
Szent ez a hely,
ahol állsz

Halld meg
a teremtmények hangját!

A Season of Creation (A teremtés ünnepi időszaka) nemzetközi mozgal-
mának kezdete 1989. szeptember 1-ig nyúlik vissza, amikor I. Dimitriosz
ortodox ökumenikus pátriárka imanapot hirdetett a teremtett világ
megóvásáért. Azóta az őszi ünnep nagyjából egy hónapos időszakká
bővült, melynek kezdete a szeptember 1-i világimanap / imavilágnap, és
melynek vége október 4., Assisi Szent Ferenc emlékünnepe. A Season of
Creation ünnepi időszakában földünk minden kontinensén tagegyházak
és közösségeik együtt imádkoznak, együtt, egy szívvel és egy lélekkel
mozdulnak közös otthonunkért. Hazánkban immár tizennegyedik éve
veszünk részt ebben a Teremtés hete ökumenikus ünneplésével,melynek
időpontja minden évben az október első vasárnapján tartott hálaadó
vasárnapot megelőző hét.

Az idei évben az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport tagjai a
nemzetközi téma (Listen to the Voice of Creation – The Burning Bush, Ex.
3.1-12) magyar honosításával készítették el a Teremtés hete ünneplését
támogató segédanyagot, így idén a napi meditációk témáiban elmélyülő
közösségek számára különleges többletélményt jelenthet az egész hét
témáját átfogó közös imádság: a Season of Creation Prayer. Az Ökume-
nikus Munkacsoport a nemzetközi témát átvéve – nem annak fordítá-
sával, hanem a téma alapgondolatait megszívlelve – önálló, közössége-
inkre, gondolatainkra és helyzetünkre re�ektáló meditációkkal, imádsá-
gokkal, illusztrációs és segédanyagokkal készült, így a Season of Creation
nemzetközi segédanyagait is jó szívvel ajánljuk mindenkinek, aki a témát
mélyebben szeretné megközelíteni. A nemzetközi anyagok a megjelenés
évében érhetők el a seasonofcreation.org honlapon angol nyelven.

Koltai Zsuzsa



A kiadványt az Ökumenikus TeremtésvédelmiMunkacsoport
tagjai készíte!ék:

B"#$%&'(N)*+,A#-.+% (katolikus)
B).+/ T%*"/ (evangélikus)
K%./%0 E/1,+. (református)
K2%&+-A. L"/1&3 (metodista)
K4-"5/0 T%*"/ (református)
K4&4#(5/ P%,.(5(% (református)
K4&,%( Z/61/% (evangélikus)
N47(&(/M".(3 (katolikus)
R)18N%90 Z4&,"# (evangélikus)
S1:5/ B49&".;% (református)
S1:5/ K(#9% (evangélikus)
Z&(#/1;0 J"#4/ (katolikus)
Z/3.(8M+#,/O./4&0% (evangélikus)

A füzet készítésében együ!m<köd= szervezetek abc-sorrendben:
Károli Gáspár Református Egyetem TeremtésvédelmiM<hely
(Ökogyülekezeti Mozgalom)
Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi
Munkacsoport
Magyarországi Metodista Egyház
Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület

Szerkeszte!e:
B"#$%&'(N)*+,A#-.+% )/ K4&,%( Z/61/%

A hét nap illusztrációit váloga!a és ismerte!e:
R)18N%90 Z4&,"#

A jó gyakorlatokat készíte!e:
K4&4#(5/ P%,.(5(%

Az egyes írások szóhasználata tükrözi a szerz=k felekezeti
hovatartozását. A szerz=k az igehelyek után a különböz= fordítások
szerinti szövegeket a [SZIT], azaz Szent István Társulati Biblia, 2005,
illetve a [RÚF], azaz aMagyar Bibliatársulat Revideált új fordítású
Biblia, 2014 rövidítésekkel jelölik.

TEREMTÉSHETI TÉMÁK (2009–2021)

>??@:A2), #%A 5/4-"B%
>?C?:KD.;)A % FD&-.E& F ;3.;)A %1 +*7+.(/)9.E&
>?CC:ÚB.%2%/1#4/G,"/

„…hogy semmi ne menjen kárba” (Jn 6,12)
>?C>: J)16/ )/ % ,+.+*,+,, '(&"9

„…úgy szere!e Isten a világot…” (Jn 3,16)
>?CH: „Nézd, i! a víz!” (ApCsel 8,36)
>?CI: „"rizd meg a rád bízo! kincset!” (1Tim 6,20)
>?CJ: É92%B&%,( (9%1/"94//"9

„…egy gazdag meg egy szegény” (2Sám 12,1)
>?CK: A /1+&G-+; D.D;/)9+

„Boldogok a szelídek, mert #k öröklik a földet.” (Mt 5,5)
>?CL: Ö;4&39(%( *+9,).)/

„…úgy szere!e Isten a világot,
hogy egyszülö! Fiát adta.” (Jn 3,16)

>?CM: KD1D//)97+# % ,+.+*,+,+,, '(&"9).,
„Mert ahol ke!en vagy hárman összegy$lnek
az én nevemben, o! vagyok velük.” (Mt 18,20)

>?C@: H"&% )/ $+&+&E//)9
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom örüljetek!
A ti szelídségetek legyen ismert minden ember el#!!
Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban
és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket
Isten el#!.” (Fil 4,4–6)

2020: T+.+*,E 7(14#0,%&%#/"9
„A remény nem csal meg” (Rm 5,5a)

2021: H4& &%;/1N – Isten oikoszának megújítása
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Vedd le sarudat a lábadról, mert a hely,
ahol állasz, szent föld.

Kiv 3,5 [SZIT]

Oldd le sarudat a lábadról,
mert szent föld az a hely, ahol állsz!

2Móz 3,5 [RÚF]
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A TEREMTÉS HANGJAI

Tisztelt Olvasó!

E,-./ /012034 5675830509 W:-30 R.40 történetei közül az
alábbi:

Egy indián a barátjával New York belvárosában sétált a
manha!ani Time Square közelében. Az autósok nyomták a du-
dákat, a taxisok csikorogva fordultak be az utcasarkokon, a város
zaja szinte fülsüketít" volt. Egyszer csak megszólalt az indián:
– Tücsökciripelést hallok.
– Az nem lehet – válaszolt a barátja. – Ekkora zajban hogyan
lehetne meghallani egy tücsköt?
– Biztos vagyok benne, hogy tücsökciripelést hallok.
– Ez "rültség! – mondta újra a barátja.
Az indián viszont egy kis ideig türelmesen figyelt, majd elindult
az utca másik oldalára, ahol egy óriási betoncseréphez sétált,
amelyben bokrok zöldelltek. Benéze! a bokrok közé, és tényleg o!
talált egy kis tücsköt. A barátja teljesen elh#lt.
– Ez lehetetlen. Neked természetfölö!i hallásod van.
– Nem az – válaszolt az indián. – Az én fülem ugyanolyan, mint
a tiéd. Minden azon múlik, mire figyelsz.
– Ez lehetetlen – ismételte meg a barátja –, én sose hallanék meg
egy tücsköt ilyen zajban.
– Nem, nem lehetetlen. Az egész csak azon múlik, hogy mi az
igazán fontos neked. Figyelj! Megmutatom.
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Az indián kive! a zsebéb"l néhány pénzérmét, majd a földre
ejte!e azokat. 30 méteres körzetben minden fej megfordult, hogy
vajon az érme, ami csörrent, nem az övék-e.
– Látodmár, hogymire gondoltam?Az egész azonmúlik, hogymi
az, ami fontos számodra…

Az idei évben a Nemzetközi Teremtésvédelmi Munkacsoport a
Season of Creation témamegjelöléséhez kapcsolódva azt a célt t;zte
ki, hogy megpróbál a teremtés hangjaira figyelni. Érzékelni a
teremte< világ csodáit, mir*l mesélhet például a madarak
csicsergése, melyekr*l tudjuk, hogy „nem vetnek, nem is aratnak,
cs;rbe sem gy;jtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja *ket”
(Mt 6,26). Ugyanakkor észrevenni a madárhangok közö<, hogy
kihalófélben lév* madarak hangja is hallható, melyek akár a mi
felel*sségünkre is rámutathatnak…

Sokszor beszélünk a teremtés csodájáról, jó esetben vannak
élményeink a teremte< világ szépségére való rácsodálkozásról, de a
tapasztalatok hiánya is sokmindent elmond rólunk.

Ritkábban beszélünk a teremtésvédelem kapcsán a teremtés
koronájáról: az emberr*l. Pedig beszélhetnénk arról az emberr*l is,
aki szabadságot és hatalmat kapo< Teremt*jét*l, hogy uralkodjon,
de nem biztos, hogy ezzel mindig jól tud élni. Beszélhetünk arról az
emberr*l, aki arra a szépségre tud rácsodálkozni, ami körülveszi.
Beszélhetünk arról az emberr*l is, aki jelentéktelennek érzi magát
a tömegben. Beszélhetünk arról az emberr*l is, aki kiszolgál-
tato<nak érzi magát a helyzetében, akinekmár kiáltani sincs ereje,
akinekmár sóhajtása is alig hallható.

A teremte< világ védelmekapcsánnemhagyható ki az ember.Ha
a világ történéseit illet*en rajtamúlik bármi is, akkor f*leg nem.Ha
Isten valóban rábízza a világot, akkor nemmindegy, mire figyel az
ember, mit hall meg, tudja-e, hogy feladata van.

Létezik egy BibLab nev; program,melyben kémiai kísérletekkel
szemléltetik a bibliai történeteket. Így is lángra gyúlhat a csipke-
bokor, mely nem ég el. Nem magyarázat ez az ég* csipkebokorra,
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inkább csak a jelenségre való emlékezés, hiszen nem bizonyítani
szükséges Isten jelenlétét, hanem inkább meghallani kell azt a
hangot, amely o! és akkor megszólíto!a Mózest, és amely ma
minket szólít meg. Nevünkön, személyesen, hogy feladatot bízzon
ránk, és útnak indítson. Azzal a t"zzel, melymár a teremtés hajna-
lán is jelen volt. Némely írásmagyarázók szerint az ég# csipkebokor
történetében szerepl# óhéber szó: T$Z!" #már aBiblia els# szavában
$%!" #&'() is szerepel. Testvérem, neked mi most a dolgod? Te mit
hallasz meg a teremtés hangjából? Remélem, az i!megszólaló han-
gok tovább vezetnek, hogymegtaláld saját feladatodat.

Z%&'()M*+,%O'%-./0

Pex
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EGEK HANGJA

„Az egek hirdetik Isten dics"ségét, kezének munkájáról beszél a
menny.” (Zsoltár 19,1)

D=2.1 /.7=>- /?>63>0,0@ A.BC3-@=,5850>0 a fenti zsoltár-
imádság, amely mögö< személyes élmények, megfigyelések és
megtapasztalások húzódnakmeg. Isai nyolcadik fiaDávid, akire hét
testvére melle< legkisebbként juto< a nyáj *rzésének a feladata.
Miközben pásztorfiúként a szabad ég ala< *rizte a nyájat, b*ven volt
alkalma természetközelben lenni, a teremte<ségre rácsodálkozni, és
Isten dics*ségét felfedezni és megérteni az egekben.

Micsoda veszteség, ha csak saját dolgainkra, emberimunkánkra,
tevékenységeinkre, feladatainkra fókuszálunk, a földre szegezzük
tekintetünket, és elfeledkezünk annak fontosságáról, hogy felfelé
tekintsünk, az Istenre figyeljünk. Pedig az egek is prédikálnak.
Hiszen Istennek fontos kommunikációs eszköze az ég, amelyr*l
nagyon hangsúlyos, kiemelt helyen, a Biblia legels* mondatában
olvasunk: „Kezdetben teremte<e Isten az eget és a földet” (1Mózes
1,1).

Az ég tehát teremtmény, amely nincs némaságba burkolózva.
Alkotás, amely tanúskodik. Olyan tanúságtétel ez, amely minden
embertmagával ragadhat, amennyiben a teremte<világot „értelmes
vizsgála<al” figyeli – írja Pál apostol (vö. Róma 1,20). Mit mond az
egek hangja? Hirdeti Isten dics*ségét, az egyetlen Úr hatalmát és
istenségét. Emeljük fel tehát fejünket! Vajonmikor veszte<ük el azt
a képességünket, hogy rácsodálkozzunk a hegycsúcsok fölö<
magasodó égbéli magasságokra, az Alföld fölö< kibontakozó és

D. 3:E
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„Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról
beszél a menny.

Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek
adja tudtul.

Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik,
mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig.
Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki

szobájából,
örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján.
Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig,
nincs rejtve melege elől semmi.
Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket.
Az Úr intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt.
Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet.
Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet.
Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké.
Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak,
kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is,
édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is.
Szolgádat is �gyelmeztetik: ha megtartja azokat,

jutalma bőséges.
A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt

ne büntess meg!
A kevélységtől is tartsd távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam.
Akkor feddhetetlen maradok, sok bűntől mentesen.
Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait,
Uram, kősziklám és megváltóm!”

