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BEVEZETÉS
1. A természetl kòrnyezet gyorsuló pusztulàsa és a globàlis klimavàltozàs immàr realitàs. Hatàsàt az emberek szó szerint
sajét testùkòn érzik: hóség és aszély, vlharok és heves esózések, olvadó gleccserek és àrvlzek, klesó termés és terjedó
betegségek. A globàlis éghajlatvéltozàs àtfogóan veszélyezteti a mai, és még sokkal erósebben az eljòvendó generàciók
életfeltételeit, valamint az emberen kivùli természetet. Biologia!, szociàlis és térbeli klhatasai ezért komoly kihivàst
jelentenek az emberiségnek. A klhivàsra cselekvóen kell vàlaszolnunk. Isten gondjainkra bizta a teremtést, ezért felelósek
vagyunk érte.
2. Az éghajlatvàltozàs és kòrnyezetpusztulàs hatàsainak mar ma is évente sok tizezer ember eslk àldozatul fóleg a vilàg
legszegényebb teruletein. Az ivóviz- és termótalajkészlet csókkenése - ami a vàltozàsok egyik kòvetkezménye - a
menekùlés és a hàborùs òszszecsapàsok egyik fó okàvà vàlik, amely szoros kapcsolatban ali a béke és a biztonsàg
kérdésével. Az uralkodó tudomànyos nézet szerint a globàlis éghajlatvàltozàs, aminek jelentós részben és szlnte biztosan
az ember a kivaltója, visszafordìthatatlanul megkezdódòtt, és kihatàsa sok ember, valamint szàmos élóhely tùlélését
veszélyezteti.
3. Fùggetlenùl attól, hogy milyen mértékben okozója az emberi magatartàs a globélis klìmavàltozàsnak, szùkséges az
uveghazhatàsù gézok kibocsàtàsànak csòkkentése és a megvàltozott kòrùlményekhez vaiò alkalmazkodas. Erre kòtelez az
elórelàtàs és a felelósség, legfóképpen amelyet a legkiszolgàltatottabbak és a kòvetkezó generàciók irànt viselùnk. A
szegényebb orszàgok eddig jóval kisebb mértékben jàrultak hozzà az éghajlatra kàros uveghazhatàsù gàzok
kibocsàtàsàhoz, mint az ipari orszàgok, ugyanakkor az ipari orszàgok kònnyebben tudnak alkalmazkodni a megvàltozott
viszonyokhoz. Az éghajlatvàltozàs ezért a globàlis Igazsàgossàg problémàjàhoz is tartozlk.
4. Jelentós erófeszìtésekre van szùkség ahhoz, hogy mérsékeljùk, és lehetóség szerint elkerùljùk a kòrnyezetet pusztìtó,
valamint az éghajlatot kàrositó magatartàst, tovàbbà hatékony stratégiàkkal kell alkalmazkodnunk a klimavàltozàs
kòrùlményeihez. Ahhoz, hogy az emberiség meg tudjon felelni ennek a próbatételnek, mindenkinek részt kell vàllalnla
ebben a feladatban. Az elòttunk allò klhivés jelentós, de értékeken alapuló cselekvésunk és ònmérséklésùnk aitai a helyzet
pozitivan befolyàsolható.
a) Assisi Szent Ferenc az ókológia muveloinek védószentje
5. II. Jànos Pài papa Assisi Szent Ferencet 1979-ben az ókológia muveloinek védoszentjévé nyilvànitotta. Szent Ferencben
mélységes tisztelet és csodàlat élt a megtestesùlés titka irànt. A hagyomàny neki tulajdonìtja az elsó betlehem
megalkotàsàt is az Italia! Greccióban. Legnépszerùbb és legismertebb mùve a ,,Naptestvér éneke" vagy a ..Naphimnusz'Tn
nem egyszerùen romantikus gyónyórkòdés a természet szépségelben, hanem Ferenc belsó lelki érésének gyùmòlcse,
életének végén, testi és lelki szenvedések kòzótt megszùletó ének. A kóltemény Istent mlndenható, fòlséges és jósagos
Teremtónek ismeri el, akit az ember a teremtményekért és a teremtmények aitai dicsér. Szent Ferencet méltàn soroljàk
azok kòzé a szentek és hires emberek kòzé, akik kùlónòs tisztelettel viseltettek a természet mint Isten aitai az
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140. A szellemi-lelki megùjulàs mògòtt fólfedezhetó Szentiélek vezetésében bizva - az ima erejétól kfsérve szukségesnek latszik, hogy az Egyhàz tevékenységi terùleteit kòvetve hatarozzuk meg, mit tehetùnk konkrétan a
teremtett vilag védelmében.
