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Han kastet seg til jorden
og ba!
(Mk 14,35)
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Plukk det opp!
Pick it up!

Kjære venner av Ordet,
Det var noen timer til flyet skulle gå, så jeg kunne dra på en liten utflukt med to
ungdommer. Vi gikk opp på en høyde der vi fikk et flott utsyn utover landskapet. Når vi skulle
gå ned igjen, lå det en plastflaske og en glassflaske som noen hadde slengt i fra seg i veikanten.
Helt selvfølgelig tok den ene ungdommen opp forsøplingen og bar det med seg over en
kilometer før hun kunne hive det i de riktige avfallsdunkene. Hun gjorde dette så ubesværet og
fintfølende at det gikk meg rett til hjertet. Siden dette skjedde har jeg også begynt med å plukke
opp søppel for å kaste det i den nærmeste tilgjengelige søppeldunk. Hver gang tenker jeg på
Maruska, som hjalp meg til å forstå den dypere meningen av det Pave Frans sier: “Når vi alle
føler oss inderlig forbundet med alt det som eksisterer, vil nøysomhet og omsorg for alt dette
komme av seg selv.”
Jesus selv kastet seg mange ganger til jorden og levde selv av det jorden hadde å by på.
Ved sin venn Lasarus død, lot han sine egne tårer falle til jorden. Like før han skulle lide og dø,
kastet han seg til jorden for å utkjempe kampen om sin Fars vilje. Tre dager lå han begravet i
denne jorden. Derfor kan vi vite at jorden er hellig!
Hvor mange tårer fra fortvilte mennesker har ikke denne jord allerede tatt opp i seg? Til
tross for at jorden blir utnyttet, forsøplet og forgiftet av oss, fortsetter den å ta imot og ta opp i
seg alle våre tårer. Måtte vi nå lære og høre jordens rop på nytt, slik at vi som selv er skapt,
forstår hennes skapelse og behandler henne deretter. Den som nennsomt tar vare på jorden, vil
finne fred i den og i seg selv. Daglige små handlinger for jordens ve og vel er viktig. La oss stå
opp sammen med Maruska mot den forsøplingen vi blir vitne til og som belaster og plager
jorden vår. Plukk det opp! – Pick it up!
for go4peaceTeamet

Meinolf Wacker

