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AJÁNLÁS 7

Ajánlás

A kezünkben tartott könyv címében ünneplésre hív, mégpedig teremtés-
ünneplésre. De vajon tudunk-e még igazán ünnepelni? Van-e egyáltalában okunk és
jogunk az ünneplésre? Egyre inkább fenyegetett, vészterhes világban élünk: a
nagyvárosokban alig kapunk levegőt, néha már csak palackos vizet merünk inni,
lassan félünk kifeküdni a napra… A föld minden tájáról naponta zúdulnak ránk
aggasztó hírek a természet pusztulásáról, az egyensúly felbomlásáról, a teremtett
világ szenvedéseiről.

Az ökológiai krízis nem csupán sürgető gazdasági, politikai kihívás, hanem
égető morális és teológiai kérdés is. Vajon fel tudjuk-e újra fedezni, hogy
teremtmények vagyunk? A teremtés koronái, akiket az alkotó és gondviselő Úr jó
gazdaként küld a teremtett világba, „hogy azt művelje és őrizze”?! (1Móz 2,15) Hála
Istennek, hogy még van mit művelni, még van mit őrizni!

A kötet teológiai tanulmányai, a hozzájuk kapcsolódó fotókkal együtt, meg-
nyithatják szemünket, hogy újra rátaláljunk helyünkre, felelős küldetésünkre a
teremtménytársak között. A kidolgozott istentiszteleti rend, a Lutheránus Világ-
szövetség 2008-ra ajánlott LVSZ-vasárnapi liturgiája, valamint az ehhez kapcsolódó
liturgikus szövegek segíthetnek, hogy gyülekezeteinkben az ügyhöz méltó
tartalommal, illő formában ünnepeljük a Teremtőt és aján dékait, bekapcsolódva a
világkereszténység sokszínű, gazdagító családjának éltető vérkeringésébe. Hiszem,
hogy az ilyen ünneplés igazi erőforrás lehet a hétköznapok feladataihoz, hiszen ma
különösen is aktuális az apostoli figyelmeztetés: „… a teremtett világ sóvárogva várja
az Isten fiainak megjelenését.” (Róm 8,19)        

Örülök, hogy e válogatás segítségével közkinccsé tehetjük a Déli Evangélikus
Egyházkerület teológiai és fotópályázatára beérkezett értékes munkák színe-javát.
Köszönet a szerzőknek, a szerkesztőknek és a Luther Kiadónak a szép és hasznos
kötetért!

n GÁNCS PÉTER
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Pályamunkák az első hitágazat
és a gyülekezet köz pon túság
jegyében

A Déli Egyházkerület vezetősége teológiai és fotópályázatát a 2008.
esztendőben az első hitágazat témakörében írta ki. Hat téma közül választhattak a
pályázók: szólhattak a bibliai alapokról, rátekinthettek a teremtménytársak között el-
helyezkedő emberre, gondolkodhattak a teremtésről vallott evangélikus teológiai taní -
tásról, kereshettek környezettudatos szempontokat a gyülekezetépítésben és az
ifjúsági munkában, végül az egyéni életvitellel kapcsolatban tehették föl a kérdést:
Krisztus-követés vagy fogyasztói életvitel? Miért nem férhet meg a kettő békében
egymással? A kiírás szerint a fotópályázatra ugyanezekben a témakörökben lehetett
pályázni tematikus képsorozatokkal.

A témákat gyülekezetcentrikusan kellett kidolgozni, vagyis olyan formában és
tartalommal, ami a gyülekezeti életet segíti, építi és színesíti, és főképpen ami
felhasználható a közösségi élet különböző területein, különösen a
gyülekezetpedagógiában.

Kilenc teológiai és tizenegy fotópályázat érkezett. A pályázók között voltak
lelkészek, tanárok, teológushallgatók. Többen nyújtottak be pályamunkát, mint a kerület
vezetősége remélte, és a dolgozatok színvonala is magasabb volt a vártnál. Ezt
örömmel és Isten iránti hálával vettük tudomásul. És természetesen kérdeztünk is:
miért volt ez a pályázat népszerűbb, mint általában? Bizonyára érezzük a téma – a
teremtett világ megőrzése – szorító aktualitását. Sőt azt is érezzük, hogy ez a
keresztény közösség témája. Helye van ifjúsági táborokban és hittanórákon, bibliaórán
és a gyülekezeti élet mindennapjainak konkrét gyakorlatában. Manapság lehetetlen
keresztény emberként élni úgy, hogy ne érdekeljen a teremtett világ jövője, s hogy a
teremtő Istenbe vetett hit ne határozza meg fogyasztói szokásainkat, felelős vagy
felelőtlen életmódunkat.

Ennek a pályázatnak a sikere bátorít arra, hogy csatlakozzunk a Lutheránus
Világszövetség kezdeményezéséhez, és éljünk meg egyházunkban egy szeptemberi
hetet a teremtés ünnepeként. Adjunk hálát a Teremtőnek a Földért és a világért, éljük
meg emberségünket a teremtett világ részeként, és merjünk olyan életstílust

PÁLYAMUNKÁK AZ ELSŐ HITÁGAZAT ÉS A GYÜLEKEZETKÖZPONTÚSÁG JEGYÉBEN 9



10 A TEREMTÉS ÜNNEPE

felvállalni, amely hálásan és a teremtmény alázatával őrzi és műveli azt a környezetet,
amelyben a Teremtő élni engedi.

A Déli Egyházkerület vezetőségének tervei alapján ezek az értékes, színvonalas
pályaművek nem maradtak egy hivatali asztalfiók mélyén; a dolgozatok szerkesztett
változatai a fotópályázat képanyagával kiegészülve ebben a kifejezetten gyülekezeti
használatra szánt kiadványban jelennek meg. Reményeink szerint egy gyakorlati
szempontból is hasznos, a gyülekezeti oktatásban jól használható, aktuális témájú
kötet kerülhet így a lelkészek és a gyülekezeti tagok kezébe.

(A Déli Egyházkerület fotópályázatára érkezett képsorozatok teljes anyaga meg-
tekinthető az egyházkerület honlapján: http://del.lutheran.hu/palyazatok.)

n SZABÓNÉ MÁTRAI MARIANNA

„Isten a szépség és bőség világát teremtette meg számunkra, hogy éljünk
benne, és „igen jónak” nevezte ezt a világot (Genezis 1,31). Viszonzásul a föld
és lakói dicsérik Teremtőjüket létezésük jóságában. Ma, amikor az életet be-
árnyékol ják a természeti környezet fenyegetettségei – a levegő és a vizek szeny-
 nyezettsége, az erdők és lápvidékek pusztítása, a termőföld eróziója és az
elsivatagosodás.

Mégis, Isten Jézus Krisztusban adott új életről szóló ígérete a teremtett
világra vonatkozó ígéretet is magában hordozza. Jézus Krisztus testesíti meg
Isten szeretetét és gondoskodását a világ számára. Jézus keresztjén keresztül
Isten megbékélteti egymással a mennyet és a földet, és mindkettőt fenntartja
Krisztusban. Isten Szentlelke, „az élet teremtője” megújítja a föld arcát.

Amikor ebben az évben összegyűlünk istentiszteletre az LVSZ-
vasárnapon, mindannyiunkat hívok, hogy csatlakozzon a Lutheránus Világ-
szövetség 140 tagegyházából érkező evangélikusokhoz megújult bűnbánattal,
elkötelezettséggel és reménységgel. Amikor énekelünk imádkozunk, halljuk az
Ige üzenetét, és hirdet jük tovább életünkben és környezetünkben, éljünk a
teremtett világ életének megőrzéséért, hogy életünk Isten dicsőségének
dicsérete lehessen.”

Mark S. Hanson püspök, a Lutheránus Világszövetség elnöke



Előszó

„Az ember természet feletti uralmának beteljesedése pillanatában
a természet veszi át az uralmat az ember fölött.”
(C. S. Lewis: Az ember felszabadítása)

Kultúránk első írásos emlékeiben a füszisz szó jelölte meg az embert körülvevő
valóságot, annak minden olyan vonásával, amelynek jellegzetességeit általában a
természettudományok ma kutatják. A füszisz egyszerre jelentette az embert
körülvevő világ természetét, eredetét, lényegét és sajátosságait, azzal a talán naiv, de
ma is sokszor érvényesülő szemlélettel, hogy az ember nem egyszerűen része a
megfigyelt természetnek, hanem értelmes voltával, tevékenységével el is válik tőle.
Az ember és természet e kettőssége a bibliai teremtéstörténetben és az Új-
szövetségben is ehhez hasonlóan tükröződik, de a szentírási szemlélet döntő
változást is hordoz. Isten itt többé már nem a rendezett világ, a kozmosz része,
hanem teremtője és sorsának irányítója. A bibliai leírásokban ezzel egyszerre fejeződik
ki a korabeli szemléletnek megfelelő tudomány és hit, vagyis az ember és természet
egymásra utaltságának tapasztalati ténye és az a világ keretein túlmutató meg-
győződés, mely az életet kezdetétől fogva a Mindenható ajándékának tekinti.

A föld porából formált ember az őstörténet leírása szerint bűne miatt kény-
szerült eredeti, istenközeli lakóhelyének elhagyására. A jól őrzött és biztonságot
nyújtó Éden helyett ezentúl a széles világ vált életterévé. Elsődleges feladata
azonban a be lát hatatlanná tágult térben sem változik. Legjellemzőbb munkája
továbbra is a művelés és őrzés marad, de az Úr közvetlen jelenlétének biztonságát
már a tevékenységével, életmódjával és a Teremtő akaratának való engedelmes-
ségével elérhető, jóval kiszámíthatatlanabb természetű biztonságra törekvés váltotta
fel. A bizonytalanság folyamatos alapérzése és az egykori biztonság emléke közti
szakadék áthidalása, az elvesztett Éden megtalálása iránti vágy azóta is benne él
minden rezdülésében: az önmagával és másokkal való kapcsolatában ugyanúgy,
mint a természethez fűződő viszonyában. Ez a kétértékűség járja át és teszi két-
értelművé legjobb szándékában is a boldogságról, boldogulásról szőtt terveit, a
hiánytalanság érzésének társas kapcsolataiban történő keresését és a meg-
élhetésének biztosítására környezetében végzett tevékenységét.

Máig tartott, hogy ez a kétértékűség világosan álljon szemünk előtt. A Föld
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„világfaluvá” válásával, drasztikus átláthatóságával mára bezárult a kör: ha ki sem
mozdulnánk lakóhelyünkről, akkor is tisztában lehetnénk életmódunk
következményeivel és ebből fakadó tarthatatlanságával. A gazdag Észak fényűzési
igényével, pazarló szokásaival, a globális igazságosság iránti érzéketlenségével több-
szörösen terheli meg Földünket a nagyrészt életben maradási gondokkal küzdő déli
félgömb lakóinál. A nyugati jellegű ipari termelés olcsó munkaerőigényével egyre több
országban hoz létre gazdasági kolonializációt. Ennek következtében az adott or-
szágban a lassú életszínvonal-emelkedés mellett a nyugati életformákra, fogyasztói
szokásokra való, többnyire ellenállhatatlannak bizonyuló ránevelés is megfigyelhető.
Így  – hogy csak egyetlen példát említsünk – világméretekben egyre meszebb járunk
dolgozni, kikapcsolódni és nyaralni. A természeti kincsek kiaknázásából nyert energia
árán megtakarított időt még energiaigényesebb időtöltésekre használjuk. A gépeink
felhasználásával nyert idő nagy részét szűk dobozokban és kabinokban töltjük, hogy
valahol, messze földön, sok száz liter energiahordozó eltüzelése után valami nagyon
hasonlót csináljunk ahhoz, mint otthon. Mindeközben attól való félelmünkben, hogy
az évmilliók alatt felhalmozódott hagyományos energiahordozók megfizethető
kirablása éppen a mi életünkben érhet véget (amire a fiatalabbaknak jó esélyük van),
alternatív megoldásokat keresünk. Újabban a termőföldet is a pazarló utazási
szokásaink energiaigényének fedezésére kezdtük használni, amelynek
következménye máris megmutatkozik. Az alternatív energiaforrásként használt
élelmiszernövények felhasználása miatt rövid időn belül nagy mértékben nőttek az
élelmiszerárak és az éhezés a világon, és világos lett az is, hogy a termőföld ilyen
terhelés mellett hamarabb elfogyhat, mint maguk a fosszilis energiahordozók. A világ
jelenlegi állapotának káros és értelmetlen tevékenységeinkkel előidézett kritikus volta
még példák hosszú sorával illusztrálható. De mi közük ezeknek a keresztényekhez?

Az elengedhetetlenül szükséges szemléletváltozás legfontosabb alkotóelemeit, az
információk megismerését, jelentésük belátását és ehhez mért cselekvési
lehetőségeink következetes megvalósítását, vagyis az „okos” megoldást az a sokat
idézett mondás fejezi ki talán legérthetőbben, hogy „Gondolkodj globálisan – cselekedj
lokálisan!” Az „okos” megoldásokat mindenki szereti. A baj velük csak az, hogy a
legtöbben még jobb, még fontosabb szempontok érvényesítését szeretnék belesűríteni
a még ennél is okosabb újabb megoldásokba, amelyekből így rendszerint semmi sem
lesz.

