
Kedves barátom,  
 Ferenc pápa titokzatossága, tisztelgése és hősi imádata mögött meglepő módon 
megfigyelhetjük a tulajdonságait. A jezsuita szellemiségű Lelki Gyakorlatok az, amit 
Ferenc pápa felhasznál arra, hogy az embereket arra oktassa, hogyan folytassák lelki 
megtérésüket. Mindenek előtt legyen világos, hogy Ferenc pápa mestere a jezsuita Lelki 
Gyakorlatoknak. Így, miközben a média és sok ökumenikus evangéliumi keresztyén 
tiszteleg Ferenc pápa előtt, megadjuk annak a kulcsát, hogy őt hogyan igazán be azo-
nosítani. Arra kérjük, hogy ezt a cikket a családjának és barátainak továbbítsa. 
Köszönjük. 
 

Ferenc pápa azonosságának kulcsa:  
A jezsuita Lelki Gyakorlatok mestere 

Írta Richard Bennett 
 

Ferenc pápa trónra jutásának első évfordulója alkalmából arra gondoltunk, hogy 
kielemezzük azt, hogy a jezsuiták mit gondolnak Ferenc pápa eddigi munkájáról.  James 
Martin S.J., a hírneves America című főszerkesztője egy rövid online videóban 
szerepelt, aminek a címe: „Ferenc pápa:  Még mindig jezsuita.”1  A video feliaratai: „A 
pápa jezsuita azonosságának szemrevétele.”  
 Martin megjegyzi, hogy Ferenc a jezsuita rend argentin tartományának novicius 
vezetője volt.  Ahhoz, hogy ezt a rangot elérje, Ferencnek alapos ismeretekkel kellett 
rendelkeznie loyolai Ignác Lelki Gyakorlataiank szövegével.2  Martin becslései szerint 
Ferenc pápának jezsuita azonossága nagyon befolyásolta a pápai döntéseit.  Ahhoz, 
hogy betekintést nyerjünk az új pápa egyedülálló személyiségébe, érdekköreibe, illetve 
szándékaiba, fő, hogy megértsük azokat a folyamatokat, amelyek az elméjét és életét 
alakították.  AűHa ezt megtettük, akkor teljesen világos lesz, hogy a Vatikán miért pont 
ezt az embert választotta.   
 I. Ferenc pápa nagy személyes befolyást gyakorolt nagy katolikus tömegekre, 
hogy elterelje a figyelmüket egy korrupt és visszataszító egyházi intézménytől.  Noha 
az út sok nehézséget, meghátráltatást, és akadályt rejtett magában, Ferenc pápa 
hatásosan elmegy a római vallás szörnyű erkölcsi krízisét okozó következményei 
mellett, és megnyugtatja a hívő katolikusokat.  Lelkes hívei lettek egy mesterien 
bemutatott „hiteles” régi szellemisgű lelkiségnek.  Ezt lehet látni például a pápává 
választásának első pillanataiban amikor az erkélyen megjelent, hogy a Szent Péter téren 
összegyűlt sokaságat arra kérje, hogy imádkozzanak érte, és abban is, hogy 
egyfolytában az érinthetetleneket és tisztátalanokat átkarolja, és a közönséges emberek, 
sőt ellenségeinek a lábát megmossa.  Így Ferenc pápa következetes módon olyan 
légkört teremtett maga körül, hogy sok kétségbeesett katolikus világszerte nemcsak arra 
készek, hogy meghallgassák, hanem kövessék is.  A célja, hogy „az egyházat” 
megmentse a jezsuita szellemiséggel figyelemre méltó módon gyümölcsöt terem.  Egy 
modern korú tanusága annak, hogy az ignáci szellemiség hogyan képes lefegyvereztetni 
az áldozatait, és hogy akaratlagosan engedelmeskedjenek.  
 