19
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szárnyaló felh*csodákra, az éjszakai égbolt végtelen csillagseregére,
a naplemente festményszer;, percr*l percre változómesterm;vére?

Álljunk meg az idei teremtés hetében Isten szabad ege ala<.
Vonuljunk ki a teremte< világba, hogy lássuk az eget, Isten kezének
alkotásait. Jézus is újrameg újramegte<e ezeket a lépéseket. Neki is
szüksége volt erre a „mennyei találkozásra”, és ebben számunkra is
példát ado<. Emeljük fel tehát fejünket, hogy meghalljuk az egek
szavát.

Imádkozzunk Dávidnak, a pásztorkirálynak imádságával:
Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az
égen is megmuta!ad fenségedet! Gyermekek és csecsem"k szája
által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd
az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását,
a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél,micsoda a halandó
– mondom –, hogy tör"dsz vele, és az emberfia, hogy gondod van
rá? (Zsoltár 8,2-5) Ámen.

KF:>01A. L=@B>G

Az idei Teremtés hetén álljunk meg Isten szabad ege alatt, és
próbáljuk meghallani az egek szavát. Szemléljünk végig
csendben egy naplementét vagy egy napfelkeltét, töltsünk időt
az éjszakai égbolt vagy a nappali égbolt, a felhők
meg�gyelésével. Vonuljunk ki a természetbe, távolabb az épített
környezettől, s tekintsünk az égre. Mit üzen számunkra az
égbolt?

JÓ
G
YA
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R
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K
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Flammarion-metszet

A������� ����, ����������� ����������� Camille Flammarion 1888-
as L'atmosphére: météorologie populaire (A légkör: népszerűmeteoroló-

gia) című könyve. Bár a mű különböző történelmi korszakokra jellemző
képi elemek kompozíciója, de a használt technika alapján nem keletkez-
hetett régebben,mint a 18. század végén. Ez az alkotás azóta az emberi
megismerésvágy és az égbolt kutatásának metaforájává vált. Ott van
benne a határok feszegetésének nagyon is emberi tulajdonsága, ahogy
az emberalak kidugja fejét az égbolton túlra, hogy belehallgasson a
kozmosz mozgó erőinek zajába. Jóllehet azóta jóval többet tudunk a
csillagos égről, mint amennyi tudással e metszet készítője rendelkez-
hetett, de ez a metszet rámutat arra, hogy az ég lenyűgöző voltának
szemlélése része kell, hogy legyen a Teremtés ünneplésének.
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VIZEK ÜZENETE

A/. F:>>C55: N=1:@ P8507 90,3-.5G A0@B8185 a 93. Ünnepi
Könyvhét nyitányán– 2022. június 9-én– a „földigiliszták csodálatos
életér*l”, egyhamar nem fogja elfelejteni a természetmindennapos-
különleges él*lényei és az emberek élete közti egymásrautaltság
metaforikus igazságait, nem is beszélve arról, ami az emberek
egymás közti kapcsolatát illeti.

Az író erre nem tért ki ugyan, de ahogyan az ember világa része
a teremtmények világának, úgy minden teremtmény világa
csodálatosan illeszkedik a teremtés meg nem sz;n*, sokszín; és
egységes folyamatába. A bibliai teremtéstörténetben minden
teremtmény létemegel*zi az emberét. Ebb*l következik, hogy ha az
ember saját teremtésének elbeszélésébe kezd, ez minden egyes
él*lény és természeti elem színe el*< történik. Az emberen kívül
létez* összes élet- és létforma megel*zi és el*készíti az ember
megjelenését, ezért nemcsak párhuzama, hanem része is az emberi
életnek. Kivált értelemben igaz ez a vízre.

A víz szava a héber nyelvben mindig többes számban – egészen
pontosan ke<es számban – áll. A teremtés hajnalán a kietlen és
puszta föld és a mélység fölö< honoló sötétség mintha már várná a
kezdetet. Ezt fejezi ki több fordítás azzal, hogy ellentétes köt*szóval
f;zi hozzá a remény o<létét: „de Isten Lelke lebege< a vizek fölö<”.
A teremtés kezdeti reményemár a vizekhez kapcsolódik. Valamivel
„kés*bb”, a teremtés második napjának szimbolikus történéseként
a vizek alsó és fels* vizekre való szétválasztása történikmeg.Közéjük
a Teremt* boltozatot, égboltot vagy Károli Gáspár fordítása szerint
„kiterjeszte< er*sséget”, megint más szóval „firmamentumot”

H. 3:E
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helyeze<, amely nagyrészt meggátolja a fels* vizek lezúdulását.
Azért csak nagyrészt, mert a fels* vizek egy része olykor es*
formájában lezúdul, és ahogy eléri a föld felszínét, a teremtés
kezdetéhez hasonlóan az új élet lehet*ségét hozza el. A vizek
szétválasztása az Egyiptomból való szabadítás, az új élet eszköze is a
Teremt* kezében, most már nem a kozmikus függ*leges, hanem a
történelmi-társadalmi életet kifejez* vízszintes irányban. Ehhez a
szemlélethez illeszked* ellentétes képként szerepel a teremtéshez és
fenntartáshoz kapcsolódó bibliai leírásban az özönvíz, vagyis a vizek
újraegyesítése. Ez ízelít*t ad abból, hogy miért nem érdemes a

Csodálatos egy lény a földigiliszta. Mikor éjszaka a fészerhez
vezető járdára lépek, s ők levegőzni kijöttek a téglák között a
réseken, hogy éljék a maguk társasági életét, alig tudom
elkerülni, hogy szét ne tapossam őket. […]
Így aztán tudhatom és tudatom, hogy a termékeny talaj alfája és
ómegája mércéje nem én vagyok, hanem a közönséges
földigiliszta léte. Jóléte. […] A Lumbricus terrestris, azaz
közönséges földigiliszta, akit Linné írt le 1758-ban először, s
akivel Darwin szintúgy foglalkozott, mert számításai szerint hat
hektáron összesen huszonötezer kiló földet hoznak fel évente
Anglia mélyéről Anglia felszínére. Szájukon egész
munkaidejükben folyamatosan befalják Angliát, gyűrűikkel
továbbítják magukban a földjét, s baktériumokkal telt
humuszként bocsátják ki a másik végükön. Nélkülük a föld
halott. Így aztán, aki Anglia felületét gondolja könnyedén
megérinteni, rögvest Anglia mélységes mélyéhez ér. Ami áll
Angliára, tán hazánkra sem kevésbé. A paraszti bölcselet
legfeljebb vigasztalhatja önmagát, de nem a Teremtést, hogy a
kettévágott féreg az ekének megbocsát. […]N
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Teremt* rendjével ellenkez*, gát(lás)talan éle<el veszélybe sodorni
a teremtés egészét. A vizek minden formában egyszerre fejezik ki
Isten aktív fenntartó jelenlétének jelent*ségét a teremtés rendjében:
a megtisztulás, a megújulás és az új élet lehet*ségével, miközben
részét képezik az ember biológiai és szellemi-szimbolikus életének.

Aki nemhalljameg a vizekmondanivalóját, önmagát és alapvet*
kapcsolódásainak értékét sem ismerheti úgy, ahogyan ismerhetné.

B870@ T:9=@

Teremt" Istenünk, aki szerete!el és gondossággal formáltad az
egész világot, és benne szerete!el és gondossággal formáltál meg
minket is, add, hogy ajándékba kapo! életünket úgy éljük,
ahogyan azt Te szántad nekünk. Engedd látnunk, hogy csodálatos
világodban minden élet- és létforma összekapcsolódik a mi
életünkkel és életformánkkal is. Nyisd meg fülünket, hogy hall-
junk, és tanuljunk teremtménytársainktól: a földetmegújító földi-
gilisztáktól állhatatosságot; a folyó partjára települ" fáktól
bölcsességet; h#s, éltet" vizeidt"l a remény örömét. Kegyelmed
vezessen bennünket vissza a Te igazi forrásodhoz, hogy ne szom-
jazzunk semmi másra, mint áldást jelent", teremt" szavadra.
Mert Te tudod, Uram, hogyminden, amit alko!ál, igen jó! Ámen.

KC>5:. Z@IB@:

Gyűjtsünk esővizet a kert öntözéséhez! Gyűjtsük össze az
elhasznált vizet (szürke vizet) a vécé leöblítéséhez!
Fogmosáskor, zuhanyzáskor ne folyassuk állandóan a vizet!
Lakásunk, egyházi épületeink csapjaira szereljünk fel
víztakarékos csapbetéteket! Fogyasszunk kisebb vízlábnyomú
élelmiszereket, azaz több zöldséget és gyümölcsöt, ám
kevesebb húst!
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Mária Kútja Názáretben – képeslap a századfordulóról

A S���������� ����� �� ����� ���, ezért már régóta nagy becsben
állnak a kutak és források. A legismertebb szentföldi kút, a Máriáról
elnevezett már legalább 2000 éve ad vizet a názáretieknek. Mivel ez az
egyetlen kiépített forráskút Názáretben, a keresztények nagy tisz-
teletben tartották már régtől, mert úgy vélik, hogy Máriának ehhez a
forráshoz kellett járnia, ha vízre volt szüksége.
A szentföldi képeslapok népszerűek voltak a századfordulón, és ismert
festőnk, Csontváry Kosztka Tivadar is felhasznált a Mária kútja Názá-

retben című festményéhez szentföldi képeslapot. Csontváry saját fest-
ményén magát a vízöntő szerepében ábrázolja, és a kút vízgyűjtőjének
ahhoz a részéhez, ahol önt, háziállatok gyűlnek, hogy igyanak. A jelenet
teremtésvédelmi szempontból az ember vízzel kapcsolatos felelős-
ségére is utal.
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KÖVEK HANGJA

A J:7.B0I@C/ :B5 /8758/ a Jeruzsálembe bevonuló Jézustól, hogy
utasítsa rendre a tanítványait, mert örvendezve, fennhangon
dicsérték Istent. Zavarta *ketmindaz, amit lá<ak: a csodák, az ének,
a kiáltás, az áldás, a dics*ítés. Jézus azt válaszolta: „Mondomnektek,
ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani” (Lk 19,40). Általában
provokatív válaszként értjük ezeket a szavakat: úgysem lehet
elhallga<atni Isten dics*ítését, mert az emberek helye< a kövek is
kiáltanak! Ám ebben a mondatban a kozmikus Krisztus prófétai
hangja is felcsendül, utalva arra, hogy a teremte< világ minden
eleme hirdeti Isten dics*ségét, még a kövek is.

Mert az egész teremte< világ részt vesz Isten megváltó munká-
jában. A betlehemi csillag mutat rá arra a helyre, ahol Isten tes<é
lesz, evilági lesz. Emberként jár városban, sivatagban, hegyen,
síkságon, s*t még vízen is. A zsoltáros szavaival tapsoltak a folyók,
ujjongtak a hegyek, mert eljö< az Úr! (Zsolt 98,8). Élete végén a
kövek is kiáltanak, mert amikor kilehelte lelkét, és a templom
kárpitja felülr*l az aljáig ke<éhasadt, akkor „a föld megrendült, és
a sziklák meghasadtak” (Mt 27,51). Feltámadásakor újra szóltak a
kövek, mert „nagy földrengés támadt” (Mt 28,2). Úgy t;nik, hogy a
kövek egy összefügg* akusztikus emisszióval – a szilárd anyagokban
történ* sugárzással – tanúskodnak az emberiség legtragikusabb és
legfelemel*bb eseményér*l, Krisztus haláláról és feltámadásáról.

Ma viszont nemcsak az a kérdés, hogy vajon mit mondanak a
kövek, ha az emberek elhallgatnak, hanemaz is, hogymeghalljuk-e
egyáltalán a kövek hangját, miközben annyi minden hangot elnyo-
munkmagunkban és körülö<ünk? Egyre inkább elterjedt az antro-

K. 3:E



pocén kifejezés a jelenlegi földtörténeti korszakunkra a holocén
helye<. Ez azt jelzi, hogy az emberi tevékenység jelent*s és globális
hatású a Föld ökoszisztémájára. A szovjet tudósok már az 1960-as
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Hevertünk hét országban szerteszéjjel,
Utak mentén, száraz patakmederben,
Omlásokban, elhagyott kőtörőkben.
Vad éleinkbe ütközött a nap,
Horzsoltuk az éjszaka bársonyát,
Véresre törtük vándor lábait,
Hevertünk külön-külön szerteszéjjel,
Egymásról alig tudtunk valamit,
És nem álmodtunk templomról soha.
De jött egy ember, törékeny, beteg,
A lelke égett, szíve dobogott,
Az az ember templomról álmodott.
Tudta, kövek hevernek szerteszéjjel
Tehetetlenül, haszontalanul,
Vadul, otrombán és formátlanul, –
Elindult a köveket megkeresni.
Omlásokban, elhagyott kőtörőkben,
Utak mentén, száraz patakmederben,
Barangolt hetedhétországon át,
Hol éleinkbe ütközött a nap,
Horzsoltuk az éjszaka bársonyát
S véresre törtük az ő lábait.
Az az ember keresett, s megtalált.
És azt mondta nekünk: Ti templom lesztek.
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években használták az antropocén jelz*t az emberi er*nek e
természetformáló hatása mia<.

