Jubileu per la Terra

INVITACIÓ DELS LÍDERS RELIGIOSOS
A UNIR‐SE AL TEMPS DE LA CREACIÓ
Benvolgudes germanes i germans en Crist,
"Declarareu sant l'any cinquanta, i proclameu la llibertat a
tots els habitants. Serà per a vosaltres un jubileu." (Levític 25,10)

Aquest any, l'abast mundial del nou coronavirus ha mostrat de manera aclaparadora la
nostra naturalesa humana compartida i la interconnexió de les nostres economies,
estructures polítiques, sistemes de salut, cadenes de producció d'aliments, energia i
sistemes de transport. La pandèmia també ha demostrat que tota aquesta xarxa té les
seves arrels en la Terra i està limitada per la capacitat de la Terra per sostenir les nostres
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demandes econòmiques i ecològiques. Els efectes injustos del canvi climàtic són una
conseqüència de la nostra incapacitat per trobar un equilibri sostenible d'aquesta xarxa.
De l'1 de setembre al 4 d'octubre, la família cristiana celebra el do de la creació. Aquesta
celebració mundial va començar el 1989 amb el reconeixement per part del Patriarcat
Ecumènic de la Jornada Mundial de Pregària per la Creació i ara l’abraça una àmplia
comunitat ecumènica.
Durant el Temps de la Creació, ens unim com una sola família en Crist, celebrant els
llaços que compartim entre nosaltres i amb "tots els éssers vivents a la terra" (Gènesi
9,10). La família cristiana viu aquesta celebració a través de l'oració, d'accions més

sostenibles per viure en la nostra casa comuna, i de la incidència en l'esfera pública.
Les Sagrades Escriptures comencen amb Déu afirmant que tota la creació és "molt bona"
(Gn. 1,31). Com a cocreadors i administradors de la creació de Déu, estem cridats a

protegir la seva bondat (Gn. 2,15, Jeremies 29: 5‐7). La nostra vocació de protegir i nodrir
la vida es relaciona amb la sostenibilitat dels sistemes ecològics, econòmics, socials i
polítics. S'ha de mantenir un just equilibri entre aquests aspectes de la vida per a la salut
de la Terra i de totes les criatures.
D'acord amb aquesta saviesa, la Llei de Moisès incloïa disposicions per al Sàbat. El setè
dia de cada setmana, el poble de Déu estava lliure de la necessitat de produir o
consumir. El descans s'estenia als animals i a la terra mateixa, honorant el Creador en
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permetre que la creació descansés. Després del setè, setè any (49è any), el poble de Déu
havia de dedicar un any a aquesta justícia ecològica, social i econòmica restauradora. Un
Jubileu per a la Terra.
En un món post‐COVID‐19, ¿podem imaginar noves formes de vida justes i sostenibles
que donin a la Terra el descans que necessita, que satisfacin a tots amb el necessari per
restaurar els hàbitats i renovar la diversitat biològica? Que la Santa Saviesa inspiri la
nostra imaginació.
En l'esperit ecumènic de la nostra vocació comuna de protegir la Terra i mantenir les
condicions perquè la vida prosperi, animem a tota la família cristiana a unir‐se a
nosaltres en aquest temps especial per pregar, reflexionar i prendre mesures audaces
per realitzar un Jubileu per la Terra.
En l'esperança nascuda de la gràcia, preguem perquè el Senyor, que és el nostre
Creador, Sustentador i Redemptor, toqui els nostres cors i els de la família humana en
aquest Temps de la Creació.
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