 

                                                 
1 http://www.americamagazine.org/media/videos/pope-francis-still-jesuit  3/18/2014  
2 Loyolai Ignác a jezsuita rend alapítója volt 1534-ben. 
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A Lelki Gyakorlatok történelmi kontextusa 
A keleti meditáció célja az Istennel történő közvetlen egység elérése.  A 12. és 13. 
századokban Európában kialakult kialakult az érdeklődés a keleti misztika iránt, 
miközben a pápaság eszközt formált arra, hogy civil hatalom fölött hatalmat nyert a 
Német Római Birodalomban.  A korábbi századokban az igazi evangélisták sokat tettek 
arra, hogy Európát és a brit szigeteket elérjék az evangéliummal.3  A tizenkettedik 
századig a pápaság elég erős volt arra, hogy az Inkvizíciót elkezdje, hogy a civil 
hatalmon keresztül azokat megkínozza és meggyilkolja, akik nem engedtek a vallási 
diktátumainak.  Ahelyett, hogy az evangéliumot elterjessze aközött a sok pogány között, 
aki a Német Római Birodalomban élt, a pápaság azzal volt foglalatos, hogy a 
keresztyént, a zsidót, illetve a pogányt egy olyan vallási rendszerbe belerőszakolja, 
hogy olyan civil hatalommá váljon, ami szükséges volt ahhoz, hogy annak a domináns 
vezetője legyen.  A pápaság soha nem fogadta be az igaz evangéliumot, így könnyen 
asszimilálta azokat a pogány szokásokat, amikkel a Német Római Birodalom határain 
belül találkozott.  Ezeket a pogány szoksáokat a római egyház egy külső keresztyén 
mázzal fedte be.  Mivel a szellemisége nem az evangéliumra és a Bibliára épült, így a 
pápai egyház egy keleti alexandriai egyiptomi misztikának adott otthont.  
  Az Iszlám térhódítása elől az összeomló keleti ortodox birodalom elől anchorita 
szerzetesek és álszellemiséget gyakorló szekták a biztonságosabb nyugati térrészekre 
menekültek, akik a plátói idealizmust és misztikus diszciplínákat magukba szívták.  
Ezek az új formák és gyakorlatok, amelyek egy filozófiai jellegű és pszichológiailag 
gyártott vallási élmények azok, amelyek befolyásolták a nyugati szerzeteseket arra, 
hogy a szemlélődést és a pszeudokeresztyén pietizmust felfedezzék.  Ennek 
következtében a 13. században sok misztikus elem lépett bele az új rendek szellemi 
életébe, mint a ferencesekébe és a dominikánusokéba.    
  Az isteni gondviselés révén a korai 16. században azzal, hogy Luther újra 
felfedezte az evangéliumot, hogy egyedül a Szentírás legfelsőbb tekintélye alapján, 
megigazulás Isten kegyelme révén, egyedül hit által, egyedül Krisztusban, egyedül Isten 
dicsőségére az újra elkezdett terjedni egész Európaszerte.  De a 16. sázad közepén olyan 
misztikusok, mint loyolai Ignác, Avilai Teréz, és Keresztes János rendszeres 
miszticizmust állítottak össze írásaikban.     
  Loyola Lelki Gyakorlatai tipikus misztikus mozgalom a római katolicizmuson 
belül, de nagyot alkotott abban, hogy a képzelet erején keresztül egyenesen összekösse 
egy ember gondolatait és cselekedeteit azzal, amit Isten kegyelmének nebeznek.  Így 
ezek a jól ismert tizenhatodik századi misztikusok olyan lépéseket tettek le, amelyek 
által egy ember közvetlenül egységbe léphetett az Istennel.  
 
A Lelki Gyakorlatok áttekintése 
J. A. Wylie szerint a Lelki Gyakorlatok ravasz utánzata a bibliai megtérésnek.4   Wylie 
így magyarázza,  

Ahhoz, hogy elősegítsék ennek az ifjonti Herkulész [a jezsuita rend] növekedését, 
Loyola már előre elkészítette a Lelki Gyakorlatok című könyvét.  Ez egy olyan 

