
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Oktatók! Tisztelt Hallgatók! 

 

Figyelmükbe ajánljuk Ferenc pápa Földanyák című kötetét. A könyvben Ferenc pápa azon 

beszédeiből, homíliáiból, írásaiból találunk válogatást, amelyek a teremtett világgal 

foglalkoznak. 

Az előszóban Vartholoméosz ökumenikus pátriárka írja: „Az igazság az, hogy a természettel 

ugyanolyan tisztelettel és csodálattal kell bánnunk, mint amilyet az emberek iránt tanúsítunk. 

Ahhoz, hogy orvosolhassuk ezt a helyzetet, egy aszketikus és eucharisztikus életmódhoz kell 

visszatérnünk, vagyis hálás szívvel kell dicsőítenünk Istent a teremtett világ ajándékáért, és 

tisztelettel kell gyakorolnunk személyes felelősségünket a természet kapcsolati hálóján belül 

és annak érdekében.” (10. p.) 

Néhány részlet a kötetből: 

„Igen nemes dolog, ha valaki vállalja a teremtéssel való törődés kötelességét mindennapi apró tettek által; és csodálatos, 

ha a nevelés képes rávenni ezekre, olyannyira, hogy életmóddá váljanak. A környezeti felelősségre való nevelés olyan 

viselkedésformákra ösztönözhet, amelyek közvetlen és jelentős hatással vannak a környezettel való törődésre, ilyenek 

például: a műanyag és a papír használatának kerülése, a vízfogyasztás csökkentése, a szelektív hulladékgyűjtés, csak 

annyit főzni, amennyit észszerűen meg tudunk enni, a többi élőlénnyel való gondoskodó bánásmód, a tömegközlekedés 

vagy a közös járműhasználat gyakorlata, a faültetés, a felesleges világítás kikapcsolása, és így tovább. Mindez egy olyan 

nagylelkű és méltóságteljes kreativitás része, amely az ember legjobb oldalát mutatja meg. Ha mély motivációk által 

vezetve valami újat felhasználunk ahelyett, hogy gyorsan kidobnánk, az olyan szeretetcselekedet lehet, amely belső 

méltóságunkat fejezi ki. 

Nem szabad azt gondolnunk, hogy ezek az erőfeszítések nem változtatják meg a világot. Az ilyen tettek valami olyan jót 

terjesztenek a társadalomban, amely mindig több gyümölcsöt terem annál, mint amennyit észlelhetünk, mert olyan jót 

hoznak létre e földön, amely mindig – ha olykor láthatatlanul is – igyekszik tovaterjedni. Továbbá az ilyesfajta 

magatartásformák kialakítása visszaadja saját méltóságunk érzését, nagyobb egzisztenciális mélységhez vezet, és lehetővé 

teszi annak megtapasztalását, hogy van értelme vándorlásunknak e világon.” (36-37. p.) 

A kötet végén található a Nagy remény című írás, amely eddig még nem jelent meg. 

Részlet: 

„Mindaz, ami létezik, tehát azért létezik, hogy úgy „élhessen”, mint Isten, vagyis ajándékként, befogadott és továbbadott 

szeretetként. A teremtés azonban csak az emberen keresztül képes megélni ezt. A világ csak az emberben felehet meg 

titkos szentségi voltának, vagyis annak, hogy ajándékként tartsák; az emberben, abban a mikrokozmoszban, amely az 

egész mindenséget magába zárja, de csak azért él, mert a személyes Isten közvetlenül az arcába lehelt.” (120-121. p.) 

Jó egészséget kívánnak a GFE Könyvtárosai! 
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