SEDOS szeminárium: Ökológiai szemléletű (zöld) küldetés
A SEDOS (A globális misszió dokumentálásának és tanulmányozásának
szolgálata)

szeminárium idén online került megrendezésre a Covid-19

járványügyi korlátozások miatt. 2021. május 3 – 7 között a résztvevők a Zöld
küldetés témáját járták körül a Nevelés, a Fenntarthatóság és a Lelkiség
területén. A szemináriumon résztvevő öt Boldogasszony Iskolanővér osztja meg
velünk a tapasztalatait és a tanulságokat.
Mélyen megérintett a hívás a küldetésünk ökológiai

szemléletű

(zöld)

megélésére,

ami

kihívás

mindannyiunk életmódját illetően, különösen a jelen
kihívásainak tükrében …Menj és hozd helyre … Menj és

hirdesd az evangéliumot. Az előadók elgondolkodtató

példákat mutattak be arra, hogy a mezőgazdaság, a

technológia, a fenntartható élet és a spiritualitás témájában miként erősítik

meg az emberek felelősségvállalását. Richie atya (Fülöp-szigetek) és

Matairatu atya (Fiji szigetek) a mezőgazdaság és a marketing fenntartható

modelljeinek bemutatásával hoztak példát az innovációra és a szegények
felelősségvállalásának megerősítésére.

A világunknak szüksége van erre az átformáló életmódra; az emberek és a

természet közötti kölcsönös felelősségvállalásra épülő kapcsolatra. Sokkal
inkább meggyőződtem arról, hogy lehetséges a személyes és a közösségi

ökológiai megtérés, az ökológiai (zöld) küldetés. Segíteni tudunk az

embereknek elképzelni a saját fenntartható jövőjüket. Az egyik előadó, Brian
atya, SJ, ezt így fogalmazta meg: „Ha elkötelezzük magunkat arra, hogy

megoldásokat találunk a problémáinkra, akkor abban helye kell, hogy legyen
a Kreatív Gyásznak is, és be kell ismernünk az ökológiai bűneinket is”.

Valóban, „Óriási kulturális, spirituális, és nevelési kihívás előtt állunk, ami

megköveteli tőlünk, hogy induljunk el a megújulás hosszú útján.” (Laudato
Si’, 202). (Carolyn Anyega nővér, SSND, általános tanácsos)

A SEDOS szemináriuma (Ökológiai szemléletű küldetés)

tovább mélyítette bennem a Laudato Si megértését és
megélését.

ökológia

Nagyszerű

spirituális

előadásokat

hallottam

megközelítéséről,

és

az

annak

megvalósításáról a világ különböző pontjain. Külön

említést érdemel Joshtram Kureethadam atya, SDB

nyitó előadása, mely “A Laudato Si zöld tízparancsolata” címet viselte.
Minden apró tett számít. Vajon mit tehetek én a közös otthonunkért? Íme tíz

javaslat az előadásból:

1. Vigyázz a közös otthonunkra.

2. Halld meg a szegények panaszát.

3. Fedezd fel (újra) az evangéliumban a Teremtést.

4. Ismerd fel, hogy a teremtett világgal való visszaélés ökológiai bűn!

5. Ismerd fel a “közös otthonunk válságának” mélyebb emberi gyökereit.
6. Sajátíts el egy integrált ökológiai szemléletet

7. Tanuld meg, hogyan tudunk másképp élni a közös otthonunkban.

8. Fejleszd az ökológiai tudatosságot.

9. Fogadd be az ökológiai spiritualitást.

10. Gyakorold az ökológia erényeit: dicséret, hála, gondoskodás, munka,

igazságosság, józanság, alázat.

