Økologi og liv
Således forpligter vi os til: ”at efterleve en etisk livsstil, hvor vi med de
valg, vi foretager, er bevidste om de konsekvenser, de kan have for samfundet
og planeten. For eksempel er vi bevidste om vort personlige forbrug og om alt,
hvad der kunne skade menneskeheden og bevarelsen af skaberværket.”
Generalkapitel 2009

Symboler – du kan bringe symboler, der hjælper i overvejelserne om temaet.
Musik – (valg af bønsleder)
Refleksion
Vi lever i en afgørende fase i verdens historie, en fase, hvor mennesket skal bestemme over sin fremtid, i en
verden, der i stigende grad indbyrdes afhængig og skrøbelig ... Derfor er der et stort behov for at arbejde
sammen om at skabe et bæredygtigt globalt samfund baseret på respekt for naturen, universelle
menneskerettigheder, økonomisk retfærdighed og en fredskultur. Det globale miljø på vor planet, med sine
begrænsede ressourcer, er en bekymring, der er fælles for alle folk på jorden. Vi har brug for økologisk bæredygtighed
for at mennesker kan leve på jorden, og det betyder at bevare naturlige ressourcer for at kunne bruge dem i
fremtiden.
I dag forbruger vi mere, end vi producerer, vi udnytter jorden mere end den kan tilbyde, og i fremtiden kan
dette medføre miljøkatastrofer, fattigdom, sult og udryddelse.
Ifølge eksperter kan økologisk bæredygtighed betragtes som en af de stærke baser til at sikre bæredygtig
udvikling, men der skal være harmonisering mellem økonomisk udvikling, bevarelse af miljøet, social
retfærdighed, livskvalitet og rationel anvendelse af vedvarende ressourcer som vand, jord, skovprodukter og
livet i vandet, for ikke at overskride grænserne for regenerering og at beskytte sundhed af økosystemer.
Vi er opmærksomme på den indbyrdes afhængighed af al skabelse. Ethvert valg eller mulighed, som vi bruger,
har konsekvenser for livet på planeten. Valget er vores opgave, nemlig at danne et globalt partnerskab for at
drage omsorg for jorden, eller deltage i vores egen ødelæggelse og destruktion af livets mangfoldighed.
Gandhi sagde: "Tænk på en person, den fattigste og mest desperate du nogensinde har set, og spørg om de
valg, vi ønsker at tage kan være nyttige for denne person."
Det er overfor universets skaber, vi er ansvarlige for hvad vi gør eller ikke gør for at beskytte og tage os af
jorden og alle dens skabninger. "Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren".
(Salme 24, 1)
"Lad vor tid blive husket for at have vist respekt for alt levende, lagt et fast og sikkert grundlag for en
bæredygtig udvikling, styrket kampen for retfærdighed og fred og genskabt glæden ved livet. (jf. Pagten for
Jorden)
Personlig refleksion:

1. Mosebog 1,26-31a
Eccles. 17, 1-12
KONST. Nr. 18, 76 og 81

Udveksling ...

Bøn - Lad os bede Livets Gud om at hjælpe os at leve, hvad pater Médaille beder os om: "Hav mod til at Gud
ønsker af dig og holde fast i dit engagement. Giv aldrig op, uanset vanskelighederne og hindringer, der opstod
undervejs, medmindre du føler dig helt hjælpeløs over for dem." (Grundsætninger, Ch. XI, 5)

