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Uvod
Smo v “solidarnosti z vsem stvarstvom”, ker so ljudje tudi del tega samega stvarstva in poleg
tega pozni prišleki na sceno. John Feehan pravi: če bi bila zgodba stvarjenja povedana v 30
knjigah, ki bi vsaka obsegala 450 strani, in bi vsaka stran pomenila milijon let, bi se sodobna
človeška bitja pojavila na koncu zadnje strani. Ker smo ljudje sposobni premišljevati o
resničnosti občutljive soodvisnosti vsega stvarstva, je naš izziv v tem, kako uporabljati ta naš
edinstven dar sposobnosti odgovarjanja v odnosu do vsega stvarstva.
Klic k molitvi
Predlog: Za začetek preberite del iz Jobove knjige, od prve vrstice 38. poglavja do 5. vrstice
40. poglavja. Dodajte pesem, ki slavi Boga za stvarstvo ali Psalm 8.

Izkušnja
“Od človeka povzročene spremembe v sestavi in v kvaliteti zraka so posledica dveh
milijonov prezgodnjih smrtnih primerov po svetu vsako leto in ogrožajo varnost vode in
hrane – posebej… med ljudmi, ki so prerevni, da bi sprejeli varnostne ukrepe, ki jih
omogočajo fosilna goriva in industrializacija” (Fate of the Mountain Glaciers in the Anthropocene,
Pontifical Academy of Sciences, May 2011, 4).

V zgodovini našega planeta so bila obdobja masovnega izumiranja. "To, kar je drugače glede
[današnjega izumiranja] je, da se dogaja s hitrostjo, ki je od tisoč do deset tisočkrat večja od
naravne hitrosti in se ne dogaja zaradi… naravnih dogodkov, kot so se dogajala vsa prejšnja
masovna izumiranja. Vzrok za to je danes pomanjkanje spoznanja in čut neodgovornosti
edine razumne vrste na planetu" (John Feehan, The Singing Heart of World, Columba Press, 2010, 7677).

“Pred približno 15. leti sem šla visoko na Arktiko, da bi slikala redko vrsto rac, imenovanih
Spectacled Eider. Vse svoje življenje živijo okrog severnega polarnega kroga. … To je precej
nevsakdanja majhna raca, pred katero obstojiš v začudenju. Bivala sem na zakotnem otoku in
filmala raco, ko je valila svoje leglo jajc, potem pa opazovala račke odracati v Severno
ledeno morje, kjer so začele svoje skrivnostno življenje, proč od človeškega vpliva. Zelo
malo ljudi je videlo race Spectacled Eider, zato je bil zame to velik privilegij. Nekaj let
kasneje sem telefonirala lastniku otoka in ga vprašala, kako je z racami. Povedal mi je, da so
bile vse štiri race, ki so redno gnezdile na njegovem otoku, eno leto potem, ko sem odšla,
ustreljene, medtem ko so valile. Nihče ni vzel njihovih teles za hrano, nihče ni uporabil
njihovega perja, niti jajc; ustreljene so bile preprosto zato, ker so bile race… Odložila sem
telefon in jokala – ne samo zaradi hudobe ljudi, ki so izvedli to brezsrčno dejanje nasilje,
ampak zaradi nesmiselne izgube čudovitih živih bitij” (Mary Colwell, “Serving the Earth
Community,” Vocation for Justice, May, 2011, 39)

Premišljevanje
“Priznavaj, da so vsa bitja soodvisna in da ima vsaka oblika življenja svojo vrednost, ne glede
na to, kakšno korist predstavlja za človeka” (Lisitna o zemlji, Načelo 1.a).

Bog ne more polno izraziti [samega sebe] v nobeni posamezni stvari: in tako je [Bog] ustvaril
mnogo in različnih oblik življenja, tako da je to, kar morda manjka eni obliki v njenem
izražanju Božje dobrote, nadomeščeno s strani drugih: kajti dobrota, ki je v Bogu ena sama in
nerazdeljena oblika, se v stvareh prikazuje na raznolike načine (Tomaž Akvinski, Summa
Theologiae 1a 47.1).

Papež Benedikt XVI. nas poziva, naj prisluhnemo zemlji in ukrepamo: nič več ne moremo še
naprej delati, kar bi radi, ali kar se zdi koristno in obetajoče s to našo zemljo, s stvarnostjo, ki
nam je zaupana… poslušnost glasu zemlje, obstoju, je bolj pomembna za našo prihodnjo
srečo, kot pa poslušnost glasovom trenutka, željam trenutka. Skratka, to je prvi kriterij, ki se
ga je treba naučiti: naša zemlja, sam njen obstoj, nam govori in mi moramo poslušati, če
hočemo preživeti in če hočemo razvozlati to sporočilo zemlje (Pope Benedict XVI, responding to a
question about formation of conscience at a meeting with clergy of the Dioceses of Belluno-Fletre and Treviso,
2007)

"Kako naj vendar ostanemo brezbrižni do vprašanj, ki izhajajo iz pojavov, kot so podnebne
spremembe, širjenje puščave, propadanje in zmanjševanje rodovitnosti na obširnih kmetijskih
površinah, onesnaženost rek in vodovarstvenih območij, izginotje biološke raznolikosti,
naraščanje ekstremnih vremenskih pojavov, izsekavanje ekvatorialnih in tropskih območij?
Kako naj zanemarimo naraščajoč pojav tako imenovanih “okoljskih beguncev”… Kako naj bi
sedeli križem rok pred že razplamtelimi in še tlečimi spori, vezanimi na dostop do naravnih
virov?" (papež Benedikt XVI, Poslanica za Svetovni dan miru 2010, št. 4)
“Način življenja, ki zanemarja Božje stvarstvo in mu prizadeva škodo, sili revne v še večjo
revščino in ogroža pravico prihodnjih generacij do zdravega okolja in da bi dobili svoj delež
zemeljskih virov: tak način življenja je v nasprotju z vizijo evangelija” (From “The Call of
Creation”, Catholic Bishops’ Conference of England and Wales, 2002)

“…obvezujemo se živeti bolj preprosto in odgovorno drug z drugim in z vsem stvarstvom, na
trajnosten način” (Ljubezen ne more čakati, Usmeritev Šolskih sester de Notre Dame, 23. generalni kapitelj,
oktober 2012)

Dejanja







V kontemplaciji opazujte enotnost vesolja ali lepoto katerega koli njegovega dela.
Premislite vprašanje Mary Colwell, ki je navezano na zgoraj navedeno izkušnjo: “Če bi
bil Kristus šel preko tistega otoka in našel tiste race mrtve, ali bi jokal? Pa ne samo
zaradi ljudi, ki so pobili živali, ampak zaradi izgube rac samih?”
Kolikor morete, odgovorite na krajevne pobude v dobro zemeljske skupnosti.
Molite za modrost človeštvu, da bi prepoznalo naše mesto v vesolju in nanj odgovorilo
s ponižnostjo, spoznanjem in ustvarjalnostjo.
Oglejte si nekatere koristne spletne strani: www.operationnoah.org,
www.greenchristian.org.uk, www.arocha.org, www.catholicclimatecovenant.org,
www.vatican.va, www.earthhealing.info.

Sklepna molitev: “Sončna pesem” sv. Frančiška Asiškega
(v angleščini na spletni strani - http://en.wikipedia.org/wiki/Canticle_of_the_Sun)
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