                                                 
3 Az 5. században Patrik és az utána következő emberek a következő hét században Britannit és észak 
Európát evangélizálták; A Cott alpokban a valdensek Európaszerte elküldték az evangélistáit déli 
oldalról.  
4 J. A. Wylie  vezető bibliai szakértője volt a római katolicizmusnak a 19. században. 
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könyv, ami előírja az embernek, hogy hogyan vezesse a „megtérés” munkájukat.  
Négy meditációból áll, és a megtérő, amikor félrevonul, teljesen beleveti magát a 
meditációkba egymás következtében, amikor a nap hétszer felkel és lemegy.  Az 
elpusztulás kapujtól a paradicsom kapujáig tartó útnak lehet elnevezni, amit 
szakaszokra bontanak le, hogy el lehessen végezni négy hét alatt...  A Brahminok 
önmegtagadását és az anchorita aszkétizmust, valamint a tanulók lelkesedéést 
vegyíti magában.  Mint a Korán, önmagát kijelentésnek tartja. „A Lelki 
Gyakorlatok”-at egy jezsuita szerint Isten ujja írta meg, és Isten Szent Anyja adta át 
Ignácnak.  A Lelki Gyakorlatok... szabályok gyűjteménye, miszerint valaki 
önmagában véghez tudja vinni a Biblia és teológia nyelvén a „megtérést”... Ez az 
isteni átalakulás abban az órában a protestáns világban ezernyi helyen történt.  
Loyola, mint az elmúlt idők mágusai, azért, hogy Mázessel rivalizáljon, mágiájával 
ugyanazt a csodát próbálta elérni.5  
 

Loyola engedelmeskedik III. Pál pápának 
Wylie azt is leírja, hogy Loyola és az emberei miként vetik magukat alá Pál pápának 
Rómában, 

Loyola és a kilenc társa 1534 augusztus 15.-én a Montmarte templomban 
felesküdtek arra, hogy a szaracénusok ellen harczolkodjanak keleten... [De] a 
háború, ami a köztársaság és a Porte között zajlott akkor az Ázsiáig vezető kaput 
elzárta.  Akkor tehát úgy vélték, hogy a nyugati világban lesz majd dolguk.  
Visszatérve Rómba vették a lépéseiket.  Minden községben az örök városba vezető 
útjukon hagyatékuk maradt abban, hogy milyen sokat dolgoztaka kórházakban, és a 
népet őszintén próbálták megszólítani.  Amikor közelegktek Rómába, egyes 
emberei kételkedni kezdtek, Loyola pedig látomást kapott, amelyben Krisztus 
megjelent neki, mondvén, ’Rómában kegyelmes leszek hozzád.’  Ez a látomás pedig 
nagyban felbátorvtotta őket.  A keresztyénség fővárosába érkezve III. Pál lábaira 
vetették magukat, és igen kegyelmes fogadtatásban volt részük.  A pápa a 
segítségüket igen alkalmasnak találta.  A pápaságot nagy veszélyek fenyegették 
abban az órában, azzal, hogy fél Európa felkelt ellene, ezellen a régebbi szerzetesi 
rendek hatástalanok voltak, így ők mennyei segítségként tűntek fel.  Az új rend 
szabályzatát és alkotmányát megírták, és a pápa pedig azt elfogadta.  Két 
különlegessége volt az új alkotmánynak, ami miatt különlegesen ajánlotta magát III. 
Pálnak. Ez első a feltétlen engedelmesség kitétele volt.  A társaság a pápának 
engedelmességet esküdt, mint ahogyan egy hadsereg a tábornoknak 
engedelmeskedik  Nem kánoni, hanem katonai engedelmességről volt itt szó.  
Bármelyik helyre, bármelyik időpontban, bármilyen célból elmentek oda ahova 
rendelték.  Így tehát nem is igazán szerzetesek voltak, hanem katonák.6  

Ferenc pápa alapos kiképzést kapott a Lelki Gyakorlatokban, és a militáns 
hozzáállásukban.  Most, mint pápa, a világporondra érkezik, és annyira jól ismeri a 
Lelki Gyakorlatok tartalmát, hogy széles körben tudja ismertetni ezt az álmegtérési 
módszert - aminek azonban semmi köze nincsen Jézus Krisztus evangéliumához.  Ez 

                                                 
5 Wylie, A protestantizmus története, 15. könyv, “A Jezsuiták,” II. Lenyomatot a Solid Ground Christian 
Books-tól lehet elkérni. 
6 http://doctrine.org/the-history-of-protestantism-2/the-history-of-protestantism-volume-second-book-fifteenth-the-
jesuits/  3/18/2014 
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pedig azt a tényt tárja fel előttünk, hogy az ignáci gyakorlat nemcsak misztikus 
elemeket hordoz magában, hanem etikaiakat is.   
 