Hasznos információ lehet például, hogy a halottak napi krizantémért 3,5 forintot
kap a dél-amerikai termesztő, majd végighurcolva a fél világon, végül 300 forin tért
vehetjük meg a magyarországi temető kapujában, és a virág megvásárlásával így
még a nagyrészt kamionforgalomra épülő nemzetközi prostitúció fenntartásához is
hozzájárultunk. De ki vállalja egy ilyen információ miatt, hogy inkább megkeresi a leg-
közelebbi kertészt, és tőle vásárolja meg a virágot, azután végigcipeli a tömött
buszon a temetőig? Hasznos lehet tudnunk, hogy közkedvelt árucikkeink egy részét
kizsákmányoló gazdasági és gyerek-rabszolgamunka árán állítják elő, de ki tekint el
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emiatt megszokott olcsó kávéjának, a legtöbbet reklámozott márkájú sportfelsze-
relésének vagy kedvenc déligyümölcsének fogyasztásától? Pont én fogom meg-
szüntetni a Föld kiáltó igazságtalanságait azzal, hogy lemondok arról, amit (majdnem)
mindenki gondtalanul-gondatlanul használ? – kérdezzük gyakran. A Föld jövőjére
gondolva hozzá kell szoknunk az új válaszhoz: igen. Egyre többen vannak, akik épp
annyira okosak „csupán”, hogy nem érik be az elméletileg legjobb megoldás
kivitelezhetetlenségének rezignált megállapításával, hanem etikai ítélőképességüket
és cselekvőképességüket megőrizve a gyakorlatilag is megvalósítható, még mindig
elég jó megoldást választják. Cselekednek és összefognak. 

Önismeretünk és ismerőseink szokásai alapján azonban nagy valószínűséggel
be kell látnunk, hogy a legtöbb embernek sem az információ, sem a belátás
önmagában nem elég a célravezető magatartás megvalósításához. Ha két ellentétes
érv közül kell választanunk, rendszerint a megszokott viszonyaink fenntartását
szolgáló szempont kerül ki győztesként az okos mérlegelésben. A „Gondolkozz
globálisan – cselekedj lokálisan!” megvalósításához sok olyan meglévő, begyakorolt
és kifejlesztett képességre van szükség, amelyet legszebb kívánságként
kívánhatnánk egymásnak, mert sajnos nagy belőle a hiány.

A vallási meggyőződés útja ezért ezen a téren döntő jelentőségű. A kultúr-
ateremtő vallások kezdettől fogva konkrét útmutatást, életközeli példát adnak arról,
hogy „hogyan kell élni”. A bennük megjelenő etikai iránymutatás nemcsak a
„Gondolkodj globálisan – cselekedj lokálisan!” okos útját ismeri. A globális
gondolkodás és a helyi cselekvés kapcsolata a jézusi etika alapvető szabályában,
az „aranyszabályban” megfordul. A Mt 7,12-ben olvasható szabály értelmében aki
helyesen ismeri fel a mellette élő embertársa szükségét, és úgy siet segítségére,
ahogy hasonló helyzetben ő maga is kívánná ezt önmagának másoktól, az ezzel a
tettével hozzájárult a világ jobbulásához.

A Hegyi beszéd retorikájával így is megfogalmazhatnánk: Boldogok, akik a
jézusi aranyszabály szerint élnek, mert ők gyógyítják a világot! A mai veszélyeztetett
világ azonban több sebből vérzik. Sebeit ismerve meg kell állapítanunk, hogy nem
csak az emberek egymás iránti gonoszsága uralja tarthatatlan viszonyainkat, hanem
teremtménytársaink elnyomása, gátlástalan kihasználása is. Jócskán megbomlott a
föld művelése és őrzése közti egyensúly, amelyet életre vezető parancsként kapott
az ember a teremtés hajnalán. Mégis, ha valóban a jézusi útmutatás szerint akarnánk
együtt élni embertársainkkal, rég rájöhettünk volna, hogy az önző, énközpontú
szemlélet egy idő után lehetetlenné teszi a másik ember megértését, megismerését,
szempontjainak komolyan vételét. A velünk élő embertárs egyik legszebb
szimbóluma az előttünk és utánunk járó nemzedék, amelyekre csak úgy lehetünk
megfelelő tekintettel, ha céljaink és tevékenységünk kialakítása közben az ő
érdekeiket is figyelembe vesszük. A sokat emlegetett „fenntartható fejlődés” legjobb
és legtöbbször használt definíciója nagyon közel jár az aranyszabálynak ehhez a
körültekintő alkalmazásához: „olyan életforma, amely a jelen igényeinek kielégítése
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mellett nem fosztja meg a jövő generációt saját szükségletei kielégítésének lehető-
ségétől”. 

A jövő érdekében szokásaink megváltoztatására van szükség. A keresztények
elméletileg és talán hitéletükben is sokat tudnak az új életről, amely Urukban tárul
fel. Sok tanulnivalónk van viszont még akkor, ha az új életről hitünk mellett
felelősségvállalásunkkal is tanúskodni akarunk. A teremtéstörténet szerint Isten ránk
bízta a Föld és a rajta levő teremtények fölötti uralmat. E parancs megtartásával
kellene elszámolni tudnunk teremtett társteremtőkként, akiknek istenképűsége a fel-
adat hűséges teljesítése közben valósul meg. Rosszul állunk ezzel, mégsem
reménytelen a helyzetünk. A megújult életformához szükséges erőt nemcsak
önmagunkból, hanem ennél jóval mélyebb forrásból meríthetjük. Ennek a forrásnak,
a teremtő, megváltó és világfenntartó Istennel való találkozásnak egyik kitüntetett
formája a közösségi istentisztelet. Emiatt elengedhetetlen, hogy az istentisztelet
tartalmában és liturgiai formájában is megfogalmazódjanak a ma ismert világ
valóságos gondjai.

A kezünkben tartott kötet a gyülekezeti élet több területén is felhasználható
ismeretet, ötletet és mintákat kínál ezen a területen. A 2008 márciusában elhunyt
kiemelkedő jelentőségű református teológus, Lukas Vischer írása és az általa is
egykor elnökölt Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózatnak (ECEN) a teremtés
ünnepére összeállított liturgiája mellett azoknak a dolgozatoknak egy részét
tartalmazza, amelyek a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének
pályázati kiírására születtek meg. Az itt olvasható írások változatos betekintést
nyújtanak az egyházi nyilatkozatok és az evangélikus tanítás teremtésvédelemmel
kapcsolatos kérdéseibe, és gyakorlati ötleteket, kidolgozott példákat is adnak e
kérdések bibliaórai feldolgozásához. Emellett arról is hírt adnak, hogy a környezet
védelme több magyarországi evangélikus gyülekezet lelkészének, tagjának szív-
ügyévé vált. 

A teremtés ünnepének megünneplésére az ECEN a szeptember első vasár -
napja, azaz az orthodox egyházi év kezdete és az október 4-ét, Assisi Ferenc
ünnepét követő vasárnap közé eső bármely vasárnapot ajánlja a keresztény
felekezetek számára. A könyv anyaga hasznos segítség lehet azokban a
gyülekezetekben is, ahol máig hagyománya van az aratási hálaadó ünnepnek, és
bátorítást adhat a teremtés megünneplésére azoknak a gyülekezeteknek is, ahol
eddig nem volt erre külön alkalom.

n BÉRES TAMÁS
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Az egyházi év során a keresztény egyházak mind megünneplik azokat az
alapvető eseményeket, amelyek Isten Krisztus általi kinyilatkoztatásához kap-
csolódnak. Mégsincs olyan nap vagy időszak az egyházi évben, amikor kimondottan
úgy emlékeznénk Istenre, mint Teremtőre. Az egyházi év majdhogynem csak a
keresztény hitvallás második vagy harmadik hitágazatára fordítja figyelmét.
Elfogadható-e ez a helyzet az ökológiai válság ismeretében? Vajon nem jött-e el az
ideje, hogy újra átgondoljuk az egyházi év szerkezetét? A „Mindenható Istenben mint
a menny és föld Teremtőjében” feltételezhető hit természetesen jelen van minden
egyházi ünnep tartalmában. De valóban elegendőek ezek a rejtett utalások? Annak
a kritikának a szempontjából, hogy a zsidó-keresztény hagyomány lényegesen
hozzájárult a mai természetrombolásra hajlamos közfelfogáshoz, egyre nagyobb és
nagyobb igény van az egyházi év megreformálására vagy megújítására. Ha könnyen
ki is lehetne mutatni, hogy ez a kritika a bibliai szövegek elfogult értelmezéséből
származik, attól még akkor is feltűnő, hogy Isten mint Teremtő hiányzik a keresztény
ünnepek sorából. Ha igaz az, hogy az istentisztelet az egyház tanításánál nagyobb
mértékben alakítja a hívők tudatosságát, akkor szükséges, hogy a Teremtő Isten
nagyobb szerepet kapjon azon az istentiszteleten, amelyen a hitvallás egészének
kifejezésre kell jutnia.

Isten kinyilatkoztatása a történelemben

A keresztény ünnepek az év változó időszakai köré szövődnek. Ez a körforgás
minden évben véget ér, majd újra kezdődik. Bizonyos mértékig a természet ritmusa
adja meg az egyházi év kereteit. Az ünnepek tartalmilag viszont nem a természet
ritmusához igazodnak, hanem azok Isten Krisztus általi kinyilatkoztatásának méltó
kifejeződései. Az egyházi év azokat a fordulópontokat eleveníti fel, amelyek a tör-
téne lemben Jézushoz kötődnek.



A természettől a történelem irányába való elmozdulás már az izraeli
hagyományban is jelen volt. Izrael ünnepei eredetileg a természet körforgásában
gyökereztek. A húsvét eredete a nomád korszakra vezethető vissza, amikor a tavaszi
ünnep keretében elsőszülött bárányokat áldoztak fel. Három másik, földműveléssel
kapcsolatos ünnep eredete is a kánaáni időszakban gyökerezik: a) a kovásztalan
kenyerek ünnepe, a mazzót, amelyet az árpabetakarítás idején ünnepeltek; b) a
búzaaratás ünnepe, a sávuót, amelyet a hetek ünnepének is neveztek, mert a mazzót
után hét héttel tartották; c) a lombsátorünnep, a szukkót, a bor és a gyümölcstermés
ünnepe volt, de nevezték egyszerűen úgy is, hogy az ünnep. Ezeknek az ünnepeknek
az eredeti jelentése a hozzájuk tartozó szokásokból jól felismerhető. Mazzót ünnepén
megszentelték az első árpatermést, a hetek ünnepén az első kenyeret ajánlották fel.
A lombsátorünnepen a faágak használata a szüret megünneplésére vezethető vissza,
amelyet szőlős- és gyümölcsöskertekben tartottak.

Később mindhárom ünnep új jelentést kapott Izraelben. Húsvétkor az Egyiptom -
ból való kivonulásra emlékeztek. Mazzót és a lombsátorünnep is az emlékezés
szolgálatában állt. A kovásztalan kenyér jelentőségét azzal magyarázták, hogy Izrael
népének az egyiptomiak elől való menekülés sietségében nem volt ideje a
kenyértészta megkelesztésére, így első táborhelyükön a kovásztalan tésztát kellett
megsütniük (2Móz 12,34.39). A lombsátorünnepet Jahve parancsára ünnepelték,
hogy „hadd tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban adtam lakást Izráel fiainak,
amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én, az Úr vagyok a ti Istenetek!” (3Móz 23,39–
43). A he tek ünnepét később a Sínai-hegyen adott kinyilatkoztatásra való
emlékezésként ülték meg.

Mindez nem jelenti azt, hogy Izrael ezzel elvesztette volna a természettel való
kapcsolatát. A sabbat, amelyet minden hetedik napon tartottak, alapvető szerepet
ját szott Izrael identitásában. Bármi is volt az eredete ennek a pihenőnapnak, Izrael
tör ténete során kapcsolatba került Isten teremtett világra vonatkozó munkájával.
„Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami
azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte
az Úr a nyugalom napját.” (2Móz 20,11) A sabbat nemcsak ember és állat
pihenőnapja volt, hanem a földé is. A sabbat napjának szombat- és jubileumi évekre
való kiterjesztése különösen is világossá teszi ezt. A hetedik évben a sabbat a föld
teljes parlagon hagyását jelentette, sem vetni, sem aratni nem volt szabad rajta (3Móz
25,4). A történelmi tapasztalat fényében új jelentést nyert ünnepek azonban nem
vesztették el kapcsolatukat a természet körforgásával. Hogy is lehetne az első
gyümölcstermést felajánlani anélkül, hogy a Teremtőre gondolnánk?

Az ünnepek történelmi értelmezése folytatódott a keresztény egyházban. Ettől
kezdve Krisztus feltámadása volt a mindent meghatározó esemény. A keresztény
közösségekben szokássá vált, hogy a hét első napjának, Krisztus feltámadása nap -
jának estéjén összegyűljenek a kenyér megtörésére. Az Úr napja, a vasárnap, a
feltámadás napja lassanként magára öltötte a sabbat hagyományát. A keresztények
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számára a sabbat szombatról vasárnapra tevődött
át. Ezzel egyúttal meg is változott a jelentése. E nap
központi tartalma annak megünneplése lett, hogy
Jézus győzelmet aratott a halál felett. A gyülekezet
azért gyűlt össze, hogy megünnepelje az Úr
jelenlétét az igében, imádságban és a közös
étkezésben, valamint hogy az Úr visszatérésére
várakozzon. A teremtéssel való kapcsolat a
háttérbe szorult. Az úrvacsora azért még továbbra
is utalt a természetre, mivel a kenyér és a bor Isten
sajátos ajándéka. Nem véletlen, hogy éppen ez a
két „elem” szolgált a Krisztus keresztjével és
feltámadásával való közösség kife jezésére.

A zsidó ünnepeket többé nem tartották meg,
illetve keresztény ünnepekkel váltották ki őket. A
bennük kifejeződő, teremtésre utaló kapcsolat ezzel
elveszett.

