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Levél Európa egyházaihoz 
 
Az európai egyházaknak és hitközösségeknek válaszolniuk kell a klímaváltozásra 
 
Kik vagyunk? 
Az ECEN európai keresztény közösségek hálózata, amely az Európai Egyházak Konferenciájának 
teremtésvédelmi munkájához járul hozzá. 
Az ECEN 10. nagygyűlésének küldöttei együtt tanácskoztak, tanultak, dolgoztak és imádkoztak 
Balatonszárszón, hogy egy fenntarthatóbb jövő elé nézhessünk. Határokon is átívelő, különböző 
hagyományokkal rendelkező közösségekből érkeztünk, de értékeinkben és aggodalmainkban 
egyaránt osztozunk egymással. Akkor is, ha más-más helyről jövünk, ugyanazt a levegőt lélegezzük 
be, s a termőföldnek és a természeti erőforrásoknak ugyanazon a drága ajándékán osztozunk Isten 
minden földi teremtményével együtt. 
A teremtett világhoz való viszonyunk teológiai értelmezése után szembesültünk a klímaváltozás 
jelenségének legújabb tudományos eredményeivel, és mindezeket politikusokkal is 
megtanácskoztuk. Ennek nyomán egyre sürgetőbbnek tartjuk a cselekvést és a változtatást, s egyre 
erősebben kötelezzük el magunkat ezek mellett.  
 
Mit kell tennünk? 
Arra hívattunk el, hogy miközben globálisan tekintünk a világra, helyi szinteken cselekedjünk. 
Egyházakként és hitközösségekként arra hívattunk el, hogy óvjuk környezetünket, melyet Isten 
teremtett, s melynek így minden élő teremtmény a része. 
Kérjük az európai egyházakat és azok vezetőit, hogy válaszoljanak a klímaváltozást előidéző lelki 
és fizikai válságra. James Jones anglikán püspök hozzánk szóló inspiráló szavait követve, öt 
cselekvési területet nevezünk meg.  
 
- Imádság 
Hitbeli közösségként imádkozunk. Meghallgatjuk egymást és megosztjuk aggodalmainkat, de 
megosztjuk egymással reményünket is. Nem csak aggódunk azért, hogy milyen hatása lesz a 
klímaváltozásnak, hanem reménykedünk is a változásban és egy megújult világban. 
James Jones püspök szavaival kövessük Urunk példáját, s imádkozzuk, hogy legyen meg az Úr 
akarata a földön éppúgy, amint a mennyben! 
Urunk Jézus, Ádám gyermeke, jöjj el dicsőségben, és újítsd meg a föld színét!  
 
- Személyesség 
Kövessük Urunk példáját, s biztassuk a hívőket arra, hogy felelős életet éljenek! A klímaváltozás 
következményei az éhség, a szomjúság, a betegség, a hajléktalanság, és a nyomor. Amikor ezek 
ellen teszünk, Krisztust szolgáljuk (Mt 25,44). Amikor az energiahasználat, az étel vagy a 
vízfogyasztás kérdéseiben döntünk, akkor tetteinkkel mások életére és környezetére is hatással 
vagyunk. Ezért minden döntésünket meg kell vizsgálnunk Krisztus szenvedésének, halálának és 
feltámadásának fényében. 
 
- Gyülekezet 
A helyi egyházak és hitközösségek Isten szeretetéről tehetnek bizonyságot a teremtésvédelem terén 
azáltal, hogy csökkentik tevékenységeik ökológiai lábnyomát, vagy megtervezik, hogyan 
csökkenthetik széndioxid-kibocsátásukat. Az egyházak és hitközösségek sokat tehetnek az 
energiahasználat terén a megújuló energiaforrások támogatásával, s a kőolaj és földgáz 



használatának csökkentésével. 
 
- Politika 
Kérjük az egyházakat és hitközösségeket, hogy tekintsék feladatuknak az éghajlati igazságosság 
kérdését! Azok tettek a legkevesebbet a klímaváltozás kialakulásáért, akiket annak hatása leginkább 
sújt. A fejlett országok erkölcsi kötelessége egyrészt az ő támogatásuk, másrészt az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése. Ne adjuk fel az igazságtalanságokkal szembeni harcot; 
emlékezzünk az özvegyasszony könyörgésére a hamis bíró példázatában (Lk 18,1-8)! 
 
- Bolygó 
Kezdeményezzük a klímakérdésről szóló párbeszédet azokkal, akik más vallásúak és más 
hagyományban élnek! Vonjunk be tudósokat és klímakutató szakembereket, s keressük annak útjait, 
hogyan reagálhatunk ezekre a kihívásokra. Soha ne felejtsük el azokat, akik az éghajlati 
igazságtalanság legnagyobb elszenvedői! Keressük meg azokat a közös pontokat, ahol másokkal 
együtt a klímaváltozás ellen tudunk tenni! 
 
Zarándoklat Párizsba  
Nincs sok időnk. 2015 decemberében a világ nemzeteinek vezetői az ENSZ klímatárgyalásaira 
fognak összegyűlni. Az emberek szerte a világban remélik, hogy egy igazságos, átfogó és kötelező 
jellegű új egyezség jön létre, amely kiút lehet a klímaváltozás általi fenyegetettségből. Ezért eddig 
az időszakig zarándoklatokra hívunk minden hívő embert, szó szerinti és átvitt értelemben is. 
Legyünk része ennek a zarándoklatnak, tanuljunk, imádkozzunk és cselekedjünk ennek a 
találkozónak eredményességéért! 
 
James Jones püspök gyakorlati javaslatairól, valamint a párizsi zarándoklathoz való csatlakozásról 
további információk az ECEN honlapján találhatók: www.ecen.org 
 


