
Kiengesztelődni Istennel, a 
teremtéssel és az emberiséggel
IGNÁCI EXAMEN



Ferenc pápa Laudato Si’ kezdetű enciklikájában minden 

e bolygón lakó embert arra hívott, hogy  Istennel, az 

emberekkel és az egész teremtett világgal kiengesz-

telődve óvja a teremtést. Ezzel egyetértésben a jez-

suiták 36. Általános Rendgyűlése is nagy hangsúlyt 

fektetett a teremtésvédelemre. 

Ennek jegyében jött létre ez az examen is, amelynek segítségével 
reflektálhatunk a teremtéshez fűződő személyes kapcsolatunkra. 
Rátekinthetünk arra, hogy saját életünkben mit tehetünk a 
környezeti igazságosságért, és hogyan vállalhatunk szolidaritást 
kiszolgáltatott embertársainkkal, akik a környezetszennyezés káros 
hatásait leginkább a saját bőrükön érzik.

KIKNEK AJÁNLJUK?
Ez az examen mindannyiunkat 
személyesen, de plébániai, iskolai, 
egyetemi közösségeket is segíthet 
az imádság, a reflexió és a cselekvés 
egymásra épülő folyamatában. Célja 
tudatosítani, hogy a teremtés és a 
legsérülékenyebb társadalmi csoportok 
védelme közös küldetésünk. Az ignáci 
lelkiséget követő szerzetesrendek 
fontosnak tartják keresni az ökológiai 
megtérés lehetséges útjait, hogy Ferenc 
pápa hívását követve gondját viseljük 
közös otthonunknak, a Földnek. Erre a 
közös keresésre hívunk mindenkit.

(Borítókép):
A klímaváltozás 
következtében 
Madagaszkár szigetét 
egyre gyakrabban 
fenyegetik természeti 
katasztrófák. A ciklonok és 
szárazságok nemcsak az 
ország infrastruktúrájának 
okoznak jelentős 
károkat, hanem az 
élelmiszerbiztonsági 
kockázatokat is 
növelik. Mindez a 
mezőgazdaságból és 
halászatból élő szegény, 
vidéki rétegre van a 
legdrasztikusabb hatással.
Kép forrása: Sergi Cámara 
/ Entreculturas

(Jobbra): 
Kép forrása: Monteserín 
Fotografía / Entreculturas



Summary 
1. I give thanks to God for creation and for being wonderfully made. 
(Where did I feel God’s presence in creation today?)
2. I ask for the grace to see creation as God does – in all its splendor 
and suffering. 
(Do I see the beauty of creation and hear the cries of the earth and the 
poor?)
3. I ask for the grace to look closely to see how my life choices impact 
creation and the poor and vulnerable.
(What challenges or joys do I experience as I recall my care for creation? 
How can I turn away from a throwaway culture and instead stand in 
solidarity with creation and the poor?)
4. I ask for the grace of conversion towards ecological justice and 
reconciliation.
(I acknowledge where I have fallen short in caring for creation and my 
brothers and sisters, and ask for a conversion of heart.)
5. I ask for the grace to reconcile my relationship with God, creation, 
and humanity, and to stand in solidarity through my actions.
(How can I repair my relationship with creation and make choices 
consistent with my desire for reconciliation with creation?)
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1. Köszönetet mondok Istennek a 
teremtésért és a saját létezésemért. Hol 
tapasztaltam ma Isten jelenlétét a teremtésben?

2. Kérem a kegyelmet, hogy Isten szemével 
tekintsek a teremtésre; lássam fenséges 
szépségét és nyomorúságát is. Meglátom-e a 
szépséget a teremtésben? Meghallom-e a föld és a 
szegények kiáltását?

