ØKOLOGI og LIV

«Vi forplikter oss til en etisk livsstil der et hvert valg vi gjør er grunnet på kritisk
bevissthet om dets virkning på samfunnet og skaperverket. Vi er bevisste på vår egen
konsumkultur og alt som skader menneskeheten og skaperverkets integritet. «
General kapittel 2009

Symboler: benytt symboler som er en hjelp i refleksjonen over temaet.
Musikk: velges av bønnens leder.
Refleksjon:
Vi er alle i et avgjørende tidspunkt i jordens historie, en tid som menneskeheten må bestemme dens
fremtid. Vi lever i en verden som i økende grad er skjør og i gjensidig avhengighet....
Derfor er behovet for å arbeide sammen for å fremme et bærekraftig globalt samfunn grunnet på
respekt for naturen, universelle menneskerettigheter, økonomisk rettferd og en kultur som fremmer
fred. Vår planets globale miljø med dets begrensede ressurser, er en felles bekymring for alle
jordens folk. Vi trenger økologisk bærekraft for at menneskene skal kunne overleve på jorden, og
dette betyr at vi må bevare naturressursene for at menneskene skal kunne benytte dem i fremtiden.
I dag konsumerer vi mer enn vi produserer, vi tar mer fra jorden enn den kan tilby, dette kan føre til
økologiske katastrofer, fattigdom, sult og utryddelse. I følge eksperter kan økologisk bærekraft
betraktes som et av de sterkeste utgangspunkter for å sikre en bærekraftig utvikling. Men det må
være harmoni mellom økonomisk utvikling, bevaring av naturen, sosial rettferd, livskvalitet og en
rimelig bruk av fornybare ressurser som vann, jord, skogprodukter og produkter fra havet., for at
grensene for fornyelse og beskyttelse av et sunt økosystem holdes ved like.
Vi er klare over den gjensidige avhengigheten av alt det skapte. Et hvert valg eller alternativ vi
foretar oss har følger for alt liv på planeten. Vi har valget mellom å danne et globalt partnerskap for
å ta vare på alt liv på planeten eller å være del i vår egen ødeleggelse og ødeleggelsen av livets
mangfold. Gandhi sa.»Spør deg selv om den fattigste og mest desperate person du noen sine har
sett har nytte av de valgene du ønsker å planlegger.
Vi er ansvarlige overfor universets Skaper i alt vi gjør eller ikke gjør for å beskytte og ta vare på
jorden og alle skapninger. «Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den , alt hører
Herren til. Salme 24,1
«Måtte vår tid hevde seg som en vekker på en ny måte i historien, ved å leve ærbødighet for livet
med en en fast beslutning om å oppnå bærekraft som fremmer rettferd, fred og en glad feiring av
livet. (cf. Earth Charter)
Personlig refleksjon
1. Mosebok 1:26-31 a.
Siraks bok: 17: 1-12
Konst. 18, 76, 81
Utveksling:.....

Bønn:
La oss be livets Gud om å leve det Pater Médaille råder oss til: Vær modige i å gjennomføre det
Gud ber dere om og utholdende i å holde deres forpliktelser. Gi aldri opp uansett hindringer du
møter på veien, med mindre de fører til at du opplever deg fullstendig hjelpeløs. Grunnsetning)