Az egyházi év folyamata

Az egyházi év rendje – úgy, ahogyan ma
ismerjük – hosszú és bonyolult folyamat
eredménye. Nem egyszerre alakult ki. Éppen ezért
nem minden részletében illeszkedik hézag nélkül,
hanem különböző történelmi korszakok
nézőpontjait és felfogásait tükrözi inkább. „A
különböző időszintek és időszakok, az egymással
vetekedő naptárak és körforgásuk rétegződése
egészében az időpontok, megfigyelések, ünnepek
és ünnepkörök bonyolult rendszerét hozta létre,
mely leginkább egy kusza, művészi tagoltságú épü-
lethez hasonló.”1

Az egyházak szétválása oda vezetett, hogy
az egyházi évet különböző módon alakították ki.
Minden hitvallási hagyománynak megvan a maga
sajátossága. Elsősorban Kelet és Nyugat szét-
válása nyomta rá bélyegét, majd a 16. századi
reformációi szakadás is sajátos következményekkel
járt. Emiatt korántsem egyszerű a feladat, hogy a
fele kezetek egyetértsenek az egyházi esztendő
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rend jében.
Többféle ünnepkör határozza meg a

szerkezet alapmintáját. Az első a
vasárnapok sorozata. Ahogy már Izrael
számára is, úgy a keresztény egyházban is
döntő jelentősége volt a hét nap egy-
ségének. Ez alkotja az egyházi év alapját.

A második legfontosabb szerep a
húsvéti ünnepkörnek jut. A feltámadás
ünnepe, a húsvét az első olyan ünnep,
amelyet a keresztények évenként meg-
ünnepeltek. A húsvéti időszak környékén
más ünnepek is kialakultak. Húsvét előtt a
böjt, virág vasárnap és a nagyhét,
különösen is nagypéntek, húsvét után a
mennybemenetel és a pünkösd, majd az
ezredforduló táján az ünnepek ösz-
szefoglalásaként a Szentháromság
ünnepe. Amióta húsvétot a tavaszi napé-
jegyenlőséget követő első holdtölte utáni
vasárnapon ünnepeljük, mind a húsvét,
mind a húsvéti ünnepkör időpontjai változóak.

A harmadik ünnepkör a karácsony, amely két különböző ünnepnappal hatá-
 rozható meg, Krisztus születésének és a január 6-i vízkeresztnek az ünnepeként.
Húsvéttal ellentétben karácsonynak meghatározott időpontja van a szoláris
naptárban, ezért nem mozgatható szabadon, valamint nem is esik minden évben
vasárnapra. Mivel a karácsonyi és húsvéti ünnepkörök különböző, előre kiszámított
rendszereken alapulnak, ezért a köztük lévő időbeli távolság évről évre változhat. A
vízkereszt és böjt kezdete között lévő vasárnapok száma és a pünkösdtől adventig
ter jedő vasárnapok száma is évről évre módosulhat. Minden más ünnep az év több
pontjára van szétszórva, csak néhány kapcsolódik a nagyobb ünnepkörökhöz. A
többi, mint például a megdicsőülés ünnepe (amely augusztus 6-án van), nem áll
szemmel látható kapcsolatban ezekkel. Pár ünnep, mint például reformáció ünnepe
inkább különálló megemlékezés, más ünnepek pedig, mint az újév napja, rögzítve
vannak a nem egyházi naptárban.

A negyedik ünnepkör a szentek napjai. Már a korai egyháztörténetben
felfedezhető az a szokás, amelyet az év bizonyos napjain a „bizonyságtevők fellegére”
való megemlékezés érdekében hoztak létre. A szentek listája nem minden egyházban
egyezik meg, különbözik Keleten és Nyugaton. A reformáció egyházaiban a szentek
naptára nagyrészt elvesztette jelentőségét, amikor elvetették a szentek tiszteletét. A
szentek napjai csupán megemlékezésekként maradtak meg, vagy pedig tel jesen
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feledésbe merültek.

A változó rend

Ahogyan ezek a főbb ünnepkörök egyértelműen az egyházak életében
gyökereznek, úgy az egyházi év sem olyan rendszer, amely mindenkorra lezártnak te-
kinthető. Szerkesztése egyfolytában halad előre, mert minden század hozzáteszi a
maga hozzájárulását. Azok az ünnepek, amelyeknek helyzete egykor meg-
ingathatatlannak tűnt, a háttérbe szorultak, és újak léptek a helyükbe. Az időközben
létrejövő, kevésbé lényeges ünnepeket a radikális reformok eltörölték, a legtöbbet a
reformáció. A kevésbé erőteljes reformok, mint a II. vatikáni zsinat is, arra törekedtek,
hogy megszüntessék az ellentmondásokat, és átláthatóbb rendszert hozzanak létre.

A törekvés tehát, hogy az egyházi évben legyen egy olyan időszak, amelyben
kifejezetten a teremtés és annak Teremtője tiszteletére helyeződik a hangsúly,
indokoltnak tekinthető.2

Miért is ne kellene az egyháznak az ökológiai krízis korában gondoskodnia
arról, hogy az Istenről mint Teremtőről való hitvallás jobban kifejeződjön az egyházi
évben? Egyes gyülekezetek már tettek lépéseket ebben az irányban. Több
gyülekezetben, különösen vidéken él az
aratással kapcsolatos hagyomány, és
manapság egyre több erőfeszítés történik e
hagyomány újraélesztésére is. A római
katolikus egyházban Assisi Szent Ferenc
napjának, október 4-ének egyre nagyobb
szerepet tulajdonítanak. Egyre nagyobb
körben vetődik fel az igény az iránt, hogy Isten
teremtése és a teremtés megőrzése fontos
kérdés legyen az istentiszteleten.

A konstantinápolyi 
pátriárka javaslata
Különös jelentősége van a konstanti -

nápolyi pátriárkának, aki azt javasolta, hogy „a
teremtés nagy ajándékaiért való hálaadás és a
védelméért és felszabadításáért való
könyörgés” napja szeptember 1-je legyen.
Miért pont erre az időpontra esett a választás?

Az ortodox gyülekezetek számára
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szeptember 1. az egyházi év kezdetét jelenti. Ez a szabály régi hagyományt tudhat
maga mögött, a Bizánci Birodalom időszámításáig nyúlik visz sza. A szabály meg-
határozott idejű indikciókon, több évből álló időszakokon ala pult. A hivatalos
dokumentumok mindig meghatározták az indikción belüli időszakot és évet. Ezt az
időszámítási rendszert Diocletianus császár vezette be 297–298-ban, majd 462–
463-ban Justinianus császár tette kötelezővé.3

A szeptember 23-án kezdődő évet az 5. század második felében változtatták
meg szeptember 1-jére. Az indikciót először ötéves időszakban határozták meg,
amelyet később tizenöt évre módosítottak. Minden egyes indikció végeztével egy új
kezdődik. Az egyház is ezt a rendszert alkalmazta az időszámításra. Minden év
kezdetét nagy ünneppel, de még ha emellett egy új indikció is kezdődött, akkor külö -
nö sen ünnepélyesen köszöntötték. Miután a Hagia Sophia bazilikában megtartották
a szertartást, a pátriárka és a szent zsinat tagjai egy nagy helyiségben gyűltek össze.
Az imádkozást és a himnuszéneklést követően a pátriárka nevet adott az újévnek, és
mindenkit feloldozott. Miután a hivatalos dokumentumot ellátta aláírásával, megerő-
sítette az újév beköszöntét.4

A Bizánci Birodalom bukásával ez a hagyomány is elvesztette gyakorlati jelentő-
ségét. Az egyház mégis megtartotta ezt az időpontot, és az ortodox egyházak még
ma is szeptember 1-jén ünneplik az újév kezdetét. Az évet ennek ellenére nem a
szeptember 1-jei kezdés határozza meg.5

Ez az ünnep tehát olyan emlék, amely régi naptárakban töltötte be szerepét. A
pátriárka nem adott semmilyen magyarázatot kiadványában arra, hogy ennek a
napnak hagyományos jelentősége van, egyszerűen csak kiemelte.

A pátriárka javaslata ezért olyan próbálkozásnak tűnik, amely új tartalmat
szeretne adni egy ünnepnek, amely nagyrészt már elvesztette eredeti jelentőségét.
Az egyházi évnek Istenre, a Teremtőre, a teremtés ajándékaira, valamint Isten előtti
és teremtménytársainkkal szembeni felelősségre való visszatekintéssel kell
kezdődnie.

Milyen lehetőségek vannak még?

Hogyan tudunk több teret biztosítani az istentiszteleten belül arra, hogy Istent
mint Teremtőt dicsérjük? Milyen új kezdeményezések lehetségesek az egyházi év
ke retein belül?

A legfontosabb elem kétséget kizáróan a vasárnap. A sabbatnak és a
vasárnapnak Istennel, a Teremtővel és a teremtéssel való kapcsolata sohasem szűnt
meg. A vasárnap központi jellege valójában Krisztus feltámadása és győzelme a
halál fe lett. Minden vasárnap „kis húsvét”. De ezt a mostani tartalmat úgy kell érteni,
mint ami összeegyeztethetetlen az ószövetségi jelentéssel, hogy a sabbat a
pihenésre szánt nap, viszont mégis egybevág azzal, hogy Isten megpihent a teremtés
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hetedik napján. Isten új világa a teremtés beteljesítése. Mi mint Isten teremtményei
azt a Teremtőt dicsérjük, aki létrehozta és megőrzi ezt a világot, gondot visel minden
teremtményre, és idejében ad enni nekik, az ő megígért uralmának eljövetelével pedig
véget vet a halálnak. A vasárnap emlékeztet minket arra, hogy minden emberért és
teremtményért felelősek vagyunk. Ez pedig kijelöli a meggondolatlan viselkedés
határait, és arra késztet, hogy visszalépjünk egyet, és újra végiggondoljuk, hogy kik
vagyunk Isten és az egész teremtés előtt. A vasárnap kritika az emberi
önmegvalósítás felett, amely elállja az Isten új világába vezető utat.

De van-e hely az egyházi évben olyan napoknak, amelyek a teremtéssel
foglalkoznak, vagy pontosabban van-e hely egy külön időszaknak, amikor Istenre
mint Teremtőre emlékezzünk? Nem lenne-e jelentős, hogy úgy ünnepeljük
szeptember 1-jét, az aratási ünnepet vagy október 4-ét, mint egyházi időszakokat?

Némi ellenérzésünk lehet ezzel kapcsolatban. Az utóbbi évtizedekben igen sok
új vasárnapot iktattak be az egyházak – mint például a menekültek, korlátozott
képességűek napját vagy az emberi jogok napját – azért, hogy etikai kötelezett-
ségeinkre emlékeztessenek minket. Már majdnem azt mondhatjuk, hogy egy
második, etikai központú egyházi év jött létre. Szükséges az, hogy ezeket a
sorozatokat megnöveljük még egy külön erre kialakított nappal is?

A környezetről való megemlékezésnek különböző időpontjaival találkozunk
világszerte:

a) A Föld napja, amely március 21-én és 22-én van. Ennek elindítója 1970-ben
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John McConnell volt. A nap kiválasztása a
tavaszi napéjegyenlőségen alapult.

b) A Föld napja április 22-én, amely 1970-
ből Gaylord Nelson szenátor (1916–2005)
nevéhez fűződik. Mind a két időpont gyakran
esik a böjti és a húsvéti időszakra.

c) Az ENSZ június 5-én tartott Kör-
nyezetvédelmi Világnapját az 1972-es nagy-
gyűlésen vezették be az ENSZ első kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos, Stockholmban
rendezett konferenciájára való tekintettel.

A teremtés napjának bevezetése nem
csak egy újabb külön vasárnap hozzáadását je -
 lentené. Az elsődleges érdek az, hogy
egyértelműen fejeződjön ki a keresztény
hitvallásban benne foglalt hit alapvető
jelentősége. Arra van szükség, amit az 1997-es
második európai öku menikus találkozó ki is
mondott, hogy „a teremtés megőrzése melletti
elkötelezettség ne csak egy kérdés legyen a sok
közül, hanem alap vető része legyen az egyházi
élet egészének”.

Mindezt figyelembe véve nyomós okai van -
nak annak, hogy ne csak egy egynapos ünnep
bevezetésének lehetőségéről essen szó, hanem
az egész teremtéssel foglalkozó ünnepköréről.
Az Európai Keresztény Környezetvédelmi
Hálózat (ECEN) azt a javaslatot tette, hogy ez az
ünnepkör szeptember 1-jén kezdődjön, és
október második vasárnapjáig tartson. Ez alatt
az időszak alatt ugyanis olyan megemlékezések
vannak, amelyeket ebben az időszakban több
más hitvallású hagyományban is megtartanak.
A világ számos pontján ekkor van az aratási
hálaadó ünnepek időszaka is. Így tehát a
teremtés számára kijelölt időszak erőltetés nélkül
is beleillene az egyházi évbe. Mielőtt Krisztus
születésétől a Szentlélek kitöltetéséig terjedő
üdvtörténeti eseményeket megtartanánk,
emlékezhetnénk az egyházi évben Istenre úgy,
mint az egész élet forrására. S miután végig-
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követtük Is ten hatalmas tetteinek sorozatát, újra viszzatérhetnénk Is-
tenhez, akinek karja minden időt átö lel.

A nehézség az lehet csupán, hogy ez az időszak az északi és a
déli féltekén az év különböző pontjaira esik. Amikor Európában már
aratnak, Argentínában, Dél-Afrikában és Ausztráliában még csak akkor
köszönt be a tavasz. De vajon függ-e a Teremtő napja az évszakoktól?
Ugyanúgy össze lehet kapcsolni a természet újraéledésével és
elhalásával is. Ahogyan karácsony sem feltétlenül kapcsolódik a télhez,
húsvét sem a tavaszhoz, úgy a Teremtő dicsérete sincs hozzákötve
valamelyik évszakhoz. Ez csak azt jelzi, hogy a különböző helyeken
tartott áhítatok más hangsúlyokat fognak elő térbe helyezni.