3. Kérem a kegyelmet, hogy felismerjem 
életvitelem hatását a teremtésre és a 
szegényekre. Milyen kihívásokkal és milyen 
sikerekkel szembesülök, miközben igyekszem óvni 
a környezetemet? Hogyan sikerül a selejtezés 
kultúrájától elfordulva szolidaritást vállalnom a 
szegényekkel és a teremtett világgal?

4. Kérem az ökológiai megtérés és a 
kiengesztelődés kegyelmét. Melyek azok 
a szokásaim, amelyekkel én magam is ártok 
környezetemnek és embertársaimnak? Kérem 
Istent, hogy érintse meg és alakítsa át a szívemet.

5.  Kérem a kegyelmet, hogy 
kiengesztelődjek Istennel, a teremtéssel és 
az emberiséggel. Kérem, hogy a szenvedőkkel 
való szolidaritásom tetteimben nyilvánuljon meg.

6.  6. Az examen végére érve 
imádkozom a földért és a társadalmunk 
legkiszolgáltatottabb tagjaiért.

Az ima menete 

Ferenc pápa a Haiyan tájfun túlélői között a Fülöp-szigeteki Palón.



Mielőtt elkezdenéd az imát, 
vegyél fel egy olyan testtartást, 
ami nem akadályoz abban,
hogy a benned munkálkodó Lélekre 
figyelj.
Az examen hat részből áll.
Haladj a saját ütemed szerint;
és nyugodtan időzz el ott,
ahol a leginkább érintve érzed 
magad.
Ha többen imádkoztok együtt,
arra is szánhattok időt,
hogy a végén megosszátok 
egymással,
amit az examen végzése közben 
tapasztaltatok.

Kép forrása: NOAA/NASA



KÖSZÖNETET MONDOK 
ISTENNEK A TEREMTÉSÉRT ÉS 
SAJÁT LÉTEZÉSEMÉRT
A szentignáci lelkiség arra hív minket, hogy megtaláljuk Istent 
mindenben, ami körülvesz bennünket. Az ő ajándéka minden: 
akik vagyunk, akikké válhatunk, minden tulajdonunk, és a Föld 
is, ahol élünk. 

Az ima kezdetén Isten jelenlétébe 
helyezkedem, aki feltétlen szeretet és 
határtalan kreativitás. Elképzelem, ahogy 
ez a szerető Isten megteremti az egész 
világmindenséget és annak minden szépségét. 

„A világmindenség Istenben bontakozik ki, aki mindent betölt. 
Ezért Isten misztikus megtapasztalására ad lehetőséget egy 
falevél, egy út, a harmat és egy szegény ember arca is. Az 
eszmény nem pusztán az, hogy a külsőtől a belsőhöz forduljunk 
annak érdekében, hogy felfedezzük Isten tevékenységét 
a lélekben, hanem az, hogy meg tudjuk találni őt minden 
dologban.”  Isten jelen van a teremtett világ minden szintjén, 
és tevékenysége a legapróbb élőlényben éppúgy megnyilvánul, 
mint a leghatalmasabb hegyláncban.
Hálát adok Istenemnek, aki megteremtette a Földet, és rajta 
minden egyes élőlényt: a tenger halait, az égen szálló madarakat, 

az életet adó vizet, és az egész 
emberiséget.

Hálát adok Istennek, aki 
formált engem anyám 
méhében, és formál egészen 
a mai napig. Hálás vagyok 
neki az életemért, és azért, 
hogy megadott mindent, 
amire az élethez szükségem 
volt. Tudatosítom, hogy ami 
vagyok, és az egész teremtett 
világ körülöttem mind Isten 
ajándéka. 

