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Uvod 
“Kultura ima različne oblike v času in prostoru. Ta raznolikost se pooseblja v izvirnosti in 
pluralnosti identitete skupin in družb, ki sestavljajo človeštvo. Kot vir izmenjave, 
inovativnosti in ustvarjalnosti, je kulturna raznolikost tako potrebna za človeštvo, kot je 
biotska raznovrstnost za naravo. V tem smislu je skupna dediščina človeštva, zato jo je treba 
priznati in potrditi v korist sedanjih in prihodnjih generacij” (UNESCO - Splošna deklaracija o 
kulturni raznolikosti, 1. člen).  
 
Klic k molitvi 
“V tem smislu je človek od Boga poklican biti ‘duhovnik stvarstva’… v vsej njegovi 
različnosti, ko misli na Boga, ki ljubi vse ustvarjeno, in ko mu je žal za škodo, narejeno temu 
stvarstvu z našimi rokami… 'Pristno' življenje evharistije… nam približa odnos z vsem 
stvarstvom in nas kliče k držam ljubezni ne samo do vseh ljudi, ampak tudi do vsega 
ustvarjenega. Skupaj premislimo besede Johna Zizioulasa: "skupnost je tista, ki vsemu daje 
obstoj" (navedeno v: Nove razmere, 2B).“ 
 
Izkušnje 
“Domovina ljudstva Ogoni ob delti reke Niger (na jugu Nigerije) se sestoji iz petih kraljestev, 
prebivalcev pa je približno petsto tisoč. Krajevna skupnost se nekega jutra zbudi in odkrije, da 
je bil vir njihove pitne vode ponoči onesnažen z razlitjem nafte. V domovini Ogonov se ribiči 
že tako ne morejo preživljati z ribolovom, ker obstoj preživetja morskega življa ni 
zagotovljen. Kmetje tukaj se navajajo na majhno količino pridelkov zaradi vpliva plinskih 
plamenov, ki uničujejo njihove poljščine. Spoprijemati se morajo z nenehnimi problemi 
pomanjkanja hrane zaradi majhnih doprinosov pridelkov, prekomernih poplav obdelovalne 
zemlje in naseljevanja. Vse to morajo trpeti zato, ker imajo »smolo«, da imajo vir narodovega 
bogastva kot svoje dvorišče za stavbo. Skrbi krajevnih skupnosti imajo mednarodno 
razsežnost, kot je dokazala naftna industrija v Nigeriji. Propad okolja vpije po pravičnosti za 
vse in predstavlja izziv za situacijo, kjer je dobiček prevladujoči motiv poslovanja. Poleg tega 
spominja vse, da prihodnje generacije ne smejo biti zastavljene s hipotekami na oltarju 
kratkovidnega koncepta napredka in civilizacije” (“Essentials of Environmental Issues,” Dokun 
Oyesola, OP) 
 
»Včeraj zvečer sem jokala, ker je tako bolelo.« - Nacheline. Ker na Haitiju trpi strašno lakoto, 
Nacheline pogosto joka v spanju. Nacheline je stara pet let, toda tehta kot dveletni otrok. 
Njeno telo je zaradi kronične podhranjenosti shirano in zelo bolno. V črevesju ima črve, trpi 
zaradi diareje in neznosnih bolečin. Nachelinina mati Linda je obupana, ker ne more nahraniti 
svojega otroka. »Ničesar ni, kar bi lahko naredila, da bi jo nahranila,« je potožila Linda. 
Trpeča mati prosi od vrat do vrat za kakršnekoli ostanke hrane za svojo družino.  
»Gospod, kdaj smo te videli lačnega in smo ti dali jesti…?« (Mt 23, 37b).  
                                                                                                            (zgodba iz Food for the Poor) 

http://www.foodforthepoor.org/


Premislek  
“Zdravje oceanov, gozdov, ozračja, živali, ribolovnega območja in rastlinskih vrst je sedaj 
skrb, ki presega samo nacionalne države in njihove vlade. Okoljevarstveni problemi nas 
obvezujejo, da skupno dobro na novo definiramo v globalnih pojmih. Leonardo Boff govori o 
človečnosti kot o vesti sveta. Medtem ko ima človeška oseba edinstveno mesto in vlogo v 
splošnem Božjem načrtu za vesolje, ta oseba ne more dolgo obstajati brez zdravih odnosov s 
svojo okolico. Človek potrebuje stvarstvo za preživetje, medtem ko stvarstvo ne potrebuje 
človeka.” (Integriteta stvarstva, Global Warming Working Group of JPIC Promoters, Rome, Italy 2002) 
 
“Če stvarstvo pojmujemo kot nekaj zakramentalnega, kar nam razodeva Boga in nas vodi k 
njemu, je tudi za naš odnos z drugimi izziv, da preidemo od odnosa prevlade in moči v odnos 
globokega spoštovanja in upoštevanja.” (ibid) 
 
To je izziv za danes:  
- Zavzemamo se za spravo in ponovno vzpostavitev harmonije. 
- Poklicani smo, da izberemo preroško vlogo. 
- Smo ljudje, ki prihajamo iz etike skupnega dobrega in etike solidarnosti s tistimi, ki trpijo 

in potrebujejo pomoč. 
- Potrebujemo spremembo svoje naravnanosti, da bi videli svet drugače. 
- Potrebna je vzgoja, da bi ljudje postali pozorni ne samo na okoliščine, ki grozijo planetu, 

ampak tudi na skrivnost, ki poudarja sam njegov obstoj. (ibid) 
 
Dejanje 
 

• Kakšne naravnosti najdem v sebi? 
• H kateremu konkretnemu dejanju je poklicana krajevna Cerkev, naša šola, naša 

krajevna skupnost v odgovor na krajevne in pokrajinske probleme v luči okolja in 
solidarnosti?  

 
 
Sklepna molitev 
 

Voditelji narodov in vsa ljudstva, mladi in stari, 
dajte slavo in hvalo! Združite se skupaj v vsej svoji različnosti, 

da bi se na zemlji mogla razcveteti mir in harmonija! 
 

Vsi ljudje naj hvalijo Ljubljenega, 
ki je poveličevan v nebesih in na zemlji; 
čigar slava se dviga nad nebo in zemljo. 

 
Kajti vsi so poklicani, da bi bili prijatelji, sopotniki edinemu pravemu Prijatelju, 

da bi veselo dali svoje življenje kot soustvarjalci in ljudje miru! 
 

Slava in hvala bodi Blagoslovljenemu, 
dejanskemu Dihu našega dihanja, 

Srcu samemu našega srca! 
(Psalm 148, Psalmi za molitev, Nan C. Merrill) 

 
 
slika: M. Monika Schulze, SSND, BY                          pripravila skupnost Šolskih sester de Notre Dame v Uyo,  
                                                                                         Nigerija,  za mednarodni urad Shalom-a, Rim, Italija 