Alfa és ómega

A teremtés ideje az egyházi évben! Ez a rend azzal az előnnyel
járna, hogy a Teremtő dicséretét összekötné a hitvallás egészével.
Amikor mostanában az ökológiai felelősségről van szó, könnyen ki-
alakulhat az az érzés, hogy ez egy új és ráadásul politikai feladat. Még
mindig sok keresztény előtt nem világos, hogy itt a keresztény hittel
kapcsolatos felszólításról van szó. Isten megtagadásával egyenértékű
az, ahogyan ma a teremtés ajándékait kezeljük. A hit egészéért való
felelősség elhárítása nem más, mint az igazság takargatása.

A teremtésre szánt időszak előkészíti a karácsony, a húsvét és a
pünkösd mélyebb megértését. Az egyházi évben a hitvallás szerkezete
egyre ismétlődik. Isten, a menny és föld Ura előfeltétele és háttere mind-
annak, ami bekövetkezik. Isten emberré lett, belépett a teremtésbe,
hogy a feltámadással új életet hozzon, és kiárassza a Lélek aján dékait
az emberiségre és az egész teremtésre. A teremtés egyházi időszaka
lehetségessé tenné a Szentháromság – az Atya, a Fiú és a Szentlélek
– mélyebb megértését.

A teremtés időszaka így az egyházi év elején és végén is szerepel.
A Teremtőre való visszatekintéssel figyelmünk Isten új teremtésére irá-
nyul. Isten teremtését nem lehet megérteni Krisztus beteljesítő munkája
nélkül. Már a kezdetektől, a teremtéskor Isten uralmának fénye
ragyogott be mindent. A teremtés időszakában ünnepeljük a kezdetet
és a véget, az alfát és ómegát.

A teremtés egyházi ideje mindenekelőtt arra emlékeztet minket,
hogy a többiekkel együtt mi is teremtmények vagyunk. Ez alkalmat ad
arra, hogy elgondolkodjunk, hogyan használtuk az Istentől kapott aján -
dékokat, és hogyan fogjuk használni őket a jövőben. Alkalom nyílik az
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egyház számára ekkor, hogy új, felelősségteljesebb gyakorlatot vezessen be. A kons-
tantinápolyi pátriárka sürgetve szólít fel: „Meg kell kísérelnünk, hogy visszatérjünk a
Teremtővel és a teremtéssel ápolt helyes kapcsolatra. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy,
ahogyan egy pásztor nagy veszély esetén életét áldozza a nyájért, az embereknek
is le kell küzdeniük saját vágyaikat és szükségleteiket a természet fennmaradása
érdekében. Ez egy új helyzet, amely új kihívást is jelent. Arra ösztönzi az emberi-
séget, hogy ugyanúgy szenvedjen a teremtett világgal, mint ahogyan javait élvezi és
ünnepli azt. Először és elsődlegesen bűnbánatra ösztönöz, mégpedig egy olyan jó
rend érdekében, amelyet azelőtt sokan nem értettek meg.” Ha csupán
hozzájárulhatna a teremtés időszaka ehhez a megtéréshez, már teljesítette is a fel-
adatát.

n Fordította: CHIKÁN KATALIN, VLADIKA ZSÓFIA

n Lektorálta: BÉRES TAMÁS

Jegyzetek

1 Karl-Heinz Bieritz in: Handbuch der Liturgik. Hrsg. von Hans-Christoph Lauber – Karl-Heinz
Bieritz. Leipzig – Göttingen 1995. 453. o.

2 Uo. 487. o.
3 Corpus Iuris Civilis, Nov. 47,2
4 Grumel, V.: Indiction. In: New Catholic Encyclopedia. New York, 1967. Vol. 7. 466–468. o.
5 „Az az ötlet, hogy az év mint egység és valódi idő legyen, amelynek az egyház

beteljesítéséről beszél, túl gyenge ahhoz, hogy a bizánci hónaplista szeptemberrel

kezdődjön, egy olyan hónappal, amelynek a jelenlegi naptárunkban nincs semmiféle
különös jelentősége.” Schmemann, Alexan der: Intorduction to Liturgical Theology. London,
1966, 136. o.

„A klímaváltozás nem csak a környezeti pusztulás kérdéseivel való
foglalkozást jelenti, hanem a szegénység elleni küzdelmet és az ember
alapvető létfeltételeinek biztosítását. (…) A klímaváltozás paradoxona – mely
szerint akik a legkisebb mértékben járultak hozzá a problémához, azok
szenvednek a legtöbbet – azt jelenti, hogy a konszolidációs segélyezési alapot
sokkal inkább kompenzációnak kellene tekintenünk, mint segélynek.”

Dr. Wolfgang Huber püspök, Németország
Rowan Williams érsek, Egyesült Királyság
Anders Wejryd érsek, Svédország
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„Akit nem tölt el ragyogással a teremtett dolgok hatalmas pompája, 
az vak; akit nem ébreszt fel hatalmas morajuk, az süket; 
aki nem jegyzi meg az első törvényt ilyen hatalmas jelekből, az bolond... 
Ezért nyissátok ki szemeiteket; ébresszétek fel lelki füleiteket; 
nyissátok ki szátokat, és használjátok a szíveteket, hogy meglássátok 
Istenünket minden teremtményben és az egész teremtésben.”

(Bonaventura)

Nemrég az egyik tévécsatorna műsorra tűzte a „Bolygónk, a Föld”1 című brit
ismeretterjesztő filmsorozatot. Csodálatos képeken keresztül mutatta be Földünk
növény- és állatvilágát, felszín alatti és föld feletti értékeit, majd áttért azokra a
tényezőkre, amelyek nemcsak veszélyeztetik ezeket a kincseket, de több helyen már
le is rombolták azokat. A sorozat utolsó részeiben tudósok véleményét kérdezték a
jövőképükről. A felvázolt lehetőségek többsége a már közismert negatív képet
festette meg, azonban az utolsó megszólaló a pesszimizmus helyett néhány olyan
szempontra hívta fel a figyelmet, melyek segíthetnének megállítani a pusztulást és a
pusztítást. A sorozat zárógondolatát az ő szavai fogalmazták meg: „Alig várom, hogy
az egyházak felismerjék lehetséges szerepüket ebben a környezeti válságban, és
végre lépjenek valamit ezen a területen. Talán még időben észbe kapnak, és nem lesz
túl késő, amikor elkezdenek tenni valamit a világ megóvásáért, mert ők nagy
tömegeket tudnának megmozdítani.”

Meglepő volt ezt a kritikával vegyes, reménykedő biztatást hallani egy
természettudós szájából egy ismeretterjesztő dokumentumfilm záróakkordjaként. Noha
sok civil fórumon hangzik el az egyházak felé ez a felhívás, és egyre több – esetenként
állami – szervezet próbálja meg cselekvésre bírni az egyházakat, mégis mintha nem
hallanánk meg, esetleg mintha mi magunk sem hinnénk el ennek a felhívásnak a
realitását. S ha esetleg megpróbálunk erre a területre lépni, akkor is rengeteg belső
kétely és külső kritika támad az elindulás előtt: vajon tényleg tömegeket tudunk meg-
mozdítani? Ma, amikor sokszor a fennmaradásért küzd egy-egy gyülekezet, akkor
érdemes-e, szabad-e a környezetvédelem kérdéseivel foglalkozni? Amikor a
„keresztény misszió” sikerét is nehezen látjuk – esetleg kételkedünk is jelenlegi
formájában –, akkor tudunk-e, akarunk-e még egy „missziót” magunkra vállalni? Akkor,
amikor a szekuláris világban a vallási értékek fennmaradásáért küzdünk, s az egyház
tovább éléséért aggódunk, vajon szükséges-e a fenntartható közösség fogalmán is
gondolkodnunk? S ha felvállaljuk is ezt a feladatot, nem válunk-e ezáltal „csak” egy
civil szervezetté, nem fogjuk-e szem elől téveszteni valódi küldetésünket? Nem helye -



zünk-e egy adiaforon témát a valódi üdvösségünket illető kérdés helyére? Nem kellene-
e, hogy a lelki tényezők fontosabbak legyenek számunkra, mint olyan materiális
kérdések, mint a Földünk helyzete és jövője? Nem egy újabb divatos teológiai
áramlatnak akarunk-e hódolni, s nem válunk-e egy újabb, esetleg egyoldalú „zöld
teológia” rabjává?

A ma újra népszerű dualista világkép valóban a kérdések hátterében sokszor
fellelhető kettősséget tanítaná nekünk, annak minden – tanításbeli és etikai –
következményével együtt. Kényelmesnek és egyszerű döntési helyzeteket elénk
állítónak tűnhet ez a felfogás, a jó és a rossz, a menny és a föld, a lélek és a test, a
kultúra és a természet, a mechanikus és az organikus világ pólusainak s más
pólusoknak a szembeállításával. Azonban a Biblia egységes egészként tekint a
dolgokra. Már a te remtésben is a dolgok egészére nézve hangzik el a „mindez jó”
megállapítás, nem csupán azok lelki dimenzióira nézve, de az evangélisták
tanúságtétele szerint Krisztus feltámadása sem csupán lelki, hanem testi is. 

A mindennapi életünk, az egyes döntési helyzeteink sem olyan sterilek, mint
amilyennek sokszor szeretnénk látni azokat. Egy-egy választásunk, legyen az
akármilyen apró is, hálózatok egész rendszerét befolyásolhatja szerte a világban.
Minden, amit teszünk, éppúgy befolyásolja a saját és embertársaink jelenét és jövőjét,
mint az összes többi teremtmény és az egész teremtett világ állapotát; sőt az Isten-
nel való kapcsolatunkat is. Mind az embertársainkhoz, mind a világhoz, mind a
Teremtőhöz fűződő kapcsolatunkra hatással van minden egyes tettünk, ezért jelen
kellene, hogy legyenek minden egyes gondolatunkban, minden egyes döntésünkben.

Ezt a hármas irányultságot többek között Philip Hefner fogalmazza meg egy
szemléletes terminológiával: az ember nem más, mint teremtett társteremtő: „az
embert Isten teremtette, hogy társteremtő legyen abban a teremtésben, amelyet
Isten hívott életre, és amellyel Istennek céljai vannak”.2 Teremtett, mert nem önálló,
hanem az Istentől függő lény, akit nem más, hanem az Isten alkotott meg. Teremtő,
mert a teremtés során szabadságot is kapott az ember az alkotásra – és ezzel együtt
a rombolásra is. Teremtettségében az embernek Istentől való függése jelenik meg,
teremtőségében az ember aktív dimenziója, az Istentől kapott szabadsága
hangsúlyozódik, ahol a szabadság arra a létállapotra vonatkozik, amelyben az ember
szükségszerűen és elkerülhetetlenül szembenéz az állandó döntéshelyzettel, a
számtalan lehetőség közötti választásra való felhívással. A mai technológiai
társadalomban mindig és mindenhol ez a szituáció jellemzi az embert, melyből nem
tud szabadulni, de szabadsága van dönteni.

De mit jelent a kifejezésben a „társ” szó? Kinek a társa? A „társ” jelző hatá rozza
meg a választásaink módját, a figyelembe vett szempontokat. Hiszen egy döntés-
helyzetben társai vagyunk az embereknek, az egész teremtett világnak s magának
Istennek is. A „teremtett társteremtő” elméletében a társ fejezi ki azt a tényt, hogy
Istennek célja van velünk. Minden döntésünkben az életünk célját, értelmét igyek-
szünk megvalósítani, a cél pedig nem választható el sem a teremtettségünktől, sem
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a teremtésre való készségünktől. Minden teremtménynek s a világon minden
embernek van valamilyen célja, amely összefonódik az Istennek az egész világra ki-
terjedő végső céljában.

A teremtett társteremtő gondolata így egyszerre fejez ki küldetést és felelős-
séget. Küldetés, mert minden embernek és minden közösségnek meg kell találnia és
teljesítenie kell a célját; s felelősség, mert úgy kell ezt véghez vinnünk, hogy közben
embertársainkra is, a teremtett világ legkisebb részletére is, de az egész univerzumot
teremtő Istenre is figyelünk. 

Ennek a küldetésnek s ennek a felelősségnek a megismertetése a gyülekezet-
építő és az ifjúsági munka feladata akkor, amikor környezettudatos keresztény
nevelésről vagy fenntartható közösségekről beszélünk. Egy ifjúsági csoport, egy
gyülekezet vagy bármely közösség, amely a fenntarthatóságra törekszik, fontos,
hogy megtalálja közös és tagjainak egyéni célját, s tegye mindezt úgy, hogy közben
társlétének hármas irányultságát sem téveszti szem elől. A téma szükségességére
irányuló kételyek ebben az értelemben érvényüket vesztik, hiszen keresztény
küldetésünk és felelősségünk a teremtett világ minden tagját figyelembe venni
minden egyes döntésünk és cselekedetünk során.

Dieter Hessel három lépésben látja lehetségesnek megvalósítani a fenn-
tarthatóságot és a környezettudatosságot az egyházi szolgálatban:3

n az emberekben a tudatosság felébresztése a fizikai, szellemi, társadalmi kör-
nyezetük megfigyelése és elemzése által;

n a teológiai reflexiókban való közös részvétel és a lehetséges etikai
válaszadások megismerése és választása;
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n a választott út gyakorlati megvalósítása a szolgálat minden területén.