A Lelki Gyakorlatok etikai bemutatása 
Ferenc pápa sokféleképpen bemutatja az ignáci képzését, például abban, hogy hogyan 
prédikál.  Ahelyett, hogy az evangéliumot hirdetné, vagy az Igét értelmezné, hogy a 
hallgatóságot meggyőzze a bűn, igazságosság, illetve ítélet tekintetében, azt mondja a 
közönségének, hogy „Csukd be a szemed és képzeld el azt, hogy te azt csinálod, 
hogy...”  Ez egyedül szubjektívan az értelmekre hat ahelyett, hogy az Isten írott 
igéjének objektív igazságára hívná fela figyelmet.  Ettől függetlenül, James Martin 
szerint Ferenc pápának olyan kijelentései, mint „csukd be a szemed és beszélj Jézushoz 
az imádságaidban nagyon is ignáci jelleggel bír.”  Martinnak igaza van.   
  A Lelki Gyakorlatoknál a hangsúly mindig is az ember képzelőereje körül forog.  
Képzeld el, hogy a pokol részletes és szörnyű részleteit mind figyelheted; képzeld el 
ahogy a kenet megszagolod; folyton folyvást, kegyelem nélkül próbálja a képzeletet 
igazságtartalom nélkül felkorbácsolni.  Ignác ezt tanulta meg a szentek életének 
tanulmányozásából, de ilyet nem mond a Szentírás.  A Szentvrás azt mondja, hogy „Az 
ember szívének képzelete ifjúságától kezdve gonosz.”7  így nagy kegyelem az Úrtól, 
hogy a bűnöst a félelmetrs állapotáról meggyőzi a szent Isten előtt.  Az Úr Jézus 
Krisztus áldozata a bűnösökért arra való, hogy Isten haragját kiengesztelje a bűnösök 
ellen.  Az aki egyedül az Úr Jézusban hisz, annak örök élete van, egyedül hitből, 
egyedül Isten kegyelméből.  Honnan tudja ezt a bűnös ember, ha nem a Bibliából, mint 
legvégső tekintélytől?  Honnan tudja meg a bűnös ember az igaz evangéliumot, ha nem 
olvassa a Bibliát, vagy senki nem mondja el neki?   
  Ignác legfontosabb célja az volt, hogy mind az uralkodókat, mind a köznépet a 
Német Római Birodalomban vak engedelmességre bírja a római katolikus egyház iránt.  
A legfőbb eszköze az volt, hogy kiváló embereket kiképezzen különböző szakmákban 
azzal a céllel, hogy a Biblia hívőket a katolicizmusra térítse.  A legfontosabb könyve, a 
Lelki Gyakorlatok, arra akarta tanítani az embereket, hogy az Istennel misztikus 
egységre jussanak az igazi Krisztushoz történő megtérés helyett.   
  Az evangélium nélkül a szubjektív misztika ketrecében, mind a papok, mind a 
köznép bibliai tekintély nélkül maradnak - att´l eltekintve, amit a római egyház nekik 
kiszab.  Mivel Ferenc pápa a Lelki Gyakorlatokat elvégezte, most elcsatolt, vagyis 
minden „rendezetlen csatolmány”-tól szabad, így minden vágya elvileg „Isten felé 
rendeződnek”.   Mivel Ferenc pápa a Lelki Gyakorlatok értelmében magát „Krisztus 
kapitány”-ának képzeli, most Istennek a saját besötétedett lelkiismerete és szubjektív 
vélekedései szerint tud szolgálni.  így tehát nem meglepő, ahogyan ezt a jezsuita Martin 
megmutatja, hogy Ferenc pápa ott szegi meg a katolikus hagyományokat ahol csak 
akarja - mivel minden „rendezetlen csatolmánytól szabad”, a saját gondolkodásának 
szubjektivitása alapján, ahelyett, hogy Istent a Szentírás tekintélye alapján szolgálná.8  

