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Bevezetés
Június folyamán az Egyesült Nemzetek felhívja a globális közösség figyelmét a természet
világával fenntartott kapcsolatunkra. Ennek keretében ünnepeljük június 5-én a Környezet
Világnapját június 8-án az Óceánok Világnapját, és június 18-án az Elsivatagosodás és aszály
elleni küzdelem világnapját.
Keresztény közösség tagjaiként a természet világáról mint “teremtés”-ről beszélünk. Amikor
a “teremtés” szót használjuk, az egész természetes világgal kapcsolatban kiállunk a hitünk
mellett. Ebben a hónapban arról beszélünk, hogy mire hív bennünket hitünk megvallása az
isteni teremtés mellett.
Imádságra hívás
Élő Isten Lelke, amikor ma imádkozunk, segíts minket, hogy világosabban lássuk egész
életünket. Amikor a teremtés végtelen nagyságára és nagyszerűségére tekintünk, segíts, hogy
osztozhassunk örömödben és reményedben, amit magáért az életért érzel. Nyisd meg
szívünket és értelmünket mindennek, ami szent, csodálatos, erőteljes, igaz és jó. Légy velünk,
amikor keressük a bölcsességet, tudást és megértést, ami előmozdítja, hogy teljesebb
mértékben találhassunk választ a Föld és népének szükségleteire. Jézus nevében imádkozunk
ezért. Ámen.

Tapasztalás
Ha közelebbről vizsgáljuk az Újtestamentumot, látni fogjuk, hogy amikor valaki feltesz
Jézusnak egy kérdést, ő nem egyenes választ ad. Helyette inkább elmond egy történetet vagy
válaszul feltesz egy kérdést. Jézus megfordítja a dolgokat és követőinek és a kétkedőknek
hagyományos gyakorlatát és hiedelmeit kihívás elé állítja. Ismert példa erre Jézus válasza
Lukács Evangéliumában 10,25-37, amikor felteszik a kérdést: “De ki a felebarátom?” Jézus
A jó szamaritánus történetével szakít az ismert vallási előítéletekkel. Arra hívja hallgatóit,
hogy változtassanak viselkedésükön, és a valóságot új megközelítésben fogják fel.
E havi témánk arra hív minket, hogy változtassuk meg gondolkodásmódunkat és a valóságot
új módon fogjuk fel. Legtöbben úgy nőttünk fel, hogy a legfőbb parancsolat azt jelenti, hogy
szeressünk minden embert, barátokat és ellenségeket, amint Isten szeret minket.
A jelenkorban az új tudomány és kozmológia segít abban, hogy meglássuk, hogy az emberi
élet nagyon szorosan és mélyen összefügg az élet minden más formájával is. Ezért, a
felebaráti szeretet és a szolidaritás az egész teremtéssel azt jelenti, hogy az a feladatunk, hogy
ne csak a többi emberi lénnyel, hanem az élet minden formájával “az életet kölcsönösen
erősítő jó viszonyban éljünk” (*Thomas Berry, The Great Work: Our Way into the Future, Bell Tower,
New York, 1999).

Csak úgy, mint azok, akik Jézus történeteit hallgatták, megfordíthatjuk a dolgokat és
megváltoztathatjuk hiedelmeinket és gyakorlatunkat. Ha a teremtés egésze a felebarátom, mit
jelent 2015-ben: “ szeresd felebarátodat” – hogy szolidáris legyél a teremtés egészével?

Reflexió
Az élet arra tanít minket, hogy lehetetlen olyan valakit vagy valamit szeretni, akit vagy amit
nem ismerünk. Szeretni vagy szeretve lenni saját magunk felfedezésének szent folyamata és
egymás és saját magunk megismerése.
Rachael Carson (1907-1964.) amerikai tudós, szerző és a jelenkor környezeti mozgalmának
megalapítója leginkább azon kutatása miatt ismert, amely ráébresztette a világot a növény
védőszerek borzalmas hatására. Carson kevésbe ismert arról a meggyőződéséről, hogy csak
akkor változik az az emberi magatartás, hogy kifosszuk a földet, ha „megismerjük és
megszeretjük a föld közösségét”, ha kifejlesszük a “csodák iránti érzéket”. Amint a zsoltáríró
mondja, “csodálatos dolgaidon én is elmélkedem.”(Zsolt. 145,5) Hogyan tudjuk megismerni és
megszeretni a természetes világot; hogy valóban szolidaritásban éljünk a teremtés egészével?
Az élet arra tanít minket, hogy ahhoz, hogy hitelesek legyünk, a szeretetnek konkrét
Xformákban kell kifejeződni. Az 1971-es szinódusi dokumentumban, “Az igazságosság a
világon”-ban a püspökök Isten népének mai küldetésére reflektálnak. Kijelentik, hogy „Az
igazságosság nevében végzett cselekedetek és a világ átalakításában való részvétel olyannak
tűnik számunkra, mint a Szentírás imádkozásának alkotó dimenziója, vagy más szavakkal az
Egyház küldetése, hogy az emberiséget megváltsa és felszabadítsa minden súlyos
helyzetben”(#6). Nem szerethetjük Istent olyan módon, hogy nem igazságosságban élünk –
azaz a teremtés egészével való szolidaritásban.

Cselekvés


Elmélkedj másokkal együtt, hogy a Főparancsolat új értelmezése hogyan mozdíthat el
minket abba az irányba, hogy új módon imádkozzunk és éljünk együtt a
Boldogasszony Iskolanővérek közösségében!



Tölts egy kis időt egy kiválasztott fával minden nap egy éven keresztül és jegyezd fel
szavakban, rajzokkal vagy szimbólumokkal, hogy mire tanít téged a fa!



Szervezz vagy csatlakozz egy csoporthoz, amely az Egyház jelenlegi ökológiai
igazságossághoz kapcsolódó dokumentumait tanulmányozza és fejlessz ki konkrét
módokat, hogy a jelen globális válságaira válaszolni tudj!



Próbálj verset írni, talán egy Haiku-t, hónapunk szolidaritási témájának ünneplésére!



Gondold át, hogy miért az ökológiai igazságosságra szólítanak fel minket környezeti
igazságosság helyett!

Záró ima
Irgalmas és szerető Isten, eléd visszük legmélyebb kérdéseinket, hogy új és izgalmas módon
fedezhessünk fel Téged. Felajánljuk elmélkedő szívünket, hogy felismerhessünk Téged
teremtésed szentségében. Megosztjuk veled tehetetlenségünket a globális válsággal szemben,

így soha nem adjuk fel a béke és igazságosság keresését. Köszönjük a csoda ajándékát és az
???Örömhírt fiadról, Jézus Krisztusról. Így imádkozunk Jézus nevében. Ámen.
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