4.4 Az Egyhàz és a hivek féladatai - az Egyhàz tevékenységének tertiletei
A) Tanitas - tanùsagtétel - evangelizacló
141. Az Egyhàzat mikòzben a Jézus Krisztusban fòlfedezett igazsagot hirdeti minden embernek, az a meggyózódés
vezeti, hogy ez az igazsàg az ember szàmara kezdettól fogva az Atyàtól szàndékolt rendet hordozza, amit az Atya
Krisztusban a Szentiélek aitai teremt ùjjà az emberek leikében és az egész teremtett vilagban. Igaz ez az embert érintó
minden kérdésben, ìgy a teremtett vilag megórzésével kapcsolatos tanitas esetében is. Ugyancsak meggyózódése, hogy
a szóbeli tamtasnak egyùtt kell jàrnia az egyén és a kòzòsség példamutató, tanùsagtevó magatartasaval is, hogy az
òròmhir minél hatékonyabban érinthesse meg sokak szìvét, és a keresztények példàjàn felbuzdulva ók is óvni akarjàk
Isten nagy ajàndékàt, a teremtett vilagot.
142. A kòrnyezetvédelemról szóló egyhàzi tanitas a Szentiràsból és a hagyomanyból indul ki, de ugyanakkor a
természetes erkòlcsi tòrvényre is hivatkozik. Az egyhazi tanitas legfontosabb szentiràsi alapjai: a teremtett vilag
,,jósàga" és a Jézusban tortént megùjulàs, nùjjàteremtés". Az utóbbira vonatkozóan Szent Pài apostol igy ir: ,,Mindenki,
aki Krisztusban van, ùj teremtmény. A règi megszùnt, vaiami ùj valósult meg" (2Kor 5,17). Ebben a megùjulàsban
nemcsak az ember, hanem az egész teremtés részesùl. Az ,,ùj ég és ùj fòld" képe jelenik meg a Jelenések kònyvének
làtomasàban (vò. Jel 21,1).
143. Az Egyhàz tanitói feladatàt a szeretó Isten, a kinyilatkoztatàsban fòltàruló teremtett, bùnbe esett és megvàltott
emberkép alapjàn végzi. Az a meggyózódés vezeti, hogy leginkabb ezzel a sajatos szemlélettel tudja megajandékozni a
természetért aggódó és tenni akaró emberek sokasàgàt. Éppen ezért a kòrnyezetvédelemról szóló tanitàsaval is vedi a
tàrsadalom szociàlis, természeti és moràlis alapjait, és be akarja vonni a keresztény hit felszabaditó erejét a tàrsadalmi
pàrbeszédbe, a tarsadalom felelós formalàsàba. Egyhàzunk a kòrnyezetvédelem kapcsàn is profetai módon védelmezi az
ember méltósàgàt, vagyis azt, hogy minden ember mint Isten gyermeke azonos méltósagù, tulajdonsàgaitól és
képességeitól fùggetlenùl, és mindenki szàmara, a jòvóbeli generàciók szàmara is, emberhez méltó kòrùlményekért
kùzd. A szolidaritas gondolatànak és magatartàsànak nélkiilòzhetetlen voltai hirdetjùk, kùlònòs módon elkòtelezetten a
szegények és kirekesztettek irànt, akiket a természeti katasztrófàk és az éghajlati vàltozàsok fokozottan sùjtanak.