HÁLAADÁS

(Fejléc): Kilátás a Szent Szív Jezsuita 
Lelkigyakorlatos Házból; Sedalia, Colorado
A kép forrása: Stephen Redden
(Jobbra fent): Alice New Holy és unokája; a 
lakota indián törzs tagjai. A kép forrása: Don 
Doll, S.J.
(Jobbra lent): A JRS (Jezsuita 
Menekültszolgálat) burundibeli 
élelmiszerbiztonsági programjának egy 
résztvevője. A kép forrása: Jesuit Refugee 
Service

  1 Ferenc pápa, Laudato Si’, 233.
  2 Szent Ignác Lelkigyakorlatainak Szemlélődés a szeretet elnyerésére c. fejezete alapján (LGY 234-236)



KÉREM A KEGYELMET, 
HOGY ISTEN SZEMÉVEL 
TEKINTHESSEK A 
TEREMTÉSRE
A Lelkigyakorlatok egyik szemlélődésében Szent Ignác arra buzdít 
minket, hogy nézzünk rá úgy a földkerekségre, ahogy a három 
isteni személy nézte azt. Isten látja a sokféleséget és változatosságot 
mindenütt a világban, látja, hogy a földön élő emberek mennyire 
különböznek egymástól, és látja, hogy minden jó, amit teremtett. 

3 Loyolai Szent Ignác, Lelkigyakorlatok, 106.
4 Ferenc pápa, Laudato Si’, 49.
5 Ferenc pápa, Laudato Si’, 2.
6 Ferenc pápa, Laudato Si’, 2.
7Ferenc pápa, Laudato Si’, 46.
8Ferenc pápa, Laudato Si’, 2.

Kérem a kegyelmet, hogy 
Isten szemével nézhessek 
rá a világra – hogy lássam 
benne a határtalan jóságot, 
a létezők sokféleségét, 
és az összhangot ebben a 
sokféleségben. 

Kapcsolatok hatalmas, 
bonyolult hálóját látom, amely 
visszavonhatatlanul összeköt 
minden élőlényt egymással 
és közös otthonukkal. 
Kölcsönösen függünk 
egymástól; jólétünkhöz, de 
még puszta túlélésünkhöz is 
szükségünk van a másikra. 
Istennel együtt gyönyörködöm 
ebben az összehangolt 
sokféleségben. Örömmel tölt 
el, hogy milyen csodálatosan 
lett megalkotva a föld, és rajta 
minden, ami él.
De Istennel együtt hallom „a 
föld kiáltását és a szegények 
kiáltását is”.  Hallom, ahogy 
„ez a nővér kiált amiatt a kár 
miatt, amelyet az Isten által 
beléje helyezett javak felelőtlen 
használatával és a velük való 
visszaéléssel okozunk neki.” 
Látom az emberiség 
bűneinek nyomát „azokban 
a betegségtünetekben (…), 
amelyeket a talajban, a vízben, 
a levegőben és az élőlényeken 
észlelünk.”  Látom az őshonos 
népeket, akik otthonuk 
elhagyására kényszerültek, 
miután vizüket szennyezetté és 
ihatatlanná tette a gazdasági 
érdeket és a profitot a közjóval 
szemben előnyben részesítő 
mentalitás. Látom, ahogy a 

selejtezés kultúrája nemcsak 
tárgyakat, de embereket is 
egyszerűen a szemétre hajít 
mint „felesleget”. Látom, hogy 
a klímaváltozás leginkább 
az egyébként is szegény és 
kiszolgáltatott csoportok életét 
nehezíti meg.

Látom a környezetszennyező 
és rengeteg hulladékot termelő 
gyárakat, és azt is, hogy ezek 
közelében leginkább szegény, 
színes bőrű emberek élnek, 
legyen szó akár városokról, 
akár a vidékről, akár az 
Amazonas-parti őserdőkről.

Látom, hogyan járul 
hozzá a szegénység, a 
társadalmi egyenlőtlenség 
és a globalizáció egy 
olyan társadalom 
kialakulásához, melyet „a 
társadalmi kirekesztés, 
az energiafogyasztásban 
és egyéb szolgáltatások 
elérhetőségében mutatkozó 
egyenlőtlenség”  jellemez. 
Elszomorítanak a globalizáció 
egyre növekvő káros hatásai 
bolygónkra és társadalmunkra 
egyaránt.

