
A teremtés ünnepe 
A napi információk áradata a politikai események, a több-kevesebb 
áldozatot követelő véres konfliktusok, a természeti katasztrófák és 
a tömegbalesetek híreit zúdítja ránk. Egyre gyakrabban érkeznek 
azonban riasztó jelentések a Földet s vele az emberiséget fenyege-
tő ökológiai válságról. A tudományos elemzések fogadtatása nagyon 
különböző. Vannak, akik még mindig kétségbe vonják a nyilvánvaló 
tényeket is, vannak, akik a katasztrófahírekhez edzett közönnyel ve-
szik tudomásul azokat. De szaporodnak a pozitív események is, a 
helyi akcióktól a nemzetközi kezdeményezésekig, konferenciákig, 
határozatokig. Ide sorolhatjuk az egyházi megmozdulásokat is, zár-
va a sort Ferenc pápa teremtésvédelmi enciklikájával. 

Az ökológiai célok gyakorlati megvalósításakor azonban gyorsan 
kiderült, mennyire összetett folyamatokkal kell szembenézni. Az em-
beriség olyan régen és kíméletlenül zsákmányolja ki a természeti kör-
nyezetét, hogy csak hosszú távú és bonyolult szerkezetátalakítással 
lehet változást remélni. Pedig az idő sürget: minden nappal köze-
lebb kerülünk ahhoz a ponthoz, ahol már visszafordíthatatlanná vá-
lik lakóhelyünk, a Föld egyre súlyosabb károsodása. 

A tudomány és a technika az őskorszak óta állandó, újabban pe-
dig egyre gyorsuló fejlődést mutat. Az élet végessége, a halál ugyan 
kezdettől fogva ránehezedett az emberre, a környezet, a „világ” azon-
ban mindig új hódításokra adott lehetőséget — hovatovább általá-
nossá válhatott az életérzés, hogy a világ kimeríthetetlen kincsesbánya. 
Új és új találmányok, fölfedezések cáfoltak rá azokra, akik az elér-
hető teljesítmények határait jósolgatták, hiszen mindig újra sikerült 
áttörni azokat a korlátokat, amelyek addig áthághatatlannak lát-
szottak. Ezt sugallja az orvostudomány fejlődése is: ma sok — va-
laha halálos — betegség gyógyíthatóvá vált, az életkilátások jelen-
tősen javulnak. 

Mindez azonban nem feledtetheti velünk végességünket. Az élet te-
hető kényelmesebbé, hosszabbá is — de ettől még az élet véges, az em-
ber halandó marad. Véges a Föld maga is, csodálatos természeti kin-
cseivel, s az azokban gyönyörködő, azokból élő emberrel. A „végtelen” 
haladás évszázadok óta uralkodó mítosza végkép szertefoszlik nap-
jainkban. Az ökológiai válság nemcsak a birtokba vett Föld határaira 
döbbent rá, de saját végességünkre is. „Nem vagyunk istenek” (Ferenc 
pápa). Mintha a bibliai teremtéstörténet mesésnek ható képei eleve-
nednének meg napjainkban: az ember ajándékba kapta a saját életét 
és hozzá ezt a Föld nevű csodálatos paradicsomkertet. Ezt az egyet-
len egyet — ha elpusztítja, nem kap helyette másikat. Véges az élet, kö-
rülhatárolt a kertje is — de a végeken túl az a végtelen Szeretet várja, 
aki ezzel az élettel megajándékozta, kinyitva az Öröklét távlatát. Akik 
a teremtést féltik-óvják, fölfedezhetik a Teremtő jóságát is.
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