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Uvod 
 

Stvarstvo je za nas Božji dar. Vse je dobro in všeč Bogu, ki je stvarstvo zaupal ljudem, da ga 

varujejo. Vsekakor so se ljudje obrnili proti Božjemu načrtu in zlorabili Božji dar. To nam 

danes mati Zemlja sporoča na različne načine npr. s cunamiji, hurikani, potresi, poplavami, 

tornadi, sušami, divjimi požari, neurji s točo, plazovi, snežnimi viharji, lakoto, vulkanskimi 

izbruhi in še več. Velik izziv nam je vprašanje: Ali poslušamo in smo pozorni na krike 

Zemlje? »Zemlja nam govori in moramo jo poslušati, če hočemo preživeti.« (Benedikt XVI, 24. 

julij 2007) 

 

Klic k molitvi 
 

Bog vsega stvarstva, pomagaj nam, da bomo prepoznali različne načine, kako lahko ljubeče 

uporabljamo in delimo Tvoj dar. Kličeš nas, naj se spominjamo, da smo soustvarjalci s Teboj. 

Daj, da bomo pozorne na svoja dejanja, ki uničujejo, kar si Ti tako premišljeno in ustvarjalno 

naredil. 

 

Izkušnje 
 

Halima je 14 let stara deklica, ki živi v Katsini v Nigeriji. Ne more hoditi v šolo, ker je bila ta 

uničena ob hudem deževju. Ko je reka Katsina prestopila bregove, ni bila prizadeta samo ona, 

poplave so prizadele tudi njen dom in sosednje vasi. Družine so izgubile svoje premoženje; 

domove in živali je odplavila voda, pridelek je bil uničen, ljudi pa je prizadel še izbruh 

bolezni, ki so prišle z vodovjem.  

 

Dom Turkane v severni Keniji je zelo prizadela suša. Zelo redko pada dež, to povzroči na 

tisoče smrti, posebno žena, otrok in živali. Zaradi uničevanja gozdov za izdelavo oglja, ki je 

vir preživetja, ta pokrajina postaja puščava. 

 

Okoljevarstvenik je ugotovil, da v zadnjih letih v Evropi preko 90 % plinov, ki jih izpuščamo 

v zrak kot stranski produkt proizvodnje, povzroča povečanje občutljivosti za okužbe dihal in 

kožne bolezni. Še en učinek mnogimi je globalno segrevanje zemlje, zaradi katerega vsi 

trpimo. Nujno potrebno je, da ščitimo in varujemo stvarstvo, da bo vsaj nekaj ostalo za 

prihodnje generacije.  

 

Premislek 
 

Katekizem katoliške cerkve pravi: “Sedma zapoved zahteva spoštovanje integritete stvarstva. 

Živali, rastline in neživa narava – vse to je po svoji naravi namenjeno skupnemu blagru 

preteklega, sedanjega in prihodnjega človeštva. Uporabljanja rudninskih, rastlinskih in 

živalskih bogastev vesoljstva ne moremo odtegniti od spoštovanja do zahtev nravnosti. 

Gospostvo nad neživo in živo naravo, ki ga Stvarnik daje človeku, ni neomejeno; merilo za to 

gospostvo je skrb za kakovost življenja bližnjega, vštevši prihodnje rodove; to gospostvo 



zahteva religiozno spoštovanje integritete (neokrnjenosti) stvarstva.”(Katekizem katoliške Cerkve, 

2415)  

Ko govorimo o okolju, o stvarstvu, se naše misli ustavijo ob prvi Mojzesovi knjigi, v kateri 

beremo, da je Bog postavil moža in ženo na zemljo, da bi jo obdelovala in varovala (1Mz 

2,15). Kaj pomeni obdelovati in varovati zemljo? Ali res obdelujemo zemljo in jo varujemo? 

Ali pa jo izkoriščamo in zanemarjamo? Glagol »obdelovati« nas spominja na skrb kmeta za 

svojo zemljo, da bo rodila sadove, ki jih bo razdelil naprej. Koliko pozornosti, potrpežljivosti 

in predanosti! Obdelovati in varovati stvarstvo je Božje povabilo vsakemu od nas, je del 

Božjega načrta. To pomeni negovati svet z odgovornostjo, spreminjati ga v vrt za vsakogar.   

 

Usmeritev 23. generalnega kapitlja nas kliče, da » živimo bolj preprosto in odgovorno drug z 

drugim in z vsem stvarstvom (na trajnosten način).« Prežete s Kristusovo ljubeznijo in 

ljubeznijo do naših bratov in sester, kot članice mreže Shaloma sodelujemo z ekološkimi 

gibanji, ki varujejo našo zemljo. V duhu  Shaloma spoštujemo zemljo in skušamo poglabljati 

svoj odnos do vsega stvarstva. (Shalom dokument) 

 

“Danes se soočamo z izzivom, ki nas poziva, da spreobrnemo mišljenje in človeštvo preneha 

ogrožati svoj sistem, ki ohranja življenje. Poklicane smo, da pomagamo zemlji pri ozdravitvi 

njenih ran in v tem procesu zdravimo svoje lastne; resnično sprejmemo celoto stvarstva v vsej 

njegovi različnosti, lepoti in čudovitosti. Zavedamo se, da so trajnostni razvoj, demokracija in 

mir nedeljivi, to je ideja, za katero je prišel čas. Prihodnost planeta zadeva vse nas in vsak naj 

bi storil, kar zmore, da jo skupno zaščitimo. Ne potrebuješ diplome, da posadiš drevo.« 
(WangariMaathai) 

 

Dejanja 
 

 Preglej kemikalije, ki jih uporabljate v vašem domu in njihove učinke na okolje. 

 Pozanimaj se o izkoriščanju naravnega bogastva; oglej si delo AEFJN. 

 Pogovorite se o možnostih za pravilno odlaganje in reciklažo odpadkov. 

 Sprehodite se/ obiščite  naravo, poslušajte stvarstvo. Kaj vam govori?  

 Razmislite, kako prav živeti in biti dovzetne za svet, ki ga je Bog ustvaril, ga ohranja 

in drži v bivanju. 

 

Sklepna molitev 
  

Bog Stvarnik, zahvaljujemo se za vso lepoto tvojega stvarstva in da si nam dal poseben 

privilegij, da zanj skrbimo. Zvesti Bog, ohranjevalec vsega, molimo z upanjem, saj po 

Kristusu Ti že deluješ, da bi vse stvarstvo spravil s seboj in ga prenovil. Pomagaj nam, da 

bomo spremenili svoje življenje, postali ljudje sprave in gradili pravične odnose z vsem 

stvarstvom. Pomagaj nam, da bomo živeli na trajnosten način ter odklanjali potrošništvo in 

izkoriščanje stvarstva. Bog modrosti, daj modrost vsem svetovnim voditeljem, da bi skupaj 

delovali za celovit sporazum, ki se bo ukvarjal tudi s podnebnimi spremembami. 

 

Bog Stvarnik, daj nam svojega Duha, da bomo skupaj delovali za obnovo stvarstva in naši 

prihodnji generaciji predali varno okolje in podnebje. Naša skrb za zemljo bodi dejanje 

slavljenja in pokorščine Tebi. Pridi Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, 

tako na zemlji. Prosimo Te, da bi mogli prisluhniti krikom okrog nas; usmerjaj naša dejanja, 

da bodo v sozvočju z vsem stvarstvom. Amen 

 

Pripravile postulantke v drugem letu in s. Krystyna Wenta, AF-Kenija  

za Mednarodni urad Shaloma, Rim, Italija 
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