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Bevezető 
A fenntarthatóság olyan életformát jelent, amely biztosítja, hogy a jövő generációk is ugyanannyi 
természeti erőforrással rendelkezzenek, mint jelenleg mi. 

Imádság 
A rómaiaknak írt levelében Szent Pál írja: „Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet (együtt) 
sóhajtozik és vajúdik mindmáig.” (Róm 8,22). A teremtés nem egy pillanat alatt történt, és nem 
az Armageddon felé sodródik. A teremtés valójában olyan folyamat, ami még most is történik! Az 
emberiség részese az Isten szándéka szerinti jövő megteremtésének. Vajon mi a mi szerepünk 
abban, ahogy ez a jövő csodálatosan kibontakozik? 

Tapasztalat 

Az USA a második legnagyobb széndioxid-kibocsátó, köszönhetően a fosszilis üzemanyagok 
széleskörű használatának. A fenntartható mezőgazdaság terén is csak gyenge eredményeket 
produkál. A Mississippi-menti államok monokultúrás földművelést folytatnak, ami kimeríti a talajt 
és vegyszerekkel szennyezett vizet bocsát a Mexikói-öbölbe, ezzel egy halálzónát hozva létre. 

Mégis reményre ad okot, hogy egyre többen érdeklődnek a fenntartható biogazdálkodás iránt. 
Egyre többen vannak tisztában azzal, hogy a gyomirtók használata hosszú távú 
következményekkel jár, és sok földműves keres alternatív megoldásokat, ahogy gyarapodnak az 
ökoszisztémával kapcsolatos ismereteik. Minnesota és Wisconsin állam egyetemei például egy 
kutatást indítottak, melynek keretében családi gazdaságokban próbálnak bevezetni egy új 
gabonafélét, a Kernzát, ami egy fűféle. Évelő növényként a Kernza olyan kiterjedt gyökérzetet 
alakít ki, amely ahelyett, hogy kimerítené a talajt, táplálja azt és javítja a vízvisszatartó-
képességét. A megnövekedett szerves anyag remek eszköz a szén megkötésére, és megvédi a 
sekély vízű kutakat, hogy a túltrágyázott termőföldekről nitrogénnel szennyeződjék. Most már 
lehetséges értékesíteni is a Kernzát, amely gazdaságilag felveszi a versenyt más szemes 
terményekkel, például a kukoricával. Carmen Fernholz, Kathleen és Annette SSND nővéreink 
bátyja az egyike azoknak, akik a Kernza bevezetésén dolgoznak, és azon van, hogy más 
gazdákkal szövetkezetet alapítson, melyen keresztül eladhatják a termésüket. 

A világ másik felén a Vatikán Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma globális 
virtuális konferenciát hívott össze fiatalok vezetésével az assisi bazilikában, hogy egy 

„fenntartható, befogadó világot képzeljenek el.” (Earthbeat) A résztvevőket arra biztatták, hogy 
álmodjanak egy jobb világról, amelyben a zöld gazdaság a spirituális tőke segítségével olyan 
társaságokat hoz létre, melyek olyan munkát biztosítanak, mely a szegényeket szolgálja, és ezzel 
egyidőben a bolygónkra is gondjuk van. A fiataloknak feltétlenül arra kell fókuszálniuk, ami 
összeköt minket, nem arra, ami elválaszt. Mi lenne, ha létezne egy, a gyerekek jólétét vizsgáló 
mutató, ami azt kutatná, hogyan szolgálhatja a gazdaság a családok, elsősorban a szegény 
családok érdekét? 

