ESPIRITUALTASUNA ABIAPUNTU DUTEN BALIABIDEAK
Fitxa honetan, GATAZKARIK GABEKO TEKNOLOGIA gaia lantzean, espiritualtasuna abiapuntu
harturik, gogoeta sakon bat egiten lagunduko diguten baliabide batzuk eskaini nahi ditugu.
Ezin ditugu begiak itxi munduaren aurrean. Eta ezin gara epel geratu gure inguruko errealitate
lazgarrien aurrean.

HASIERAKO OTOITZAK. Bibliako gogoetak
Natura zaintzea
Kreazioa:

“…eta guztia ona zela ikusi zuen Jainkoak” (Hasiera 1, 26-31).

Salmoak 104:

Kreazioaren mirariei ereserkia.

Egindako guztiak Jainko Egilearen ontasunarekin lotzen gaitu, unibertsoaren hasieratik: egindako guztia
“oso ona zen” (Hasiera 1, 4.10.12.18.21.25). Horregatik, Jainko Egilearen hatz-markak dituen natura
goretsi egin behar da beti (Salmoak 104, 24). Hori sinesten dugu fedez. Eta Jainkoak kreazioan parte
hartu zuela sinesteak xede bat du: kreazioarekin bakeak egitea.
Natura zaintzeak berekin dakar pertsona ahulenen alde egitea ere, eta bere burua eta haiek defendatzea
bidegabekeriatik, desberdintasunetik eta naturaren narriadura itzulezinetik.

Jainkoak entzun egin zuen eta bere herriari agindu.

Irteera 3, 7-12.
Zeru berri bat eta lurralde berri bat: Isaias 65, 17-25.
Jainkoak herriaren deiadarra entzuten du:

“Jainkoak bere herriaren deiadarrak eta oinazea entzun zituen, eta Abraham, Isaak eta Jakobekin
egindako ituna gogoratu zuen” (Irteera 2,23b-24; cf. 20,16 zenbakiak). Eta aurrerago, Jaunak hau
esaten dio Moisesi bere bokazioaren kontakizunean: “Nire herriaren Egiptoko samina ikusi dut, haren
zapaltzaileen aurkako deiadarra entzun dut eta haren sufrimenduak ezagutzen ditut” (Irteera 3,7; cf.
3,9). Jaunak bere herriaren samina entzun duelako bidali du Moises herria askatzera. Jainkoaren entzute
horretatik sortzen da gizakiaren bokazioa.
Hala bada, gizakia Jainkoaren adiskide izateko, elkar entzun behar dute. Jainkoak gure samina entzuten
badu, haren hitza entzun –obeditu– behar dugu guk ere. Onespen-jarrera hori da bermerik onena
Jainkoaren bedeinkazioa lortzeko (Deuteronomio 28,1-2). Jainkoaren benetako lagun diren bi sinestunek
adierazten dute intuizio hori: Abraham eta Samuel. Abraham, sinestunen aita, Jainkoaren aingeruak
aintzatesten du: “Zure ondorengoen bidez, lurreko herri guztiak bedeinkatuko ditut, nire esana bete
duzulako” (Hasiera 22,18; 26,5). Samuelek ere, Eli aholkatuta, argi eta garbi erantzun zion Jaunaren deiari:
“Mintza zaitez, adi duzu zeure morroia!” (1 Samuel 3,10).

ARIKETA-PROPOSAMENA
ZER EGIN DEZAKET NIK?
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/que-puedo-hacer-yo/#anchor-firma
Naturarekiko sentimenduaren eta gozamenaren oihartzuna taupaka jartzen dugu gure bihotzean. Baina, oraingoan,
ukitu sozialago, politikoago batekin. Ez da bakarrik natura errespetatzea edo kontserbatzea. Naturaren aurrean,
aldaketa pertsonalean eta etika globalean datzan kultura eta espiritualtasunarekin bat egitea da.
Taldean lantzeko proposamenen bat sortzen bada, une honetan jasoko da, berriro ekiteko eta zehazteko.
Garrantzitsua da horrelako ideien oharra idaztea, gal ez daitezen; eta gaia taldean lantzen denean,
ideia horiek sartzea.

SAKONTZEKO MATERIALAK:

“Sanar un mundo herido”.
Denok batera sentitu, gozatu eta lan egin, bakearen, justiziaren eta kreazioaren
osotasunaren alde.
Hau ez da irakurtzeko datuak dituen dokumentu bat bakarrik; gogoeta egiteko da, bihotzera
iristeko. “Ikusi”, “juzgatu” eta “jardun” egiten da honen bidez.
Hemen deskargatu daiteke:

http://www.ecojesuit.com/respuesta-jesuita-a-los-retos-ecologicos-ymedioambientales-sanar-un-mundo-herido/1468/?lang=es

Benedicto XVI.a, Bakearen aldeko Munduko Otoitz Jardunaldirako mezua, 2010:

“Bakea bultzatu nahi baduzu, babestu kreazioa”.

Kreazioaren zaintza, gure erantzukizuna. Pertsona bakoitzaren egitekoa da ingurune natural bat
babestea bakezko mundu bat egiteko. Nahitaezkoa da benetako pentsamolde-aldaketa bat,
guztiok geureganatu ditzagun bizimolde berriak.

Giza garapen integralak lotura estua du gizakiaren eta ingurune naturalaren arteko
erlaziotik eratortzen diren egitekoekin; ingurune hori Jainkoak guztioi egindako oparia da,
eta ezinbestekoa da guztiok arduraz jokatzea gizateriarekiko, bereziki pobreekiko eta
geroko belaunaldiekiko.
-en proiektu bat

Jesuitek bultzatutako Fundazioa
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