Megfigyelés, elemzés és tudatosítás

Az emberek többnyire tájékozottak a lakóhelyük, az iskoláik és munkahelyük
körüli történésekről, lehetőségekről. Az internet korában gyakran a fiatalok értesülnek
hamarabb a távolabbi helyeken zajló eseményekről, mint a felnőttek; bár a hír
értékének tudatos felfogásáról és mélységének, összefüggéseinek megértéséről nem
biztos, hogy egyértelműen ki lehet jelenteni bármilyen prioritást. Ezért akár ifjúsági
munkáról, akár felnőtt nevelésről van szó, minden esetben törekedni kell a keresztény
nevelésen belül a globalitás tudatosítására. A fizikai, szellemi, lelki és társadalmi kör-
nyezetünk történéseit csak globális szinten vizsgálva érthetjük meg; csak akkor, ha
összefüggéseiben figyeljük meg, majd saját életünk vonatkozásaiban elemezzük a
dolgokat. Így majd a gyakorlatban megvalósulhat a környezettudatosság közismert
mondata: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”

A globális jelző három dimenzióban is érvényes lehet a környezettudatosítás
során:4

n térben: elsősorban a világhálónak köszönhetően a világfaluvá zsugorodott
egész földkerekség helyzete és eseményei is szóba kerülnek;

n időben: a jelen eseményei mellett a múlt idők tanulságaira és a jövő felé
veze tő lehetséges utak következményeire is felhívja a figyelmet;

n témáiban: nem csupán a materiális javakról és szükségletekről esik szó, ha -
nem az egész személyiségről, a szellemi és lelki dimenziókról is; továbbá
nem csupán az emberiség, hanem minden teremtmény, sőt az egész univer -
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zum értékeiről és veszélyeztetettségéről is beszélni kell.
A globalitás témája magával hozza a környezettudatos gondolkodásra jellemző

fogalmak megismerését, mint például az ökológiai lábnyom, biokapacitás, fogyasztói
társadalom, fenntartható fejlődés. Sokat foglalkozik a szakirodalom ezeknek a
fogalmaknak a leírásával, de vajon mit jelentenek ezek a szavak egy keresztény kö -
zösség számára?

Teológiai reflexiók

A Földünkön zajló természeti katasztrófáknak és társadalmi krízishelyzeteknek
akár távoli szemlélése is gyakran elviselhetetlennek tűnik számunkra. A tudósok által
felvázolt rövid vagy hosszú távú jövőkép sokszor vezet minket csalódottsághoz, ki-
ábrándultsághoz, félelemhez vagy pesszimista elutasításhoz, s ez sajnos ugyanúgy
igaz a fiatalok, mint az idősebb korosztály jövőképére. Ám fontos, hogy
keresztényként takargatás és szépítgetés nélkül ismerjük meg ezeket a problémákat,
mert ha nem teljes nagyságukban szembesülünk velük, akkor a helyes választ sem
tudjuk teljes mértékben megtalálni. Nehéz szembenézni a tényekkel és a lehetséges
következményeikkel, ezért gyakran vagy elengedjük a fülünk mellett ezeket a híreket,
vagy megnyugtatjuk a lelkiismeretünket valamilyen fontosabb problémára hivatkozva,
esetleg hagyjuk magunkat megsemmisíteni a problémák által.

Fontos tehát, hogy keresztényként, keresztény közösségként ismerjük meg a
világnak ezt az oldalát is, mert – ahogy David Rhoads5 fogalmaz – keresztényként
mind elutasítás, mind kétségbeesés nélkül hallhatjuk meg ezeket a híreket, mivel
Isten folyamatos jelenléte kísér bennünket ezekben a helyzetekben is. Ha a hit körén
belül szembesülünk a problémákkal és saját helytelen, fogyasztói-felhalmozó
életvitelünkkel, akkor van esélyünk a helyes önvizsgálatra, a hibáink beismerésére, a
változásra, és a társadalom más közösségei számára is példamutató megújulásra,
modellközösséggé való alakulásra. Bár hitünk szerint nem ez a célkitűzés a
keresztény közösségek összetartó ereje, ám a Szentírás tanítása szerint ez is egy
olyan feladatunk, amelyet mellőzve célt téveszthetünk evilági feladatunk teljesítése
során. 

A korábban említett fogalmakra visszatérve: míg ezek nagy része a természet-
vagy a társadalomtudomány alkotása, addig a „fenntartható közösség” azért különleges
terminológia, mert egyszerre igényli a társadalom-, a természettudományok és a te -
ológia közreműködését is. Van, aki a fogalomba – érdeklődési vagy érdekeltségi terü -
letének megfelelően – a diszkriminációmentességet érti bele, van, aki a helyi adottsá -
gok és csoportok prioritását, mások a közteherviselést vagy a világ területeinek egyenlő
érdekérvényesítését. Mindezek mellett fontos a fenntarthatóságnak a világ terem tett-
ségére vonatkozó utalása, illetve a szókapcsolat második tagjának, a közösségnek a
sokrétű értelme és iránya, mint például a korábban említett hármas irányultság.
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A „fenntartható közösség” kifejezésben különleges szerepet kap a második
tag: nem csupán pozitív tartalommal tölti meg a fenntarthatóság kifejezését, de
kézzelfoghatóvá, megvalósíthatóvá is teszi azt az egyes ember számára. Az Istennel
va ló közösség segít abban, hogy bátorságot kapjunk a problémákkal való
szembenézés és megoldásuk során. Az emberekkel való közösségeinkben társakat
kapunk a céljaink megvalósításához, akik segítenek továbblépni vagy megállni egy-
egy kérdésnél. A természettel való közösség pedig számos olyan értékre tanít meg
bennünket, amelyek a fenntarthatóság megvalósításának alapvető kritériumai, mint
például alázatra, tiszteletre, egyensúlyérzékre. Az Istennel, az embertársainkkal és a
világgal való közösség az, amely reményt, erőt és realitásérzéket adhat a fenntartható
közösségek létrehozásához.

Az ember és a teremtett világ közötti kapcsolatról szóló bibliai üzenetet ezért
fontos az Isten–ember–világ hármasságában vizsgálnunk, nem pedig
antropocentrikus szemszögből látnunk. Hosszú évszázadokon keresztül úgy
értelmezték (sőt sok esetben arra használták) a Biblia szavait egyházi és egyházon
kívüli fórumok, hogy a Föld kizsákmányolása, egyes területek leigázása, a túl-
népesedés és egyéb je lenségek igazolását megleljék a Szentírás szavai között.6

Olyan tanítások is akadtak,7 amelyek képviselői úgy gondolták, hogy az előbb említett
uralkodáselmélet elfogadhatatlan, de a Szentírás nem mond sokkal többet az
embernek a Földhöz fűződő kapcsolatáról, ezért a Biblián kívül keresték az etikai
megalapozásokat. Más véleményen lévők8 szerint egyenesen el kell vetni a vallásban
fellelhető válaszok és megoldások lehetőségét, hiszen az, ami alapján korábban a
természetet kizsákmányolták, most nem szolgálhat a természet védelmének
ideológiai alapjául.

Azonban a Biblia könyveinek alaposabb exegézise, az egyházatyák és a
későbbi teológusok írásainak tanulmányozása megmutatta, hogy a Szentírás termé-
szetszemlélete más, mint amilyennek azt korábban gondolták. Ma már kiterjedt
teológiai irodalma van azoknak az írásmagyarázatoknak, melyek szerint a Szentírás
nem a teremtett világ feletti uralkodásról, hanem annak gondnokságáról, sáfárságá-
ról beszél. Ha az „uralkodjatok” (radah) és „hódítsátok meg” (kabash) szavaknak a
teljes ószövetségi kontextusában vizsgáljuk a jelentésüket, akkor kiderül, hogy a
teremtéstörténet végén nem a zsarnok kizsákmányoló uralkodó képét jelenítik meg,
hanem a felelős gondnok feladatairól szólnak. A Genezis második fejezetében még
szorosabb kapcsolatot találunk az ember és a természet kifejezésére vonatkozóan:
az ember (adam) szó egy játék azzal a szóval, amely a földet (adamah) jelöli, amelyből
az ember teremtetett. Az őstörténetek (például Gen 9,9–11) és a mózesi törvények
(például Ex 20–23; Lev 25) az embernek a világgal való közvetlen és szerves kap-
csolatát mutatják, s a teremtett világ jóságát erősítik meg. Számtalan zsoltár (például
8., 19., 65., 96., 104., 145–148.) témája Isten máig aktív tevékenysége a teremtett
világban és Isten dicsőítése a természet által. A bölcsességirodalom a természetet
mint Isten megismerésének és magasztalásának közvetítőjét állítja elénk, és felhívja
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a figyelmet arra, hogy Isten nem csak az ember
hasznára és kedvéért alkotta meg a természetet
(például Jób 38–39). A próféták az embernek a
teremtett világgal szemben elkövetett bűnei ellen is
szólnak (például Ézs 24; Jer 2; Hós 2). Az
evangéliumok a természet szeretetét is példázzák
Jézus szavain, tettein és természetszemléletén
keresztül (például Mt 6,25–34; Lk 12,13–34; 16; 19).
Az újszövetségi levelek pedig számos helyen
(például Róm 8,18–25; Kol 1,15–23; 1Kor 15,20–
28; Ef 1,10) beszélnek arról, hogy Krisztus megváltó
munkája nemcsak az emberre, hanem az egész
teremtett világra vonatkozik. 

Több egyházi és teológiai fogalom
újraértelmezését és átértékelődését vonta magával
ez a felismerés. Az egyik ilyen fontos fogalom a
felebarát vagy a szomszéd fogalma. Minden olyan
bibliai mondat, amely a felebarátunk vagy a szom-
szédunk szeretetére buzdít minket, nem csupán a
közvetlen embertársunk felé irányul, hanem az
egész teremtett világra vonatkozik, minden más élő
és élettelen teremtményre is, amelyek között mi,
emberek – a Szentírás tanúságtétele szerint – csak
egyek vagyunk a teremtmények sorában. 

De olyan további egyházi fogalmak is átérté -
kelődtek az egész teremtett világra vonatkozó
értelmezéssel, mint például a megváltás, a meg-
bocsátás, az üdvösség fogalmai. Sokáig úgy
értelmeztük ezeket a fogalmakat, mintha mi a
teremtett világnak nem részei lennénk, hanem
felette állnánk. Azonban észre kell vennünk, hogy
azt a levegőt lélegezzük be, azt a vizet isszuk, abból
a fából vagy agyagból épí tünk házat, abból a
világból táplálkozunk, amelyet Isten teremtett, s
amelyekkel együtt teremtett minket, embereket is.
Ha ezt a tudatosságot építjük be mindennapi
cselekedeteinkbe, gondolkodásunk ba, imáinkba,
akkor elkerülhetetlen lesz, hogy a példaként felsorolt
– és további más – teológiai fogalmainkat, esetleg
egész gondolkodásunkat úgy alakítsuk át, hogy
abba ne csak én, na csak mi férjünk bele, hanem
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az egész teremtett világ.
Akármelyik ökoteológiai etika (hitvalló/ökumenikus, felszabadításteológiai,

folyamatteológiai, a hivatalos egyházi vagy bármely más irányzat9) mellett kötelezi is
el magát egy keresztény ember vagy közösség, az alapvető dolgokban mindig egyet
fognak érteni: hitvallásaikban és életvitelükben az egész teremtett világ megkapja a
helyét, mindenre kiterjedő szociális érdeklődést mutatnak, valamint nyilvánosan jelen
vannak, és képviselik a problémákat és az azokra adott teológiai válaszaikat. A
kérdésekre adott teológiai és etikai válaszok sokfélék lehetnek ugyan, de
mindenképp megkívánja a keresztény ember értelmétől az addigi ismereteinek kritikai
vizsgálatát, szívétől pedig a megtérést. Egy fenntartható közösség, amely valódi fenn-
maradásra, valódi életre törekszik egy teljes világban, hogy kiteljesedett személyi-
ségekként és közösségként élhessen térben és időben, törekedni fog a kör-
nyezettudatosságra, a helyes teológiai értelmezésre és a gyakorlati megvalósításra.

Gyakorlati megvalósítás

Ha körülnézünk saját életterünkben, akkor észrevehetjük, hogy közvetlen kör-
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nyezetünkben is nagyon sokat tehetünk az élet védelméért, a világ fennmaradásáért.
A házunk, a templom, a gyülekezeti épületek, a parókia, az iskola, az irodák, az
intézményeink mind-mind számtalan lehetőséget rejtenek a környezetvédelem terén,
melynek megvalósítása ránk vár. 

Az alábbiakban néhány olyan szempontot próbáltam összegyűjteni, amelyet egy
fenntartható közösségnek, egy környezettudatosságra törekvő ifjúsági csoportnak,
gyülekezetnek, családnak, iskolának, intézménynek érdemes lehet átgondolnia. A lista
a végtelenségig bővíthető és részletezhető, kizárólag a személyek és a csoport
lehetőségein és adottságain s leginkább elkötelezettségén és kreativitásán múlik, hogy
ki milyen mértékben törekszik a továbblépéshez szükséges feltételek meg-
teremtéséhez. Sok esetben nem is kell nagy dolgokra gondolnunk, hiszen a leg apróbb
cselekvésnek is megvan az értelme és haszna. Teréz anya szavaival élve: „Úgy
érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. E csepp nélkül azonban
sekélyebb lenne a tenger.”

1. A közösség vezetője és minden egyes tagja sokat tehet azoknak a
szempontoknak az érvényesítése terén, amelyek mellett a tudatosítás és a teológiai
reflexiók átgondolása során kötelezték el magukat. Ennek a szemléletnek a fényében
át lehet gondolni az istentiszteleti és egyéb gyülekezeti alkalmakban rejlő lehető-
ségeket: az énekek, imádságok, a prédikáció vagy az áhítat alapigéjének, a
csendesnap vagy bibliaóra témájának vagy akár az alkalom helyszínének
kiválasztásakor. Az istentiszteleteink és ünnepeink keretében olyan új alkalmakat is
meg lehet szervezni, amelyek eddig esetleg nem szerepeltek a közösség életében –
például meg lehet ünnepelni a teremtés napját (pünkösd utáni 2. vasárnap), de újra
fel lehet eleveníteni, új tartalommal lehet megtölteni az aratási hálaadó ünnepet.