                                                 
7 (1Móz. 8,21). A képzelőerő, mint hermeneutikai eszköz, amit itt használnak mint az ember igazi 
gondolkodásának alapja, egy olyan gondolkodásmintázat, ami fellzad Isten tekintélye ellen a jó és rossz 
tekintetében.  Nem úgy kell felfogni, mint egy izgalmas vizualizációs eszköz, ami a miszticizmus egyik 
technikája.  Ettől függetlenül az ignáci képzésnek ez a célja a képzelőerőnek, a mentális képek, a mentális 
bálványimádás, a képek képzelgése.   
8 Péld. 21,16; Rom. 12,1-2 
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Most világos, hogy a római egyház egy olyan fézisba került az első jezsuita pápájával, 
hogy egy uralja a Szentírás tekintélye helyett, de még a saját hagyományai helyett is.   
 
Az ignáci szellemiség a jelen korban 
A jezsuiták igen aktívan terjesztik a Lelki Gyakorlatokat.  Ezen a honlapon például: 
www.ignatianspirituality.com, ez az idézet szerepel,  

A Lelki Gyakorlatok meditációk, imádságok, és szemlélődő gyakorlatok 
gyűjteménye, amit loyolai Ignác fejlesztett ki, hogy az embereket abban segítse, 
hogy elmélyítsék az Istennel való kapcsolatukat.  Évszázadok óta a Gyakorlatokat 
közönségesen úgy adták elő, mint egy „hosszú elvonulás” 30 naoig a csendbe és 
magányba.  Az utóbbi időkben újra kezdték hangsúlyozni a Lelki Gyakorlatokat, 
mint laikusoknak szóló program.  A Gyakorlatokat úgy végzik el a leggyakrabban, 
hogy „a mindennapi életben vonulnak el”, ami egy hónaoig tartó program, ami a 
napi imádkozásból áll, illetve egy lelki vezetővel való találkozásokból.  A 
Gyakorlatokat sok más módon is módosították, hogy a modern emberek 
szükségleteit kielégítsék.9   

Észben kell tartani, hogy a jezsuita lelkiség és etika nagyon hatékony kombinációja a 
misztikus technikáknak és az autoritér befolyásoknak.  A jezsuitizmus írási és tanitási 
módszere erősen hordozza magán a szuggesztív elcsatolási technikák jellegét.  A 
tanítványokat egyre fokozatosabban arra kecsegtetik, hogy a valóság és etikai normák új 
formáit elfogadják az új dogmatikus szuggesztiók intellektuális vagy logikus 
valóságának kritikus megítélése nélkül. A jezsuita tananyagban a szuggesztiók és 
aprólékos okfejtések folyamatos áradata a gondolkodási ellenállást megbénítja, és 
eltereli a figyelmüket attól, hogy értékeljék azt, hogy vizualizálnak ahelyett, hogy 
gondolkodnak.  Ez egy módszeres technika, ami a lefegyvereztetést elcsatolással éri el, 
és előbb utóbb az elme és az akarat lemondásásához vezet.   
 Egy korabeli példa a jezsuita szerzetes, Jim Harbaugh.  A jezsuitizmus és a 
modern humanista terápia keverékének mesteri szintézisét egy könyvében írta le, amit 
Szent Ignác Lelki Gyakorlatának 12-lépéses felfogása címmel látott el.  A Lelki 
Gyakorlatok és az Anonim alkoholisták programja közti párhuzamokra épül rá.  A Lelki 
Gyakorlatoknak mind a 12 részét egy olyan rész követi, ami elmagyarázza, hogyan 
tartozik össze a 12 lépéses Anonim Alkoholisták filozófiájához.  így a jezsuita Jim 
Harbaugh szeszélyesen azt állítja, hogy ezzel valaki egy új szellemi utat és 
függetlenséget tud elérni.10  Ezzel azonban az ember elméje a baljós jezsuita 
filozófiának csapdájába esik, és hatásosan ellenálló lesz a Szentírás tekintélye ellen az 
egy igaz, élő Isten természetét és az üdvösség útját illetően, valamint az ÚR Jézus 
Krisztus személye és munkája ellen.  
  Ezzel szemben ahelyett, hogy az embereket segítse az Istennel való 
kapcsolatukat elmélyíteni, a Gyakorlatok egy út az okkult vizualizációba.  Noha 
ártatlannak tűnhet, sút lelkileg kielégítőnek is tűnhet, ez patent mentális bálványozás, és 
így a Biblia szerint tilos.11  A mentális képek azt kommunikálják, hogy Krisztus más, 
mint a Biblia Istene, akit nem lehet ábrázolni.  Ettől függetlenül vannak olyan 
gyülekezetek, ahol taizés   találkozókat szerveznek, ami tele van ismétlődő 

