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Skrivnosti mističnega
samostanskega življenja
o smo vstopili v opatijo, nas je
presenetila tišina. Nismo vedeli, kaj naj pričakujemo. Zelo
nežno in umirjeno nas je sprejela
nova opatinja, 52-letna Maria Grazia
(Grazia del Vecchio), in rade volje spregovorila o benediktinskem samostanu
Sv. Ciprijana, ki se nahaja na Proseku.
Samostana si seveda nismo ogledali,
celo z nuno smo se pogovarjali skozi
železno rešetko; vse je bilo precej nenavadno, skoraj mistično. Za sodobne
pojme je ta način življenja res ekstremna odločitev, @Direkt pa rad poroča o
posebnih življenjskih poteh, ker so
tako zanimive in povsem enkratne.
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Kako ste ubrali pot samostanskega življenja?
Do dvaindvajsetega leta sem bila običajno dekle: dokončala sem višjo šolo
in se zaposlila v nekem uradu, ob

čemer pa sem nekaj pogrešala. Ko je
postala ta praznina prevelika, sem se
odločila za enotedensko bivanje v samostanu, z namenom da bi si razjasnila
pojme. Takrat sem razumela, da me je
Bog klical k sebi. Svojo duhovno pot
sem hitro zaupala benediktinskim nunam, saj na Tržaškem delujejo že dolga
leta. Okoli leta 1200 so imele benediktinke samostan pri Sv. Justu, pred nekaj
leti pa smo se dokončno umaknile na
Kras, kjer je mirnejše.
Kako doživljate popolno predanost Bogu?
Svoje življenje živim preprosto in
skromno, v skladu z ideali katolištva.
Zjutraj se zbudimo zelo zgodaj in se
skupaj zberemo za dolgo molitev. To
je trenutek, ko naše petje prebudi
dan, saj se naša molitev začne že pred
zoro. Življenje v samostanu te čisto
prevzame, čeprav si v kriznem obdob-
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ju, te trdi urniki in delo popolnoma
posrkajo. Sobivanje sester je res povezano, zelo dobro se poznamo in naša
življenja so tesno prepletena z ljubeznijo do Boga.
Kaj počnete v »prostem času«?
Naš samostan ima laboratorij za restavriranje knjig. Veliko bibliofilov
nas redno obiskuje in nam prinaša
sorazmerno stare knjige, ki jih mi
popravimo oz. ročno prepišemo. Poleg tega pomagamo starejšim sestram, katerih zdravje ni najboljše.
Občasno gostimo vernike, ki bi se
radi umirili in spočili.
Veliko ljudi trdi, da so nune v
klavzuri nepomembne za družbo. Kaj
menite o tem?
Mi pač nimamo stikov z zunanjim svetom, kar pa ne pomeni, da nismo pomembne in koristne. Vsak dan se informiramo o aktualnem dogajanju, da
potem pereče zadeve postavimo v
svoje molitve. Bogu prenašamo to, kar
se dogaja in ga prosimo za rešitev.
Danes se zelo malo mladih odloča za to pot. Kateri so po vašem
razlogi za to?
Vsi zelo stremimo po materialnem in
večkrat pozabimo na svojo dušo. Vse
materialne dobrine, ki jih ima sodobni
človek (ali jih hoče imeti), mu jemljejo
duševno povezanost in prepričanje,
kar pa je bistveno za samostansko življenje. Ko vstopiš v samostan, s teboj
vstopijo tvoje vrline in tvoje kreposti,
za katere moraš biti sam popolnoma
odgovoren in zavesten. Tudi to je v današnji družbi še kar redko: globoko
spoznavanje samega sebe. Jaz pa zaupam v mladino, ker so mladi močni in
velikodušni, in če jih bo Bog sprejel v
svojo dimenzijo, mu bodo hvaležni.

Ali obstaja planet B?
limatske spremembe so postale v zadnjem času ena od
najbolj aktualnih in najpogosteje obravnavanih tem: dovolj
je, da pomislimo na tisoče mladih, ki
so se udeležili protestov Petki z prihodnost (Fridays For Future) in zahtevali
ukrepe proti pretiranemu onesnaževanju Zemlje. Nekateri udeleženci so s
plakati opozarjali na nujnost teh ukrepov, saj ne obstaja »druga« Zemlja, na
katero bi se lahko preselili, če bomo to
uničili.
No, Nasini znanstveniki se nikakor ne
morejo strinjati s to trditvijo. Ameriška
vesoljska agencija je namreč izoblikovala osnutek programa, s katerim namerava človeka poslati na Mars. Zanimivo je, da bi ravno klimatske spremembe lahko igrale ključno vlogo v
procesu prihodnje človeške kolonizacije
Rdečega planeta.
Mars je četrti planet osončja in je velik
za približno polovico Zemlje. Znanstveniki ga smatrajo za potencialno
primernega za človeško poselitev, ker
je na njem velika količina podzemne
vode in ledu ter se nahaja relativno
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blizu Zemlje. Po drugi strani je Mars
zelo mrzel (povprečna temperatura je
-60°C!), njegovo izredno razredčeno
atmosfero sestavlja skoraj izključno
ogljikov dioksid.
Da bi rešili problem negostoljubne
Marsove klime so Nasini znanstveniki
izoblikovali zelo originalno rešitev: na
Rdečem planetu bodo povzročili kontrolirano globalno segrevanje in dejansko reproducirali klimatske spremembe, ki jih skušamo na Zemlji preprečiti. Eden od predlogov je predvideval postavitev velikega satelita ogledala, ki bi sončne žarke preusmerjal
proti Marsu in počasi raztapljal led na
površju. Voda močno vpliva na učinek
tople grede in njeno izhlapevanje bi
povzročilo postopen dvig temperature
na planetu. Na žalost je ta proces
precej počasen: da bi Marsova atmosfera dosegla temperaturo okoli 0 °C, bi
potrebovali več desetletij.
Zato pa je ekipa kemikov in geologov
s Kalifornijskega Inštituta za Tehnologijo
(CalTech) predlagala bolj učinkovit sistem: na Marsu naj bi postavili avtonomne »tovarne«, ki bi izkopavale Mar-

sovo površino in jo nato sežigale. »Tovarne« bi tako proizvajale veliko količino tako imenovanih plinov CFC. Ti
plini segrevajo atmosfero tisočkrat močneje kakor ogljikov dioksid in njihova
uporaba je bila leta 1992 v industriji
tudi zaradi tega prepovedana. Na inštitutu CalTech te pline obravnavajo s
popolnoma drugačne perspektive in
verjamejo, da bodo prav z njimi na
Marsu ustvarili ugodne klimatske pogoje in uspešno pozelenili njegovo
rdečo površino.

