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Miercuri, 15 septembrie 2010

Societatea `n perspectiv\ cre[tin\

S\ redescoperim ecologia, grija fa]\ de mediu

„Ecologia nu este
o noutate pentru Biseric\“
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Omul este trup [i suflet, iar
cum sufletul nu se poate
`n\l]a f\r\ rug\ciune
sincer\ [i curat\, `mpletit\
cu fapta cea bun\, cu
iubirea aproapelui, a[a nici
trupul nu poate supravie]ui
at=tor factori externi tot mai
epuizan]i f\r\ o alimenta]ie
s\n\toas\. Grija fa]\ de
mediul `nconjur\tor [i fa]\
de calitatea p=inii „celei de
toate zilele“ este ancorat\
`n via]a Bisericii `nc\
de la `nceputurile ei,
acum cre[tinii ortodoc[i
trebuind doar s\
redescopere `nv\]\turile
M=ntuitorului nostru
Iisus Hristos
[i ale Sfin]ilor P\rin]i.

~n parcul Bisericii Toma Cozma din Ia[i s-a desf\[urat la sfâr[itul s\pt\mânii trecute un târg inedit de produse
ecologice [i tradi]ionale, organizat `n parteneriat cu parohia, societatea Bioma Agro Ecology Co [i Prim\ria

Oana Nistor
reocuparea Bisericii
fa]\ de ceea ce unii
dintre noi am descoperit ast\zi ca o noutate `n domeniu, hrana bio, `[i
are vechi r\d\cini `n Noul Testament, c=nd M=ntuitorul Iisus
Hristos subliniaz\ importan]a
alimenta]iei, deopotriv\ a celei
spirituale [i trupe[ti: „C\ci fl\mând am fost [i Mi-a]i dat s\
m\nânc; `nsetat am fost [i Mi-a]i
dat s\ beau; str\in am fost [i
M-a]i primit; gol am fost [i M-a]i
`mbr\cat; bolnav am fost [i M-a]i
cercetat; `n temni]\ am fost [i a]i
venit la mine“ (Evanghelia dup\
Matei). „M=ntuitorul Iisus Hristos spune, `nt=i de toate, c\ «am
fost fl\m=nd...», pe urm\ `nsetat, str\in, gol, bolnav [i `n temni]\. Dar, primul aspect pe care
M=ntuitorul `l subliniaz\ este c\
a fost fl\m=nd [i I s-a dat s\ m\n=nce. Este clar c\ [i M=ntuitorul acord\ o aten]ie deosebit\
modului cum ne aliment\m, ne
`ndeamn\ s\ privim cu responsabilitate [i foamea fiziologic\,
dar [i foamea de lucruri s\n\toase pe care nu le primim printr-o alimenta]ie de tip industrial“, a spus p\rintele Mihai M\rgineanu, preot paroh la Biserica
„Sf. Ap. Toma“ [i „Sfânta Mare
Muceni]\ Ecaterina“, care subliniaz\ numeroasele momente din
Sf. Scriptur\ care-i lumineaz\
pe credincio[i `n ceea ce prive[te
calitatea [i importan]a hranei:
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Pia]a produselor eco nu dep\[e[te 1%
ascendent, la noi se trece cu greu de 1%. „Pia]a
produselor ecologice a avut, pân\ `n prezent, un
trend destul de sc\zut `n ]ara noastr\, din cauza
diver[ilor factori: interese economice limitate doar
la profitul imediat, lipsa unor strategii coerente, o
superficial\ abordare a situa]iei dramatice a ambientului inundat de toxine“, spune Vasilica Onofrei,
consilier la firma Bioma Agro Ecology Co.

~n mod special dup\ anii ’90, pia]a rom=neasc\ a
fost asaltat\ de produsele lumii noi, nemaifiind
considerat bun un suc natural stors din cele mai
rumene fructe crescute `n copacii nestropi]i cu
chimicale de pe plaiurile mioritice, ci unul din import, de o culoare nedefinit\ [i un ambalaj atr\g\tor. {i dac\ pia]a produselor bio este situat\ `n
]\rile vestice undeva la 5 procente, cu un trend

