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Bevezető
Óvni a Földet napjaink egyik legfontosabb spirituális, politikai és erkölcsi kérdése. Ferenc pápa a
“Laudati Si” enciklikájában világosan kijelenti, hogy földünk védelme hitünk része, és erkölcsi
kötelességünk a Teremtő lányaiként és fiaiként. Mégis, a legerősebb motiváció földi otthonunk
védelmében egyszerűen az, hogy szeretjük. Védjük és törődünk azzal, akit szeretünk.

Imádságra hívás
Teremtő Isten, Te jelen vagy az egész univerzumban és teremtményeid legkisebbikében is. Taníts
minket arra, hogy felfedezhessük minden egyes dolog értékét, hogy eltöltsön minket a tisztelet és
elmélkedés, hogy felismerjük azt, hogy legbelül egyek vagyunk minden teremtménnyel.

Tapasztalás
Múlt nyáron rettenetes tűz pusztított a Kings Canyon Nemzeti
Parkban, Kaliforniában súlyosbítva a négy éven át tartó komoly
szárazságot, és sok – a parkban élő - vadállat élőhelyének
elvesztését jelentette.
Szeptemberben több mint 60 medve jött le a hegyről a Three Rivers
nevű városkába élelem után kutatva. Kalifornia alacsonyabb hegyein
számos tölgyes található bőségesen kínálva a makkot – táplálékul a
medvék számára, hogy zsírréteget gyűjtsenek a téli hibernáció előtt.
És a medvék megtaláltak minden fát!
Mindig ajándék a parkban sétáló medvéket látni, de még
csodálatosabb volt napi 5-6 medvét látni udvarainkon és a fákon,
amint makkot lakmároztak. Szerencsére a kaliforniai medvék fekete
medvék, nem grizzly (szürke) medvék, tehát általában szelídek és
vegetáriánusok. Az ember nem szerepel a táplálékláncukban.
A városban vegyes reakciót váltottak ki. Néhányakat bosszantott a
nyugtalanság, amit keltettek, és az időnként kiborított kukák. De a emberek többsége örült, hogy
látta ezeket a csodálatos, intelligens és pompás teremtményeket. Olyan rendkívüli esemény volt,
hogy még a BBC is eljött és egy külön dokumentumfilmet forgattak a kaliforniai vadonról.
November végére a medvék elmentek, visszatérve a hegyekbe, hogy hibernálják magukat a téli
álom idejére a következő tavaszig.

Reflexió
Az évszázadok folyamán sok olyan hang volt, ami megpróbálta belénk nevelni a Föld és valamennyi
hihetetlen teremtménye és csodái iránti mélységes szeretetet és tiszteletet: Assisi Ferenc, Seattle
törzsfőnök, John Muir és Thomas Berry, hogy csak néhány nevet említsünk. Lassan rájövünk, hogy
minden Isteni teremtménnyel rokonságban vagyunk. Nem különülünk el a földtől, hanem a
“földből” teremtettünk. Ugyanazokból az elemek alkotnak bennünket, mint a többi teremtményt.
A katolikus társadalmi tanítás kijelenti, hogy minden teremtett lény jó, és hozzátesz valami
fontosat az egész teremtett rendhez. Ezért arra hívattunk, hogy tiszteljük a teremtés egészét a
benne rejlő jogokkal és méltósággal együtt, és ezt döntéshozatalunk lényeges részévé kell tenni.
Arra hívattunk, hogy szolidárisak legyünk a teremtéssel – álljunk a teremtés mellé, szóljunk a
teremtés nevében. Emberként kifejlődött bennünk a csodálatos istenadta képesség az
önreflexióra. A teremtéssel való kapcsolatunk során megtapasztalhatjuk Isten szépségét és
jóságát, és csodálattal és áhítattal töltekezhetünk.
Ki ne ámulna el egy csodálatos naplemente, egy hegyvidéki táj láttán vagy a fenyőillatú erdőben
tett séta során? A teremtés Isten első ön-kinyilatkoztatása. Az emberi faj evolúciójával a teremtett
világ képessé vált rajtunk keresztül arra, hogy felismerje és dicsérje a teremtőt.
Megkaptuk azt az óriási felelősséget is, hogy óvjuk a Földet, hogy legyünk a Föld tudata. Ebbe
beletartozik, hogy figyeljünk a Földre és teremtményeire, hangjukra, hogy legyünk szószólójuk,
hogy tanuljunk tőlük, és minden erőnkkel segítsük életét, ezáltal a saját életünket is táplálva.
Amint az amerikai születésű Seattle törzsfőnök kijelentette 1854-ben: “Bármit is teszünk a Földdel,
azt magunkkal tesszük.”

Cselekvés


Találj egy olyan napot a naptáradban, ebben a hónapban,
amikor a szabadban tudsz elmélkedni, élvezve Isten jelenlétét
és a teremtés szépségét.



“Ahogy egyre inkább sajátunkká válik Jézus vágya, hogy
mindnek egyek legyenek, úgy terjed ki az egység utáni vágyunk
az egész emberiségre és az egész teremtésre is.” (KV, K 9)
Hogyan mutatkozik meg ez mindennapi életedben?



Készíts virágos vagy veteményes kertet és ápold gondosan.



Június 5. a Környezetvédelmi Világnap. Tervezz valamit a környezet védelmére.

Záró imádság
Tudjuk, hogy minden összekapcsolódik, ahogy a vér összeköti a családot. Istenünk ugyanaz az
Isten, aki egyformán könyörületes mindnyájunkkal. Nem mi fontuk az élet hálóját: mi csak egy
fonat vagyunk abban. Bármit teszünk a hálóval, magunkkal tesszük. Mondjunk köszönetet a
hálóért, ami körbefonva összeköt minket (Seattle törzsfőnök -1854.- inspirációja alapján)
Szerető Isten, Te vagy a forrása és beteljesedése minden létezőnek. Engedd, hogy keressünk Téged
a teremtés szépségében, és szeressünk Téged minden formában, amelyben megmutatod
jelenlétedet. Tanuljuk meg elfogadni, és örvendezni a kölcsönös kötődésnek mindennel, ami
létezik, és fogadj szívedbe, ahol Egyek vagyunk.
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