Jubileu per la Terra

SOBRE EL TEMPS DE LA CREACIÓ
El Temps de la Creació uneix a tota la família cristiana al
voltant d'un propòsit comú. Es celebra anualment l'1 de
setembre al 4 d'octubre, i durant aquest dies els 2.2 bilions
de cristians del món estem convidats a donar gràcies a Déu i
a lloar‐lo pels seus dons, a reflexionar sobre el nostre estil
de vida, a demanar perdó per malmetre la seva creació i no
saber compartir‐la com a germans, i a participar en accions
que ens ajudin a revertir aquesta situació.
Aquest temps de celebració s’inicià l’any 1989 quan el
Patriarca Ecumènic Dimitrios I, de l'Església Ortodoxa Oriental, va proclamar el dia 1 de
Setembre com el dia de la Jornada Mundial de Pregària per la Creació. L’any 2001 altres grans
Esglésies Europees Cristianes el van seguir, i el Papa Francesc també el va adoptar per a
l'Església Catòlica l’any 2015, any en que va publicar l’encíclica Laudato si’ que fa una crida a
tota la humanitat a la conversió ecològica integral per donar resposta al “clam de la Terra i al
clam dels pobres”.

TEMPS DE LA CREACIÓ 2020

A mesura que la necessitat urgent de resoldre la crisi ambiental continua creixent les esglésies
cristianes, inspirades per aquesta crida urgent del Papa Francesc a la Laudato si’ ‐ que demana
"un nou diàleg sobre la manera com estem construint el futur del planeta "i fa palès que"
necessitem una solidaritat universal nova” “on els més vulnerables reben ajuda i els és permès
viure la seva dignitat”‐ han començat a celebrar el Temps de la Creació, entre l'1 de setembre,
Jornada Mundial de Pregària per la Creació i el 4 d'octubre, que és la festa de Sant Francesc
d'Assís, autor del Càntic de la Criatures i patró dels ecologistes.
Cada any el Comitè Directiu Ecumènic del Temps de la Creaciói , en nom de la xarxa ecumènica,
convida a tots els cristians a unir‐se per pregar i actuar plegats al voltant d'un propòsit comú.
Enguany amb el lema "Jubileu per la Terra", el Temps de la Creació 2020, ens porta a
reflexionar sobre el significat del jubileu aquest any en particular en que els efectes de llarg
abast de la pandèmia mundial de COVID‐19 ens ha revelat la necessitat de sistemes justos i
sostenibles i anhelem la inspiració moral que l’acompanya.
El concepte de Jubileu està arrelat a la saviesa sagrada:
"Declarareu sant l'any cinquanta, i proclameu la llibertat a tots els habitants.
Serà per a vosaltres un jubileu; cadascun recobrarà la seva propietat, i cadascú
tornarà a la seva família." (Levític 25 , 10 )
Jubileu vol dir "corn de moltó". El corn es tocava per marcar el començament d' un temps de
redempció universal. L'any del Jubileu implicava l'alliberament dels deutes, la restauració de
les injustícies dels últims cinquanta anys. També era un temps de descans per a la terra.

Font: https://seasonofcreation.org/es

El Jubileu és un moment per renunciar al consum excessiu i als sistemes econòmics basats en
el creixement econòmic constant a costa de la Terra i dels pobres. El Jubileu és un temps en
que els que han consumit més han de fer una restitució als que han patit més. El Jubileu és un
temps de descans per a la terra de la constant explotació, per restaurar els ecosistemes i les
persones.
El Temps de la Creació és un moment per reconèixer que s'estan assolint llindars crítics que
amenacen la vida dels més vulnerables i posen en perill la vida de les generacions futures. És
l’hora d’aixecar‐nos contra la injustícia climàtica de manera profètica. És un moment en què
les comunitats religioses estan cridades a donar suport i estimular el lideratge dels seus països
per aplicar objectius visionaris i significatius. També és un moment en què hem d'escoltar les
veus profètiques dels joves.
Com a persones de fe estem cridats a fer sonar el corn de l'esperança, ,com en el Jubileu,
perquè la Terra i tots els que hi viuen pertanyen al Senyor. Jesús ens ha donat a triar entre
Déu i les riqueses. Pel bé de la Terra i de totes les criatures, no tenim altra opció que buscar la
Justícia (Miquees 6: 8).
El Temps de la Creació 2020 proclama "l'Any de gràcia del Senyor” i anima les esglésies i als
cristians a participar‐hi a través de la:

Pregària: incloent lloances per la providència de Déu, penediment per la nostra avarícia,
solidaritat amb el sofriment de la Terra i del nostre proïsme, intercessió pels més vulnerables a
l’emergència climàtica, i la restitució de tot el que tenim a Déu.

Pràctica: examinar el nostre propi maltractament de la Terra, i comprometre'ns a noves
pràctiques tant a nivell individual com a nivell de comunitats de fidels.

Incidència: encoratjar els estats a assegurar que la justícia climàtica i els passos cap a
una economia verda siguin part dels plans de recuperació econòmica de COVID‐19 .

Acció: participar en accions civils per pressionar els governs a fixar objectius nacionals
ambiciosos per a la COP26.
Comitè Directiu Ecumènic del Temps de la Creació
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El Comitè Directiu està format per: el Consell Mundial d'Esglésies, la Federació Luterana Mundial, l'Aliança

Evangèlica Mundial, el Moviment Catòlic Mundial pel Clima, la Xarxa Ambiental de la Comunió Anglicana, l'Xarxa
Lausanne per a la Cura de la Creació, la Comunió Mundial de Esglésies Reformades, la Xarxa Ambiental Cristiana
Europea i Christian Aid.

