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Św. Ignacy Loyola 

Wezwanie króla doczesnego pomocne do kontemplowania życia Króla Wiecznego ĆD 91-98 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna. Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, 

decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały jego Boskiego Majestatu. 

Wprowadzenie 1. Ustalenie miejsca jakby się je widziało. Tutaj będzie to polegać na widzeniu oczami 

wyobraźni bóżnic, miasteczek i wiosek, gdzie Chrystus, Pan nasz, głosił [Dobrą Nowinę]. 

Wprowadzenie 2. Prosić o łaskę, której pragnę. Tu prosić Pana naszego o tę łaskę, żebym nie był głuchy 

na jego wezwanie, lecz skory i pilny do wypełnienia jego najświętszej woli. 

[Część pierwsza] 

Punkt 1. Przedstawić sobie jakiegoś króla ludzkiego, wybranego ręką samego Boga, Pana naszego, a 

któremu cześć i posłuszeństwo okazują wszyscy władcy i wszyscy chrześcijanie. 

Punkt 2. Patrzeć, jak ten król zwraca się do wszystkich swoich ludzi, tak mówiąc: Wolą moją jest zdobyć 

całą ziemię niewiernych. I dlatego ten, co chciałby pójść za mną, powinien zadowolić się tym samym 

pożywieniem, co i ja, tym samym napojem i odzieżą itd. Podobnie winien tak samo jak ja pracować za 

dnia, a czuwać po nocy itd., aby wreszcie stał się uczestnikiem mego zwycięstwa, jak był uczestnikiem 

moich trudów. 

Punkt 3. Rozważyć, co powinni odpowiedzieć królowi tak szczodremu i ludzkiemu dobrzy jego poddani. 

A zatem jeśliby ktoś nie przyjął wezwania takiego króla, jakże bardzo byłby godny nagany i potępienia 

ze strony wszystkich jako rycerz przewrotny [i tchórzliwy]. 

[Część druga] 

tego ćwiczenia polega na zastosowaniu tego wyżej rzeczonego przykładu króla doczesnego do 

Chrystusa, Pana naszego, wedle tychże trzech rzeczonych punktów. 

Punkt 1. Jeżeli w pierwszym punkcie rozważamy takie wezwanie króla doczesnego [skierowane] do 

jego poddanych, o ileż bardziej rozwagi godna jest rzeczą widzieć Chrystusa, Pana naszego, Króla 

wiecznego, a przed nim wszystek świat, i jak on go wzywa i każdego człowieka z osobna i mówi: Wolą 

moją jest podbić świat cały i wszystkich nieprzyjaciół i tak wejść do chwały Ojca mego. Przeto ten, co 

zechciałby pójść za mną, powinien ze mną się trudzić, aby idąc za mną w cierpieniu, szedł też za mną i 

w chwale. 

Punkt 2. Rozważyć, że wszyscy ludzie, mający rozsądek i zdrowy rozum, ofiarowaliby się całkowicie na 

trud [razem z Chrystusem]. 

Punkt 3. Ci zaś, co chcieliby więcej [go] kochać i odznaczyć się we wszelakiej służbie swego Króla 

wiecznego i Pana wszech rzeczy, nie tylko ofiarują się całkowicie na trud, ale nadto działając przeciw 

własnej zmysłowości i przeciw swej miłości cielesnej i światowej, złoża z siebie ofiarę większej wartości 

i większej wagi, tak mówiąc: 
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Odwieczny Panie wszystkich rzeczy! Oto przy twej łaskawej pomocy składam ofiarowanie 

swoje w obliczu nieskończonej Dobroci twojej i przed oczami chwalebnej Matki twojej i 

wszystkich świętych dworu niebieskiego, [oświadczając], że chcę i pragnę i taka jest moja 

dobrze rozważona decyzja, jeśli to tylko jest ku twojej większej służbie i chwale, naśladować 

Cię w znoszeniu wszystkich krzywd i wszelakiej zniewagi i we wszelkim ubóstwie, tak 

zewnętrznym jak i duchowym, jeśli tylko najświętszy Majestat twój zechce mię wybrać i 

przyjąć do takiego rodzaju i stanu życia. 

 