Jézus tud arról, hogy a kövek is beszélnek, de mi vajon meg-
halljuk-e *ket?

Vajon nemazért nevezte-e el Simont Péternek, azaz k*sziklának,
hogy az evangélium hirdetése harmóniában legyen a kövek hang-
jával is?

Mennyei Édesatyám!Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és
megvan az ideje a kövek összerakásának.Kérlek,Uram, szórd szét
azokat a köveket, amelyeket én építe!em bálványként, amikhez
igazodni akarok, ami saját masszív istenképem! Kérlek, Uram,
rakd össze azokat a köveket, amelyekb"l összeköt" híd vagy boltív
lesz kapcsolataimban, életemben! Hadd ismerjük fel kegyelmedet
akár a kövek szétszórásában, akár azok összerakásában! Ámen.

KC1=4@- T:9=@

18 • TEREMTÉS HETE 2022

A talaj, élelmiszereink megtermelésének közege az élettelen
ásványok és élő szervezetek kölcsönhatásából alakul ki.
Tekintsük meg közösségben Gyulai Iván „talajügyi” videóinak
egyikét a YouTube-on! Például: Ember-és környezetkímélő

kertművelés 1, 2, 3.

Az ásványi kincsek is „kövek”, és bányászatuk következményei
mélyen beépülnek mindennapi életünkbe. Nézzük meg, milyen
eszközök (például mobiltelefonok, akkumulátorok stb.) vannak a
birtokunkban, és elhasználódásuk után hogyan tudunk
felelősebben gondoskodni anyagaik újrahasznosításáról!
Tájékozódjunk a Jane Goodall Intézet „Passzold vissza, tesó!”
elnevezésű, mobiltelefonokat újrahasznosító kampányáról!
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Ország Lili: Írás a falon

A �������� ������� O����� L��� háromszáz képet hagyott ránk. Fő
motívumai közé tartoznak a kövek és a betűk. Olaszországi tanulmány-
útja során Pompejiben is járt, és láthatta, hogy a pusztulás után nem
marad meg más, csak a kövek, és a kőre írt vagy köbe vésett írások. Az
ő megfogalmazásában: kövek és betűk maradnak csak meg, el-nem-
pusztíthatómementóként.Az írás a falon olyan,mintha lenne valaki, aki
arra vállalkozna, hogy megszólaltassa a kövek hangját, a kövek „kiál-
tását”. De ezek a hangok, kiáltások nem teljesen úgy artikulálódnak,
hogy mi emberek is értsük. Betűi nem igazi héber betűk, csak hason-
lítanak azokra, mintegy idézik a héber betűket, de csak éppen annyira,
hogy megállapítsuk a hasonlóságot, de elolvasni ne lehessen őket.
A kövek ugyanis nem emberi szavakkal kiáltanak. De kiáltanak, még-
pedig oly módon, ahogy Ábel vére kiáltott a földből. Isten meghallja a
kövek kiáltását, mely az emberi fájdalom, pusztulás és évezredeken át
mindmáig tartó erőszak ellen tiltakozik, s amelybemostmár az ukrajnai
lebombázott épületek kövei is bekapcsolódtak.
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SZÓLNAK-E HOZZÁNK
A NÖVÉNYEK?

A 36283-0/ I@503 /?>63>0,0@ 507095983-0., a bibliai gon-
dolkodásban egyszerre vannak hozzánk közel, s egyszerre esnek a
lehet* legtávolabb.A föld közvetít*munkájánakköszönhetjük létre-
jö<üket (még teremtésük sem direkt módon zajlik), az állatokkal
ellentétben nem részesülnek az isteni megelevenít* lélegzetben, a
nefesben. Árnyékot adnak, táplálnak bennünket, az anyagcsere-
folyamatokban részünkké válnak, ugyanakkor nem találunk
hozzájuk utat a nyelven keresztül, még kivételes esetekben sem.
Hogyan hallhatnánk hát meg hangjukat?

A növények kommunikációja jellemz*en nem zajos folyamat, a
fizikai és kémiai jelek sokasága közö<– jelenlegi ismereteink szerint
– nincs kitüntete< szerepe az akusztikus jelzéseknek. Az általuk
kibocsáto< vagy feler*síte< hangok más fajok számára bírhatnak
jelentéssel, de nehéz lenne ezt „szándékolt” hangadásként, a
növények által kezdeményeze<párbeszéd eszközeként dekódolni.Ha
friss szell* fújdogál, susognak a levelek, ha vihar tombol, zúgnak a
fák, ha aszály van, egyes fák furcsa, pa<ogó hangot bocsátanak ki, s
a t;z sziszegése-ropogása is összefügg az ég* fa állapotával. Mindez
az ember számára lehet kellemes vagy kellemetlen környezeti inger,
de nem vezet el magukhoz a növényekhez, nem segít hozzá a
növények jobbmegértéséhez.

A „növényvakság” valószín;leg evolúciós sajátosság; mivel a
növények általában nem jelentenek közvetlen veszélyforrást,
figyelmen kívül hagyjuk *ket – noha élénkzöld színükkel, sokszor

L. 3:E
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színpompás virágaikkal mindent megtesznek, hogy magukra
irányítsák érdekl*désünket. Hangjukat azonbanmamár akkor sem
halljuk, ha minden igyekezetünkkel hegyezzük a fülünket. (A do-
donai jósok még érte<ék a szent tölgy leveleinek susogását.) Vajon
valóbannembeszélnekhozzánk, vagy csak érzékszerveinknemelég
finomak, hogymeghalljuk *ket?

Meglehet, hogy a növényeknek nincs a miénkhez hasonló
bánatuk vagy örömük, de elvitathatatlanul részei annak a nagy
kommunikációs rendszernek, amelyet mi Isten jó teremtéseként
azonosítunk. Ha feladatunkként tekintünk ennek meg*rzésére,
figyelnünk kell annak minden apró rezdülését. Ez azonban csak
akkor lehetséges, ha nem csak saját hangunkat akarjuk mind-
untalan hallani.

El kell csendesednünk, hogymegpróbálhassukmegfejteni azokat
az üzeneteket, amelyeket teremtménytársaink állhatatosan
küldenek felénk, hogy megérthessük: létük Isten nekünk szóló,

Tanulni kell. A téli fákat.
Ahogyan talpig zúzmarásak.
Mozdíthatatlan függönyök.
Meg kell tanulni azt a sávot,
hol a kristály már füstölög,
és ködbe úszik át a fa,
akár a test emlékezetbe.
És a folyót a fák mögött,
vadkacsa néma szárnyait,
s a vakfehér, kék éjszakát,
amelyben csuklyás tárgyak állnak,
meg kell tanulni itt a fák
kimondhatatlan tetteit.
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nagyon is személyes, minket megszólító, folyamatosan megújuló
ajándéka.

Uram! Adj csendességet, hogy a magunk kelte!e zajok függönyét
félrehúzva meghalljuk, amit teremte! világod létez"i mondanak
nekünk és egymásnak. Add, hogy érzékeny lelki füllel figyeljünk
minden olyan üzenetre, amelyet táplálék, leveg" vagy szépség
formájában növényi teremtményeid által küldesz felénk. Addmeg
nekünk, hogy megtapasztaljuk a teremte! létez"k kapcsolódá-
sának sokszín#ségét, hogy minden él" közösségében, egymásra
hangolódva téged dicsérhessünk! Ámen.

SBM4@ K.3,:
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• Látogassunk meg egy közelünkben található erdőt, és
legyünk ott egy ideig teljes csendben. Eközben törekedjünk
meghallani, megérteni a nem emberi létezőket! Mit üzennek a
növények?

• Ajánlott olvasmányok, �lmek: Richard Powers: Égig érő

történet (Park Kiadó, Budapest, 2020); A ránk bízott kert.
Ökoköltészet. Világirodalmi antológia (Prae Kiadó, Budapest,
2021); Mesék a csodakertről. Az egyetlen Földért (Magvető
Kiadó, Budapest, 2019); Kiss the Ground c. Film; Amiről a fák

suttognak (Magyar ismeretterjesztő �lm, 2020)
• Kapcsolódjunk be egy teremtésvédelmi zarándoklatba,

imasétába, vagy szervezzünk egyet mi magunk.
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Yoshitomo Nara:

Miss Forest

A M��� F����� � �����
���������� eddigi legna-
gyobb szabadtéri szobra.
A keletkezéséről azt nyilat-
kozta, hogy ez a szobor
nem más, mint „Moriko”,
ami azt jelenti, az erdő
gyermeke. Nemrég kez-
dett olyan formákkal kísér-
letezni, melyek növények-
re hasonlítanak vagy egé-
szen karácsonyfát idéz-
nek. A földből, a talajból
induló alak az ég felé nő,
és kapcsolatba akar kerül-
ni az éggel.
A 2011-es Kelet-Japánt
sújtó nagy földrengés és cunami, valamint az azt követő fukusimai
atomkatasztrófa – mindössze 70 km-re északra történt Nara műter-
métől – mélyen érintette a művészt.
Az alvó erdőszellemként megjelenő Miss Forest gubancos és leveles
haja, a gombos orr és a csukott szemhéjak mind kézzel formázott japán
írásjelekkel vannak ellátva. Egyszerre szemlélődő és transzcendens alak
Moriko, aki arra hív minket is, hogy válasszuk a szemlélődést, hogy az
éggel kapcsolatba kerülve békére találjunk.
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BÁLÁM SZAMARA

N:,-C3 @C/=>>:5C5 09>N5 : SB035N7=@, némelyeket jó,másokat
rossz példaként. A legtöbbet életmódja, a teremtés rendjéhez való
igazodása, szorgalma, szelídsége vagy ereje okán példázatként vagy
int* jelként állítja az ember elé, hogy visszaigazodjon eredeti
rendeltetéséhez.

Bálám szamarát és az állatok beszél* képességét a gyermekeknek
szólómesék birodalmába szoktuk utalni. A 4Móz 22,22–34 rész els*
olvasatra valóban a rendkívülir*l – éjszakai látomásról, úton
megjelen* angyalról, a „vaksi” embert hordozó szamár látásáról –
szól, és mindezek túlmutatnak az ember objektív világán, tárgyi és
anyagi környezetén. Isten jelenlétére és akaratára hívják fel a próféta
figyelmét. Bálám híres ember, jós, „igéz*”, aki a pogány vallásból
lassan felébred, és felfigyel Isten hangjára, de magatartása ellent-
mondásos. Bizonytalankodik. Kísérti amoábi király felkérése, hogy
jó pénzért átkozza meg ellenségét, Izraelt, hogy gy*zelmet vegyen
rajta. Nemetmond, aztánmégis elindul, de Isten angyala útját állja.
A szamár érzi, látja a jelet, a magát látónak tartó ember nem.
Indulatában üti az állatot, de az csak „áll, mint Bálám szamara” –
ahogy a közmondás tartja. S*t, beszél. Milyen nyelven? Ahogyan az
édenkerti kígyó? Az üzenet nem azon fordul meg, ha ezen töpren-
günk vagy gúnyolódunk.

Ki i< a szamár? Inkább a gazdája, aki a busás jutalomvonzásában
eladná a lelkét is. Az állatok néhamegmentenek a haláltól, máskor
figyelmeztetnek a küldetésünkre. Bele is halhatunk, ha nem Isten
akaratát keressük.Veszélyes az út, ha embereknek akarunk tetszeni,
nem a Teremt*nek. De nehéz a prófétaság is: Isten hangját leg-
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„Isten azonban haragra gerjedt, amiért Bálám elment. Ezért
odaállt az Úr angyala az útra, hogy feltartóztassa. Ő a szamarán
ügetett, és vele volt két szolgája is. De a szamár meglátta az Úr
angyalát, ahogyan ott állt az úton kivont karddal a kezében,
ezért letért a szamár az útról, és a mezőre ment. Bálám ütni
kezdte a szamarat, hogy visszaterelje az útra. Azután odaállt
az Úr angyala a szőlők között egy mély útra, amelyet innen is,
onnan is fal szegélyezett. Amikor meglátta a szamár az Úr
angyalát, odalapult a kőfalhoz, és Bálám lábát is a falhoz
szorította. Ekkor újból megverte. Az Úr angyala továbbment,
és ismét megállt egy szoros helyen, ahol nem lehetett kitérni
sem jobbra, sem balra. Amikor meglátta a szamár az Úr
angyalát, lefeküdt Bálám alatt. Ekkor haragra gerjedt Bálám,
és ütni kezdte botjával a szamarat. De az Úr beszédre nyitotta
a szamár száját, és az így szólt Bálámhoz: Mit vétettem ellened,
hogy háromszor is megvertél engem? Bálám így felelt
a szamárnak: Mert csúfot űztél belőlem. Lenne csak kard
a kezemben, meg is ölnélek! A szamár ezt mondta Bálámnak:
A te szamarad vagyok, rajtam utazol régtől fogva mindmáig.
Szoktam-e ilyet tenni veled? Bálám azt felelte: Nem.
Ekkor az Úr megnyitotta Bálám szemét, aki meglátta az Úr
angyalát, amint ott áll az úton kivont karddal a kezében. Bálám
meghajolt, és arcra borult. Az Úr angyala ezt mondta neki: Miért
verted meg a szamaradat már háromszor? Azért jöttem, hogy
feltartóztassalak, mert ellenemre való ez az út. A szamár látott
engem, azért tért ki előlem háromszor is. Ha nem tért volna ki
előlem, téged meg is öltelek volna, azt pedig életben hagytam
volna. Bálám így felelt az Úr angyalának: Vétkeztem, mert nem
tudtam, hogy te állsz velem szemben az úton. De ha nem tetszik
neked, inkább visszatérek.”
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többször a harsogó tömeggel, a zajos diva<al, az ígérget* igéz*kkel és
jóslatokkal szemben kell meghallani, megérteni és továbbadni,
hirdetni.