Európa szívében, egy kis országban, Szlovéniában mi is tapasztaljuk a

globális felmelegedés jeleit: enyhe telek, késő tavaszi fagyok, árvizek,
aszályok. Tudjuk, hogy sürget minket az idő; most kell cselekednünk.
(Terezija Hostnik nővér, Szlovénia, Szlovén Tartomány)

Minden előadás sokat adott. Ahogy szembesülünk

ezzel az új valósággal, nem a régi normális világgal,

fontos, hogy a fiatalok megoszthassák velünk az
álmaikat, hogy segítsünk nekik tisztázni a céljaikat, és
megadjuk nekik a készségeket, hogy megtudják, kik is

ők valójában. (Mairatu atya). Jelenlegi szolgálatomban

lelkigyakorlatokat vezetek, lelkivezetést tartok. Brian Grogan atya beszélt a

spirituális gyász szükségességéről! Majdnem felálltam és megtapsoltam őt!
Sokszor előfordul, hogy megtapasztalunk valamilyen jelentőségteljes dolgot,
és továbbmegyünk, anélkül, hogy visszanéznénk arra, ami történt velünk.

Az ökológiai tudatosság arra szólít bennünket, hogy mélyen meggyászoljuk
mindazt, amit a teremtett világgal tettünk, elfogadjuk a vegyes érzelmeinket,

és feltegyük magunknak a kérdést: Hogyan tudom egységbe hozni a
gyászomat a lelkiségemmel? “Átéltük, és nem tudtuk, mit jelent” mondja T. S.

Eliot egy versében (Vas István fordítása). Ha csak kicsit gyászolok, csak kicsit

fogok változtatni. Szerintem az egész hét fantasztikus volt! Hálás köszönet

érte. (Paulette Tomlinson nővér, SSND, AM Tartomány)

Nagyon hálás vagyok, hogy részt vehettem a SEDOS
szemináriumon,

és

lehetőségem

volt

megismerni

különböző kultúrákból érkező előadók innovatív és
átformáló megoldásait. Mélyen megérintett egy fiatal
fülöp-szigeteki pap, Rich Gomes, MSH példája, aki arról
beszélt,

hogyan

erősíti

meg

a

szegények

felelősségvállalását egy alternatív mezőgazdasági és marketing modell

kialakításárval, ami fenntartható, jövedelmet biztosít a számukra és
igazságos.

Nagyon sokat jelentett számomra annak mélyebb megértése, hogy az
Istennel való mély egység megélése az emberek között és a teremtett világgal

tesz minket hitelessé a teremtés egészével való kapcsolatunkban. Inspiráló

volt elmélyíteni a tudatosságomat abban, hogy “A szentháromság

dinamizmusa, amit Isten belénk táplált „arra késztet és éltet bennünket, hogy

„zölden” éljük a küldetésünket, legyünk tudatában annak, hogy össze

vagyunk kapcsolódva és egymásra vagyunk utalva, és a sokszínűség segíti elő

a fenntarthatóságot.” E megközelítés mély megértése arra késztet, hogy
keresztény reménnyel éljek az ökológiai megtérés útján, és átformáló
tettekre koncentráljak az igazságért, a békéért és a teremtett világ egészéért.
(Marinez Capra nővér, Nemzetközi Shalom koordinátor)

Nagyon hálás vagyok, hogy lehetőségem volt részt venni

a SEDOS szemináriumon. Az imák és az előadások igazán

gazdagítóak voltak számomra. Nagyon érdekes volt a
számos remek kezdeményezésről hallani, melyek a

szükséget szenvedők megsegítését célozzák meg. Például
a Fülöp-szigeteken az EEC-ben (Ökológiai Nevelési

Központ) megtanítják az őslakosokat a fenntartható farmgazdálkodásra.

Azzal is izgalmas volt szembesülni, hogy minden szükséges technológiánk és
mérnöki eszközünk megvan ahhoz, hogy az ökológiai problémák nagy részét
megoldjuk. Örömmel tanultam a teremtés integritásának teológiai

hátteréről, és bíztató volt azt hallani, hogy számos okunk van a dolgok isteni

rendjéből fakadó reményre a „mi kis kék bolygónk” fennmaradását illetően.
(Erős Katalin M. Renáta, Magyar Tartomány)