                                                 
9 www.ignatianspirituality.com/ignatian-prayer/the-spiritual-exercises/  
10 1Kor. 3,19 
11 2Móz- 20,4; 3Móz. 26,1; 5Móz. 4,12-24; Ézs. 44,9-20; Tit. 1,14-16. 
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dallamozással, meditatív csenddel, illetve gyertyás szobákkal az ifjúságnak.12  Ezek a 
formák és eszközök csupán technikák. Ezek olyan diszciplínák, amelyek rendezett és 
célzott szerkezettel rendelkező dolgok, amelyek az emberi képzelőerőt és anyagi 
szimbolikus kölcsönhatást érintik.  Arra tervezték, hogy a) bizonyos hangulatot vagy 
érzéseket előhívjanak, b) a kritikus gondolkodást meggátolja azzal, hogy az érzelmekre 
és a képzeletekre összpontosítanak, c) a kognitív stresszt azzal redukálják, hogy az 
ellentmondásokat leplezzék, utoljára d) felingereljék egy idealizált vagy engedelmes én 
tudatát, aki boldogan a világhoz alkalmazkodik egy program vagy tekintélyhez való 
akaratlagos alévetés révén.13   
 
A modern misztikus figyelem 
A nyugat modern érdeklődése a misztika iránt általában ahhoz vezethető vissza az 
evangelikál gyülekezetekben legalább a huszadik század elejére visszamenően, hogy az 
Isten egész tanácsáról és az evangéliumáról nincsen tanítás.14  A huszadik század 
közepéig a hírhedt hippi mozgalom teljes erővel rátört Angliára illetve Amerikára, és 
erőteljesen az egyetemeken és az általános kultúrában jelen volt.  Ennek a 
mozgalomnak az alapja az a kijelentés volt, hogy „Isten halott”, és hogy minden igazság 
relatív, beleértve az erkölcsi igazság.  A miszticizmus ebbe a vákumba lépett bele.   
  A katolikus misztika iránti érdeklődés a 20. században Thomas Mertonhoz 
(1915-1968) vezethető vissza, aki a Gethsemani apátságban volt trappista szerzetes 
Kentucky államban.  Merton meggyőződése az volt, hogy az önmegtagadás és a 
misztikus élmények a római egyháznak való teljes engedelmességhez vezet, ami az ő 
esetében is megtörtént.  Merton előtt Ignác is az embereknek a megtávesztő misztikus 
élményeket kínálta, és ez az illuzórikus szemfényvesztés a 21. században is folytatódik 
Brian McLaren vezetésével.   
  McLaren az Emergens (kiemelkedő) gyülekezetek befolyásos vezetője, és 
loyolai Ignác misztikus látomásait követi.  Brian McLaren könyve Nagyvonalú 
ortodoxia,15 A szerző be is tudja bizonyítani, hogyan működik ez az „emergens 
gondolkodás”.  A könyvének az a célja, hogy az evangélikálokat a katolikusokkal egy 
csoportba helyezze.  Így azt állítja McLaren, hogy „a Szentvrás olyasvalami, amit Isten 
’hagyott létezni’, így az Isten teremtménye valamint az a sok embercsoport és közösség 
és kultúra, ami produkálta azt.”  Ebben, amint sok más dolog tekintetében is, McLaren 
összhangban van a római egyházzal.  Miközben Róma nem mondja ki ezeket a 
szavakat, megtestesíti ezt a fogalmat, amikor azt állítja, hogy „a Szentírás... és a 
hagyomány egészében közvetíti Isten szavát...”16  McLaren világosan párhuzamba 
állította a katolikus tanítást, ami az emberi kreativitást Isten kreativitásával egyenlővé 
teszi.  Kiemelkedően komoly tévedés Isten írott igéjének tekintélyét aláaknázni.17  Az 
Ige tekintélyének ilyen módú aláaknázása meggátolja az embert abban, hogy az 
igazsághoz eljusson, és hogy azt Jézus Krisztusban elfogadja.  McLaren (Loyolához 

