
Szülőföldünk
Mire utal ez a kifejezés? A településre, ahol megláttuk a napvilá-
got? A tájra, ahol felnőttünk? A nemzetre, amelytől anyanyelvünket
kaptuk? — Napjainkban tágasabbra nyílik a szemhatárunk: szülő-
földünk maga a Föld nevű bolygó, amelynek lakójaként születtünk,
bármelyik pontján élünk is jelenleg.

Az elmúlt évtizedekben a pápák szociális enciklikákban sürgették
a társadalmi igazságosság érvényesülését, nemcsak egy-egy álla-
mon belül, hanem a globalizált világ egészében. Napjainkban azon-
ban már nemcsak egymás kizsákmányolása fenyeget, hanem a ter-
mészet javainak kiuzsorázása is, súlyosan károsítva szülőföldünket,
a Földet. Mára látni kell: a konkrét intézkedések nem halogathatóak
tovább, a jelenlegi helyzet fenntartása idestova visszafordíthatatla-
nul a természet és vele az emberiség pusztulásához vezethet.

Évek óta egymást érik a különböző szintű tudományos, politikai
és gazdasági tanácskozások, a világszintű csúcstalálkozóktól a regio-
 nális és kontinentális találkozókig. Olyan egyességre azonban mind-
máig nem jutottak el, amelyben a világ minden állama vállalná, hogy
jelentős lépéseket tesz a környezetvédelem érdekében, feladva vala -
mit saját gazdasági előnyeiből, akár még polgárai jólétéből is.

Ebben a történelmi pillanatban jelent meg Ferenc pápa enciklikája
a teremtés védelméről. Az egyház nemcsak a szegény és kiszolgálta-
tott emberekért emeli fel szavát, hanem a szegény és kiszolgáltatott
természetért is. Prófétai jajkiáltás ez, „a szegények jajkiáltása, de a ter-
mészet, az Anyaföld jajkiáltása is”. „Nővérünk [a Föld] felkiált a miatt
a kár miatt, amelyet az Isten által belé alkotott javak felelőtlen fel-
használása és az azokkal való visszaélés révén okozunk.” A pápa kri-
tikája nemcsak a nagy szennyezéseket okozó hatalmasoknak szól,
hanem mindnyájunknak. A Földet, Istentől ajándékba kapott lakóhe-
lyünket hatalmas szemétdombbá változtattuk. Mindennapi pazarló,
„szemeteskosár”-életvitelünkkel mindnyájan károsítjuk a Földet, oko-
zunk kisebb-nagyobb ökológiai károkat, ez pedig bűn a teremtés
ellen, önmagunk, az utánunk jövő nemzedékek és Isten ellen.

A pápa nem szaktudós, nem is a politikai vagy a gazdasági élet
irányítója, hitből fakadó figyelmeztetése nem is csak a nagyhatal-
makhoz szól, hanem mindnyájunkhoz. Egy új keresztény lelkiségre,
egy mélyen humánus, „ökologikus” lelkiségre hív meg: az ember-
központú szemlélet helyett a Föld-központú szemléletre, amelyben
mi is a teremtés részei vagyunk. Az egész teremtett világ Isten aján-
déka, amely „sóvárogva várja”, hogy a végső beteljesüléskor az em-
berrel együtt „felszabadulhat Isten fiainak dicsőséges szabadságára”.

A bibliai teremtéstörténet üzenete ma is érvényes. Isten az em-
berre bízta a teremtett világot, hogy „művelje és őrizze”: folytassa al-
kotó munkáját, felelősen önmagáért és a lakóhelyéül adott Földért.
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