„~n Noul Testament, M=ntuitorul Iisus Hristos este `nf\]i[at
`nmul]ind p=inile [i pe[tii, oferind oamenilor, spre s\turare,
alimente. Sunt numeroase astfel
de momente `n care M=ntuitorul
arat\ o aten]ie [i o r\spundere
deosebit\ fa]\ de natur\, subliniind faptul c\ aceast\ rena[tere, convertire interioar\, trebuie
s\ aib\ un ecou `n exterior“.
„Revolu]ia“ bio (eco) ia amploare cu fiecare zi, tot mai
multe magazine organiz=ndu-[i
spa]iul astfel `nc=t s\ ofere
clien]ilor o gam\ vast\ de produse organice, tot mai des canalele media g\zduiesc diverse
emisiuni pe teme ecologice, de
protec]ia mediului. Interesul
popula]iei pentru acest tip de
produse a crescut [i datorit\
studiilor date publicit\]ii, care
au relevat impactul negativ al
alimentelor ob]inute industrial
pentru a satisface nevoia de
hran\ la nivel global.
„Se pune foarte mult accent
acum pe productivitate: pentru a
se realiza produc]ii record nu
mai conteaz\ ce pui `n p\m=nt,
ce calitate au produsele etc. Suntem tenta]i, din lips\ de timp, s\
privim `nt=i dinspre exterior,
analiz=nd calitatea produsului
din perspectiva publicit\]ii realizate prin intermediul ambalajului [i al reclamelor de la televizor. Astfel, judec\m lucrurile
foarte superficial. Din p\cate,
multe alimente de odinioar\,
foarte s\n\toase, sunt trecute `n
plan secundar `n favoarea produselor realizate industrial. De aceea, m\car din c=nd `n c=nd e bine [i e necesar s\ ne trezim con[tiin]a [i s\ ne `ndrept\m aten]ia
spre produsele ob]inute `ntr-un
mod clasic“, a mai subliniat p\rintele Mihai M\rgineanu.

„Trebuie s\ redescoperim, cu ajutorul Bisericii, ecologia“

Postul, grija fa]\
de hrana trupeasc\

O mic\ `ntoarcere `n timp ne va
descoperi faptul c\ ecologia [i
tot ceea ce deriv\ din acest
„trend“ lansat [i promovat cu intensitate `n ultimii ani pe pia]\
nu reprezint\ deloc o noutate
pentru cre[tini. „Responsabilitatea fa]\ de mediu, fa]\ de lume
[i fa]\ de oameni are o puternic\ argumenta]ie `nc\ de la
`nceputurile existen]ei umane.
Dumnezeu l-a
a creat pe om, l-a
a
a[ezat `n raiul cel din Eden nu
ca s\ stea [i s\ priveasc\ la
stele, ci ca s\-ll lucreze [i s\-ll
p\zeasc\. Termenul de a p\zi se
refer\ la responsabilitatea pe
care o are omul fa]\ de ceea ce
Dumnezeu i-a
a `ncredin]at. Acum,
`ns\, trebuie s\ redescoperim
ecologia, grija fa]\ de mediu,
fa]\ de s\n\tatea noastr\, prin

Ac]iunea ecologic\, fie ea `ndreptat\ asupra mediului sau a
alimenta]iei, nu reprezint\ o noutate pentru Biseric\, Dumnezeu `ndemn=nd pe oameni s\
p\zeasc\ darurile f\cute lor [i
s\ le `nmul]easc\; s\ `ngrijeasc\
de trup pentru ca mintea s\ nu
aib\ de suferit. Astfel, postul instituit `n cadrul Bisericii noastre
reprezint\ o form\ de promovare a alimenta]iei s\n\toase at=t
`n privin]a sufletului, c=t [i a
trupului. „Postul trebuie privit [i
din perspectiva s\n\t\]ii trupului, ca [i din perspectiva a
ceea ce cl\dim, ce zidim `n interiorul sufletului. Nu `nt=mpl\tor, `ntre Sfin]ii P\rin]ii ai Bisericii, care au instituit postul,
mul]i aveau studii medicale“,
sus]ine preotul paroh de la Biserica Toma Cozma.

modul `n care tr\im [i ne aliment\m. Biserica, pe l=ng\ rolul
esen]ial de a urm\ri `ndeaproape
evolu]ia spiritual\ a cre[tinilor,
are [i responsabilitatea de a
urm\ri aceast\ condi]ie uman\
pe care o creeaz\ alimenta]ia.
Pentru c\ nu doar consumul exa-
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gerat de produse alcoolice duce
spre ruina sufletul, ci [i alte produse care creeaz\ o stare de dependen]\ fa]\ de ele, acestea
trebuind privite cu foarte mult\
rezerv\ [i aten]ie, dincolo de aspectul comercial“, `ndeamn\
p\rintele M\rgineanu.
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