144. Hisszuk, hogy tanitàsunkkal gondolkodàsra és cselekvésre késztetùnk, a teremtés megóvàsàra. Az Egyhézban
mukòdó Szentiélek élteti, és képessé teszi a tanitas befogadóit arra, hogy minden jó szandékù emberrel egyùtt a
teremtés irànti megélt felelósség ùj ùtjaira lépjenek. A tanitas szabatos bemutatasa aitai kivànunk ràmutatni a helytelen
gondolkodàs veszélyeire is, mind a gyakorlatot, mind a cselekvés szellemi hàtterét illetóen is, és igy kivànjuk segiteni a
politikusok és mas kòzéleti szereplók munkàjàt.£1461
145. Feladatunknak tekintjùk, hogy meglévó eszkòzeink és lehetóségeink felhasznàlàsàval a természet szeretetére, a
természet gondozàsàra, a vele vaiò foglalkozàsra, munkàra neveljùnk, konkrét cselekvésre segitsùnk. Hiszen ennek
kapcsan kònnyebben fólfedezhetó a természetes erkòlcsi tòrvény valósaga, és a természet gyógyìtàsànak, a teremtett
vilag formàlàsànak a lehetósége és felelóssége is.ri471
146. Meggyózódésùnk, hogy a teremtett vilag védelmére, erre a sajatos lelkipàsztori feladatra ma egészen kùlònòs
figyelmet kell forditani. Tudatàban vagyunk, hogy ez fontos feladatokat jelent mind a papnevelésre, mind pedig a
lelkipàsztori munka megszervezésére nézve. A lelkipàsztoroknak és a vilàgi lelkipàsztori munkatàrsaknak kùlòn
képzésben kell részesùlniùk, hogy megfeleló munkàt tudjanak végezni ezen a terùleten is. Az ebben vaiò
kòzremùkodésre meg kell hivni vilàgiakat, akik sajàt szaktudàsukkal hasznos segìtséget nyùjthatnak a szùkséges
ismeretek megszerzésében. Fontosnak tartjuk, hogy hasonló képzésben részesùljenek a pedagógusok is, elsósorban a
katolikus iskolàk tanàrai.
147. Tàrgyilagos, kiegyensùlyozott tanitàsra és informàcióra van szùkség, amely a kòrnyezeti vàlsàgra és annak okaira
vonatkozik. A szaktudomànyok és a tòmegtàjékoztatàsi eszkòzòk egyik legfontosabb feladata, hogy az emberiség
megismerje fòldùnk jelenlegi àllapotàt, és tàrgyilagosan nézzen szembe a jòvóvel. Ezért arra tòrekszùnk, hogy a
kòzoktatàs valamennyi szintjén illetve terùleten olyan iskolai programokat alakitsunk ki, amelyek megfeleló lehetóséget
biztositanak a kórnyezettel, illetve az ember és eróforràsai kòzòtti kapcsolat vàlsàgàval kapcsolatos tanulmànyok
folvtatàsàra.ri481
148. Az Egyhàz feladatànak tekinti annak szorgalmazàsàt, hogy a kózoktatàsban a kòrnyezetvédelemre vaiò nevelés
kapjon kelló hangsùlyt, tovàbbà, hogy az egyhazi vezetés alatt allò altalànos és kòzépiskolàkban, a hittudomànyi
felsooktatàsban, a kòrnyezetvédelem és az òkológiai etika legfontosabb alapelvei és gyakorlati kòvetkezményei
bemutatàsra kerùljenek. Sok helyen a hittanóra, a biologia, a kémia és az osztàlyfónòki óra keretén belùl beszélnek a
természeti kincsek megóvàsanak fontossàgéról, mas helyeken az erkòicstan (etika) tantàrgyon belùl térnek ki òkológiai
etika kérdéseire. Szàmos katolikus kòzépiskola mùkòdtet un. erdei iskolàt és vesz részt kòrnyezetvédelmi
proaramokban.ri491
B) Liturgia: a teremtett vilag dicsóitése - a teremtett vilag szemlélése
149. Az Egyhàz életében a tanitas mellett mindig fontos szerepet jàtszott a liturgia, kùlònòs módon az imàdsàg, amely
elmélyiti a tanitàst és a leiket felemelve, megerósitve a cselekvés indìtó oka, forràsa lehet. Ez a tapasztaiat ervenyes az
ember és a természet kapcsolatàra is. Az Ószòvetségben a természet szépségének a bemutatasa, dieserete elsósorban a
kòzòs imàdsàgban, a zsoltàrokban mutatkozik meg. Az utóbbi idóben sokat hasznàlt òkológiai egyensùly alapelemei
jelennek meg a 104 zsoltàrban: ,,Àldjad lelkem az Urat! Uram, Istenem, mindennél nagyobb vagy! Fònségbe és
méltósàgba òltòzòl, a fény, mint kòntòs ùgy fog kòrùl [...]. Az ég madarai partjaikon lakjanak, az àgak kòzt zengik
énekùk / A hegyeket kamréid vizéból òntòzòd, eged gyùmòlcsével a fòldet jóllakatod. / Fùvet nevelsz az àllatoknak, és
nòvényeket, hogy az ember jóllakhasson; / hogy a fòldból kenyeret nyerjen, a szivét meg borra! vidithassa" (Zsolt
104,1-2; 12-15).