Ferenc pápa nyomatékosan 
emlékeztet minket arra, hogy 
nem tehetünk úgy, mintha 
nem hallanánk a teremtés, a 
szegények és a Föld kiáltását, 
akit „a legelhagyatottabb és 
legsanyargatottabb szegények 
közé sorolhatunk” .

TUDATOSSÁG

(Fent): A REPAM egy nemzetközi hálózat Latin-Amerikában, melyet a katolikus egyház működtet. Célja választ adni 
azokra a nehézségekre és kihívásokra, melyekkel az Amazonas vidékén élők szembesülnek.
A kép forrása: Pan-Amazonian Ecclesial Network (REPAM)



KÉREM A KEGYELMET, HOGY 
LÁSSAM, MILYEN 
HATÁSSAL VAN ÉLETVITELEM A 
TEREMTÉSRE ÉS A SZEGÉNYEKRE

Kérem a kegyelmet, hogy őszintén rá tudjak nézni saját 
életemre és döntéseimre. Óvom-e a természetet és a föld 
energiaforrásait? Annak tudatában hozom-e döntéseimet, 
hogy ezek minden embert egyformán megilletnek – minden 
testvéremet, aki ma a földön él, és az utánunk következő 
generációkat is? Milyen hatással vannak döntéseim a 
közvetlen környezetemre, az országomra, vagy akár az 
egész emberiségre? 

Válaszd ki azt a kettőt az alábbi kérdések 
közül, amelyik különösen megérint téged, 
és ezekkel imádkozz.:

Hogyan vagyok jelen a körülöttem 
levő világ számára? Isten iránt 
érzett szeretetem megnyilvánul-e 
felebarátaim és a teremtés 
tiszteletében? Mi határozza meg azt, 
hogy kit tartok felebarátomnak, és 
kit nem? Ki az, akit hajlamos vagyok 
figyelmen kívül hagyni?

Milyen módjait látom annak, 
hogy felülemelkedjek a selejtezés 
kultúráján?  Hogyan fejezem 
ki törődésemet a környezet, 
embertársaim és legsebezhetőbbek 
felé? 

Melyek a legszennyezettebb vidékek 
az én közösségemben és a világon?  
Kik élnek ott? Melyik társadalmi réteg?

Hogyan bánok a vízzel mindennapi 
életemben? Jó sáfára vagyok-e 
ennek az ajándéknak? A tiszta 
ivóvízhez való hozzáférés az alapvető 
emberi jogok közé tartozik. Kik azok, 
akik ténylegesen hozzáférnek, és kik 
azok, akik nem? Az én fogyasztási 
szokásaim és energiaigényem hogyan 
befolyásolja mások ivóvízhez való 
hozzáférését? 

„Tudatában vagyok-e annak, hogy 
túlzott energiafogyasztásommal 
valaki mást fosztok meg az 
energiaforrásoktól?” 9 Megnövekedett 
szén-dioxid kibocsátás, erdőirtások, 
egész közösségek megfosztása 
a tiszta ivóvíztől… Hogyan 
tudatosíthatnám jobban a túlzott 
fogyasztás következményeit? Tudnék-e 
energiatakarékosabban élni?

Felismerem-e, hogy „az evés 
morális cselekedet is? Hiszen 
ahogy az étellel bánok, úgy bánok 
az otthonommal is.” 10 Több ételt 
vásárolok-e, mint amennyit tényleg 
megeszem? Kidobom-e az ételt, ami 
számomra fölösleges, miközben a világ 
nagy részén sokan éheznek? Tudom-e, 
hogy honnan származik az étel, amit 
megeszek? Vajon mennyi víz és energia 
volt szükséges az előállításához? Milyen 
hatással volt mindez a környezetre?