2. Olyan egyedi alkalmakat – fórumok, kerekasztal-beszélgetések – is lehet
szervezni, amelyeken a különböző véleményeket, etikai álláspontokat, kör-
nyezettudatos közösségi modelleket vitatják meg a résztvevők keresztény és nem
keresztény előadók segítségével. Emellett minden fenntartható közösség létrehozhat
egy külön „információs” helységet vagy „könyvtársarkot”, ahol olyan teológiai és
ökológiai könyveket, újságokat, más felekezetek és egyházak nyilatkozatait, civil
szervezetek álláspontjait és tevékenységeit ismertető írásokat lehet összegyűjteni,
melyet a közösség tagjai hasznosítani tudnak. 

3. A fenntartható közösség nem csupán okos emberként próbálja élni az életét,
hanem bölcsként is, így nemcsak a közvetlen érintettségét és a rövid távú célo kat és
terveket látja, hanem hosszú távra gondol, s a dolgokat teljes összefüggésükben,
hálózatként látja működni.10 Ezért a gyülekezeti, munkahelyi, iskolai, családi és egyéb
közösségi épületeket – jó esetben már megtervezésükkor – hosszú időtartamra, a
környezetbe való minimális beavatkozással és a leggazdaságosabb – megújuló
energiaforrásokból származó – energiafelhasználással tervezi. Bár gyakran drágább
a megvalósítása ezeknek a környezetbarát építőanyagoknak és építési technológi-
áknak, ezek működtetése hosszú távon megtéríti a kezdeti nagyobb kiadást –
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anyagilag és a környezetvédelem
szempontjából is. Gyakran azonban
plusz kiadásokra sincs szükség, hiszen a
feleslegesen működő lámpák és bojlerek
lekapcsolása, energiatakarékos izzók
vásárlása, az épületben lévő kályha
használata a gáz- vagy olajfűtés helyett
csupán odafigyelést és tudatos
gondolkodást igényel.

4. Az épületeinket körülvevő kert
őse a Biblia lapjain is különleges helyet
jelöl, fontos üzenetet szimbolizál. A
Genezis második fejezete szerint az
Édenkert az első környezet, amelyet az
Isten megteremt. Egy olyan hely, ahol
növények, állatok és emberek együtt
élnek, s bár nem a végső otthonuk, de
mindanynyian he lyet kapnak benne,
hogy együtt élhessenek. A világ mindig
kicsit távoli egy kertből nézve, de ez a békés sziget – legyen az akármilyen kicsi is –
a világ része.11 Sokszor nehéz elképzelni egy zsúfolt belváros vagy egy forgalmas út
melletti temp lom vagy parókia kertjét a béke szigeteként vagy az emberek, növények
és állatok együttélésének helyszíneként, de talán épp azért érdemes a meg-
valósítására törekedni, mert nagyon kevés befektetéssel is hatalmas eredményeket
le het elérni. Egy-egy parkoló kerékpártárolóvá történő alakításával a környezetbarát
közlekedésre motiválhatjuk a közösség tagjait; őshonos növények, „madárcsalogató”
fák telepítésével pedig barátságosabbá tehetjük a kertet. A most induló élet
szimbólumaként minden megkeresztelt gyermek után ültethetünk egy fát vagy virágot
a templom udvarába vagy annak közelébe; vagy biztassuk a (kereszt)szülőket arra,
hogy otthon tegyék ezt meg.

5. „Az egyház az áldozatos és megszentelődő életstílust tanítja a minden
területen fogyasztói életstílust követő embereknek. Ez egyszerre a hit krízise és a
megtérésre való felhívás.”12 John E. Swanson kritikája legkirívóbban a hulladékkezelés
területén jelenik meg egy-egy közösség életében. Míg azt sokan tudatosítjuk
magunkban, hogy az időnk véges, azt már jóval kevesebben ismerjük fel, hogy a
teremtett tér, a nekünk szánt terület sem végtelen, mivel „a Föld gömbölyű, azaz
véges”. A teret pedig – legyen az bármily kicsi vagy nagy – nem azért kaptuk, hogy
szeméttelepekké alakítsuk át, hanem azért, hogy kerteket építsünk, azokat
gondozzuk, s bennük boldogan élhessünk. A fenntarthatóság egyik nagy kérdése az
elhasznált javak mellett a termelt szemét mennyiségének és kezelésének témája, és
ez ismét egy olyan terület, amely egyáltalán nem kíván anyagi áldozatot. A szelektív
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hulladékgyűjtés, a szerves anyagok komposztálása, a közösség felesleges áruinak
szétosztása a rászorulók között, egy iroda vagy iskola szelektív papírgyűjtése, a papír
és műanyag tányérok és poharak mellőzése csupán lelkiismeretes és tudatosan
gondolkodó emberek minden részletre kiterjedő odafigyelését követeli meg.

6. A legtöbbet azonban a megelőzéssel tehetünk a nagy mennyiségű hulladék
keletkezése ellen. Swanson szavaival élve: a „szentségtelen háromság”, amely a kör-
nyezet rombolásához vezet nem más, mint a közöny, a lustaság és a bőségből fa ka -
dó kényelmesség. A fenntarthatóságnak talán egyetlen területén sem nyilvánulnak
meg ezek a negatív értékek oly erősen, mint a vásárlás kérdésében. Talán itt játszik
leg fontosabb szerepet az elkötelezettség és a tudatosság, mert ezek által nagyon
sok természeti értéket, emberi munkaerőt és javakat, keletkező hulladékot és – nem
utolsósorban – anyagiakat menthetünk meg a feleslegességtől. Az újrapapír
vásárlásával, az utántöltős festékpatronok megvételével, a palackozott ásványvizek
és üdítők mellőzésével, a környezetbarát mosogató- és tisztítószerek beszerzésével
számos környezeti értéket óvhatunk meg; a helyi termékek előnyben részesítésével a
környezetszennyező szállítást is megspórolhatjuk; a minél kevesebb csomagoló-
anyagot tartalmazó árucikkekkel pedig nagymértékben csökkenthetjük a keletkező
hulladék mennyiségét. 

7. A fenntartható közösséget megalapozó hármas kapcsolatban az Istennel és
a teremtett világgal ápolt kapcsolat mellett felelősséggel tartozunk a saját életünk és
a közeli vagy távoli embertársaink méltósága iránt is. A környezetbarát termékek

(például tisztítószerek, gyertya stb.) többnyire nem
csak a környezetünket, de az egész ségünket is védik,
a méltányos kereskedelemben (fair trade) forgalmazott
termékek vásárlásával pedig távoli vidékeken termő
árucikkeket (például kávé, kakaó) feldolgozó
embertársaink javait védhetjük meg. A törődést
képviselő méltányosságot meg kell tanulnunk
egymással szemben is megélni, az eddigi gyakorlathoz
képest új módokon is, közvetlen környezetünkben is.
Az egyének, a kö zös ség önfenntartását és az egész
világ fenntarthatóságát is segíti, ha minél több
árucikket vásárolunk egymástól, ha segítünk a kereslet
és a kínálat egymásra találásában, akár közösségen
belül, akár közelebbi vagy távolabbi közösségek
között. 

8. A fogyasztói társadalomban talán semmi sem
akkora kísértés és átverés, mint a reklámok világa.
Azonban Paul Santmire hasonlatával élve: meg kell
tanulnunk – és meg kell tanítanunk embertársainkat –
hogy a hegymászás motívumát hogyan lehet
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lecserélni a jó földön való letelepedés bibliai mintájára.13 A meghódítás és megszerzés
kísértése helyett ideje megtanulnunk és minden teremtménnyel szemben
képviselnünk a törődés és a figyelmesség értékeit. Nem újabb hegyekre van
szükségünk, hanem olyan földekre, ahol hosszú ideig élhetünk, s amelyekről
generációkon át gondoskodhatunk. 

9. A fenntartható közösség életmódjának modelljével érdemes már a kis-
gyermekeknek is példát mutatni, hiszen így a fiatalok ebben növekedvén fel köny-
nyebben gyakorolják azt, mintha később kellene életmódot változtatniuk. A fiatalokkal
és gyermekekkel való környezettudatos foglalkozás során fokozottan érvényes az az
ősi kínai – gyakran Konfuciusznak tulajdonított – mondás, amely egyébként minden
korosztályra igaz a környezettudatosságra való nevelés során: „Mondd el és
elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam, és megértem.” A
gyakorlat orientált szemlélet alapján nemcsak az elméleti tudás válik mélyebbé, de
tudatos cse lekvéseink az életünk – előbb-utóbb megszokott – részeivé válnak.
Szerencsére a lehetőségek sora végtelen, így akár személyre – vagy csoportra –
szabott megközelítést és feladatokat is kereshetünk az egyes közösségeknek. A sze-



mélyes érdekeltség motiválásához a fiatalok választhatnak egy-egy célt, amely
bizonyos időszakonként konkrét tettekre ösztönzi őket a környezet védelmével kap-
csolatban; s amely akár olyan egyszerű és apró tett is lehet, mint az iskola vagy a
templom körüli virágok gondozása, de akár olyan nehéz is, mint egy esettanulmány
elkészítése. A hittanórai beszélgetések nagy szerepet játszhatnak a tudatosítás
során, fontos a bibliai példák, történetek ez irányú üzenetének megismertetése már
a legkisebbekkel is; de ugyanilyen fontos, hogy ezeket az ismereteiket összevessék
a szűkebb és tágabb környezetük természeti vagy szociális problémáival. Nagyon
mély és különleges élményt tud nyújtani egy nyári tábor vagy egy csendeshétvége,
amelyet a természetben, egy erdő közepén sátorozva vagy egy nemzeti park
szállásán töltenek el a fiatalok. Ezek központi mondanivaló jaként mindig figyeljünk a
teremtés csodái ra, melyet oly sokféleképpen szemlélhetünk: egy kora reggeli
madármegfigyelés, egy félórás hangtérkép vagy színtérkép elkészítése, egy kör-
nyezeti önéletrajz összeállítása, a környék természeti értékeit bemutató előadás, egy
„gondolkodj úgy, mintha ... lennél” játék, egy csendséta, egy esti áhítat a csillagos ég
alatt vagy egy egész napos túra segíthet az egocentrikus szemléletből kirázódni, a
környezettudatos keresztény gondolkodást elsajátítani, tudatos döntéseket hozni és
a fenntartható életvitelt megvalósítani.

Végül ha ezekre a tudatos döntésekre eljutottunk, akkor végső meg-
valósításként a közösség törekedhet a természetnek és a Teremtőnek járó „tized”
felajánlására: minden évben 10 százalékkal kevesebb víz, gáz, energia, üzemanyag
elhasználására, 10 százalékkal kevesebb papír, festék és egyéb irodaszer
használatára és 10 százalékkal kevesebb árucikk vásárlására és fogyasztására.

A felsorolt ötletek csupán apró kezdeti lépések, melyekkel kapcsolatban úgy
érezhetjük, hogy a nagy világproblémákat csak messziről érintik. Gyakran el is
bizonytalanodunk, hogy van-e értelme az ilyen egyéni, kis közösségeket érintő tervek
megvalósításának a nagy politikai hatalmak és multicégek döntéseinek és
tevékenységeinek árnyékában. De a világunk nem a nagy társadalmakból és
gazdasági intézményekből áll, hanem a kis közösségekből épül fel. A világvallássá
nőtt kereszténység is egy szűk közösségből indult útjára. S ha ez a világméretű
közösség a taní tásának valódi természetszemléletét és teremtéshitét adná tovább,
akkor tényleg tömegeket mozdíthatna meg, s ezzel hatalmas lépést tehetne a
teremtett világ megőrzéséért.
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„Bangladesben az elmúlt néhány évtized során megfigyelhetőek voltak
bizonyos változások az éghajlat alakulásában. Az ökoszisztéma szétrom-
bolásának vagyunk tanúi, amely elsősorban a gazdálkodási módszereket és a
mezőgazdasági termelést érinti hátrányosan. A szegény napszámosok, a
perifériára szoruló földművesek napi megélhetése és más kiszolgáltatott
társadalmi-gazdasági csoportok létfenntartása egyre veszélyeztetettebbé válik
a klímaváltozás ártalmas hatásainak következtében.”

Kamaluddin Akbar, RDRS Banglades
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A címben feltett kérdésre legtöbben bizonyára azt válaszoljuk: őrizzük őket!
Úgy gondoljuk, hogy őrizni és megőrizni szép és nemes feladat. De uralkodni? Az
kizsákmányoló, zsarnoki dolog. A Szentírás elején a teremtéstörténetekben az em -
ber számára a teremtett világot illetően mindkét felszólítás elhangzik. Vajon tényleg
vá lasz tanunk kell? Kaphatunk-e két ellentétes előjelű felszólítást? És ha mindkettőt
feladatul kaptuk, hogyan teljesítsük Istennek tetsző módon? Egyáltalán mit
jelentenek számunkra a teremtéskor társul kapott élőlények, növények és állatok, az
azokat körülvevő környezet, a víz, a levegő, a föld, az egész világ?

A továbbiakban ezeket a kérdéseket próbálom körüljárni.

A teremtés

A Szentírás a teremtés leírásával kezdődik, amellyel Izrael népe kifejezte, hogy
minden, ami addig történt az életükben, ami van és minden eljövendő Istentől
származik. Csak az Istennel való viszonylatban értelmezhető az életük. Mózes első
könyvének első mondata maga egy hitvallás: „Kezdetben teremtette Isten a mennyet
és a földet” (1Móz 1,1). Isten cselekedetével kezdődött el minden, nem vizsgálja, mi
lehetett előtte, csak annyit tudunk, hogy a föld kietlen és puszta volt, de Isten Lelke
jelen volt.

A Bibliában két teremtéstörténet leírása szerepel, érdemes mindkettőt kicsit
közelebbről is megvizsgálni, ebben a Keresztyén bibliai lexikon is segítséget nyújt.

