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Bevezetés
A fenntarthatóságnak sok meghatározása van, de mindegyik tartalmaz három aspektust:
éljünk lehetőségeinken belül, értsük meg az összefüggéseket a gazdaság, társadalom és
kormányzat között, és a források és lehetőségek igazságosan kerüljenek elosztásra. A
természeti források felhasználása elegendő pótlás nélkül, továbbá a klímaváltozás hatásai, a
kormányzatok, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek nem megfelelő döntései
következtében előálló helyzet megköveteli, hogy mindenki vállaljon felelősséget egy
fenntarthatósági terv kialakításában és vegyen részt benne. Az Egyesült Nemzetek (alulról
jövő kezdeményezések alapján) 17 Fenntartható Fejlődési Célt tűzött ki a 2016-30. közötti
időszakra. Ezek a célkitűzések arra irányulnak, hogy vessünk véget az éhezésnek,
szegénységnek és egyenlőtlenségnek, hogy cselekedjünk a klímaváltozás és a környezet
ügyében, hogy javítsuk az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz való hozzáférést, erős
intézményrendszert és partnerséget építsünk, és még sok egyébre is kiterjednek. A végső cél
egy igazságos, fenntartható világ. A helyi szinteken való részvétel (és amennyiben lehetséges
országos szinten) támogatja a részvételt a világméretű célkitűzésekben.
(http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals)

Imádságra hívás
Legszeretőbb Teremtő, Te minden létező dolgot gyengéd szeretettel fogadsz. Terjeszd ki ránk
szereteted hatalmát, hogy megvédhessük az életet és a szépséget, és tevőlegesen részt
vehessünk a teremtett világ megóvásában. Hozz gyógyulást életünkbe, hogy megóvhassuk a
világot és ne prédáljuk el azt, hogy szépséget vethessünk, ne meggondolatlanul használjuk fel
forrásainkat és ne vegyünk részt bolygónk környezetszennyezésében és lerombolásában
(Laudato Si’, 246, adaptáció “Az ima földünkért” fejezetből).

Tapasztalás
Csak körül kell nézni környezetünkben, megtapasztaljuk a klímaváltozás katasztrofális helyi
hatásait, és figyeljük a híreket a világ minden részéről, hogy lássuk, hogy a bolygó népeinek
szüksége van arra, hogy együtt dolgozzanak a fenntartható világért. A Laudato Si’ első
fejezetében Ferenc Pápa több olyan tünetre mutat rá, miszerint a föld lakói károsították
egymást és a környezetet. „Jelentősek a klímaváltozás hatásai, csak úgy, mint az édesvíz
készletek kimerülése és a biológiai sokféleség csökkenése,… a karbon-intenzív iparágak
természetre és az emberi életre gyakorolt hatásával együtt (Longbottom, Henry, SJ, “An Overview
of Laudato Si’”).

Az egyik példa az aranybányászatban alkalmazott különféle vegyszerek kibocsátása az
édesvizekbe. Ez elpusztította a halakat.

Egy másik példa az erők irtásához kapcsolódik. Kb. 20 évvel ezelőtt Kumasiból Sunyianiba
egy erdőn vezetett az út. Most láthatunk fákat, de az erdőt természetesen nem. Nehéz olyan
példát találni, ami jó hírnek tűnik.

Reflexió
A fenntarthatóság nem volt kérdés Jézus idejében, azonban ő arra bátorította tanítványait,
hogy egyszerűen éljenek, amikor ezt mondta nekik: “9Övetekbe ne szerezzetek se arany-, se ezüst-,
se rézpénzt! 10Ne vigyetek magatokkal az útra tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot!” (Máté 10: 9-10)

Ez volt a fenntarthatóság terve, amelyet követniük kellett.
Genezis 1: 28: “Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten: „Szaporodjatok, sokasodjatok,
töltsétek be a földet! Hajtsátok azt uralmatok alá”

Genezis 1: 31: „És látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt.”
Laudato Si’, 86: “A teremtmények csak egymásra támaszkodva léteznek, kiteljesítve és
szolgálva egymást” (Quoting from Catechism of the Catholic Church, 340.)
Laudato Si’, 91: “Akkor érezhetjük át csak a mély közösséget a természet egészével, ha
szívünkből nem hiányzik az embertársaink iránt érzett gyengédség, együttérzés és
aggodalom.”
A szeretet nem várhat: „Minket, Boldogasszony Iskolanővéreket mélyen érint, és kihívás elé
állít a világunkban és egyházunkban jelen lévő sokféle megosztottság, és korunk
társadalmi, gazdasági és ökológiai válsága. … Arra kaptunk meghívást és küldetést, hogy
merészséggel és reménnyel nézzünk szembe e megosztottságokkal … elkötelezzük magunkat
arra, hogy egy egyszerűbben, felelősebben és fenntarthatóbb módon élünk együtt egymással
és az egész teremtett világgal.”

Cselekvés
Amennyiben csak a fenntarthatóság első aspektusát vizsgáljuk, hogy éljünk a lehetőségeinken
belül, mi az, amit tehetünk, hogy aktívan részt vehessünk magunk és bolygónk forrásainak
megóvásában? Az akciótervben való részvételhez hozzátartozik, hogy legyünk tájékozottak a
fenntarthatóság és a Fenntartható Fejlődési Célok vonatkozásában, melyet a helyi
fenntarthatósági kérdések kivizsgálása követ. Imádság és reflexió következnek, mint a
cselekvés következő lépései.
Tervezz közösségi megbeszélést, hogy megvitassátok a 17 Fenntartható Fejlődési Célt és a
169 alcélt. Vizsgáljátok meg, hogy országotok milyen módon tervezi ezeknek a céloknak a
kialakítását helyileg, és abban az országban, ahol szolgálatotokat teljesítitek. Hogyan vesz
részt a helyi Boldogasszony Iskolanővér Közösség?
Imádkozzátok el naponta az “Ima a Földünkért” vagy A teremtett világgal együtt mondott
keresztény imát” (Laudato Si’, 246) vagy “A teremtmények himnuszát”- Assisi Szent
Ferenctől.
Tanítsatok. “A környezeti felelősség oktatása bátoríthatja azt a fajta cselekvést, amely
közvetlenül és jelentősen hathat a körülöttünk lévő világra, mint pl. a műanyag és papír
használatának elkerülését, a vízfogyasztás csökkentését, a szelektív hulladékgyűjtést, hogy

annyit főzzünk csak, amit ésszerű módon el tudunk fogyasztani, gondoskodjunk a többi
élőlényről, használjuk a tömegközlekedést vagy használjuk a “telekocsi” rendszert, ültessünk
fákat, kapcsoljuk ki a szükségtelen világítást vagy bármilyen más gyakorlatot.” (Laudato Si’,
211)

Arra kaptunk meghívást és küldetést, hogy hirdessük és éljünk egyszerűen, fenntartható
módon. Menjetek, küldetésetek van!
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