Az emberben, ha magába száll, megszólal a lelkiismeret, a lélek
tuda<alan rétegeib*l valami vagy maga a Lélek szólal meg. Amikor
a bens*nkb*l kérdezünk, útmutatást kérünk, olyankor bármi és
bárki közvetítheti Isten hangját. Olyankor csodák történnek.

Ne átkozzuk Isten teremtményeit, inkábbfigyeljünk üzenetükre!
Isten áldást mond a teremte< világra. Áldást és nem átkot. Az
emberre is. Mert az áldás éltet.

Bocsásd meg, Urunk, hogy mi a teremtés koronáiként g"gösen
uralkodunk a nekünk kiszolgáltato! állatokon. Csak az józanít ki
és tesz alázatossá, ha félünk a nálunk er"sebbt"l. A betegségek
figyelmeztetnek, hogy a legkisebb, szemmel nem látható lények is
könnyen legy"zhetik, felforgathatják az életünket. Mennyi jelet
rejte!él el teremte! világodban! Kérünk, tégy látóvá minket!
Köszönjük, hogy mindig újra megszólítasz. Prédikál nekünk a
hangya a példájával, rámutat gyönyör# rendedre az állatok élete.
Imádkozunk küldetésünk teljesítéséért. Szeretnénk áldás lenni
gondvisel" kezedben. Ámen.

K:7@:- E@B507

Látogassunk el egy közeli menhelyre, segítsünk önkéntes
munkával az ott dolgozóknak és az állatoknak.
Tájékozódjunk a környezetünkben élő állatokról (madarak,
emlősök, rovarok…). Mindhárom csoportból legalább egy fajt
ismerjünk meg behatóbban, hogy felismerjük, ha találkozunk
vele, a hangjával, a nyomaival stb.! Szervezzünk – akár
rendszeres – David Attenborough �lmklubot.
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Palmesel

A M����������� M���-
����� M�������� őrzik
ezt a faragványt,mely egy
„Palmesel”, ahogyan né-
met nyelvterületen hívták.
A reformációig szokás
volt, hogy virágvasárnap,
azaz palmarum vasár-
napján körmenetet tartot-
tak a városokban, és a
kerekes járműnek köszön-
hetően a szamáron
lovagoló Jézus látványa
segítette a híveket a
nagyhét eseményeinek
felidézésében. A jármű
processzusa során böjti
egyházi énekeket énekel-
tek, a közeledő guruló szekérke elé pedig leteríthették ruháikat, ahogy
ez a Jeruzsálembe való bevonuláskor is történt. Jézus a Szent Városba
való bevonulása kellékeként választotta a szamarat – hogy ezzel
politikai programját is kifejezze, mely a béke radikális képviselete (Zak
9,9). Mindehhez a szamár – az alázat és a szerénység jelképeként –
megadja a megfelelő hangsúlyt, bár alakja ellentmondásos volt és
maradt a keresztény hagyományban. Ezt az ellentmondásosságot jól
illusztrálja Gilbert Chesterton verse a szamárról, melyből lássunk pár
sort:
„…Rikoltva, torz fejjel, fülem csúf szárnyként röpködött: ördög torzképe
lettem a négylábuak között. / Kit kivetett rongyként a föld, s egy ősi
akarat, gyötörj, gyalázz: néma vagyok, megőrzöm titkomat. / Ostobák!
Jutott nékem is egy nap, vad s drága nap: hangok lengtek fülem körül s
pálmák lábam alatt.”



A KICSINYEK HANGJA

„AAA:3:B G7=A:3 J8BI@ J0>IPPC3,C55: SB035>8>0/A03, és így
szólt: »Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert
elrejte<ed ezeket a bölcsek és okosak el*l, és feltártad a kicsi-
nyeknek. Igen, Atyám, így tetsze< neked«” (Lk 10,21).

Jézus szavai a kicsinyekr*l mélyen elgondolkoztatnak. Tehát a
kicsinyek azok, akik valamiképpen értik a lényeget, *k azok, akik
valóban birtokolják Isten üzenetét? Az üzenetet, a logoszt, az Igét?
Bizony így van: a kicsinyekben maga Jézus van jelen számunkra.
A kiszolgáltato<akért önként kiszolgáltato<ságot vállaló Fiú
azokban van jelen, akik legtöbbször nem önszántukból kerültek a
társadalom peremére. T*le magától tudjuk ezt: „Mondom nektek:
amikormegte<étek ezt egynek e legkisebb testvéreimközül, nekem
te<étek” (Mt 25,40).

Kik is ezek a figyelmünkre és szeretetünkre méltó kicsinyek,
legkisebbek?Egyrésztmindenkisgyermek (Mt 18,3),másrészt pedig
mindaz, aki sz;kölködik: éhes, szomjas, ruhátlan, vagy aki idegen,
beteg, raboskodik (Mt 25,35–36). Jézus tudatosan teszi minden kor
minden korú és helyzet; kiszolgáltato< emberének mintaképévé a
gyermekeket. Az evangéliumi „gyermek” nem a fiatal kora mia<
ártatlan, kedves, „anyuka szemefénye”, hanem a lenéze<, mell*zö<
ember, aki Krisztus tanítványaként igent mond az Atyának
rászorultságára. A kicsinység lényege mindkét esetben az eszköz-
telenség, a kiszolgáltato<ság, ugyanakkor a gyermeki nyito<ság,
bizalom, remény, jóindulat, der;, egyszer;ség is. Kicsiny körü-
lö<ünk mindaz, aki a létével, az állapotával kér. A tanítvánnyá le<
ember küldetése pedig az, hogy többi sorstársamellé álljon Krisztus
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szeretetével. Az * hangjukat kell ezért meghallanunk, t*lük kell
tanulnunk (Mt 18,3), ugyanakkor jó példát is kell adnunk nekik
(Mk 9,42, Mt 18,6). Az * szolgálatukra kell állnunk, ha Jézus
közelségét keressük. Milyen egyszer;, és sokszor milyen nagyon
nehéznek t;nik…

„Isten szívében kiváltságos helye van a szegényeknek,
olyannyira, hogy ő maga »szegénnyé lett« (2Kor 8,9).
Megváltásunk egész útját a szegények szegélyezik. Az üdvösség
egy alázatos leány »igenje« által jött el hozzánk egy nagy
birodalom szélén, egy félreeső kis faluban. Az Üdvözítő
istállóban született, állatok között, ahogyan ez a
legszegényebbek gyermekeivel történni szokott; egy pár gerlét
felajánlva mutatták be a templomban, azok áldozatával,
akik nem engedhették meg maguknak, hogy bárányt vegyenek
(vö. Lk 2,24; Lev 5,7); egy egyszerű munkás házában nőtt fel,
és két kezével kereste a kenyerét. Amikor hirdetni kezdte
az országot, kitaszítottak sokasága követte, s így vált láthatóvá,
amit ő maga mondott: »Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel
engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek« (Lk 4,18).
A fájdalomtól gyötörteknek, a szegénység által
nyomasztottaknak hirdette, hogy Isten a szíve közepében
hordozza őket: »Boldogok vagytok ti, szegények, mert tiétek
az Isten országa« (Lk 6,20), és így azonosult velük: »Éhes
voltam, és adtatok ennem«, tanítva ezzel, hogy az irántuk való
irgalmasság a mennyország kulcsa (vö. Mt 25,35köv.).”
„Kicsinyként, de Isten szeretetében erősként, mint Assisi Szent
Ferenc, mi, keresztények mind arra vagyunk hivatottak, hogy
vegyük gondjainkba a nép és a környező világ törékenységét.”
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Talán könnyebben sikerülne, ha felismernénk saját eredend*
kicsinységünket? Azt, hogy eszköztelenül szüle<ünk mi is, hogy
semmink sincs, amit nem kaptunk? Hogy amink van: er*, tudás,
eszköz, kapcsolat, lehet*ség, id* – az valójában mind csak szétosz-
tandó ajándék? Ha ezt megértjük, átérezzük, akkor kicsinyként
léphetünk a minket létükkel és állapotukkal megszólító kicsinyek
közé, mint egy közülük, mint egy azok közül, akiké a Mennyek
Országa.

Urunk Jézus!
Add nekünk a kisgyermek közvetlenségét,
és bátorságot az önként vállalt tanítványi Igen-hez!
Szabadíts fel el"ítéleteinkt"l,
emelj ki kishit#ségünkb"l és kifogásaink közül,
hogy meglássunk és meghalljunk téged a kicsinyekben,
az emberiség peremére szoríto!, lenéze! társainkban!
Te irányíts minket, te rendelkezz velünk,
hogy elvigyük szeretetedet a sz#kölköd"knek

és kiszolgáltato!aknak!
Add meg nekünk a kicsinyek bölcsességét és örömét!
Ámen.

Z>.3@B/- J=3C@

Kik azok a „kicsinyek” a környezetünkben, akiknek a hangját
meghallhatjuk? Van-e kisgyermek, árva, éhező, szomjazó,
ruhátlan, jövevény, beteg vagy raboskodó a közelünkben, akit
meghallgathatnánk? Akik mellé leülhetnénk, hogy
megoszthassák velünk történetüket? Milyen közös dolgot
végezhetnénk velük?
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Christopher Santer: Krisztus gyerekekkel

A ������� �������� J���� K�������� gyermekek társaságában ábrá-
zolja, de nem a hagyományos, megszokott módon. Jézus itt nem ül
mozdulatlan,merev tartásban, és a gyerekek semnem illedelmesen, sem
nem félszegen viselkednek, ahogy a korábbi ábrázolásokon, hanem
zabolátlan, felszabadult örömmel vetik bele magukat a játékba, melybe
Krisztus maga is örömmel száll be. Nevetéstől, örömtől kicsattanó,
harsány jókedv járja át az egész festményt, mely bevon bennünket is,
hogy Jézussal és a kicsinyekkel mi is önfeledt és boldog játékba
kezdjünk.
Christopher Santer Nyugat-Virginiából származik, és 1989-ben először
formatervezés és illusztráció szakon, majd képzőművészet mester-
szakon szerzett diplomát. Művei már 13 országba eljutottak. Jelenleg
Santer művészetet tanít a Providence Akadémián, Plymouth-ban.



ISTEN HANGJA

A /.@ J:F=BA:3, a település és „a természet” határán, a vihar el*l
behúzódva kikapcsoltam a számítógépet, leolto<am a lámpát,
félrete<em a telefont, még az okosórát is lecsatoltam. Most nincs
kommunikáció, nincs emberi értelmezés. A villámok adják a fényt,
és csak a szelet, az es*t, a mennydörgést hallani, meg azt, ahogy a
csipkebokor ágai meg-megsúrolják a faház oldalát. Különös
hangokat keltenek, olykor egy-egy pillanatra olyan,mintha emberi
beszéd lenne.Meg is lep*döm,mennyire hasonló tud lenni egy ilyen
mechanikus hang az értelmes szóhoz. Vagy fordítva: az emberi
beszéd milyen nagymértékben építkezik a fizika zörejeib*l?

Mózest is ameglep*dés vi<e a tüskebokorhoz.Akülönös t;z iránti
kíváncsisághajto<a.Apuszta kíváncsiság kés*bbmég sokmindenné
válhat: lehet bel*le pletyka, tudomány vagy istentapasztalat is.
A vízválasztó arrafelé húzódik, amir*l Lovasi András énekel egy
dalában: „akkor még jelentést / kuta<am jelenségben”. Mózes szá-
mára feltárul, hogy a bokor különös lángolása nem puszta jelenség,
hanem üzenet.

