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Uvod
Skrb za okolje danes postavlja pred nas izziv, da mislimo in delujemo prek svetopisemske
pripovedi v 1. Mojzesovi knjigi o ljudeh kot gospodarjih stvarstva, poklicanih, da si
podvržejo ali osvojijo zemljo. 22. generalni kapitelj nas spominja, da smo poklicani k
solidarnosti z vsem stvarstvom. Generalni svet v dokumentu Nove razmere, str. 6, pravi, “da
se je v nas zbudilo novo in globlje spoznanje naše povezanosti v enem Božjem stvarstvu, kot
smo ga imeli kdajkoli prej.”
Klic k molitvi
Mechtild iz Magdeburga, nemška mistikinja iz 13. stoletja:
Dan mojega duhovnega prebujenja je bil dan, ko sem videla, in vedela sem, da sem
videla, vse stvari v Bogu in Boga v vseh stvareh. Vprašajte me, kje prebiva Bog.
Povedala vam bom. Ni gospodarja na vsem svetu, ki živi v vseh bivališčih hkrati, razen
Boga samega. Resnično moder človek poklekne ob nogah vseh stvari in se ne boji, da bi
trpel posmehovanje drugih.
Izkušnje
Nedavna kombinacija okoljske katastrofe, ki se je zgodila na Japonskem zaradi potresa,
cunamija in sevanja iz poškodovanih jedrskih reaktorjev v deželi, je pritegnila mednarodno
pozornost, molitev mnogih in obljubo pomoči, povzročila pa je tudi strah zaradi dolgega
dosega učinkov uhajanja sevanja na ostali del planeta. Čeprav je ta strah opravičen, pa se
sprašujemo, zakaj so potrebne katastrofe, kot je bila ta, da pritegnejo našo pozornost na vpliv
in odnos, ki ga imamo do vsega ustvarjenega na zemlji.
Kot pravi WebEcoist spletna stran, je devet najbolj kritičnih skrbi, povezanih z okoljem,
naslednjih: hitre klimatske spremembe, problem energije, odlagališče odpadkov, voda,
proizvodnja hrane in lakota, potrošnja in trajnost, gospodarjenje z zemljo, ogroženost vrst in
ekosistemov ter javno zdravje. Za uspešno reševanje teh problemov bo potrebna kombinacija
tehnološkega razvoja in spremembe načina življenja; to pa se začne z vzgojo, ki je deseti in
morda najpomembnejši naravovarstveni izziv za vse. “Prepričane smo, da je apostolat vzgoje
in izobraževanja, naš odgovor na krik ljudi in vsega stvarstva, konkreten izraz naše
solidarnosti z vsemi” (Klic k solidarnosti). Toda kako naj vzgajamo druge, če nismo najprej sami
vzgojeni?
Kaj vemo o klimatskih spremembah in kaj jih povzroča? Kaj lahko storimo glede dejstva, da
eden od petih ljudi nima dostopa to čiste vode? Kaj o obstoječem gospodarjenju z zemljo
povedo širjenje puščave ali krčenje gozdov ali razvoj? Kaj vemo o ohranjanju našega
lastnega krajevnega ekosistema in različnih vrst okrog nas?

Odgovori na ta vprašanja se bodo razlikovali, odvisno od tega, kje živimo v naši mednarodni
skupnosti. Toda ta razlika je sama po sebi trenutek za premišljevanje. "Čeprav se razlikujemo
v kulturah, smo združene v poslanstvu in se odločamo za skupno dobro" (Klic k solidarnosti).
Ali lahko na ta vprašanja odgovorimo ne le zase, ampak za vsako in vse naše sestre v
skupnosti ter za vse naše brate in sestre v svetovni skupnosti? In: ali se sploh zavedamo
posledic mnogih teh okoljskih izzivov na našo 'drugo, ne človeško' zemeljsko skupnost in
zemljo samo?
Premislek
Učlovečenje, ki je dovršitev stvarjenja, lahko opišemo kot največje dejanje solidarnosti - Bog
se združi s stvarstvom kot del stvarstva! (dok. Nove razmere, str. 11).
Kako doživljate Boga v stvarstvu, v tem, ‘kar ni človek’, v medvedu in čebeli in
metulju? Ali verjamete, da naš Stvarnik brezpogojno ljubi tudi nje in da je Bog del
vsega ustvarjenega prav toliko, kot je del nas, ljudi?
Solidarnost med nami, z vsemi ljudmi in z vsem stvarstvom je pristen izraz evangeljskega
klica slediti Kristusu (dok. Nove razmere, str. 10).
Kako je solidarnost z vsemi ljudmi povezana s katerimkoli odgovorom, ki ga morda
imate ali pa tudi nimate glede okoljskih vprašanj na prejšnji strani?
Da bi lahko te cilje uresničili, se moramo odločiti, da bomo živeli z zavestjo o univerzalni
odgovornosti, tako do celotne zemeljske skupnosti kot do naših krajevnih skupnosti. Smo
hkrati državljani različnih držav in državljani enega sveta, kjer se lokalno in globalno
povezujeta… Občutek človeške solidarnosti in sorodnosti z vsem bivajočim se okrepi, če
živimo v spoštovanju do skrivnosti življenja, v hvaležnosti za dar življenja in v ponižnosti,
zavedajoč se človekovega mesta v naravi (Preambula k Listini o zemlji).
Kaj vam povedo besede: “ponižnost glede človekovega mesta v naravi”?
Dejanje
• Ponovno preberite zgoraj opisane skrbi za okolje. Izberite si eno ali več in se malo bolj
poučite o njih. Skušajte najti odgovore ne le za svojo situacijo, ampak tudi za izzive, s
katerimi se srečuje kakšna druga kultura ali dežela.
•

Najdite priložnosti in preživite čas z Božjim stvarstvom, ki ni človek. Skušajte videti “vse
stvari v Bogu in Boga v vseh stvareh”.

•

Poiščite posledice mnogih teh okoljskih izzivov na našo 'drugo, ne človeško' zemeljsko
skupnost in na zemljo samo ter najdite načine, kako bi nanje odgovorili.

Sklepna molitev
O Bog, ko vdihavamo zrak, ki nas ohranja, se spominjamo tvoje ljubezni, ki nam daje
življenje. Napolni nas s svojim sočutjem do stvarstva. Odvzemi od nas brezbrižnost,
sebičnost in strah, ves pesimizem in oklevanje. Vdihni v nas solidarnost do vseh, ki trpijo
sedaj in za prihodnje rodove, ki bodo trpeli zaradi naše neodgovornosti do okolja. Priganjaj
nas k dejanjem za rešitev naše zemlje in za graditev vidnega kraljestva. Amen (Molitev za
skupno dobro okolja).

slika: M.Monika Schulze, SSND, BY

pripravila s. Jeanne Wingenter, Mankato, Shalom kontakt
za Mednarodni urad Shalom-a v Rimu, Italija

