Escola
D E pregaria
El concepte Ecologia, tradicionalment, va lligat a l’estudi de l’ésser viu, el
seu entorn i les relacions que s’estableixen entre ells. Aquest mot, avui en
dia, està plenament vigent. Hom el té present quan es parla de medi ambient, del respecte per la Natura i l’intent d’evitar la degradació del nostre
planeta. Aquí, tanmateix, situarem l’ecologia d’una manera diferent. L’1
de gener de 2007, Benet XVI, al missatge per a la celebració de la XL Jornada Mundial per la Pau, va presentar l’ecologia d’una manera esplèndida.
Ell parla de tres tipus d’ecologia, totes unides, totes relacionades i indivisibles.
Ecologia natural. Ecologia basada en la natura. Obra de Déu.
Consisteix en el respecte, l’estima, la protecció i l’amor per la Natura.
Ecologia humana. Ecologia basada en les persones. Obra de Déu.
Consisteix en l’amor pels nostres germans i germanes, els ésser humans.
Ecologia social. Ecologia basada en l’actitud envers les persones.
Com fer possible la dignitat, la justícia i l’amor entre les persones.
Joan Pau II, en la seva Carta encíclica Centesimus Annus escriu: «No només
la terra ha estat donada per Déu a l'home, el qual ha d'usar-la respectant
la intenció originària que és un bé, segons la qual li ha estat donada; fins i
tot l'home és per a si mateix un do de Déu i, per tant, ha de respectar l'estructura natural i moral de què ha estat dotat.»
La destrucció de l'ambient, el seu ús impropi o egoista i l'acaparament
violent dels recursos de la terra, generen friccions, conflictes i guerres,
precisament perquè són fruit d'un concepte inhumà de desenvolupament.
En efecte, un desenvolupament que es limités a l'aspecte tècnic i econòmic, descurant la dimensió moral i religiosa, no seria un desenvolupament
humà integral i, al ser unilateral acabaria fomentant la capacitat destructiva de l'home.
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Com ja us podeu imaginar,
textos bíblics sobre l’ecologia
de la Natura n’hi ha de ben
pocs. Jesús no en parla de la
natura explícitament. És evident que en aquella època no
era un problema del qual
calia fer-ne ressò. Tornem al
text de Benet XVI, de la relació entre la dignitat de l’ésser
humà i la qualitat de vida que
donem a la natura i veurem
que tot va lligat d’una manera indestriable.
El text del Gènesi té la particularitat que, com més el llegeixes,
més pautes d’actuació i de reflexió et suggereix. Tot el que
crea Déu és bo. L’home és bo de debò. Hem de descobrir en
els altres i en allò que ens envolta el rostre de Déu, la descoberta de la Creació.
Una 1a pauta: el major depredador del nostre ecosistema és
l’individualisme. Tot allò rebut de Déu és bo, cal que en fem
un ús adequat, a la mesura del Creador. Això està en sintonia
amb la paràbola dels talents. No només hem de preservar la
natura sinó que l’hem de millorar. Hem de fer de la nostra
casa, dels ésser vius que hi habiten (els ésser humans entre
ells), un espai perenne d’acollida. En definitiva, posar la vida i
preservar-la per sobre de tot. Preservar la vida vol dir també
preservar l’actitud solidària davant els qui tenim més a prop.
- Som conscients de la realitat que tenim a la vora?
- Ens interpel·la?
Una 2a pauta: el text del Gènesi ens recorda la nostra responsabilitat en la Creació: «governeu la terra», imatge no de poder, sinó de do que hem de saber administrar. De vegades hi
ha un ecologisme molt accentuat en els animals que descuida

Delegació de Pastoral de Joventut d’Urgell - www.bisbaturgell.org

l’home i la dona. Res ha de quedar en segon pla. El missatge de
la creació ens és positiu i alliberador: per naturalesa sabem
que no som perfectes però som únics. Nosaltres continuem
tenint la possibilitat de continuar l’obra creadora de Déu: creant nova vida o destruint-la.
- Amb quines actituds construïm vida? Amb quines la destruïm?
Una 3a pauta: valorem l’ecologia perquè està al servei de la
Pau. Defensar l’home, la dona, la terra, ve de Déu. Ens hem
d’escandalitzar davant els conflictes humans, davant les desigualtats, davant l’escàndol de la fam, l’ús d’aigua de manera
fraudulenta, dels incompliments del Tractat de Kioto...
Nosaltres hem de cuidar allò que Déu ens ha donat i hem d’escampar la seva aroma arreu. Crítics i actuants davant les injustícies i les violacions dels ésser humans. Som pedres vives, som
eines al servei d’un Regne de Déu avui, a casa nostra, al nostre
món.
- Com faig possible un món més just i habitable?
- Quant temps de la meva vida dedico als altres?
I una 4a pauta: la bellesa. La bellesa de la creació ens apropa a
una transcendència, a la contemplació i admiració de quelcom
que ens depassa. La primera experiència de Déu ens porta a la
pregària i a la lloança. Aquesta contemplació ens aboca a sortir
del meu jo i a transcendir de mi mateix per una banda, però
també em porta a descobrir i a deixar-me captivar per la bellesa
de les persones. Potser, de vegades, el voluntariat no és més
que fer una experiència contemplativa davant dels altres. També l’experiència de contemplació no exclou les preguntes, la
recerca sobre la meravella de la creació. Qui no resta impressionat davant el funcionament del cos? Dels animals? La ciència
no cal deixar-la de banda, ans al contrari, perquè ella t’obre a
la contemplació i a la descoberta de Déu. És bonic estar obert a
la sorpresa, a l’inesperat. Deixa’t meravellar, sorprendre’t per
l’obra.
- Què et sorprèn més de la creació?
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Altíssim, omnipotent i bon
Senyor, teves són les llaors, la
glòria i l’honor i tota benedicció.
A tu sol, Altíssim, s’adiuen;
d’anomenar-te, cap home no
és digne.
Lloat siguis, Senyor, amb totes
les criatures, especialment per
nostre germà sol, el qual fa la
claror i ens il·lumina. I ell és
bell i radiant amb gran esplendor; de tu, Altíssim, porta significació.
Lloat siguis, Senyor, per la germana lluna i les estrelles, al cel
les has fetes clares i precioses i
belles.

......

Lloat siguis, Senyor, pel germà foc, pel qual tu la nit ens
il·lumines, i ell és bell i alegre
i robust i fort.
Lloat siguis, Senyor, per la
germana nostra mare terra,
la qual ens sustenta i ens
governa i produeix molts de
fruits amb flors acolorides i
herba.
Lloat siguis, Senyor, per
aquells qui perdonen pel teu
amor i sostenen malaltia i
tribulació.
Beats aquells qui es mantindran en pau, car de tu, Altíssim, seran coronats!

Lloat siguis, Senyor, pel germà
vent i per l’aire i el núvol i el
serè i per tot temps, pels quals
a les criatures dónes sosteniment.

Beat aquell qui es trobarà
dins tes santíssimes voluntats, que la mort segona no li
farà cap mal!

Lloat siguis, Senyor, per la germana aigua, la qual és molt útil
i humil i preciosa i casta.

Lloeu i beneïu el meu Senyor,
i regracieu-lo i serviu-lo amb
gran humilitat.

Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.

Viviu contents en el Senyor (Fl 4,4)