Nemcsak az emberi beszéd, de Isten szava is –mivel az emberhez
szól – egyszer;, felfogható elemekb*l építkezik. Hogy mégis üze-
ne<é lesz, az a szólításonmúlik. A héber ige, amelyet a Szentírás i<
ésmásu< is Isten beszédére használ, a kárá, ami egyaránt jelenti azt,
hogy „kiálto<”, „szólíto<” és „neveze<”. Isten tudja Mózes nevét, és
odakiáltja neki. Isten tudja ami nevünket is, és azonhív bennünket.
De nemcsak a nevünkön hív, hanem a Jelenlét felismerésére is:
„szent ez a hely, ahol állsz.” A teremtés Istenmia< o<hon: az ünnep
helye és a nyugalom háza.
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„Mózes pedig apósának, Jetrónak, Mádián papjának a juhait
legeltette. Egyszer, amikor behajtotta a nyájat a puszta
belsejébe, eljutott Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ekkor megjelent
neki az Úr angyala, tűz lángjában egy csipkebokor közepéből.
Látta ugyanis, hogy a csipkebokor lángol, de nem ég el.
Erre Mózes így szólt: »Odamegyek, megnézem ezt a különös
látványt, miért nem ég el a csipkebokor!« Amikor az Úr látta,
hogy odamegy megnézni, szólította őt Isten a csipkebokor
közepéből, és azt mondta: »Mózes, Mózes!« Ő azt felelte: »Itt
vagyok!« Az Úr ekkor így szólt: »Ne közelíts ide! Oldd le lábadról
sarudat, mert a hely, amelyen állsz, szent föld!« Azután azt
mondta: »Én vagyok atyáid Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene
és Jákob Istene.« Mózes erre eltakarta az arcát, mert nem mert
Istenre nézni.
Az Úr ezután azt mondta neki: »Láttam népem nyomorúságát
Egyiptomban, hallottam kiáltását a munkafelügyelők
kegyetlensége miatt, és ismerem szenvedését. Leszálltam tehát,
hogy megszabadítsam az egyiptomiak kezéből, és kivezessem
arról a földről egy jó és tágas földre, egy tejjel és mézzel folyó
földre, a kánaániak, a hetiták, az amoriták, a periziták, a hivviták
és a jebuziták lakóhelyére. Mert Izrael �ainak kiáltása felhatolt
hozzám, és láttam sanyargatásukat, amellyel az egyiptomiak
nyomorgatják őket. Most tehát jöjj, hadd küldjelek a fáraóhoz,
hogy kivezesd népemet, Izrael �ait Egyiptomból!« Mózes erre
azt felelte Istennek: »Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és
kivezessem Izrael �ait Egyiptomból?« Ő azt mondta neki: »Én
veled leszek! Ez legyen a jel számodra, hogy én küldtelek:
miután kivezetted népemet Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok
szolgálni Istennek!«”
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Anyugalom– csend is.Mózes csak annyit felel a történetben: „I<
vagyok” – aztán sokáig hallgat. A szólításra nemmindig szó a válasz.
Egy beszélgetésben az elnémulás beszédesebb lehet a feleletnél – Isten
is szoko< így tenni velünk. Hallgatása mélyebb, mint sok magya-
rázat. Sokáig el is tarthat megérteni. S az igazi válasz nem annyira
szavakból, hanem te<ekb*l áll: ahogyan Mózes némán leveszi
saruját. Mert a Föld, ahol áll, szent.

A vihar elvonult, visszakapcsolom a számítógépet, visszatérek az
emberi világ megszoko< szintjére, a modern kommunikációba.
A csipkebokor viszont velemmarad.A szóból csendbe kell némulni,
a csend pedig a megszólalásba torkollik. De mindke<*ben maga
Isten szólít. A Föld, a teremtmények kiáltása – kárá – mélyén o<
lobog Lelkének tüze, néven nevez, és válaszra hív.

Taníts minket szavad meghallására,
Teremt"nk és Megváltónk,
hogy megkülönböztessük és felfogjuk a Te szólításodat
teremtménytársaink kiáltásában,
meghalljuk, amikor néven hívsz,
és igaz te!ekkel valljuk meg üdvözít"Nevedet! Ámen.
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Ernst Fuchs: Mózes és az égő bokor

S�������� M����� �� �� ��� ������ ábrázoló festményt találunk,
noha a képzőművészet ezzel a témaválasztással a majdnem teljesen
lehetetlenre vállalkozik, hiszen egy olyan istenélményt akar képi módon
megragadni, mely egy belső, lelki történés. Ernst Fuchs képe azért is
�gyelemre méltó, mert erre a kimondhatatlanra és megfoghatatlanra
olyan eszközökkel utal, melyek talán a leginkább alkalmasak erre. A kép
olyan, mintha átlátszó fóliákat pakoltak volna egymásra, és ez az
áttetszőség utal igen érzékletesen arra, hogy itt a valóságnak több
rétegével állunk szemben. Nincs is már bokor, csak vöröses izzása utal
jelenlétére, és az áttetsző �gurák is arra �gyelmeztetnek, hogy ez a
jelenés ott is van, meg nem is –, ha nem hiszünk, eltűnik; ha hiszünk,
meglátjuk. De ez a csodálatosan megformált Isten-arc bátorít, hogy
merjük a szemlélődést és az elfogadást választani.
A neves osztrák művész 1957-ben belépett a Sion-hegyi Dormition
apátságba, ahol elkezdett dolgozni monumentális Utolsó vacsora című
művén, majd a Mózes és az égő csipkebokor készítésének szentelte
magát, így ezt a művet valóban a szemlélődő élet hívta életre.
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Teremtsünk alkalmat a csendre a szabad ég alatt.
A helyszín lehet egy templomudvar, egy nagy park, de még jobb
egy erdei tisztás, egy hegyoldal vagy egyéb természeti
környezet, ahol teljesen csend van. A telekommunikációs
eszközöket kapcsoljuk ki, vagy ne is vigyük magunkkal, hogy ne
zavarják meg a �gyelmünket. Vigyünk Bibliát, továbbá
jegyzetfüzetet gondolataink feljegyzéséhez. Miképpen szól
hozzánk? Mit üzen számunkra?
Teremtsünk alkalmat az Istenre �gyelő teljes csendre heti és
havi rendszerességgel!
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K
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FELDOLGOZÁST SEGÍT!
ÖTLETEK ÉS FELADATOK

1. Egek hangja
M03P?3//. : @B:A:1A:, olvassuk el Dávid imáját,majd üljünk le,
és id*t adva magunknak figyeljük az eget (minimum 20 percig).
Végül – ha van lehet*ségünk – jegyezzük fel magunknak, mire
csodálkoztunk rá.

Menjünk ki a szabadba, figyeljük meg az eget, és próbáljuk
megfesteni, amit látunk. Hogyan sikerül? Lesz-e olyan tökéletes,
mint az eredeti? Beszélgessünk arról, mire képes az Isten, és mire
lehet képes az ember…

K.@0AA0/30/: Rajzoljunk felh*ket, vágjuk ki,
majd rajzoljunk rá egyszer; arcokat. Minden
gyerek kapjon egy felh*t. Beszéljünk a víz
körforgásáról vagy mutassuk meg ezt a rövid
filmet: h<ps://youtu.be/5zWEDmXHjhM Majd
kérdezzük meg a gyerekeket, mi okuk lehet a
felh*knek az örömre, szomorúságra? Mit
láthatnak onnan fentr*l? Megbeszélés után
mutassunk rá az Istenre, aki mindezt a csodát
megalko<a…

N:,-CAA:/3:/: Készítsünk felh* alakú szófel-
h*ket a résztvev*kkel (pl. a wordart.com segítsé-
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gével), alkossuk meg a mi egünket. Mi mindenre csodálkoztunk rá
az elmúlt id*ben, ami Isten nagyságáról beszélt nekünk?

Szervezzünk éjszakai túrát, próbáljuk meg megkeresni a
csillagképeket. Majd olvassuk fel a napkeleti bölcsek történetét
(Mt 2,1–10). Figyeljünk az elveszíte<, majdmegtalált nyomra,mely
az írástudók bölcsességével válik értelmezhet*vé. A csillag önma-
gában is világít, de Jézushoz csak az igével együ< vezet…Végül adjuk
kézbe Dávid imádságát: Zsoltár 8,2–5.

2. Vizek üzenete
K.4@./30/: Töltsünk egy flakonba vagy szörpös üvegbe (0,75 l-es is
jó) vizet kb. a feléig, majd egy-két csepp kék ételfestéket. Tegyünk
bele kevés homokot is. Tegyünk bele néhány kagylóhéjat vagy
kéznél lev* kisebb vízi állatfigurát. Az üveget elfektetve lehet hullá-
moztatni és hallgatni a hangját.

Hívjuk játékba a jelenlev*ket. Székeken ülve próbálgassuk
dobogással utánozni a szemerkél* es*t, a zuhogó es*t, a szakadó es*t,
a zivatart, a csendesed* es*t stb. Beszélgessünk: Mit csinálunk, ha
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szabadtéren vagyunk, és szemerkél az es*? Mit csinálunk, ha sza-
badtéren vagyunk, és zuhog az es*? Stb. Mit csinálunk, ha például
o<hon vagyunk, és esik az es*? Talán észre sem vesszük. Mit
csinálunk, ha o<hon vagyunk, és szakad az es*? (Megfontoljuk,mit
tegyünk…áramtalanítás, elinduljunk-e bárhova, hogyan induljunk
stb.) Mikor tekintünk áldásként az es*re?

Olvassuk fel azt a történetet, amikor Jézus lecsendesíti a tengert
(Mk 4,35–41) úgy, hogy a jelenlev*k közben megjelenítik a tenger
hangját.

N8BB?/ 90, : /6205/0BS /8E0/05: h<ps://issuu.com/arterm/
docs/teremteshete_2022_vizek-meditacio.pptx

Melyik érint meg bennünket? Válasszunk ki
egyet, id*zzünk el fele<e. Gondoljuk végig, miért
érinte< meg, mit üzen számunkra Isten ezen a
képen keresztül?

3. Kövek hangja
H: 2:3 >0F05S@8,?3/, rendezzünk ásványkiállítást vezetéssel.
Melyik honnan származik, milyen története, milyen üzenete van?

„Mert egy nap megkérdezik majd gyermekeitek: Mit jelentenek
nektek ezek akövek?” – olvassuk Józsué könyvében (vö. Józs 4,6b–7),
amikor emlékköveket gy;jtenek. Gy;jtsünk mi is köveket, és írjuk
rá vagy fehér akrilfestékkel alapozo<, laposabb kavicsokra rajzol-
hatjuk is, mi miért vagyunk hálásak Istennek, amir*l nem
szeretnénkmegfeledkezni.

G-MP5@?3/ /:2.4@C/:5, majd decoupage tech-
nika segítségével ragasszunk rájuk különböz*
mintákat. (I< megtalálható a technika: h<ps://
youtu.be/j0ZkbTXAuUw) Vagy fessünk kavicso-
kat kedvünk szerint. (Példa a kavicsfestésre:
h<ps://youtu.be/DkL0S-B7OCM) Majd a mintás



40 • TEREMTÉS HETE 2022

kavicsok segítségével meséljünk el történeteket.
Képpel lefelé fordítva keverjük össze a kavicsokat,
majd a résztvev*k alkossanak egy történetet
egyesével fordítva fel a kavicsokon lev* képeket.
Érdemes címet – ezzel témát – adni a történe-
teknek, és úgy kezdeni a játékot. Mir*l mesélnek
a kövek? Kavicsokra írjuk fel el*zetesen a következ* igehelyeket:
1Móz 28,22 / Ter 28,22; Zsolt 118,22; Dán 2,31–45; Mk 16,44.

SBN31:7:A /8@BN58@0 .J.@0//0>. Készítsünk egy színdarabot az
ifisekkel Ha a kövek beszélnének… címmel. Keressünk ki szentírási
részeket, majd a történetben szerepl* – vagy oda képzelt – kövek
nevében egyes szám els* személyben fogalmazzukmeg,mit láto< és
mit élt át ez a k*. (Lehet egy kavics a betlehemi istállóból, amelyik
lá<a Jézus születését. Lehet egy kavics, amit a Betlehembe nyargaló
lovak tapostak, amikor a kis Jézust keresték, akit korábban már
láto< elmenni a szüleivel. Lehet az a k*, amelyre Jézus leült a hegyi
beszéd elmondása után. Lehet a halálakor meghasadó szikla vagy a
feltámadása után elhengeríte< k*, melyen az angyal ült stb. Remek
szórakozás a darab születése és el*adása is.

4. Szólnak-e hozzánk a növények?
T0,-?3/ /. 38F=3- ,-?96>4@65 :B asztalra, és kérdezzükmeg a
jelenlev*ket, hogy milyen élmények jutnak eszükbe a gyümöl-
csökr*l.Meséljenek ezekr*l. Vélhet*en egyik történetben sem szólal
meg a gyümölcs. Ezután próbáljuk megszólaltatni a gyümölcsöt: el
tudjuk-e képzelni, hogy bizonyos helyzetekbenmit ismondanának?

A. Szerinted mit mondana, ha…? Pl. Mit mondana ez az alma, ha
valaki ki akarná vágni azt az egészséges fát, amelyiken terme<,mert
megunta a látványát?Mitmondana ez az alma, ha valaki a használt
süt*olajtól rendszeresen úgy akarna megszabadulni, hogy a fa
törzsére locsolná azt? Mit mondana ez az alma, ha tudná, hogy sü-
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temény lesz bel*le?Mitmondana ez az alma, ha tudná, hogy valaki
megveszi a piacon, hazaviszi, de mégsem eszi meg, ezért a kukában
végzi majd? Stb.

B. Mit mesélhetne ez a gyümölcs az életér*l? Kivel találkozo<, mi
mindent láto<, mi mindent élhete<meg?
Dolgozzuk fel a Szóló sz"l", mosolygó alma, cseng"
barack cím; népmesét. (Megtalálható i< is: h<ps:
//youtu.be/DZUkq6GtLBM) El is játszhatjuk.

