BØN
BÆREDYGTIGT FORBRUG ELLER FORBRUGERISME?
Miljø: Vælg billeder der giver en idé om bæredygtigt forbrug og forbrugerisme, eller
enkelte genstande...
Velkommen: I Guds nåde samles vi for at bede med hele menigheden og Gudsfolket, der
er forpligtet til bæredygtigt forbrug og solidaritet. Vi er inviterede 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 menneskeheden og bevarelsen af skaberværket.” (Generalkapitel
2009 Slutdokument)
I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.
Musik: Relevant valg til lejligheden...
Davidssalme 8: Salmisten opfordrer os til at bede og gør opmærksom på, at alle
menneskelige væsener, som er skabt i Guds billede, er kaldede til at tage sig af alt det
skabte ... (synge eller bede salmen)
Musik: (Vælg et passende omkvæd til at introducere læsningen)
Skriftlæsning: Apostlenes Gerninger 4,32-35 – Den bibelske tekst som vi hører viser
konsekvenserne af den frie og bevidste fordeling af det der er nødvendigt for at leve...
Elementer til deling:
Hvad jeg oplever fra Salme 8 og læsningen fra Apostlenes Gerninger? Har de noget at
sige til mig os, når det kommer til emnet for denne bøn? Hvad mener vi med bæredygtigt
forbrug og/eller forbrugerisme?
Bæredygtigt forbrug er, "anvendelse af varer og tjenesteydelser, som opfylder basale
behov og som giver en bedre livskvalitet og minimerer brugen af naturlige ressourcer og

giftige materialer, affaldsproduktion og undladelse af forurenende stoffer i alle
produkters og tjenesters kredsløb for ikke at bringe fremtidige generationers behov i
fare." På den anden side er ligegyldig forbrugerisme blevet en verdensomspændende og
stærk fjende af miljøet. Skraldet og affaldet kommer fra emballage og kasserede
produkter har forårsaget enorme miljøproblemer. De vigtigste årsager er de ubæredygtige
mønstre af forbrug og produktion, især i de industrialiserede lande, hvilket fører til en
forværring af fattigdom og ulighed.
Faktorer, der påvirker forbrugernes beslutninger og adfærd er: (a) kulturelle: der
involverer kultur, subkultur og forbrugernes sociale klasse, der definerer profilen for
produkter, der vil blive forbrugt; (b) sociale: involverer referencegrupper, familie, roller
og social status; (c) personlige: herunder alder og livsfaser, besættelse, økonomiske
forhold, livsstil, personlighed og selvforståelse; og (d): omfatter psykologisk motivation,
opfattelsen, indlæring, holdninger og overbevisninger. Er min måde at være og leve et
bidrag til bevidst forbrug, medfølende eller naiv? Hvilke konsekvenser vil vi Sankt
Joseph Søstre efterlade på vores planet?
Udveksling: (Personlig overvejelse efterfulgt af udveksling af refleksioner... bønner...)
Fadervor...
Engagement: Hvilke af disse holdninger er jeg/vi kaldede til at påtage mig/os for at sikre
bæredygtigt forbrug: producere mindre affald, bruge mindre vand og elektricitet, undgå
mad spild, bidrage til genbrug og gå imod ophobning, brug af regnvand, skabe en
personlig holdning overfor dagligt forbrug, osv.
Bøn og velsignelse: Herre, gennem jordens styrke, livets moder, Gud i universet, velsign
os og alle skabninger, styrk os i tro og foren vore kræfter til brug i solidaritet til gavn for
en fair brug af varer for bæredygtigt liv. Amen.
######################
Forslag til yderligere undersøgelse:
- Faktorer, der påvirker forbrug: (på portugisisk)
http://www.implantandomarketing.com/fatores-influenciadores-NAS-decisoes-deConsumo/
- Bevidst forbrug, bæredygtighed og miljø: (på alle sprog)
http://www.colunazero.com.br/

