
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34. IGNACIJEVO SOCIALNO DELO V RIMU 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 98. 

 

Že kot vrhovni predstojnik Družbe Jezusove Ignacij osebno skrbi za reveže in zapostavljene. 

Čas, ki ga posveti revežem, posveti Kristusu. Zato se on in tovariši ukvarjajo z raznimi deli:  

1. Leta 1538 papež Pavel III. Ignacija in tovariše zadolži, naj revne otroke  iz 13-ih rimskih 

mestnih predelov poučujejo katoliški nauk. 

2. Med 1538 in 1539 vlada v Rimu velika lakota. Jezuiti so po ulicah iskali reveže, jih vodili 

v svojo hišo ter jih tam umivali, negovali in hranili; potem pa so jih poučevali krščanski nauk. Zanje 

so duhovno in materialno poskrbeli. V hiši je bilo tudi po 400 ljudi in je zmanjkalo prostora. 

3. 1542: začetek hiše katehumenov. 

4. Ustanovitev hiše sv. Marte za reševanje prostitutk. To delo so opravljali skupaj z laiki. 

5. Ustanovitev hiše za dekleta v težavah zaradi ekonomskih ali družinskih razlogov, zaradi 

okolja ali osirotelosti. Postane internat z intenzivnim duhovnim življenjem. 

 

NE POZABI 

 

“Med deli usmiljenja je najpomembnejše delo potolažiti dušo, ki jo težita tesnoba in 

bolečina.” (iz Ignacijevega pisma, Rim, 13. avgusta 1543) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Mt 25,31-46: “Karkoli ste storili kateremu teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili." 
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35. DUHOVNE VAJE: IZKUŠNJA ŽIVLJENJA 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 99. 

 

Cilj Ignacijevega življenja je delovanje za večjo Božjo slavo in vključevanje drugih v to, še 

posebej v duhovnih vajah.  

Gre za duhovne vaje, katerih cilj je pripraviti in razpoložiti dušo, da išče in najde Božjo voljo 

v svojem življenju. Z eno besedo: pomagati od blizu slediti Kristusu. Iskati in najti Božjo voljo je 

temeljno in odločilno življenjsko izkustvo, ki se dogaja v molitvi. 

Ignacij sam je šel skozi to izkušnjo v Manresi, potem pa jo je že v Rimu izpopolnil za druge. 

Duhovne vaje se začno z velikimi večnimi resnicami: stvarjenjem, grehom in odrešenjem, 

pred katerimi je vsak poklican, da zavzame svoje stališče. Potem sledi čas poglabljanja notranjega 

spoznavanja Kristusa, da bi ga bolj ljubil in hodil  za njim. Zato se kontemplira skrivnosti 

Jezusovega življenja, trpljenja in vstajenja. 

Vrhunec in cilj  duhovnih vaj je kontemplacija za dosego ljubezni. Na poti zrenja skrivnosti 

Jezusovega življenja se človek počasi uvaja v prepustitev in izročitev Božji ljubezni. Izbere si, na 

kakšen konkreten, oseben in celovit način bo tej ljubezni odgovoril. To je izbira življenja za Boga.  

Duhovne vaje so šola največje ljubezni, vstop v resnico in ponižnost, v odpoved samemu sebi 

zato, da bi služil Kristusu, večnemu Kralju. 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Ali pogosto bereš in moliš ob evangelijih, kot je to delal Ignacij? 

2. Kako si izbral svoj poklic? Ali misliš, da si izbiro dobro opravil? 

3. Ali si še naprej pozoren na različne notranje vzgibe, ki se v tebi pojavljajo, da bi vedno bolj 

razbiral Božjo voljo? 

 

NE POZABI 

 

“Duhovne vaje so zagotovo najboljše, kar si lahko v tem življenju predstavljam in razumem 

kot pomoč za osebni napredek človeka in tudi za pomoč in korist mnogim drugim.” (iz Ignacijevega 

pisma dr. Mioni, 16.11.1536) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Lk 8,19-22: “Moja mati in moji bratje so tisti, ki božjo besedo poslušajo in iz nje živijo”. 
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36. IGNACIJ USTANOVITELJ IN OČE DRUŽBE JEZUSOVE 

 

Preberi: Romarjeva pripoved 101. 

 

Ignacij je velik mistik, komunikativen in človek nenehne navzočnosti pred Bogom. Je tudi 

pravi voditelj, ki vlada duhovno, brez spiritualizma. Je oče, ne da bi bil paternalističen.  

Za pomoč mu Gospod pošlje velike može: Lainez se zdi kot Ignacijeva inteligenca, Nadal je 

njegovo srce, Polanco kot njegova desna roka.  

Značilnost Družbe je, da je, navkljub razpršenosti po vsem svetu, zelo zedinjeno telo. Prav 

zato je Ignacij še posebej gojil dolgo vzgojo svojih mož. Želi, da jim zadošča notranji zakon ljubezni. 

Ignacij je kot izvoljeni vrhovni predstojnik novoustanovljene Družbe Jezusove zadolžen, da 

napiše Konstitucije. Konstitucije so hrbtenica Družbe Jezusove, ki je usmerjena v službo veri in v 

pospeševanje pravičnosti.  

Skupnost prijateljev v Gospodu, današnji jezuiti, s pomočjo duhovnih vaj in mnogih drugih 

apostolatov še vedno sledijo romarjevim stopinjam v Cerkvi. 

 

 

VPRAŠANJA ZA TVOJE ŽIVLJENJE 

 

1. Ali osebno poznaš jezuite ali kakšno njihovo skupnost? Ali si jih že povprašal o njihovem 

življenju? 

2. Iz celotne poti z Ignacijem se ti za tvoje osebno življenje zdijo najpomembnejše naslednje 

tri točke ali smernice: … 

3. Kaj je hrbtenica tvojega življenja, tisto, kar ga poenoti in mu daje smisel? 

 

NE POZABI 

 

“Kdorkoli se hoče pod zastavo križa bojevati za Boga v naši Družbi - za katero želimo, naj 

nosi Jezusovo ime - ter služiti edino Gospodu in Cerkvi, njegovi nevesti, pod vodstvom rimskega 

škofa, Kristusovega namestnika na zemlji, naj si po slovesni zaobljubi večne čistosti, uboštva in 

pokorščine vtisne v srce, da je član Družbe, ustanovljene predvsem v obrambo in širjenje vere, za 

napredek duš v krščanskem življenju in znanju; z javnim pridiganjem, branjem in s kakršnokoli 

drugo službo božje besede, z duhovnimi vajami, z uvajanjem otrok in preprostih ljudi v krščanstvo, z 

duhovno pomočjo kristjanom, s spovedovanjem in delitvijo drugih zakramentov.” (iz Ustanovne 

listine Družbe Jezusove) 

 

ZA MOLITEV Z BOŽJO BESEDO 

 

Jn 21,15-22:  “Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kot tile?" 
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