Milyen lépéseket teszek meg már 
most akár egyénileg, akár közösségi 
szinten, hogy békében éljek a 
teremtett világgal és testvéreimmel?  
Ismerek-e valakit, akit társamul 
hívhatnék erre az útra?

MEGÉRTÉS

Kép forrása: Teresa Gómez / Entreculturas

 9, 10 Greg Kennedy, S.J., “Ecological Examen,
”http://ignation.ca/2014/10/28/ecological-examen/”



Kérem Isten 
bocsánatát és 
az ökológiai 
megtérés 
kegyelmét, hogy 
megvalósíthassam 
saját életemben 
a teremtett 
világgal való 
kiengesztelődést.

Felismerem, hogy 
hányszor helyeztem 
én magam is előbbre 
saját kényelmemet, 
önzésemet, 
kapzsiságomat 
a környezeti 
és társadalmi 
igazságosságnál. 
Tudatosítom azt is, 
hogy a társadalmat 
átható bűnös 
módszerek, struktúrák, 
mintázatok és 
kulturális elemek 
meghatározzák 
nemcsak az én 
életemet, de 
a társadalom 
perifériájára szorult 
csoportokét, sőt a 
Földét is. Ahogy tisztán 
magam előtt látom 
mindazt, amiben 
elmulasztottam 

vigyázni a teremtésre 
és a testvéreimre, 
kérem Istentől, hogy 
formálja át a szívemet. 
Kérem tőle a megtérés 
kegyelmét, hogy 
megváltoztassam rossz 
szokásaimat.

Kérem a kegyelmet, 
hogy mindenkor 
szem előtt tartsam a 
perifériára szorultak 
érdekeit, és tetteimmel 
egy ökológiailag 
és társadalmilag 
egyaránt igazságosabb 
társadalom létrejöttét 
szolgáljam.

A teremtmények 
és az emberek 
sokféleségében, a 
rengeteg örömben 
és mérhetetlen 
szenvedésben, amit 
a földön látok, „Isten 
keze nyomát ismerem 
fel. Az Ő terve, hogy 
kiengesztelje magával 
a világot, Krisztussal 
vette kezdetét, és 
beteljesedik majd 
az igazság és a béke 
országában, a teremtés 
végső teljességében ” 11

KÉREM AZ 
ÖKOLÓGIAI 
MEGTÉRÉS ÉS A 
KIENGESZTELŐDÉS 
KEGYELMÉT

MEGTÉRÉS

11 General Congregation 36, Decree 1: Companions in a Mission of 
Reconciliation and Justice, 3. 



KÉREM A KEGYELMET, 
HOGY KIENGESZ-
TELŐDJEK ISTENNEL, 
A TEREMTÉSSEL ÉS 
AZ EMBERISÉGGEL

Emberként arra kaptunk 
küldetést Istentől, hogy 
helytartói legyünk a földnek. 
Ez azonban nem csak azt 
jelenti, hogy hatalmunkban 
áll az energiaforrásokat 
saját céljainkra felhasználni, 
hanem azt is, hogy felelős 
felhasználásukkal Istent 
dicsérjük és szolgáljuk.

A környezeti igazságosságért és a 
teremtéssel való kiengesztelődésért 
munkálkodva a szeretet Istene iránti 
hódolatunkról teszünk bizonyságot, 
és az ő munkatársaivá válunk a 
kiengesztelődés és szeretet nagy 
küldetésében, melyet Krisztus kezdett 
meg.

Arra vagyunk hivatottak, hogy 
részt vegyünk a világ sebeinek 

begyógyításában, és hogy megalkossuk 
a szolidaritás és a találkozás kultúráját. 
Ez azt jelenti, hogy létre kell hoznunk 
a fejlődés fenntartható útját, illetve „a 
termelés és fogyasztás új módját, amely 
Istent állítja a középpontba.” 

