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Uke 31
31. juli: Ignatius av Loyola
Mystiker, og grunnlegger av Jesuitt-ordenen (1491 - 1556)
Ignatius var fra en baskisk adelsfamilie. Han ble soldat og ble i 1521 såret. Sykeperioden
nyttet han til å lese kristen litteratur. Dette førte til hans omvendelse.
Sammen med seks venner grunnla han Jesuitt-ordenen (”Societas Jesu”, forkortet S.J.). Dette
er et felleskap av romersk katolske prester som forplikter seg til helhjertet innsats for kirken
og evangeliet. Han skrev ned for dem sine åndelige øvelser (Exercitia Spiritualia), som ble en
klassiker i kristen fromhetslitteratur. Her veileder Ignatius sine lesere hvordan de gjennom
meditasjon kan leve seg inn i evangelietekstene og dermed kan utvikle et inderlig forhold til
Jesus.
Som høyt utdannete teologer og ofte også vitenskapsmenn ble jesuittene snart en slags
eliteavdeling i den romersk katolske kirken. De ble Romerkirkens fremste misjonærer i
Søramerika, Afrika og Østasia. I Europa motarbeidet de den protestantiske reformasjonen.
Derfor ble jesuittene av protestantiske kristne oppfattet og opplevd som en farlig motstander
av evangelisk tro. I Grunnloven fra 1814 nektes jesuittene adgang til riket. Den såkalte
”jesuitterparagrafen” ble først i 1956 fjernet fra Grunnloven.
Den ignatianske meditasjonen har i en årrekke vært brukt i Norge til åndelig veiledning og
Jesus-meditasjon, både gjennom arbeidet til de romersk katolske St.Joseph-søstrene, og av
Edin Løvås og retreatbevegelsen.
Ignatius levde samtidig med Martin Luther, men de har aldri møtt hverandre. Jeg lurer på
hvordan kirkehistorien kunne ha blitt om disse to reformatorene hadde møtt hverandre og
snakket sammen og kanskje bedt sammen?
Bønn: Kjære Herre, lær meg å være gavmild. Lær meg å tjene deg som du fortjener:
Å gi, og ikke tenke på hva det koster, å kjempe, uten å bry meg om sårene,
å streve, uten å søke hvile, å arbeide og ikke vente lønn,
uten dette ene: Å vite at jeg gjør din vilje.
(Ignatius Loyola, bønn 62 i Norsk Salmebok med bønnebok)
Jesus, din søte forening å smake lenges og trenges mitt hjerte og sinn.
Riv meg fra alt det meg holder tilbake, dra meg i deg, min begynnelse, inn!
(J.L.C. Allendorf, oversatt av P.J. Hygom, i Norsk Salmebok 641,1)
Bibeltekster:

Sal 107,1-22

Rom 8,1-11

Joh 6,22-27

Andre merkedagar:
25. juli (primstav): Jakobsmesse til minne om apostelen Jakob, broren til Johannes som led
martyrdøden i år 44 (Apg 12,1-2). Skrinet hans i Santiago (= Sankt Iakob) de Compostela på
Spanias vestkyst ble ett av Vestkirkens viktigste pilgrimsmål.
31. juli Helena/Elin av Skövde (1100-tallet) kom fra en adelsfamilie i Västergötland. Som
enke gav hun bort det hun eide. Etter en pilgrimstur til Roma ble hun myrdet av slektninger.
1. august (primstav): Peters lenker (Peter Vindfella) er minnedagen om hvordan en engel
befridde apostelen Peter fra lenkene og fengsel (Apg 12,3-8), på åttendedagen (octav-dagen)
etter minnedagen for apostelen Jakob (25. juli).
3. august (primstav): Vesle Olsok er translasjonsdagen for Olav i 1031, på åttendedagen
(oktav-dagen) etter 29. juli.