A Stockholmi Reziliencia Kutató Központ (“A fenntarthatóság tudománya a bioszféra 
védelmében”) tíz évvel ezelőtt közölte a Föld-bolygó határait ábrázoló grafikont, amely a Földet 

https://www.ncronline.org/news/earthbeat/economy-francesco-imagines-inclusive-sustainable-world


fenyegető kockázatok becsült mértékét ábrázolja. Kilenc különböző környezeti folyamat 
változásait kezdték el követni, amely a Föld rendszereinek stabilitását és ellenállóképességét 
szabályozzák. Ez a mutató világszerte rengeteg ember érdeklődését keltette fel, ráébresztve 
minket arra, milyen hatással vannak bolygónkra az olyan bevett gyakorlatok, mint például az 
erdőirtás, a biogeokémiai folyamatok megváltoztatása és egyes mezőgazdasági módszerek, 

hogy csak néhány dolgot említsünk. (Stockholm Resilience Centre / Research / Planetary boundaries ) 

Szintén Európában mutatták ki, hogy olcsóbban lehet kedvező eredményeket elérni az egészség, 
gazdaság és a környezet szempontjából a természetben megtalálható mintázatok 
felhasználásával. Olyan épületeket, járműveket és egyéb projekteket hoznak létre, melyek 
fenntartható módon válaszolnak a környezeti kihívásokra. 

Reflexió 

A Küldetéstek van kimondja: „Mindent ajándéknak tekintünk, önmagunkat pedig a ránk bízott 

dolgok kezelőjének.” (KV K 16) Az Általános Direktórium emlékeztet arra, hogy „Mivel a föld 
kincseivel együtt Isten ajándéka mindannyiunk számára, a dolgok használatában tiszteletet, 
igazságosságot és takarékosságot tanúsítunk, gondolva a jelenlegi és az eljövendő nemzedék 

szükségleteire.” (ÁD 19a) A Laudato Si’ leírja, hogyan pusztítják jelenlegi rendszereink a 

környezetet, és megoldásokat javasol. (Laudato Si’ #20-42; #164-175). hogyan hatnak rám ezek az 
állítások? A teremtés rajtam kívül eső részével kapcsolatban minek látom magam: gazdának, aki 
szabadon és tetszése szerint használja el a Föld javait, vagy gondviselőnek, aki törődik a Földdel, 
vagy talán az Élet felelős résztvevőjének, aki kölcsönvesz a Föld kincsiből, de igyekszik megőrizni 
azokat a jövő generációk számára? 

Mi a teendő? 

A fenntarthatóság megköveteli majd, hogy fürdéshez, mosáshoz, takarításhoz és öntözéshez is 
csak a legszükségesebb vízmennyiséget használjuk. Talán azt jelenti, hogy sétálunk és 
biciklizünk, vagy tömegközlekedési eszközöket használunk, ahelyett, hogy autóba vagy repülőre 
pattannánk. Támogatnunk kell a tömegközlekedés fejlesztését olyan területeken, ahol még nem 
érhető el. Azt jelenti, hogy a technika segítségével virtuálisan találkozunk, ahogy azt a 
közelmúltban megtanultuk. Valószínűleg az étrendünket is meg kell változtatnunk, kevesebb 
vörös húst fogyasztanunk. Azt jelenti, hogy tájékozódunk (és családjainkat is erre ösztönözzük) 
aéghajlati krízis fenyegető voltáról, és hogy mit tehetünk, hogy enyhítsük vagy visszafordítsuk a 
globális felmelegedést. Esetleg támogathatunk közösségi kerteket? Milyen más utak vezetnek a 
fenntartható élethez? 

Záró imádság 
Szentséges Atyánk, életünk fenntartója! Te teremtetted a Földet, az általunk ismert legsokszínűbb 
bolygót, hogy élet fakadjon rajta. A tökéletes ponton helyezted el naprendszerünkben gyönyörű 
világunkat, és univerzumunk pont a megfelelő sebességgel tágul. Áhítattal tölt el minket, ha 
belegondolunk, mit jelent embernek lenni, itt lenni ebben a pillanatban, mikor soha nem látott 
sebességgel tűnnek el a fajok Földünkről. Bölcsességért imádkozunk, hogy jól dönthessünk, hogy 
a jövő generációknak is legyen tiszta vize és friss levegője, hogy földjeik egészséges és elegendő 
termést adjanak, hogy szándékod szerint örüljenek az életnek. Áhítattal hajlunk meg előtted 

tündöklő világunk láttán. Ámen. 
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