Először a papi iratok történetét olvashatjuk. Ami rögtön szembetűnő lehet, az
a ciklikusság: a teremtés napokra osztott. A történet hét nap eseményeit írja le. Hat
nap alatt teremteti meg Isten a világot, a hetedik napon pedig megpihen. A teremtés
így egy folyamat, amely a hetedik napon célba ért, és végbement Isten akarata. Amit
szintén megjegyezhetünk, hogy a teremtés minden mozzanata Isten parancsszavára
történik (legyen, gyűljenek össze, növesszen, pezsdüljenek). Az áldás pedig azért



fontos, mert ez adja meg a szaporodás képességét, hogy az élőlények
sokasodjanak, és benépesítsék az egész földet.

Az ember teremtése az állatokkal együtt a hatodik napon történt, ám azoktól
kü lönválasztva. A történet azt is elbeszéli, hogy Isten az embert (a férfit és a nőt
egyaránt) a maga képmására, hozzá hasonlóvá teremtette, ezzel meghatározva
különleges mivoltát, hiszen ezt korábban egy teremtményével kapcsolatban sem
olvashattunk. Ebben a történetben kapja az ember a felszólítást: uralkodjék az egész
földön és mindenen!

Fontos, hogy a képmás szót kifejtsük, hiszen ez támpontot ad a továbbiak
értelmezéséhez is. Az ókorban valakinek a képe (egy istennek a szobra vagy az
uralkodó arcképe egy pénzérmén) azt jelképezte, helyettesítette, akit ábrázolt. A keleti
kultúra szemlélete szerint az uralkodás nem egy kizsákmányoló, zsarnoki hatalmat je -
len tett, hanem egy olyan viszonyt, amelyben az uralkodótól függött az alattvalók jóléte.
Ezért is találhatjuk több helyen (például Jel 6,3-ban), hogy a nép vezetőjét a
pásztorhoz hasonlítják, aki félti, őrzi nyáját. Ez ad számunkra is mintát ahhoz, ahogyan
az embernek képviselnie kell Istent a teremtett világ élő és élettelen lényei között,
mindenkor fe le lősséggel tartozva irántuk.

Mózes első könyvének második fejezetében olvasható a jahvista forrásból
származó teremtéstörténet. Ez nem az előző folytatása, hanem egy teljesen önálló
történet. Legfőbb jellemzője, hogy itt minden az emberre vonatkozik, a növények és
az állatok más viszonylatban jelennek meg. Isten a föld porából formálta az embert,
ezzel kifejezve mulandóságát, esendőségét, aki csakis azért vált élőlénnyé, mert Isten
maga életet lehelt belé. Az ember az Édenben egy jól körülhatárolható világban élt,
életéhez kezdettől fogva alapvetően hozzátartozott a munka: a kert művelése és
őrzése. Ez a megbízatás talán nem is szorul bővebb magyarázatra. Istennek egyetlen
kikötése volt: az ember ne egyen a jó és a rossz tudásának fájáról. A határ betartása
az ember érdekében volt fontos. Isten ugyanis óvni szerette volna, nehogy túllépje
korlátait, nehogy kiszakadjon a vele való állandó kapcsolatból, nehogy tönkretegye
önmagát és környezetét. (Tehát nem elsősorban erkölcsi vonatkozású.)

Az embernek nem jó egyedül lenni, ezért az Úristen elhatározta, hogy teremt
neki hozzáillő segítőtársat. Megalkotta az állatokat. Az ember minden állatnak nevet
adott, így az emberi környezet részévé váltak, ám hozzáillő társat nem talált közöttük.
Ekkor Isten álmot bocsátott az emberre, és egyik oldalbordájából asszonyt formált
számára, akivel ketten egy testté lettek.

Mindkét teremtéstörténettel kapcsolatban elmondható, hogy középpontjában
az ember áll. Minden létező, mind az ember, mind az egész teremtett világ Istennel
van kapcsolatban, aki értelmes rendet szabott az egész teremtésnek.

A fentiek alapján láthatjuk, hogy őrizni és uralkodni végső soron ugyanazt je lenti:
részt venni Isten világfenntartó munkájában, tervének kibontakoztatásában. Azonban
nem állhatunk meg itt.
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„Valahol valami eltörött”

A teremtés hatodik napjának végén ezt olvassuk: „És látta Isten, hogy minden,
amit alkotott, igen jó.” (1Móz 1,31)
És mit látunk ma? Hogy Földünk krízishelyzetben van.
Dsida Jenő ezt írja:

Valahol valami eltörött,
valahol valami nincsen rendjén.

Azt, hogy valami „nincsen rendjén”, már nem csak a híradásokból tudhatjuk,
hanem magunk is nap mint nap megtapasztalhatjuk. A globális ökológiai problémák
– mint az esőerdők és más zöldfelületek méretének csökkentése, a növény- és
állatfajok kipusztulása, az éghajlatváltozás és az ennek következtében jelentkező
sarkköri jégtakaró olvadása – mellett olyan példákat is sorolhatunk, amelyekkel saját
környezetünkben is találkozhatunk. Gondoljunk csak a városi levegőszennyezett-
ségre, a folyók, tavak vízminőségének romlására, a növekvő hulladékmennyiségre,
az élelmiszerek bizonytalan minőségére. Egyre gyakrabban hallani a – főként a
repülők útvonala, repülőterek, gyárak mellett fellépő – zaj és rezgés idegrend-
szerünkre gyakorolt káros hatásairól, valamint a villogó fényreklámok, a nagyvárosok
túlzott kivilágítása okozta fényszennyezésről is.
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Ma már nem hagyhatjuk figyelmen kívül a
lelki és szellemi életünket negatívan befolyásoló
hatásokat sem. Könnyen elveszhetünk az írott
és elektronikus médiából ránk zúduló
feldolgozhatatlan mennyiségű – legtöbbször
felesleges – információáradatban; a kultúra, az
irodalom, a zene, a művészet kínálta számtalan
lehetőség között pedig gyakran nehezen lehet
szétválasztani az értékeset az értéktelentől.

Az ökológiai krízis háttere

Az alábbiakban röviden szeretném
felvázolni azt a folyamatot, amely elvezetett
napjaink környezeti válságához.

Az egyes környezeti tényezők (a talaj, a
víz, a levegő, az éghajlat) és az
ökoszisztémában (az élőhely egészének rend-
szerében) elő forduló élőlények kölcsönösen
hatnak egymás ra. A környezeti tényezők egyik
lényeges tulajdonsága a folytonos változás. Az
élőlények sa já tos módon,
alkalmazkodóképességük ré vén válaszolnak
erre a változásra. Ebben a dinamikusan változó
rendszerben az élőlény és környezete össz-
hangban van egymással. Az em ber azonban az
évszázadok során egyre inkább beleavatkozott
a természet rendjébe. Egyrészt a népesség
ugrásszerű növekedése, másrészt az emberi
tevékenység minőségi változása és bővülése,
azaz anyag- és energiaszükségleteinek nagy-
arányú növekedése súlyosan megterhelte a kör-
nyezetet. Ez abban nyilvánult meg, hogy az
ember a természet kincseit azok újra-
termelődési üteménél gyorsabban vonta ki kör-
nyezetéből, hulladékait pedig annak öntisztulási
kapacitásánál gyorsabban juttatta vissza. Így
közvetve megváltoztatta a környezet fizikai,
kémiai és biológiai tulajdonságait, közvetlenül
pedig az élőlényekre és az élőhelyekre gyako-
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rolt hatást, felborítva a benne működő dinamikus egyensúlyt. A
gyorsan változó környezeti tényezőkhöz az élőlények egyre kevésbé
tudtak alkalmazkodni. Megindult a környezet minőségi romlása, amely
végső soron visszahatott az emberi élet minőségére is. 

Az civilizáció fejlődésével pedig az emberiség nagy része egyre
inkább eltávolodott a természettől, lelki és valóságos falakkal határolta
el magát. A természet csak valamiféle „háttérfüggönnyé” vált életünk
„színjátékához”, gazdasági és társadalmi szükségleteink betöltéséhez.
Az ember és a természet különvált egymástól. A természet kincseit ma
sokféle formában feldolgozva, árucikként kapjuk. Sokáig gondoltuk és
hittük: a fejlődést nem lehet megállítani. Ma már azonban óvatosan kell
bánnunk a fejlődés szóval, hiszen rég szertefoszlott a gazdasági
fejlődés erejébe vetett hit. A hagyományos értelemben vett fejlődés, a
korlátlan kereskedelem és tőkeáramlás nem kiegyenlítette, hanem még
inkább elmélyítette a gazdagok és szegények közötti szakadékot. Ahol
súlyos környezeti problémák vannak, ahol nincs elég ivóvíz, élelmiszer,
ott gyakran háborúk, súlyos betegségek is nehezítik a lakosság életét.
Az ökológiai válság tehát egyben morális, társadalmi, kulturális
kérdéseket is felvet. Ezek megoldását pedig egy olyan civilizációtól
várjuk, amely az évszázadok során elért technikai, tudományos
ismeretei ré vén éppen maga idézte elő ezt a válságot.

Teológiai megközelítés

Az eddigiek alapján egyrészt megállapíthatjuk, hogy a Biblia
egyértelmű feladatot ad az ember számára a teremtett világot illetően,
másrészt a Föld jelenlegi állapotát tekintve szinte mindenhol súlyos
ökológiai problémákkal (is) találkozunk.

Béres Tamás teológus egy Evangélikus Életben megjelent
cikkében1 vonja le azt a következtetést, hogy mivel a környezetünkben
bekövetkező mélyreható változások elsősorban az ember tevékeny-
ségének következtében álltak és állnak be, ezért az embert kiemelkedő
teremtménynek tartott teológia sem vonhatja ki magát a problémakör
megvizsgálása alól. A teológia nem mondhat le aktív szerepvállalásá-
ról a környezeti problémák megvizsgálása terén. Mára a teológián belül
beszélhetünk ökoteológiáról, amely azt jelzi, hogy egyes teológusok
rá irányították a figyelmet a környezetvédelem kérdéseire; a teológia
tehát bátran áll az új kihívások elé.
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A zsidó-keresztény hagyomány felelőssége

A kihívások egyike, hogy többen éppen a zsidó-keresztény hagyományt és
gondolkodást tették felelőssé az ökológiai válság kialakulásáért. Ezt a kritikát Lynn
White Jr. amerikai történész 1967-ben a Science folyóiratban megjelent Ökológiai
válságunk történeti gyökerei című írásában2 fejti ki. 

Vádjának legfőbb alapja, hogy véleménye szerint a környezetromboló életünk
alapja a teremtés emberközpontúsága, mert Isten korlátlan hatalommal ruházta fel
az embert. Szerinte az ember bibliai alapon építhette ki uralmát az egész világ felett,
és az újabb és újabb technikai eszközök segítségével igázta le a teremtett világot.
Szerinte az ész, a tudomány és a technika nem juttathat ki minket a válságból. Habár
kereszténynek vallja magát, végső soron kijelenti, hogy a probléma gyökere a
keresztény tanításban rejlik, szerinte létre kellene hozni egy új vallást vagy legalábbis
megújítani a meglévőt.

White tanulmánya valóban elgondolkodtató és számos kérdést vetett fel
továbbgondolásra, azonban érveit többen cáfolták és cáfolják ma is. Elmondható,
hogy bizonyos teológiai kérdéseket nem vizsgál kellő alapossággal, illetve azokat
történeti szempontok alapján közelíti meg. Olyan kijelentéseket tesz például, mint:
„semmi más célja nem volt az egész teremtett világnak, mint hogy az embert
szolgálja” és „a kereszténység (…) hangsúlyozta azt is, hogy Isten akarata szerint
való, hogy az ember a természetet a maga céljaira kihasználja”.3 Ezekkel az
állításokkal a teológiának és a teológusoknak elsősorban nem azért kell vitába száll-
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niuk, hogy a kereszténység felelősségét elhárítsák, hanem azért, mert ezek az
állítások nem származhatnak a keresztyén hit lényegéből fakadóan.

White figyelmen kívül hagy olyan hatásokat, amelyeket a felvilágosodás és a
racionalizmus hozott a gondolkodásunkba, amelyek következtében az emberi ész,
az értelem öncélú eszközzé változott. Többek között Vásárhelyi Judit egyik
tanulmányában4 éppen arra mutat rá, hogy a természet éppen ezek következtében
vesztette el szakrális értékét; az ész, az értelem és a spiritualitás éles különválása (és
különválasztása) vezetett az ember és a természet közti dualista szemlélet ki-
alakulásához.

Megvizsgálva White felvetését, miszerint a megoldást egy új vallás „létrehozása”
vagy a meglévő megújítása jelentené, egy kérdéssel válaszolhatunk: vajon valóban
hitünk tartalmával van a baj?

Gyakran halljuk azt a véleményt is, hogy egyes (keleti) vallások sokkal inkább
„környezetbarát” szemléletűek, mint a kereszténység, hogy nagyobb harmóniát
teremtenek ember és természet között. Valóban érdemes és érdekes áttekinteni más
vallások természetről szóló tanításait, illetve természethez való hozzáállását, hiszen
számos gondolat gazdagíthatja szemléletünket. Azonban egyrészt figyelembe kell
vennünk, hogy ezek a természetről szóló tanítások is csak a vallás egészének rend-
szerében értelmezhetők igazán, másrészt azt is látnunk kell, hogy a távol-keleti
területeken is súlyos környezeti gondokkal és rossz egészségügyi problémákkal
(járványok, betegség) kell számolnia a lakosságnak a túlnépesedés, a társadalmi
igaz ságtalanság és békétlenség következtében.

A környezetetika kérdése

Már utaltunk arra, hogy az ökológiai válság egyben morális probléma is. Az a
tény, hogy az ember hatalmas tudás birtokosa, hogy szellemi és technikai eszközeit
bármilyen célokra és bármilyen irányban – a világ javára és pusztítására egyaránt –
felhasználhatja, erkölcsi zavart okoz. Az emberiség technikai civilizációja előrébb tart,
mint erkölcsi fejlettsége, és az a kérdés, hogyan tudjuk áthidalni etikailag ezt a
szélesedő szakadékot.