Figyeljük meg gyümölcsök kommunikációját.
Ki érte<e és ki nem érte<e a történetben a
gyümölcsöket?

„N6283-2:/@=,T P=58/. Rajzoljunk egy egyszer; házat egy
csomagolópapír közepére (szigorúan növények nélkül). Hiányzik-e
valami a rajzról? Érdekes lesz, kinek mi jut eszébe. (A házat
szépítenék? Emberek hiányoznak? Gondol valaki a növényekre?
Megjelenik-e valahogyan Isten?) Ezt követ*en kérjük meg a
résztvev*ket, hogynépesítsék be színes növényekkel a rendelkezésre
álló teret. Beszélgessünk: Mi a kedvenc növényük? Tudják-e, hogy
miért? Mit jelent számukra az a növény? (Táplálék? Szépség?
Élmény?) Mivel ajándékozhat meg Isten a növényeken keresztül?

5. Bálám szamara
AB =>>:5C/ 3-0>283 A0@B8>3. /.2850>0@
képesség.Az állatok nyelvén tudó juhász cím;nép-
mesében is azt látjuk, hogy ez a tudás nem az
ember sajátja, és csak csodával határos módon
lehet rá szert tenni, aki viszont képes erre, az
félte< kincsként *rzi ezt a tudást. A mesét elol-
vasva vagy eljátszva lehet beszélgetni arról, hogy vannak-e például
házi kedvenceink. (Amesemegtalálható i<: h<ps://www.nepmese.
hu/mesetar/mesek/az-allatok-nyelven-tudo-juhasz) Mi mindent ér-
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tünk a kommunikációjukból? Szoko<-e örülni a cica, a kutya, a
tekn*s stb., ha meglát bennünket? Hogyan jelzi, ha éhes, szomjas
vagy tör*dést igényel? Mit jelent számunkra a kis házi kedvenc?
(Örömöt is sokat kapnak t*lük a gyerekek, de sokan a veszteség-
élményt is házi kedvencük elvesztése alkalmával élik át el*ször
intenzíven.) Mi mindent tanulhatunk kis kedvenceinken
keresztül?

H:2:3>0F05S@8,90@8538B3., akkor aBarbie,
a sziget hercegn"je cím;mesét nézzük meg. (I< is
megtalálható: h<ps://mesekincstar.tv/barbie-a-
sziget-hercegnoje-online-mese/) Nagyobbakkal
vagy id*sebbekkel a klasszikus Tarzan film is jó
választás lehet. Akár a mesét, akár a filmet

nézzük, a következ* kérdések segíthetik a feldolgozást: Hogyan
találkozo< a f*szerepl* az *t körülvev* állatvilággal? Milyen
kapcsolat alakult ki a f*szerepl* és az állatok közö<? Mi mindent
tanulhato< a f*szerepl* az állatokon keresztül, milyen értékek
jelentekmeg a történetben?

A ,-070/0/ =>5:>=A:3 @BN20@03 P=5@@B=/ a su<ogó postás cím;
játékot. Egy valaki elsu<og egy mondatot, amit meghatározo<
sorrendben kell továbbadni, pontosabban egyszer elsu<ogni és
elju<atni valakinek. El*fordul, hogy a sok su<ogás közben nem is
az eredeti, hanem valamilyen eltorzult üzenet érkezik meg. Nagy
nevetések törnek ki, amikor a játék végén elhangzik a célba ért
üzenet után az eredeti üzenet. Beszélgessünk arról, mi nehezíti az
üzenet célba érését, és mit tehetünk azért, hogy az eredeti üzenet
érjen célba. Próbáljuk is ki a javaslatokat.

6. Akicsinyek hangja
K.@0AA0/30/: El*készületként készítsünk színes kartonpapírból
kereszt alakú sablon segítségével egy dobozt. (Forrás: h<ps://
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hu.pinterest.com/pin/18436679705201105/) Az
egyes négyzetekbe írjuk a következ* szavakat:
gyermeki nyito<ság, bizalom, remény, jóindulat,
der;, egyszer;ség.Majd ragasszuk össze a dobozt,
és tegyünk egy masnit a tetejére, mintha ajándék
lenne benne.

Amikor megérkeznek a részvev*k, vegyük el* a dobozt, és hadd
találgassanak,mi lehet benne. Áruljuk el, hogy ajándék van benne,
majd bontsuk ki a dobozt (lehet, hogy vágni kell). Messzir*l úgy
t;nikmajd, hogy nincs benne semmi…Nyissuk ki, hogy látszódjon
a kereszt alakja. Ki jut err*l eszünkbe?Nyilván Jézus, * a legnagyobb
ajándékunk…de nézzük meg közelebbr*l is a keresztet. Olvassuk el
a feliratokat: Ezek is ajándékok? Igen! Hatalmas ajándékok! Ki
rendelkezhet ezekkel? Találgassanak…Ez bizony a kicsinyek sajátja.

N:,-CAA:/3:/: Jézus úgy beszél a gyermekekr*l, mint akik a
kiszolgáltato<ság mintaképei. Ma a gyermekekr*l nem feltétlenül
ez jut eszünkbe. Ha mai nyelvre fordítanád Jézus mondanivalóját,
kivel vagy kikkel helye<esítenéd a gyermeket, ha a kiszolgáltato<
helyzetben lev*példáját szeretnédmegnevezni? (I< folytathatóA-val
vagy B-vel is a foglalkozás.)

A. K8@BN5@?3/ E>:/=5C5U Rajzoljunk egy gyermeksablont a
közepébe, és írjuk bele az összegy;jtö< példákat, kiket látunk
kicsinyként. Milyen lehet*ségeid vannak a segítségnyújtásra, ha
kiszolgáltato< helyzetben lev* személyekkel találkozol? Mit üzen-
nek?Mire lehet szükségük?

Majd sugár irányban írjuk az alak köré azokat a szavakat,melyek
az odafordulás cselekedetei lehetnek.

B. Í7PI/ J0> 0B0/05 :B ?70@ /=75-=/7:. Majd keverjük össze a
kártyákat, és húzzon mindenki magának egyet. A kártya alapján
mutatkozzon be mindenki néhány mondatban. Beszéljük meg,
milyen érzés volt más szerepébe bújni. Szívesen választo< volna
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másik kártyát, ha tehe<e volna? Beszéljük meg, hogy nem mi
választjukmeg, honnan indulunk,milyen lehet*ségeink adódnak…

7. Isten hangja
GC31C>1 28,.,, az ismer*seid közül ki kölcsönözhetné Istennek a
hangját, kinek a hangján szólna legszebben Isten üzenete?

F0/50@@?3/ 0,- /.@0AA /67A03 B6>1, narancssárga és piros
textildarabokat a földre (vagy kisebb lángnyelv alakú piros és sárga
kartonokat), és helyezzünk rájuk gyertyákat. Gyújtsuk meg a gyer-
tyákat, figyeljük a gyertya lángját. Majd olvassuk fel a Szentírásból:
„O< megjelent neki az Úr angyala t;z lángjában egy csipkebokor
közepéb*l. Lá<a ugyanis, hogy a csipkebokor t;zben ég, demégsem
ég el a csipkebokor” (2Móz 3,2). Vagy: „I< megjelent neki az Úr
angyala a t;z lángjában, egy ég* csipkebokorban. Mikor odanéze<,
lá<a, hogy a bokor ég, de nem ég el” (Kiv 3,2). Beszéljük meg, mi
minden különös a történetben: érdekes az ég* csipkebokor is, ami
nem ég el, de ezt kémiai kísérle<el talánma is meg lehet valósítani,
amimégkülönlegesebb, hogymegjelenik azÚr angyala.Az Isten lép
kapcsolatba az emberrel. Nem szemt*l szemben, hanema lángmögé
bújva…Fújjuk el a gyertyákat. Osszuk szét a résztvev*kközö< a piros
és sárga textileket vagy a lángnyelvsablonokat. Mi történikmost? –
merülhet fel sokakban a kérdés? Mózesnek is át kelle< gondolnia
mindezt. Id*re volt hozzá szüksége, hogymegértse,milyen feladatot
is kapo<, de annyit rögtön megérte<, hogy az Istennel való
találkozás mia< szent ez a hely, ahol áll. A kioszto< textilek, illetve
sablonok emlékeztet*k lehetnek, hogy Isten megszólíto<, és
szolgálatra indíto< mindannyiunkat. A csipkebokor tüze ugyan
kialudt, de Mózes szívében fellobbant a láng, mely egy egészen új
útra helyezte lábait.

Ö@@B0=>>N5C55::
Z@G7.VM035@O7@C>-:
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HALLD MEG
ATEREMTMÉNYEK HANGJÁT!

E! "! #$"%&'()*"++",-', hogy állomásait végigjárva imád-
kozó lélekkel a teremtményekhangjárafigyelj. Fürkészd,mivel
szólítanak most meg, amikor id.t szánsz arra, hogy nyito/
füllel és szívvel járod végig ennek az imaösvénynek a hét állo-
mását. Kívánjuk, hogy halldmeg a teremtmények hangját!

1. Bevezet. állomás: Isten hangja
Nyomtassuk ki az alábbi szöveget, és helyezzük el egy jól látható helyre!

I@503, aki minden teremtmény teremt*je, maga is szavával lép e
világba. A teremtés is úgy kezd*dik, hogy Isten azt mondja: legyen!
Szavával teremt a teremtés hajnalán, és szavával teremti a te
lehet*ségeidet is, szavával szólít téged is a teremtmények hangját
felhasználva. Meghallod a hangját?

Taníts minket szavad meghallására,
Teremt"nk és Megváltónk,
hogy megkülönböztessük és felfogjuk a Te szólításodat
teremtménytársaink kiáltásában,
meghalljuk, amikor néven hívsz,
és igaz te!ekkel valljuk meg üdvözít"Nevedet! Ámen.

Nobilis Márió imája
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2. állomás: Egek hangja
Kültéri állomás esetén: nyomtassuk ki a feladatot és az imát.
Beltéri állomás esetén: helyezzünk papírokat, festéket, ecseteket egy
asztalra, nyomtassuk ki a feladatot és az imát!

SB:A:1587. =>>C9=@ 0@0583: Keress magadnak egy kényelmes
helyet, és figyeld az eget.Milyennek látod? Látsz felh*ket?Mit ábrá-
zolnak? Hogyan mozognak? Mit mesélnek a te életedr*l, kérdé-
seidr*l?
B0>587. =>>C9=@ 0@0583: Fess egy képet az égr*l!

Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az
égen is megmuta!ad fenségedet! Gyermekek és csecsem"k szája
által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd
az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását,
a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél,micsoda a halandó
– mondom –, hogy tör"dsz vele, és az emberfia, hogy gondod
van rá?

Zsoltár 8,2–5

3. állomás: Vizek üzenete

SB:A:1587. =>>C9=@ 0@0583, ha sikerül vízpart közelében lenni:
Figyeldmeg a vízmozgását, látod az élet jeleit?Gondolj bele,mennyi
mindent táplál,mennyimindenr*l gondoskodik a víz!Mi az az éltet*
er* a te életedben, ami mozgat?

Ha van rá lehet"séged, állíts fel egy játékvízimalmot. Játssz egy
kicsit! Figyeld meg a víz mozdító erejét, ahogyan a vízimalmot
hajtja. Mi az az éltet* er* az életedben, ami tégedmozgat?
B0>587. =>>C9=@ 0@0583:Helyezzünk egy pohár vizet az asztalra és
mellé lefordítva egy képet. Mit jelent számodra egy pohár víz?
Emlékszel, mikor ese< nagyon jól, hogy iha<ál egy pohár vizet?
Kérlek, fordítsdmeg az asztalon lev* papírt, amelynekhátoldala egy



SZENT EZA HELY, AHOLÁLLSZ • 47

képet rejt. I< is egy pohár vizet látsz, amelymégismás irányba tereli
a gondolatot.

Teremt" Istenünk, aki szerete!el és gondossággal formáltad az
egész világot, és benne szerete!el és gondossággal formáltál meg
minket is, add, hogy ajándékba kapo! életünket úgy éljük,
ahogyan azt Te szántad nekünk. Engedd látnunk, hogy csodálatos
világodban minden élet- és létforma összekapcsolódik a mi
életünkkel és életformánkkal is. Nyisd meg fülünket, hogy
halljunk, és tanuljunk teremtménytársainktól: a földet megújító
földigilisztáktól állhatatosságot; a folyó partjára települ" fáktól
bölcsességet; h#s, éltet" vizeidt"l a remény örömét. Kegyelmed
vezessen bennünket vissza a Te igazi forrásodhoz, hogy ne szom-
jazzunk semmi másra, mint áldást jelent", teremt" szavadra.
Mert Te tudod, Uram, hogyminden, amit alko!ál, igen jó! Ámen.