150. A teremtés dieserete jelenik meg Szent Ferenc Naphimnuszàban, ahol az elóbb idézett zsoltàrhoz hasonlóan o is a
teremtés szépségéról zeng dicséretet, megszemélyesitve, és csalàdtagként fogadva az embert kòrulvevó kozmikus
elemeket. Az elóbb idézett alkotàsok a mai embert is Isten dicséretre ihletik: ,,Uram! Ne hagyd, hogy leromboljam az
élet templomàt / Engedd, hogy hasznomra vàljék a tudàs, hogy hasznossà legyek aitala; Adj méltósàgot ròvid
napjaimnak." [...] Majd igy folytatja: «Uram! Legyùnk tàrsak az alkotàsban / Dolgozzunk tovàbb mù'ved nyomàn, / hogy
bolygónk a bóség, a boldogsàg / Es az òsszhang eros otthona leoven.'TlSOI
151. A Teremtót és a teremtést dicsóitó kórusba vaiò kapcsolódas màsik, gyakoribb formàja az egyùttgondolkodàs
kifejezése. Az utóbbi idóben az Egyhàz mas testvéregyhàzakkal egyùtt keresi a kòzòs hitból szàrmazó igazsàgok
megfogalmazàsàt és annak lehetóséget, hogy ezt a vilag felé, mint òròmhìrt és figyelmeztetó ùzenetet tovàbbadja.
Ennek szép példàja a II. Jànos Pài papa és I. Bartholomeosz pàtriàrka aitai kòzòsen kiadott un. Velencei Nyilatkozat,
amely a teremtett létùnkból credo alàzatossàgra, a megvàltàsból fakadó reményre és a kòzòs imàdsàg erejébe vetett
hitre hivja fel a fiavelmet.riSlI
152. Ugyancsak fontosnak és a teremtett vilag védelmében alkalmasnak és szukségesnek tartjuk azokat az
imaalkalmakat, imanapokat, melyeket a hivek kùlònbòzó korcsoportjai vagy kòzòsségei szerveznek, tudatosan
csatlakozva a teremtett vilag Teremtó Istenét dicsóitó òròméhez. A természet szeretetét és ritmusànak, tòrvényeinek
ismeretét nòvelheti, ha azok az egyhazi ùnnepek, amelyek a természet valtozàsaihoz kapcsolódnak nagyobb figyelmet
kapnak a jòvóben. Ezeknek az ùnnepeknek a megfeleló elókészitése és ùnneplése - lehetóség szerint - a vàrosi
kòrnyezetben is tòrténjen meg.
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Védegylet fùzetek 6. (szerk. Jàvor Benedek), Budapest, 2004, 29.
[149^ Néhàny keresztény szellemben frt etika tankònyv, amely òkológiàval és természetvédelemmel foglakozik:
HARSÀNYI PÀL OTTO, Ùj ég, ùj fold felé? Ókoteológiai vàzlat, Róma, 1995., FARKAS PÉTER, A humànókológia alapjai,
Szent Istvan Tàrsuiat, Budapest, 2001; BOLYKI JÀNOS, Teremtésvédelem, Kàlvin Kiadó, Budapest, 1999; BERAN FERENC
(szerk.), Emberìsmeret és etika, Szent Istvan Tàrsuiat, Budapest, 2004, BERAN FERENC, Etika. Az értékek tisztelete,
Gondolat, Budapest, 2007; FRIVALDSZKY JÀNOS, Klasszikus természetjog és jogfìlozófia, Szent Istvan Tàrsuiat,
Budapest, 2007.
[150] SZENT-GYÒRGYI ALBERT, Psalmus Humanus in LUKÀCS LÀSZLÓ (szerk.), Innen és tùl - Versek az Istenkereso
emberról, Vigilia, Budapest, 1984.
risii Ve/enee/ nyilatkozat. II. Jànos Pài papa és ószentsége I. Bartholomeosz òkumenikus pàtriàrka kòzòs nyilatkozata
a kòrnyezeti etikàról in Felelosségùnk a teremtett vilagért, 40-42.
F1521 A Vatikàn az elso olyan àllam, amely 2007-ben bejelentette, hogy teljes kibocsàtàsàt kompenzàlni fogja.
[1531 ETTK 487.
fl541Vó. Alford-Naughton kòzjó modeMje.
[ISSI ETTK 470.
[156] Vò. HAAG, H., Bibliai lexikon, Szent Istvan Tàrsuiat, Budapest, 1989, 1209-1211.
[157] A fòldtòrténeti tapasztalatok alapjàn biztos, hogy nem mindig (fóleg gyors vàltozàsok esetén nem) 100%-os a
korrelàció a CO2-szint és a hòmérséklet vàltozàsa kòzòtt, ezért annyit mondhatunk bizonyosan, hogy a
hó'mérsékletvàltozàst nem mindig az ùveghàzhatàsù gàzok koncentràciónòvekedése ìndìtja el, de mindig gerjeszti.
