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A teremtett világ sóhajtozása 
Ökológiai etika



EMBER ÉS KÖRNYEZETE

Teremtés helye: Éden - egy kert 

Művelje és őrizze a kertet (1Móz 
2,15) 

Uralkodjatok… (1Móz 1,28) 

Sáfárság gondolata



KOZMOSZ

Ékesség, rend, tisztesség 

Aki a kozmoszt nem tiszteli, az 
nem tiszteli az Alkotóját sem



TÖRÉS

“Legyen a föld átkozott 
miattad… tövist és bogáncsot 
hajt neked” 1Móz 3,17-18 

Átok - a föld is szenved az 
ember bűne miatt



SZENNYEZETT VIZEK

A szennyezett víz világszerte 1,2 milliárd 
ember egészségét károsítja, és évente 15 
millió ötévesnél fiatalabb gyermek halálát 
okozza, főként a fejlődő országokban 

Évente összesen 2,6 millió tonna nitrát, 
2,5 millió tonna cink és 370 ezer tonna 
ólom, illetve 7 millió tonna műanyag 
hulladék kerül a tengerekbe és az 
óceánokba



UTOLSÓ IDŐK JELE

“és ürömmé lett a vizek 
harmada, és sok ember 
meghalt a vizektől, mert azok 
keserűvé váltak.” Jel 8,10



SZENNYEZETT LEVEGŐ

Tüzelőanyagok, kipuffogó 
gázok 

Szmog 

Légúti megbetegedések 

Ózon lyuk (itt pozitív 
előrelépés)



Mindent elárasztó szemét



KLÍMAVÁLTOZÁS

Szélsőséges időjárás 

Megolvadó jég, emelkedő 
óceán szint 

Szárazság, víz és 
élelemhiány



VÉGIDŐK JELE

“A negyedik angyal is kiöntötte a 
poharát a napra, és megadatott 
neki, hogy gyötörje az embereket 
annak tűző sugarával, és az 
emberek gyötrődtek a nagy 
hőségben…” Jel 16,8



ERDŐÍRTÁS

Az Amazonas őserdeinek 
mintegy ötödét pusztították ki. 

Évente 200 000 km2 (2 
magyarországnyi terület) erdőt 
írtunk ki 

Következmények beláthatatlanok



KIHALÓ ÁLLATFAJOK

6. kihalási hullám a föld 
történetében 

1900 óta 400 gerinces faj halt ki a 
Földön. 

Becslések szerint 10 millió faj létezik 
a földön, óránként egy faj eltűnik, 
többségük még azelőtt, hogy 
felfedeztük volna. Keleti puma (2015-ben halt ki)



TÚLNÉPESEDÉS, MÉRTÉKTELEN FOGYASZTÁS

Minden eladó 

Végidők jele: Jel 18,11-16 (Nagy 
Babilon = fogyasztói társadalom)



MEGOLDÁS AKADÁLYAI

A politikusok általában rövid 
távon gondolkodnak 
(választásokig)  
Növekvő gazdaság nyomása



FELELŐSSÉGÜNK

Kifogások 

A világ úgyis el fog pusztulni 

Nincs is olyan nagy probléma 

Egyedül kevesek vagyunk, 
nem rajtunk múlik



KÉRDÉSEK

Bűn az, ahogy a 
környezetünkkel bánunk? 
Mit hagyunk magunk után? 
Érdekel minket?



ETIKAI KÖVETELMÉNYEK

Mértékletesség 

Tudatosság 

A teremtett világ tisztelete



BEFEJEZÉS

“a teremtett világ 
sóvárogva várja az Isten 
fiainak megjelenését”


