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Захаванне навакольнага асяроддзя як форма
сацыяльнага служэння Царквы (досвед прыхода Мікалая
Японскага ў арганізацыі экалагічнай трапы)
Праблема захавання навакольнага асяроддзя — адна з вострых праблем
сучаснага грамадства. Хвалююць экалагічныя пытанні і Праваслаўную
Царкву. Яе пазіцыя акрэсліваецца ў праграмным дакуменце «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии», прынятым
у лютым 2013 г. У дакуменце выказваецца заклапочанасць Царквы аб стане
навакольнага асяроддзя, акрэсліваюцца напрамкі дзейнасці па захаванні
наваколля, супрацоўніцтва ў гэтай сферы.
Прыкладам практычнай дзейнасці Царквы ў справе аховы наваколля
з’яўляецца досвед прыхода Мікалая Японскага ў Мінску. Пачынаючы ад
2016 г., прыход сумесна з «Цэнтрам экалагічных рашэнняў» вядзе актыўную
дзейнасць па арганізацыі і падтрымцы экалагічнай трапы «Каменная горка».
Галоўная мэта праекта — экалагічная асвета і выхаванне грамадства ў духу
ашчаднага стаўлення да навакольнага свету.
Экалагічная трапа займае абшар прыроднай тэрыторыі, якая захавалася
ва ўмовах горада. Яе каштоўнасць і адметнасць — магчымасць пазнаёміцца
з насельнікамі розных экалагічных зон: лесу, поля, лугу, вадаёму. На працягу выбудаванага экалагічнага маршрута можна сустрэць рэдкія віды жывёл
(пераважна — птушак) і раслін, якія занесеныя ў Чырвоную Кнігу Беларусь
альбо ў спіс прафілактычнай аховы.
Экалагічная трапа арганізаваная па прынцыпе ўсталявання і вызначэння пэўных кропак агляду, прысвечаных розным біяцэнозам. На кожнай з
кропак маецца адмысловы стэнд, які знаёміць наведвальнікаў з раслінамі і
жывёламі, каторых можна сустрэць на трапе. Апроч таго, акцэнт робіцца на
выхаванні і евангелізацыі: на трапе ўсталяваны стэнд, прысвечаны экалагічна пазітыўнаму ладу жыцця ва ўмовах горада, а таксама стэнд, на якім паведамляецца пра адносіны хрысціянства да аховы прыроды і раслінам, якія
згадваюцца ў Бібліі.
Прыходам і ЦЭР перыядычна арганізуюцца экскурсіі па трапе. Ладзяцца вандроўкі як у рамках буйных фэстаў, так і адмыслова па індывідуальных
патрэбах. Важным момантам дзейнасці з’яўляецца арганізацыя валанцёрскага руху (з прыхаджан храму, жыхароў навакольнага раёна) па падтрымцы
трапы ў належным і годным стане.
Такім чынам, дзейнасць прыхода Мікалая Японскага па арганізацыі і
падтрымцы экалагічнай трапы з’яўляецца не толькі практычнай рэалізацыяй
праграмнага дакумента Царквы, але і набывае формы сацыяльнага служэння: захавання навакольнага асяроддзя ў экалагічна складаным і густа населеным раёне сталіцы важкі ўнёсак у падтрыманне добрага ладу грамадства.
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