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Bevezető 

Most, hogy témánk a szolidaritás a teremtett világgal, egyben a teremtés évadát is 

ünnepeljük. A 2019-es évad mottója “Az élet hálója: a biodiverzitás, mint Isten áldása.” 

Fontoljuk meg, milyen fontos tényező a biodiverzitás a teljes bolygó, benne az emberiség 

jóllétében!  

Imádságra hívás 

Gyűljünk össze a Szentháromság egy Isten nevében, aki Teremtője, Megváltója és 

Fenntartója a Földnek és minden teremtményének! 

Dicsőség a Szentháromságnak! Az Isten hang és élet, az Univerzum Teremtője, 

minden élet Forrása, neki énekelnek az angyalok; csodás Fénye minden, az 

emberiség számára ismert és ismeretlen misztériumnak, és élet, mely mindenben 

él. (Hildegard von Bingen, 1098-1179) 

Tapasztalat 

Máskor is előfordult bolygónkon tömeges kipusztulás. Abban a korban például, mikor a 

dinoszauruszok döntő többsége eltűnt. Mégis, jelen korunkban váratlanul és igen gyors 

ütemben tűnnek el egész fajok. Miért törődünk ezzel? 

Ferenc pápa is foglalkozik ezzel a kérdéssel a Laudato Si’-ben (#89) 

E világ teremtményei nem tekinthetők gazdátlan javaknak: „A tieid, Uram, élet 

barátja” (Bölcs 11,26).Ez elvezet arra a meggyőződésre, hogy mivel ugyanaz 

az Atya teremtett minket, láthatatlan kötelékek kapcsolnak össze a 

világmindenség összes létezőjével, egyfajta világcsaládot alkotunk, olyan 

emelkedett közösséget, amely szent, szerető és alázatos tiszteletre indít minket. 

Szeretnék arra emlékeztetni, hogy „testi mivoltunk által Isten oly szorosan 

összekötött bennünket a környezetünkkel, hogy a talaj elsivatagosodása olyan, 

mintha mindannyian megbetegednénk; egy faj kipusztulását úgy sirathatjuk, 

mintha megcsonkítottak volna bennünket” 

Naponta, személyesen talán nem látjuk vagy érezzük ezt a veszteséget. De. hogy példát 

hozzunk, valamikor 8000 almafajta létezett. Ma már csak körülbelül 100 van, és ebből jó, ha 

egy tucattal találkozunk a zöldségesnél. 

Hallhatunk a méhpopuláció reménytelen helyzetéről is. A túlzott vegyszerhasználat, és 

élőhelyeik fogyatkozása miatt a méhek a veszélyeztetett fajok közé kerültek. Méhke nélkül a 

legtöbb haszonnövényünket kézzel kell majd beporozni, különben ők is kivesznek. Az élet 

ténylegesen egy hálózat, ahol minden összefügg. 

Mi okoz ekkora veszteséget? Paul Andersen a Bozeman Science videócsatornán 

(https://youtu.be/vCkDxD0DV0Q) a HICOP mozaikszót használja az okok feltérképezéséhez:

https://youtu.be/vCkDxD0DV0Q


Az Ima földünkért felhasználásával (Ferenc pápa: Laudato Si’) 

Készítette Kathy Schmittgens nővér a Nemzetközi Shalom Iroda koordinátora (Olaszország, Róma). 

A fejlécben szereplő grafika a 24. Általános Káptalan szimbóluma, amelyet a rend Kommunikációs Irodája készített. 

 

Habitat Loss (élőhelyvesztés) 

Invasion of Non-native Species 

(nem őshonos fajok inváziója) 

Climate Change (klímaváltozás) 

Over-harvesting (túlvadászat és  

-halászat) 

Pollution (környezetszennyezés)

Reflexió 

Mindnyájan csomópontok vagyunk az élet hálójában. Ülj le és reflektálj azokra a teremtett 

világot behálózó összekötő fonalakra, amelyek áthaladnak rajtad, és azokra a fonalakra, 

amelyek belőled indulnak ki a világmindenségbe. Képzeld el, mi lenne más az életedben, ha 

ezekből a fonalakból sokat elvágnának? Mi veszne el, ha a kedvenc imahelyedet lerombolná 

egy buldózer? Mi veszne el, ha a virágokat nem poroznák be többé?  Mi lenne a 

következménye annak, ha az országod nagy területei kerülnének víz alá, vagy válnának 

sivataggá? Most gondolj bele, milyen kötelékek szűnhetnek meg a nemtörődömséged miatt? 

Mi változik meg a világban, ha te közönyössé válsz? Hogyan növekszik a káosz a világban 

amiatt, hogy nem figyelek oda arra, hogy hogyan kezelem a szemetet? Mi pusztul el, vagy ki 

lesz beteg, ha mérgező vegyi anyagokat használok? 

Most pedig tudatosan kapcsolódj vissza a teremtés fenségébe. 

Cselekvés 

1. Tudj meg többet a lakóhelyed élővilágáról! Tudd meg, milyen állat- és növényfajok 

vannak veszélyben! 

2. Reflektálj A szeretet mindent odaad 2. és 6. szakaszára! 

3. Olvass a szeptemberi ENSZ Klímacsúcsról itt: http://www.un.org/en/climatechange 

(angol nyelvű, magyarul, röviden: 

http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/climate_change.html) 

4. Hallgass olyan zenét, ami a teremtést ünnepli! 

5. Keress forrásanyagokat imádsághoz és tevékenységekhez itt: 

www.seasonofcreation.org és www.catholicclimatemovement.global  

Záró ima 

Mindenható Isten, te az egész világmindenségben, de legkisebb teremtményedben is jelen 

vagy, és gyengéd szeretettel veszed körül mindazt, mi létezik. Öntsd belénk szereteted 

erejét, hogy óvjuk az életet és a szépséget, tölts el minket békével, hogy testvérekként 

éljünk,és ne ártsunk senkinek! 

Teremtő Lélek, világosítsd meg szívünket és maradj a te világoddal. 

Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét, hogy ámulattal tekintsünk rájuk, 

hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel végtelen 

világosságod felé vezető utunkon! 

Teremtő Lélek, világosítsd meg szívünket és maradj a te világoddal. 

Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy! Kérünk, légy segítségünkre az 

igazságosságért, a szeretetért és a békéért folytatott küzdelmünkben! 

Teremtő Lélek, világosítsd meg szívünket és maradj a te világoddal. 

http://www.un.org/en/climatechange
http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/climate_change.html
http://www.seasonofcreation.org/
http://www.catholicclimatemovement.global/