                                                 
12 Olvassa el, hogy ez miért annyira megtévesztő: www.lighthousetrailsresearch.com/taize.htm Referen-
cia: Jn. 3,19-20. 
13 Péld. 15,14; Mt. 15,9 
14 Iain H. Murray, Megoszott Evangelikalizmus (Banner of Truth Trust, 2000) 
15 Brian McLaren, Nagyvonalú ortodoxia, (Grand Rapids, MI:  Zondervan, 2004) 
16 A katolikus egyház katekizmusa (1994),  81. és 82. par. 
17 Ézs. 5,20; 2Pt. 2,1  
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illetve Ferenc pápához hasonlóan) lélek kárhoztató doktrínát tanít abban, hogy elveszi a 
bibliai ismeretek kulcsát.18  
 
Végkifejlet és alkalmazás  
A keleti misztika országunkat és kultúránkat folytonosan gyötri, amint ezt a katolikus 
misztika tette a középkorban.  A jelenlegi nárcicizmus és önzőség az objektív, 
kijelentetett és tekintéllyel bíró igazság automatikus megtagadása egy olyan 
szociológiai és álszellemi környezetet hozott létre, amelyben a keleti misztika és a New 
Age mozgalom virágzik.  Így tehát nem kell abban csodálkozni, hogy egy olyan 
töredezett társadalom, mint amilyena miénk, a jezsuita Lelki Gyakorlatok modernizált 
változata biztosan olyan embereket fogja vonzani, akik menekülést keresnek a káoszba 
süllyedő nyugati világtól.  Az a tény, hogy Ferenc pápa jezsuita sokat tesz majd abban, 
hogy Lelki Gyakorlatokat vallási nemhívők és tudatlan hívők között terjedni fog.   
 Azt azonban tudjuk, mint ahogyan mondja nekünk a Szentírás, hogy a 
szomorúságok megsokasodnak azokon, akik más istent és az igazság más mércéjét 
keresik.19  Ez azoknak sorsa, akik a Lelki Gyakorlatok által gerjesztett képzelődéseket 
kergetik.  Ez azoknak sorsa, akik Krisztust és az Ő keresztjét újra akarják definiálni, 
mivel az elme minden kéjvágyát kergetik, és ezáltal Istentől és az Ő Krisztusától ítéletet 
nyernek.  Azok, akik a bibliaellenes utakat megsokszorozzák maguknak okoznak 
fájdalmat, mind ebben az életben de az eljövendőben is.20  A Szentvrás elmagyarázza a 
vesztük okát: „Mivel nem kapták meg az igazság ismeretének szeretetét, hogy 
megmeneküljenek.  Emiatt Isten rájuk küldött erős tévelygést, hogy hazugságban 
higgyjenek: hogy mindnyájan elkárhozzanak, akik nem hittek az igazságban, de az 
igazságtalanságban lelták örömüket.”21   
 