Koltai Zsuzsa imája
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4. állomás: Kövek hangja

K070@@?3/ 38F=3- /:2.4@C5, és alkoholos filctollal írjunk fel
igehelyeket rájuk. Javaslat: Préd 3,5a; 1Móz 28,11b / Ter 28,11b; Ézs 9,9a
/ Iz 9,9a; Józs 4,6a; Jób 6,12; Lk 19,40; Jób 28,9. Ezeket helyezzük a
kinyomtato! feladat és ima mellé.

Válassz egy kavicsot,majd keresd ki a Szentírásból a kavicson lév*
igehelyet!Mit ju<at eszedbe a saját életedb*l ez az ige?Mit üzenmost
számodra ez a kavics? (Ha ez most nem szólít meg, válassz nyugod-
tanmásik kavicsot.)

Mennyei Édesatyám!Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és
megvan az ideje a kövek összerakásának.Kérlek,Uram, szórd szét
azokat a köveket, amelyeket én építe!em bálványként, amihez
igazodni akarok, ami saját masszív istenképem! Kérlek, Uram,
rakd össze azokat a köveket, amelyekb"l összeköt" híd vagy boltív
lesz kapcsolataimban, életemben! Hadd ismerjük fel kegyelmedet
akár a kövek szétszórásában, akár azok összerakásában! Ámen.

Kodácsy Tamás imája

5. állomás: Szólnak-e hozzánk a növények?

SB:A:1587. =>>C9=@ 0@0583: Jelöljünk ki egy kis területet. Számold
meg, hány növényt ismersz fel a kijelölt területen! Mit gondolsz,
mennyire ismered a növényvilágot?Mit üzen ez számodra?
B0>587. =>>C9=@ 0@0583: Helyezzünk el virágokat, gyümölcsöket,
zöldségeket egy asztalon. Ha az asztalon látható virágokat, gyümöl-
csöket, zöldségeket i<, az asztalon látjuk, teljesen természetesnek
t;nik a jelenlétük. Ha mindez egy oltárra kerül, már a hálaadás jut
eszünkbe. Kérlek, gondolj bele, tudnál-e létezni növények nélkül?
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Uram! Adj csendességet, hogy a magunk kelte!e zajok függönyét
félrehúzva meghalljuk, amit teremte! világod létez"i mondanak
nekünk és egymásnak. Add, hogy érzékeny lelki füllel figyeljünk
minden olyan üzenetre, amelyet táplálék, leveg" vagy szépség
formájában növényi teremtményeid által küldesz felénk. Addmeg
nekünk, hogy megtapasztaljuk a teremte! létez"k kapcsolódá-
sának sokszín#ségét, hogy minden él" közösségében egymásra
hangolódva téged dicsérhessünk! Ámen.

Sz#cs Kinga imája
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6. állomás: Bálám szamara

SB:A:1587. =>>C9=@ 0@0583: Figyeld meg (akár a következ*
állomásig sétálva), hány állat hallatja hangját körülö<ed. Ne csak a
madarak csiripelésére figyelj, vedd észre az egészen apró állatokat is.
Hajlamosak vagyunk a körülö<ünk lév*k közül is a nagyhangúakra
figyelni, de biztos, hogy *k hordozzák számunkra Isten különleges
üzenetét?

B0>587. =>>C9=@ 0@0583:Melyik a leghangosabb állat azok közül,
amelyekkel találkoztál? Milyennek látod ezt az állatot? Jegyezd fel
magadnak! Melyik a legcsendesebb állat azok közül, amelyekkel
találkoztál? Milyennek látod ezt az állatot? Ha egymás melle<
állnának, szinte biztos, hogy a felt;n*bb jelenségre figyelnél.
Hajlamosak vagyunk a körülö<ünk lév*k közül is a felt;n*bb
személyekre figyelni, de biztos, hogy *khordozzák számunkra Isten
különleges üzenetét?

Bocsásd meg Urunk, hogy a teremtés koronáiként g"gösen ural-
kodunk a nekünk kiszolgáltato! állatokon. Csak az józanít ki és
tesz alázatossá, ha félünk a nálunk er"sebbt"l. A betegségek
figyelmeztetnek, hogy a legkisebb, szemmel nem látható lények is
könnyen legy"zhetik, felforgathatják az életünket. Mennyi jelet
rejte!él el teremte! világodban! Kérünk, tégy látóvá minket!
Köszönjük, hogy mindig újra megszólítasz. Prédikál nekünk a
hangya a példájával, rámutat gyönyör# rendedre az állatok élete.
Imádkozunk küldetésünk teljesítéséért. Szeretnénk áldás lenni
gondvisel" kezedben. Ámen.

Karsay Eszter imája
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7. állomás: A kicsinyek hangja

AB I5C>@G =>>C9=@ ?B030585 F0>-0BB?/ $%&'()*$+, vagy ké-
szítsük el tekercs formában, szalaggal átkötve.

Te is tudod, hogy nagy lehet*séget kaptál, követe lehetsz annak
az Istennek, aki szerete<el fordul válogatás nélkül minden ember
felé. Kikkel vanmost dolgod? Kit ad Isten az utadba, akinek rád van
szüksége? Járj nyito< szemmel és nyito< füllel, hogy észrevedd azt,
aki rád vár, akinek te közvetíthetsz valamit Isten szeretetéb*l!

Urunk Jézus!
Add nekünk a kisgyermek közvetlenségét,
és bátorságot az önként vállalt tanítványi Igen-hez!
Szabadíts fel el"ítéleteinkt"l,
emelj ki kishit#ségünkb"l és kifogásaink közül,
hogy meglássunk és meghalljunk téged a kicsinyekben,
az emberiség peremére szoríto!, lenéze! társainkban!
Te irányíts minket, te rendelkezz velünk,
hogy elvigyük szeretetedet a sz#kölköd"knek

és kiszolgáltato!aknak!
Add meg nekünk a kicsinyek bölcsességét és örömét!
Ámen.

Zlinszky János imája

Z=7G .9:
Az imaösvény végére értél, reméljük, szent földön jártál, ahol
találkozni tudtál Istennel, és a neked szóló üzene!el indulhatsz
tovább. Fogalmazd meg, mi mindent hallo!ál meg ezen az úton,
írd le saját záróimádat: mit köszönsz meg Istennek, mit kaptál és
mivel indulhatsz tovább?

Az Úr legyen veled!

Ö@@B0=>>N5C55:: Z@G7.VM035@O7@C>-:



52 • TEREMTÉS HETE 2022

Lui
sel
laP
lan
eta
Leo
ni,
Pix
ab
ay



SZENT EZA HELY, AHOLÁLLSZ • 53

TERMÉSZETHIÁNY-BETEGSÉG
VAGY

TERMÉSZET-HIÁNYBETEGSÉG?

„A talaj és a növények tapintása, a velük való foglalatoskodás, a
föld szaga, a növények illata és megnyugtató színeik enyhítik a
feszültséget, lelket öntenek az emberbe.”

Jane Goodall

A 50798@B05 9=@5 8@ 9=@5 P0>035 az egyes történelmi korsza-
kokban, kultúrákban, de mindig is szükséges volt az emberiség
számára. Tevékenységeink és szükségleteink a természet által
nyújto< ún. ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. A ter-
mészeti rendszerek állapotromlása az ökoszisztéma-szolgáltatásokat
is kedvez*tlenül befolyásolja, közvetlenül és közvetve is er*teljesen
hat életmin*ségünkre és egészségünkre. Tudjuk, hogy például a
biológiai sokféleség csökkenése befolyásolja az élelmiszerbizton-
ságot; a természetes él*helyek megzavarása, az egyre kiterjedtebb
mérték; beavatkozás növeli az újabb kórokozók megjelenésének,
továbbá a járványok kialakulásának a kockázatát; a klímaváltozás
egyre több inváziós fajt is hoz; az egyre gyakoribbá váló h*hullámok
pedig növelik a halálozási rátát.

Kevesebbet beszélünk azonban arról, hogy a természet nem
csupán anyagi értelemben alapja az ember jóllétének, hiszen a
természetben szerze< élmények hozzájárulnak fizikai és mentális
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egészségünk meg*rzéséhez, hiányukban pedig jóllétünk csökken-
het, fizikai és lelki állóképességünk egyaránt romolhat. Felismerve
ennek jelent*ségét, az utóbbi id*ben a pszichológusok is vizsgálják
a természethez való kapcsolódásunkat, a természetben szerze<
élmények jelent*ségét, ezek hiányának következményeit, és ezáltal
születe< meg a természethiány-betegség fogalma is. Richard Louv
2005-ben írta le el*ször a természe<*l való elidegenedést mint
jelenséget a gyermekek körében, és felhívja a figyelmet arra, hogy
ne feledkezzünk meg lényünk természeti oldaláról. Betegségeink
jelent*s részét civilizációs ártalomnak tartja. A cukorbetegség, az
elhízás, a krónikus stressz, a figyelemzavar, a fáradékonyság mind-
mind a természet hiányával magyarázható.

Számos oka van, hogymiért távolodtunk el a természe<*l, miért
nem jutunk ki többet a szabadba. A rohanó, felgyorsult életmód
sokszor nem is teszi lehet*vé, hogy a családok rendszeresen kirán-
duljanak, játsszanak a természetben, a városi lakosság számára
pedig egyre nehezebben elérhet* a valódi zöldterület, ahol mindezt
megtehetné. Az oktatás és a munkahelyek nagyobb része beltérhez
kötö<, a felgyorsult életmódmia< kevés a szabadid*nk, a technoló-
giai újítások gyakran csábítják a négy fal közé a feln*<eket és a
gyerekeket egyaránt. Emberek tömegei számára a szabadid* kis
hányadában és városias környezetben megélt természetélmények
jelentik a leggyakoribb kapcsolódási pontot a természethez.

A természethez való viszonyulásunkat, a természet jelent*-
ségének megítélését alapvet*en meghatározzák a gyermekkorban
szerze< o<honi és iskolai élmények.A tapasztalat azonban sajnos azt
mutatja, hogy a gyermekek többsége a családban sem részesül
elegend* élményben, de az iskolarendszer sembiztosítja számára azt
a biztos alapot, amely egy természetvéd*, természetszeret* a<it;d
kialakításához szükséges lenne. Azon túl, hogy kevés id*t töltenek
a természetben, maga a tanulási folyamat is nélkülözi a termé-
szethez történ* közvetlen kapcsolódást: a tananyagot legtöbbször a
személyes tapasztalatszerzést mell*zve, az összefüggések megértése
nélkül kell elsajátítani, amely során a természet szépségére való
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rácsodálkozás és az érzelmi köt*dés kialakulása helye< gépies
reprodukció történik. Noha már régen tudjuk, hogy a leghaté-
konyabb a tapasztalás útján történ* tanulási módszer lenne. Az
oktatási rendszer azt is nagymértékben meghatározza, hogy
mennyire tartjuk fontosnak a természeti környezetünkr*l való
tudást. A nélkülözhetetlennek vélt piacképes ismeretek megszer-
zése, valamint a megfelel* életszínvonal fenntartásához szükséges
egzisztencia megteremtése melle< ma elenyész* id* marad a
természetben való regenerálódásra, szemlél*désre, ismeret-
szerzésre.

Pedig érdemes megfontolni Richard Louv szavait: „A termé-
szetben eltöltö< id* nem szabadid*; alapvet* befektetés a
gyermekeink egészségébe – és mellesleg a sajátunkba is.” Ugyanis
összes hiányunk közvetlenül vagy közvetve visszavezethet* a
természet hiányára: a vitaminhiány, az id*hiány, a figyelemhiány,
az életkedv hiánya, az önszabályozás hiánya, a szociális hiányaink,
amelyek szintén a városi életmódra való váltásból fakadnak
(egyszemélyes kultúrák a nagycsaládok, kisközösségek helye<), de
á<ételesen még az energiaforrás-hiány; a vízhiány; a jó leveg*
hiánya; a talajkimerülés stb. is visszavezethet* ide. A természet
hiánya fizikai és lelki betegségeket is okoz. A természeti vagy zöld
környezet és a fizikai aktivitás közö< er*s pozitív, lineáris
összefüggést írtak le a kutatások, azaz minél többet vagyunk a
„zöldben”, annál többet mozgunk, ez pedig jobb egészségi állapotot
eredményez, javítva a halálozási mutatókat, el*segítve a szív- és
érrendszeri betegségek, a légúti betegségek, a túlsúllyal kapcsolatos
problémák javulását.

Az 1980-as és 90-es években kezdte el szisztematikusan vizsgálni
a pszichológia, hogy a természe<el való közvetlen tapasztalatmiként
hat a mentális állapotra, hogyan fejti ki jótékony hatását. Vannak
például gyerekek, akik azért nem viselkednek jól, azért nem érzik
jól magukat saját b*rükben, mert nem volt kapcsolatuk a termé-
sze<el, a növényekkel, az állatokkal. Ugyanakkor vizsgálatok igazol-
ják, hogyminél több a zöld az oktatási intézmények környezetében,
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annál ritkább a gyerekek körében az ADHD-s, tehát a figyelem-
hiányos hiperaktivitás-zavar tüneteinek a megléte. Egy szép
természeti környezetben eltöltö< séta, sportolás segít a stresszke-
zelésben, az érzelmi jóllétmegteremtésében, vitalizál, megnyugtat,
az idegrendszerre pihentet* hatást gyakorolt. Javulnak a kon-
centrációs, figyelmi és gondolkodási funkciók. Preventív hatású
például a demencia megel*zésében, de figyelemreméltó az a nagy
lépték; dán kutatás is, amely szerint azoknál a gyerekeknél, akik
erd*k, mez*k és zöld kertek által körülvéve n*he<ek fel, 55 száza-
lékkal ritkábban alakult ki mentális betegség.

Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy közelebb kerüljünk a
természethez?
Els*sorban többet kell kimenni a szabadba:
• kiránduljunk,
• sétáljunk,
• kertészkedjünk,
• sportoljunk.
Ha pedig erre nincs mód, akkor hozzuk be a természetet a laká-
sunkba:
• helyezzünk el szobanövényeket;
• használjunk természetes anyagokat;
• használjunk természetes fényt a mesterséges helye<;
• biztosítsunk teret a természetes hangoknak, a csöndnek a zene,
az állandóan bedugózo< fülek és zajok helye<;

• nyugtassukmeg természetes alapanyagú ruháza<al a b*rünket;
• részesítsük el*nyben az organikus táplálkozást;
• a napirend betartásával, a fény- és sötét ciklusához, illetve az
évszakok váltakozásához igazodva szintén sokat segíthetünk
testi-lelki jóllétünkmegteremtésében.
A témáról b*vebben olvashatnak aTermészet és lelki egészség cím;

online letölthet* kiadványban (Ökológiai Kutatóközpont).

SBM4@ BC,>=7/:
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SEASON OF CREATION "#""
IMÁDSÁG

Mindenek Teremt"je!
Szeretetközösségedb"l áradt ki Igéd, hogy megteremtse az élet
szimfóniáját, amely a te dicséretedet zengi.
Szent bölcsességed által teremte!ed a Földet, hogy az a teremt-
mények sokféleségét hozza létre, akik létezésükben téged dicsér-
nek. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja
tudtul.
Te hívtad meg az embereket, hogy m#veljék és "rizzék kertedet.
Te helyeztél minket a megfelel" kapcsolatba minden egyes
teremtménnyel, hogy meghallgathassuk hangjukat, és megtanul-
hassuk, hogyan "rizzükmeg az élet feltételeit. Demi önmagunkba
fordulunk.
Befogjuk a fülünket teremtménytársaink tanácsai el"!. Nem
hallgatjuk meg a szegények kiáltását és a legkiszolgáltato!abbak
szükségleteit. Elnyomjuk azoknak a hangját, akik a Földr"l való
gondoskodásra tanító hagyományokat "rzik. Becsukjuk a fü-
lünket a Te teremt", békéltet" és fenntartó Igéd el"!, amely a
Szentíráson keresztül szólít minket.
Megrendülve siratjuk azoknak a társainknak, a fajoknak és él"-
helyeiknek elvesztését, melyek soha többé nem fognak megszólal-
ni. Gyászoljuk az emberi kultúrák elvesztését a kiszoríto!, tönkre-
te!, elpusztíto! életekkel és életfeltételekkel együ!. A teremtés
kiált, amikor az erd"k fái ropognak, és az állatok menekülnek az
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igazságtalanság tüzét"l, amelyet mi gyújto!unk meg azzal, hogy
nem vagyunk hajlandóak meghallani a szólítást.
A Teremtés ünnepének ebben az id"szakában azért imádkozunk,
hogy hívj minket Lelked megtartó tüzével, amint azt az ég"
csipkebokorból te!ed. Lehelj ránk. Nyisd meg a fülünket és
mozdítsd meg a szívünket. Hozz ki bennünket magunkba
fordulásunkból. Taníts minket arra, hogy szemléljük terem-
tésedet, és figyeljünk minden teremtmény hangjára, amely a te
dics"ségedet hirdeti. Mert „a hit hallásból fakad”.
Adj nekünk új szívet, hogy meghalljuk a Föld színének megújí-
tására te! ígéreted jó hírét. Világosíts meg minket kegyelmeddel,
hogy Krisztus útját kövessük, amikor tanulunk könny# léptekkel
járni ezen a szent földön. Tölts el minket reménnyel, hogy az
igazságtalanság tüzét kioltsa a Te gyógyító szereteted fénye,
amely fenntartja közös o!honunkat.
Jézus Krisztusnak nevében, aki azért jö!, hogy evangéliumot
hirdessen minden teremtménynek.

Ámen.

FC71N5C55:: KC>5:. Z@IB@:
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"#"" SEASON OF CREATION
PRAYER

Creator of All,
From your communion of love your Word went forth to create a
symphony of life that sings your praise.
By your Holy Wisdom you made the Earth to bring forth a
diversity of creatureswho praise you in their being. Day a,er day
they pour forth speech; night a,er night they reveal knowledge.
You called human beings to till and keep your garden. You placed
us into right relationships with each creature so that we could
listen to their voices, and learn how to safeguard the conditions
for life. But we turn into ourselves.
We close our ears to the counsel of our fellow creatures.We fail to
listen to the cries of the poor and the needs of the most vulnerable.
We silence the voices of those who hold the traditions that teach us
to care for the Earth. We close our ears to your creative,
reconciling and sustaining Word that calls to us through the
Scriptures.
We lament the loss of our fellow species and their habitats thatwill
never speak again. We grieve the loss of human cultures, along
with the lives and livelihoods that have been displaced or perished.
Creation cries out as forests crackle, and animals alike flee the fires
of injustice that we have lit by our unwillingness to listen.
In this Season of Creation, we pray that you would call to us, as
from the burning bush, with the sustaining fire of your Spirit.
Breathe upon us. Open our ears and move our hearts. Turn us
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from our inward gaze. Teach us to contemplate your creation, and
listen for the voice of each creature declaring your glory. For
“faith comes from hearing”.
Give us hearts to listen for the good news of your promise to renew
the face of the Earth. Enlighten us with the grace to follow the
Way of Christ as we learn to walk lightly upon this holy ground.
Fill us with the hope to quench the fires of injustice with the light
of your healing love that sustains our common home.
In the name of the One who came to proclaim good news to all
creation, Jesus Christ.

Amen.
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SZERVEZZÜNK PROGRAMOKAT
A TEREMTÉS HETÉRE!

AB Ö/I903./I@ T070958@2810>9. MI3/:4@CEC75 tagjaiként
hívjuk az egyházi közösségeket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan
a Teremtés hete alkalmából – 2022. szeptember 25-e és október 2-a
közö< – szervezzenek helyi teremtésvédelmi megmozdulásokat!

A teremte< világ meg*rzésében nagy szerepük van a helyi
közösségeknek. Kis lépésnek t;n* cselekedeteink is sokat számít-
hatnak környezetünk védelmében. Az egyházi közösségek minta-
adóként és értékközvetít*ként különösen fontos szerepet játszanak
ebben a folyamatban. Szeretnénk arra buzdítani az egyházi közös-
ségeket, hogy ezekben az akciókban együ<m;ködjenek környe-
zetvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel, ezáltal is szélesítve a
teremtésvédelmi összefogást. Hiszen a mintaadás és értékközvetítés
akkor a leghatékonyabb, ha közösen történik.

Bátorítunk mindenkit, hogy e szervez*d* eseményeket, amint
körvonalazódnak, jelezzék felénk. A regisztrált eseményeket meg-
jelentetjük honlapunkon (teremtesunnepe.hu) és Facebook-olda-
lainkon, így más közösségeknek is ötletet, inspirációt adhatunk.
Nemcsak a cselekvés fontos, hanemaz összefogás is, amelynek egyik
módja a kommunikáció: osszuk hát meg együ<
mindannak a jónak hírét, ami történik közö<ünk!

Teremtés heti események, alkalmak
regisztrációja:
h<ps://forms.gle/psDiKDmENLAm6opH7
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A kiadványt az Ökumenikus TeremtésvédelmiMunkacsoport
tagjai készíte!ék:

B"#$%&'(N)*+,A#-.+% (katolikus)
B).+/ T%*"/ (evangélikus)
K%./%0 E/1,+. (református)
K2%&+-A. L"/1&3 (metodista)
K4-"5/0 T%*"/ (református)
K4&4#(5/ P%,.(5(% (református)
K4&,%( Z/61/% (evangélikus)
N47(&(/M".(3 (katolikus)
R)18N%90 Z4&,"# (evangélikus)
S1:5/ B49&".;% (református)
S1:5/ K(#9% (evangélikus)
Z&(#/1;0 J"#4/ (katolikus)
Z/3.(8M+#,/O./4&0% (evangélikus)

A füzet készítésében együ!m<köd= szervezetek abc-sorrendben:
Károli Gáspár Református Egyetem TeremtésvédelmiM<hely
(Ökogyülekezeti Mozgalom)
Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi
Munkacsoport
Magyarországi Metodista Egyház
Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület

Szerkeszte!e:
B"#$%&'(N)*+,A#-.+% )/ K4&,%( Z/61/%

A hét nap illusztrációit váloga!a és ismerte!e:
R)18N%90 Z4&,"#

A jó gyakorlatokat készíte!e:
K4&4#(5/ P%,.(5(%

Az egyes írások szóhasználata tükrözi a szerz=k felekezeti
hovatartozását. A szerz=k az igehelyek után a különböz= fordítások
szerinti szövegeket a [SZIT], azaz Szent István Társulati Biblia, 2005,
illetve a [RÚF], azaz aMagyar Bibliatársulat Revideált új fordítású
Biblia, 2014 rövidítésekkel jelölik.

TEREMTÉSHETI TÉMÁK (2009–2021)

>??@:A2), #%A 5/4-"B%
>?C?:KD.;)A % FD&-.E& F ;3.;)A %1 +*7+.(/)9.E&
>?CC:ÚB.%2%/1#4/G,"/

„…hogy semmi ne menjen kárba” (Jn 6,12)
>?C>: J)16/ )/ % ,+.+*,+,, '(&"9

„…úgy szere!e Isten a világot…” (Jn 3,16)
>?CH: „Nézd, i! a víz!” (ApCsel 8,36)
>?CI: „"rizd meg a rád bízo! kincset!” (1Tim 6,20)
>?CJ: É92%B&%,( (9%1/"94//"9

„…egy gazdag meg egy szegény” (2Sám 12,1)
>?CK: A /1+&G-+; D.D;/)9+

„Boldogok a szelídek, mert #k öröklik a földet.” (Mt 5,5)
>?CL: Ö;4&39(%( *+9,).)/

„…úgy szere!e Isten a világot,
hogy egyszülö! Fiát adta.” (Jn 3,16)

>?CM: KD1D//)97+# % ,+.+*,+,+,, '(&"9).,
„Mert ahol ke!en vagy hárman összegy$lnek
az én nevemben, o! vagyok velük.” (Mt 18,20)

>?C@: H"&% )/ $+&+&E//)9
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom örüljetek!
A ti szelídségetek legyen ismert minden ember el#!!
Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban
és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket
Isten el#!.” (Fil 4,4–6)

2020: T+.+*,E 7(14#0,%&%#/"9
„A remény nem csal meg” (Rm 5,5a)

2021: H4& &%;/1N – Isten oikoszának megújítása



Szent ez a hely,
ahol állsz

Halld meg
a teremtmények hangját!

A Season of Creation (A teremtés ünnepi időszaka) nemzetközi mozgal-
mának kezdete 1989. szeptember 1-ig nyúlik vissza, amikor I. Dimitriosz
ortodox ökumenikus pátriárka imanapot hirdetett a teremtett világ
megóvásáért. Azóta az őszi ünnep nagyjából egy hónapos időszakká
bővült, melynek kezdete a szeptember 1-i világimanap / imavilágnap, és
melynek vége október 4., Assisi Szent Ferenc emlékünnepe. A Season of
Creation ünnepi időszakában földünk minden kontinensén tagegyházak
és közösségeik együtt imádkoznak, együtt, egy szívvel és egy lélekkel
mozdulnak közös otthonunkért. Hazánkban immár tizennegyedik éve
veszünk részt ebben a Teremtés hete ökumenikus ünneplésével,melynek
időpontja minden évben az október első vasárnapján tartott hálaadó
vasárnapot megelőző hét.

Az idei évben az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport tagjai a
nemzetközi téma (Listen to the Voice of Creation – The Burning Bush, Ex.
3.1-12) magyar honosításával készítették el a Teremtés hete ünneplését
támogató segédanyagot, így idén a napi meditációk témáiban elmélyülő
közösségek számára különleges többletélményt jelenthet az egész hét
témáját átfogó közös imádság: a Season of Creation Prayer. Az Ökume-
nikus Munkacsoport a nemzetközi témát átvéve – nem annak fordítá-
sával, hanem a téma alapgondolatait megszívlelve – önálló, közössége-
inkre, gondolatainkra és helyzetünkre re�ektáló meditációkkal, imádsá-
gokkal, illusztrációs és segédanyagokkal készült, így a Season of Creation
nemzetközi segédanyagait is jó szívvel ajánljuk mindenkinek, aki a témát
mélyebben szeretné megközelíteni. A nemzetközi anyagok a megjelenés
évében érhetők el a seasonofcreation.org honlapon angol nyelven.

Koltai Zsuzsa