RÓVIDÌTÉSEK
A Szentìras kònyvei
Ef Az efezusiaknak ìrt levél
Gai A galatàknak frt levél
Iz Izajas kònyve
Jel Jelenések kònyve
Jn Evangélium Jànos szerint
Kol A kolosszeiekhez irt levél
IKor A korintusiaknak frt elso levél
2Kor A korintusiaknak frt màsodik levél
Lk Evangélium Lukàcs szerint
Mk Evangélium Màrk szerint
Mt Evangélium Mate szerint
Róm A rómaiaknak frt levél
Sir Siràk fiànak kònyve
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QA: XI. PIUSZ, Quadragesima anno kezdetu encikiika (1931. majus 15,), in AAS 23 (1931) 177-228; in TOMKA MIKLÓSGOJÀK JÀNOS (szerk.), Az egyhàz tarsadalmì tanltasa. Dokumentumok, 57-103.

SPS: XVI. BENEDEK, Spe Salvi kezdetu encikiika (2007. november 30.), in AAS 99 (2007) 985-1027; Szent Istvàn
Tàrsulat, Budapest, 2008,
http://www.vatican.va/holv father/benedict xvi/encvclicals/documents/hf ben-xvi enc 20071130 spe-salvi hu.html

VS: II. JÀNOS PÀL, Veritatis splender kezdetu encikiika (1993. augusztus 6.), in AAS 85 (1993) 1133-1228.
http://ui.katolikus.hu/konvvtar.phD?h=82
Egyéb rovidìtések
CSR: Corporate social responsibilify (mas elnevezések: Corporate responsibility, Corporate citizenship, Responsible
business and corporate social opportunity}. A vàllalatok tàrsadalmi feleló'ssége.
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme (www.emas.org.uk).
ENSZ: Egyesult Nemzetek Szervezete (United Nations), www.un.org. Nemzetkòzi , amely az allamok kòzòtti
egyuttrnù'kòdést hivatott elósegiteni a nemzetkòzi jog, a béke, a gazdasàgi fejlódés, a szociàlis ugyek és az terén. A
utódjaként alapitottak 1945. jùnius 26-an, hogy megelózzék a és lehetóséget adjanak az problémàik megtargyalasara.
Hazank 1955. december 14-én csatlakozott a vilagszervezethez.
FAO: Food and Agriculture Organisation of thè United Nations (Az Egyesult Nemzetek Élelmezésùgyi és Mezògazdasagi
Szervezete, amelyet 1945. október 16-an a kanadai Quebec City-ben alapitottak; www.fao.org). Magyarorszàg 1967.
november 6-a óta tagja a szervezetnek.
IPCC: Intergovernmental Pane/ on Climate Change (www.ipcc.ch). Éghajlatvàltozasi Kormànykòzi Testulet, amelyet a
World Meteorological Organisation (WMO) és a United Nations Envrionment Programme (UNEP), két ENSZ-szervezet
alapitott 1988-ban. A testùlet 2007-ben Al Gore volt amerikai alelnòkkel megosztva Nobel-békedijban részesùlt.
STh I: AQUINÓI SZENT TAMÀS, Summa Theoìogiae. Prima Pars, A teologia foglalata. Elsó rész, l,Telosz Kiadó,
Budapest, 1994.
VAHAVA: A VAHAVA a Kòrnyezetvédelmi és Vfzùgyi Minisztérium, valamint a Magyar Tudomànyos Akadémia kòzòs
kutatàsi programja, ami a globàlis felmelegedéssel kapcsolatos teendók kòzùl az alkalmazkodàst helyezi a kòzéppontba.
A projekt nevének jelentése: Vàltozàs-Hatàs-Valaszadés. A 2003-ban inditott program, Làng Istvàn elnòkletével és tobb
szaz szakértó bevonàsàval készitette el a VAHAVA-jelentést, amelyet 2006-ban publikaltak.
WWF: World Wild Fund for Nature (korabban World Wildlife Fund; www.wwf.org, www.wwf.hu). A vilag legnagyobb nem
kormànyzati természetvédelmi szervezete. 1961 szeptember 11-én alapftottak a svajci Morges-ben. Az alapitók Julian
Huxley, Max Nicholson, Peter Scott és Guy Mountfort voltak.
Forras:
SZENT ISTVÀN TÀRSULAT, az Apostoli Szentszék Kónyvkiadója
Budapest 2008
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