 Ennek ellenére a világ Ferenc pápa vívmányait dicsérik, és nagy lelki vezetőként 
tartják számon.  A gonoszok a sötétséget szeretik, de Isten népe a világosságot szeretik!  
Ferenc pápa és a jezsuizák vakon az igazi Istent „a bennünk lévő istennel” tették 
egyenlővé.22  Úgy gondolták kijátszani az Úr Jézus Krisztust és az Evangéliumát azzal, 
hogy belső önmegvalósvtáshoz és megvilágosodáshoz fordulnak.  Ezzel elvetették 
maguktól mindazt az Istenről szóló igazi ismeretet, amelyekhez az ő „csatolmányai” 
elvileg kapcsolódnak.  Az értékrendjük belső személyes érzésekre alapszik, ami sokszor 
logikai okfejtéseknek ellentmondanak, és ami a bibliai alapú ésszerű magyarázat is 
aktívan elvetik!  A Szentlélek általi meggyőződés nélkül hogyan tudják felismerni a 
sakát romlottságukat?  Ha nem tanulmányozzák a Szentírást, honnan tudhatnák, hogy 
„A szív mindennél gonoszabb, reménytelenül gonosz: ki ismerheti?”23 
 
Az Evangélium Isten hatalma az üdvösségre 
A Lelki Gyakorlatok nyers képzelgései ellenére Isten kegyelme még győzedelmeskedik, 
megvált, és megment.  A Szentírás úgy magyarázza, hogy a kegyelem az hatalom.  A 
                                                 
18 Jer. 23,16-22 
19 Lásd “Az igazság bibliai alapja”, írta John Robbins  
http://www.trinityfoundation.org/journal.php?id=205  
20 Péld. 28,9; Rom. 16,18; 1Kor. 1,18-23 
21 2Tessz. 2,10 
22 Jer. 14,14.23,16 
23 Jer. 17,9 
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kegyelem nemcsak lehetővé teszi a kegyelmet, de hatékonyon véghez is viszi azt.  Az 
Úr Isten csodálatos kegyelme képes Ferenc pápa és az Emergens egyház gőgjét 
megtörni.  Az úgynevezett modern evangélikál vezetők hazug és félrevezető 
kompromisszumait, ami a bibliai igazságokat tagadja, a Szentlélek egyenesen 
megsemmisíti az Evangélium által.24   
 Egyedül az Evangélium Istennek hatalma az üdvösségre.  Minden megmentett 
ember „az Ő kegyelmén keresztül igazul meg a Jézus Krisztusban történő megváltás 
által.”25  A szubjektív, irracionális spekulációkkal szemben az Evangélium objektív, 
racionális, konzisztens, és mindenható.  Krisztus Evangéliuma biztosan áll.  Isten 
abszolút szuverenitása faltörője az emberi büszkeség és az emberi tanítások ellen.  
Természetünk szerint „halottak vagyunk bűneinkben,”26 és a gyakorlatban a szent Isten 
elleni lázadók vagyunk.  Jogosan tartozunk a törvény átka alatt.  De a mennyei Atyánk 
szeretete megmentett minket az Ő tüzes haragjától az Evangélium által.  Az Ő kegyelme 
révén egyedül hit által fordulunk Hozzá, azért az üdvösségért amit egyedül Ö ad, a 
Szentlélek meggyőződése által, Jézus Krisztus halálára és feltámadására alapozva, 
egyedül az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által, „mivel kegyelem által van üdvösség, és 
ez nem tületek van: Isten ajándéka ez:  nem tettekből, hogy senki se kérkedjék,”27  Ilyen 
kegyelem és szeretet a szívünkhöz szól, odaadó szeretet által, amint kijelentjük, „Nem 
nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsõséget, a te kegyelmedért és 
hívségedért!”28  „Mert õ tõle, õ általa és õ reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsõség 
mindörökké.   Ámen.”29 ♦ 
 

Richard Bennett: “Berean Beacon”  http://www.bereanbeacon.org 
A szerző megengedi, hogy sokszorosítsa azt a cikket, ha azt teljes egészében teszi, módosítások nélkül. 

Továbbá azt is megengedi, hogy ezt a cikket az Interneten is közzéteszi. 

 

                                                 
24 2Kor. 4,1-4 
25 Rom. 3,24 
26 Ef. 2,1 
27 Ef. 2,8-9 
28 Zsolt. 115,1 
29 Rom. 11,36 
 
 
 