Kérem a kegyelmet, hogy 
helyrehozhassam Istenhez, a 
teremtéshez és embertársaimhoz fűződő 
kapcsolataimat. Minden kihívás ellenére 
szeretnék magam is konkrét lépéseket 
tenni, hogy fenntarthatóbb módon éljem 
az életem.

Hogyan tudok imádkozni (akár egyedül az 
otthonomban, akár közösségben) azért, 
hogy a teremtéssel kiengesztelődve szívünk 
átformálódjon és megnyíljon a környezeti 
igazságosság felé?

Mit tudok tenni annak érdekében, hogy 
egyszerűbben éljek (az otthonomban és a 
közösségeimben egyaránt), és döntéseim 
összhangban legyenek a szándékommal, 
hogy kiengesztelődjek a teremtett világgal? 

Hogyan nyilvánuljon meg tettekben is 
szolidaritásom a legsérülékenyebbek felé, 
akiket a környezeti válság a leginkább érint?

(Fent): Katolikus résztvevők a People’s Climate March-on, 2017-ben. A kép forrása: Robert Christian/Millenial Journal
(Jobbra): A jezsuita fenntartású nebraskai Creighton Egyetem hallgatói előkészítik a talajt az ültetéshez.  A Schlegel 
Center for Service and Justice célja, hogy az egyetemi oktatás mellett a társadalmi problémák iránt is fogékonnyá tegye 
a hallgatókat.

KIENGESZTELŐDÉS

12 General Congregation 36, Decree 1: Companions in a Mission of Reconciliation and Justice, 29.
13 General Congregation 36, Decree 1: Companions in a Mission of Reconciliation and Justice, 30.



Kérjem Istent, mutasson utat és legyen 
segítségemre, hogy az igazságosság iránti 
vágyamból mindig új erőt merítve védelmezzem 
a teremtett világot és azokat, akik közülünk a 
legsebezhetőbbek. 

Ima Földünkért

Mindenható Isten, te az egész világmindenségben, 
de legkisebb teremtményedben is jelen vagy,
és gyengéd szeretettel veszed körül mindazt, ami létezik. 
Öntsd belénk szereteted erejét, 
hogy óvjuk az életet és a szépséget, 
tölts el minket békével, 
hogy fivérként és nővérként éljünk, és ne ártsunk senkinek! 

Szegények Istene, 
segíts, hogy megmentsük azokat, akik e földön magukra 
hagyva és elfeledve élnek, 
de akik oly értékesek szemedben! 
Gyógyítsd meg életünket, hogy védelmezői legyünk a világnak, 
ne kifosztói, 
a szépség terjesztői legyünk, ne a szennyezésé és a pusztításé! 

Érintsd meg azok szívét, 
akik csak haszonra törekszenek, 
a szegények és a föld kárára! 

Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét, 
hogy ámulattal tekintsünk rájuk, 
hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk!
(Laudato Si’, n. 246)

AZ EXAMEN VÉGÉRE 
ÉRVE HÁLÁT ADOK AZ 
EGÉSZ TEREMÉSÉRT

IMÁDSÁG

A kép forrása: Sergi Cámara / Entreculturas



A Jézus Társaságát (ismertebb nevén a jezsuita rendet) Loyolai Szent Ignác 
alapította 1540-ben. Napjainkban a katolikus egyház legnagyobb létszámú 
szerzetesrendje. Világszerte aktívan tevékenykednek az oktatás és a pasztoráció 
területén. A társadalmi igazságosság szolgálata a jezsuita lelkiség fontos eleme.

www.jesuits.org 

Az Ignatian Solidarity Network (ISN) az amerikai jezsuiták által működtetett 
szervezet, melynek célja a társadalmi igazságosság előmozdítása az oktatás és 
az érzékenyítés eszközeivel. Küldetéstudatukat Loyolai Szent Ignác lelkisége 
mellett az el salvadori jezsuita mártírok tanúságtétele is meghatározza. 

www.ignatiansolidarity.net


