Kedves Nővérek, Társult tagok, Kollégák és Barátaink!
Szeretettel osztjuk meg a hírlevélben szereplő imaszolgálatot a Teremtésvédelmi Hetek és a
nemzetközi békenap alkalmából. Szeptember 1. és október 4. között ünneplik a keresztény
egyházak a Teremtésvédelem Heteit. Ebben az időszakban különösen is imádkozunk Isten
teremtésének a védelméért. Egyúttal tudatosítjuk meghívásunkat arra, hogy cselekedjünk és
vállaljunk felelősséget Isten teremtményeiért. A szeptember 21-i ENSZ nemzetközi békenap
időpontja is éppen a Teremtésvédelmi Hetek idejére esik.
Témák
Első olvasatra a Teremtésvédelmi Hetek témája, a „Halld meg a teremtés hangját” úgy tűnik,
mintha ellentétben állna a nemzetközi békenap „Vess véget a rasszizmusnak. Építsd a békét.”
jelmondatával. Hiszen a teremtés olyan dolog, amit Isten a saját képmására, „nagyon jónak”
teremtett, szemben áll az emberektől származó rasszizmussal. A Teremtésvédelmi Hetek
szimbóluma, az égő csipkebokor nagyszerűen tükrözi ezt a feszültséget. A Kivonulás
könyvében Isten az égő csipkebokornál jelent meg Mózesnek. Akár a lángokba borult világot
is felfedezhetjük ebben a találkozásban. Tükrözi Földünk valóságát. Isten teremtése lángokban
áll! Ha tovább olvassuk az égő csipkebokornál történt találkozásról szóló elbeszélést, látjuk,
hogy Isten meghallotta szenvedő népének és teremtésének a kiáltását. Ahogyan akkor Isten
elküldte Mózest, most minket küld, hogy kivezessük népét a szorongattatásból.
Mit tehetünk?
Ferenc pápa a 2022-es Teremtésvédelem Imanapjára írt üzenetében bűnbánatra, káros
életmódunk és a kárt okozó rendszerek megváltoztatására buzdít bennünket: „A teremtés
kedvesen zengő éneke arra hív minket, hogy gyakoroljuk az „ökológiai lelkiséget” (Laudato
Si’, 216), és lássuk meg Istent a teremtett világban. Arra szólít fel, hogy lelkiségünket arra a
“szeretetteljes tudatosságra építsük, hogy nem vagyunk szétválasztva a többi teremtménytől,
hanem egy csodálatos egyetemes közösség részesei vagyunk (Laudato Si’, 220).” Vajon
képesek vagyunk felismerni tetteink során,
•
•
•

…hogy azt Szent Földön tesszük?
…hogy Isten ellőtt állunk?
…hogy Isten minden emberben ott lakozik?

Az éghajlatváltozás kihívásaira való reagálásunk napról napra sürgetőbbé válik. Egészen kis
lépésekkel kezdjük a válaszadásunkat, a mindennapi döntéseinkkel. Fontoljuk meg, hogy mit

tehetünk közösségeinkben, családjainkban, munkahelyünkön és közintézményeinkben, hogy
elejét vegyük bolygónk elővilágának lángba borulásának.
Ugyancsak halljuk, hogy a rasszizmus miatt egyeseket megfosztanak az emberi méltóságuktól.
A 2022-es nemzetközi békenap témája: „Vess véget a rasszizmusnak. Építsd a békét.” –
felhívás arra, hogy elgondolkodjunk, milyen mértékben kerülünk kapcsolatba olyan
emberekkel, akik a rasszizmus áldozatává váltak. Vajon erről a realitásról való tudásunk csak a
médián alapul, vagy van személyes tapasztalatunk is róla? Bátran hívjunk meg különböző
hátterű (különféle nemzetiségű, kultúrájú, társadalmi rétegből származó) embereket egy
eszmecserére, amely során megoszthatják helyzetüket. Fontos, hogy az emberek érezzék,
tisztelik őket, és Istentől kapták emberi méltóságukat. Ez minden bizonnyal jelentős előrelépés
lehet a béke megteremtéséhez.
Az imádság terének kialakítása
Javasoljuk, hogy a Teremtésvédelmi Hetek és a nemzetközi békenap alkalmából alakítsunk ki
egy erre az eseménysorozatra reflektáló imahelyet. Készítsünk egy tövises ágakból álló égő
csipkebokrot, amely a Teremtésvédelmi Hetek alatt, október 4-ig, a kápolna vagy az imahely
központi eleme lehet. Kérjük a látogatókat arra, hogy az ágakra erősítsék fel az égő
csipkebokrot szimbolizáló színes lángokat, amelyekre írják fel a környezettel vagy az emberi
méltóság megsértésével kapcsolatos konkrét aggályaikat. Azt is javasoljuk, hogy a kápolnában
vagy egy nagyobb helyen, helyezzük el a felhívásunkat a teremtésért és a békéért való imára.
Isten áldása kísérjen benneteket!
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