Béres Tamás szerint „az ökoteológiának azt a szemléletet kell érvényesítenie,
hogy a teremtésben adott életfeltételek megőrzése terén az emberi cselekvést ellen-
őrző és minősítő, helyes és útbaigazító etikáé a kulcsszerep.”5

Az etikai kérdések vizsgálata igen széleskörű vitára ad okot arra vonatkozólag,
hogy a fenntartható világ szempontjából a természetközpontú vagy az ember-
központú etika tekinthető-e elfogadhatónak. Keresztényként nem mondhatunk le
arról az alapszemléletéről, hogy a teremtés középpontjában az ember áll, akit
Teremtője különleges szereppel tüntetett ki a teremtmények között.

Vásárhelyi veti fel a már említett tanulmányában6 azt az elgondolkodtató
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kérdést, hogy vajon a természetnek szüksége van-e az emberre? Mivel hitünkből fa-
 ka dóan valljuk, hogy az ember társ a teremtésben, így nem nagyon tudunk elképzelni
egy ember nélküli világot. Az emberiség azonban technikai eszközei révén elméletileg
már képes önmaga elpusztítására, így esetlegesen egy ember nélküli világ
létrehozására. Ezért tartja fontosnak, hogy a teológia kiterjessze vizsgálódásait.

Egyházi dokumentumok és nyilatkozatok

A különböző egyházak az 1960-as évek végétől kezdve számos konferenciát
rendeztek, valamint számos dokumentumot és nyilatkozatot adtak ki e témában
nemzeti, nemzetközi és ökumenikus szinten egyaránt. Ebben a fejezetben ezekből
a dokumentumokból emelek ki néhányat, amelyek irányt mutathatnak mindnyájunk
számára egy keresztény környezettudatos szemléletmód kialakításához.

Először a protestáns és ortodox egyházakat tömörítő Egyházak Világtanácsa
reagált az ökológiai „riadóra”. Kiadták az „Uppsalától Nairobiig” című kötetüket,
melyben az 1968–1975 közti nyilatkozatokat és akcióprogramokat gyűjtötték egybe.
A nairobi világgyűlésen külön bizottság foglalkozott a környezetvédelemmel és az
emberi fejlődés kérdésével. A következő bostoni konferencia tárgya pedig már az
ökológia volt „Hit, természettudomány és a jövő” címmel. Előkészítő anyagukban
megfogalmazták: „A mai helyzet arra készteti az egyházakat, hogy újra dolgozzák ki
Isten, az ember és a természet kapcsolatának bibliai koncepcióját, és új fogalmakba
foglalják azokat.” 7

Az USA Nemzeti Egyháztanácsa 1969-ben megalakította a Környezeti Sáfárság
Akciócsoportját az ökológia teológiájának kidolgozására.

II. János Pál pápa enciklikái számos ökológiai kérdést vizsgálnak meg alapo -
san gazdasági, szociális és erkölcstani hátterük szempontjából. 1990-ben kiadott
Béke Világnapi üzenete így kezdődik: „Békesség Istennel, a Teremtővel – Békesség
az egész Teremtéssel!” A dokumentum elsőként kifejti, hogy az ökológiai válság
elsősorban erkölcsi okokra vezethető vissza, mindenekelőtt az élet tiszteletének
hiányára. Hangsúlyozza, hogy a krízis mindnyájunk felelőssége, ezért szorgalmazza
a nemzetek közötti együttműködést és a békés kapcsolatok megerősítését. Felhívja
a figyelmet az ember kötelességére a természettel mint Isten alkotásával szemben,
és fontosnak tartja ökológiai problémák tudatosítását az egyház keretein belül is.
Rámutat az egészséges környezet fennmaradása és a teremtés esztétikai értékének
ok tatása közti összefüggésre. Részlet a dokumentumból: „A teológia, a filozófia és
a tudomány egyaránt harmonikus világmindenségről beszél, egy olyan kozmoszról,
amely integritással és saját, belső, dinamikus egyensúllyal rendelkezik. Ezt a rendet
tisztelnünk kell. Az emberi faj arra kapott meghívást, hogy feltárja ezt a rendet, kellő
körültekintéssel megvizsgálja és használja, megőrizve annak sértetlenségét.”8

1995-ben I. Bartholomeosz konstantinápolyi „zöld” pátriárka szimpóziumot
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hívott össze a Jelenések könyve megírásának 1900. évfordulójára. Ezen az alkalmon
több mint harminc ország mintegy 150 vallási vezetője, akadémikusa, környezeti
szakembere és aktivistája találkozott, és vitatott meg számos ökológiai kérdést. A vita
eredményeként elfogadtak egy hét lépésből álló akciótervet Patmoszi javaslatok – A
tettek hét lépcsőfoka címmel.

II. János Pál pápa és I. Bartholomeosz 2002-ben adta ki közösen az
úgynevezett Velencei nyilatkozatot: „A békesség szellemében gyűltünk ma össze
valamennyi emberi lény javára és a teremtés védelmére. A harmadik évezred
küszöbén mindannyian szomorúan látjuk az erőszak, az éhezés, a szegénység és
betegségek okozta rengeteg emberi szenvedést. Az emberiséget és az egész
teremtést az alapvető természeti erőforrások: a víz, a levegő és a talaj pusztulásából
fakadó szenvedés sújtja, mindez pedig egy olyan gazdasági és technológiai fejlődés
eredménye, amely nem ismerte fel és nem veszi figyelembe önnön korlátait.”9

2003-ban „Gyógyulást a világnak” címmel tartotta nagygyűlését a Lutheránus
Világszövetség, ahol előtérbe került az a gondolat, hogy ha körülnézünk a világban,
akkor a háborútól, az éhínségtől, az erőszaktól megtépázott, megváltásra váró
teremtést látjuk, amely sóvárogva várja sebeinek gyógyulását. Margot Kässmann így
fogalmaz: „Ne feledjük: a gyógyulás azt is jelenti, hogy jó sáfárokként bánunk a meg-
sebzett földdel, Isten eljövendő országának jeleit hagyva magunk után. Egy olyan or-
szágét, melyben nem lesz több könny és halál. Az árucikkek, részvénytársaságok és

HELYÜNK A TEREMTMÉNYTÁRSAK KÖZÖTT 53



FO
TÓ

 ©
 S

T
ER

M
EC

ZK
I A

N
D

RÁ
S

piacok globalizálódása, mely nem tiszteli a kultúrák különbözőségét, nem hasznos és
egész séges folyamat. Üdvösségre vivő viszont az a globalizáció, amely Isten
szeretetének, az igazságnak, a békének és a teremtés integritásának elterjedését tűzi
ki célul.” 10

Ugyanezt a mottót választotta a Magyarországi Evangélikus Egyház a IV. or-
szágos találkozója témájának. Mekota Ervin előadása bevezetőjében kiemelte, hogy
a „Gyógyulást a világnak” – óhaja és felszólítása – azt sugallhatja, hogy a világ baja,
betegsége egy rajtunk kívülálló ok miatt következett be, holott elmondhatjuk: „A
teremtéshit mai kontextusa az ökológiai válság. Ma nem vallhatjuk meg hitelesen a
teremtő Istenbe vetett hitünket, ha azt mondjuk: minket nem érdekel a teremtett világ
tényleges állapota, és nem fáradozunk annak jobbításáért.”11

Külföldi és hazai egyházi kezdeményezések

Mivel a hivatalos egyházi dokumentumok és nyilatkozatok célja minden esetben
az egyes emberek személyes elkötelezettségre és aktív szerepvállalásra való indítása,
ezek áttekintése mellett fontosnak tartom néhány nemzetközi, külföldi és hazai
szervezet, illetve kezdeményezés bemutatását. Mivel a teremtett világ megőrzésének
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ügye jó alapot szolgáltat a különböző felekezetek közötti párbeszédre és együtt-
működésre, több említett példa is ökumenikus vonatkozású.

Európai Keresztyén Környezeti Hálózat

A Európai Keresztyén Környezeti Hálózat (European Christian Environmental
Network – ECEN) az 1997-es grazi II. európai ökumenikus találkozó után – a jelen-
levő egyházak közös kezdeményezésére – 1998-ban alakult meg Csehországban,
a Vilemovi Ortodox Akadémián. A hálózat tagjai – egyházi intézmények és civil
szervezetek képviselői – célul tűzték ki, hogy munkájukkal segítik és konkrét
cselekvésre ösztönzik a keresztény közösségeket. Az évente megrendezett köz-
gyűléseken – amelyen hazánkból több evangélikus teológus és szakember vett már
részt – mindig egy-egy környezetvédelmi problémát járnak körül. 1998-ban az alakuló
közgyűlésen az éppen megfogalmazott, az üvegházgázok kibocsátását szabályozó
Kiotói egyezmény, majd egy év múlva az éghajlatváltozás állt a középpontban. 2001-
ben pedig – a tizenöt évvel azelőtti csernobili katasztrófára emlékezve – az energia
kérdésére összpontosítottak.

A teremtés ünnepe

A teremtés napjának (Creation Day) megünneplése I. Dimitriosz ortodox
pátriárkához fűződik, aki 1989-ben meghívta az egész keresztény világot, hogy
ezentúl minden szeptember 1-jén közösen adjanak hálát a teremtésben kapott
csodálatos ajándékért.

Az ECEN támogatta a javaslatot, és alakuló közgyűlésükön létrehozták az erre
összpontosító munkacsoportjukat. A munkacsoport feladata különböző liturgikus
anyagok (énekek, imák) összeállítása, valamint a teremtés ünnepének bevezetése
az egyházi gyakorlatba. Mivel erre az időszakra már esett más ünnepe a különböző
egyházaknak (például a protestáns gyülekezetekben az aratási hálaadó istentisztelet,
a katolikus egyházban október 4-én Assisi Szent Ferencre emlékezetek), így közös
megegyezéssel a szeptember 1-je és október második vasárnapja közti időszakot
(Time of Creation) jelölték ki a teremtés ünnepének megtartására. Az ECEN
dokumentuma12 rávilágít arra, hogy a teremtés ünnepe segít karácsony, húsvét és
pünkösd mélyebb üzenetének megértésében. Mivel egyházi esztendőnk nagy
ünnepeiben főleg az Apostoli hitvallás második és harmadik hitágazatai
hangsúlyosak, így Isten mint Teremtő és a teremtés ünnepének (ünnepkörének) meg-
tartása segít a Szentháromság egységének megértésében. A teremtés ünnepének
széles körű megtartását egyre több oldalról támogatják egyházunkban is.

Web of creation
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A Web of creation internetes oldal13 fenntartója a chicagói teológiai akadémia.
Olyan különböző alapítványok, szponzorok, egyházak, és egyházi intézmények
támogatják, mint az Amerikai Evangélikus Egyház (ELCA), az Egyházak Nemzeti Ta -
ná csának Ökológiai Igazságosság munkacsoportja, a Presbiteriánus Egyház és
különböző teológiai szemináriumok. A weboldal célja, hogy keresztény szemlélettel
elő se gítse a személyes és közösségi gondolkodás átalakítását egy igazságos és
fenntartható világ kialakítása érdekében.

Energia és Környezet Munkacsoport, Ulm (Németország)

Természetesen számos európai kezdeményezéssel is találkozhatunk. Ilyen
például az ulmi evangélikus gyülekezet Energia és Környezet Munkacsoportja, amely
az energiával való ésszerű és takarékos bánásmód, az alternatív energiaforrások
felhasználásának konkrét kérdései mellett foglalkozik az egyházi élet kör-
nyezetvédelmi vonatkozásaival, valamint megfogalmazta saját „ökológiai tízparan-
csolatát”.

Vilemovi Ortodox Akadémia

A csehországi Vilemovban az Ortodox Akadémia – mellyel szervesen együtt él
egy tizenöt fős ortodox apácaközösség – külföldi és hazai szervezetek támogatásával
létrehozta a Megújuló Energiaforrások Használatának Központját. Az akadémia célja,
hogy széleskörű elméleti és gyakorlati információkat nyújtson a megújuló
energiaforrások (víz-, szél- és napenergia, valamint a talán kevésbé ismert biomasz-
sza) és a fenntarthatóság lehetőségeiről – mindenekelőtt szem előtt tartva, hogy földi
létünk Isten ajándéka. Ezért nemzetközi konferenciákat, szemináriumokat és tovább-

FO
TÓ

 ©
 K

O
RE

N
 P

Á
L



HELYÜNK A TEREMTMÉNYTÁRSAK KÖZÖTT 57

képzéseket szerveznek, melyeken hazánkból is többen részt vettek az elmúlt
években. Az akadémia fenntartóinak elkötelezettsége gyakorlatban is tapasztalható,
hiszen az intézményt nagyrészt megújuló energiaforrásokkal tartják fent.

Magyarországi evangélikus és ökumenikus kezdeményezések

A Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend, amely tagja a már említett
Európai Keresztyén Környezeti Hálózatnak, 1991 óta végzi környezetvédelmi
munkáját. Tagjai a környezetvédelmi világnapot (június 5.) ülik meg a teremtés
ünnepeként, és e köré szervezik minden évben többnapos konferenciájukat is.

A Keresztény Ökumenikus Diákegyesület két alkalommal vett részt nemzetközi
konferencia szervezésében „ökológia és teológia” témakörében, 2000-ben
Budapesten, valamint 2002-ben a csehországi Vilemovban. A második találkozó
kapcsán jelentette meg a Békés Gellért Ökumenikus Intézettel közösen a Pentatonic
Land scape – Central Europe, Ecology, Ecumenism című tanulmánykötetét.

Néhány kezdeményezés előzményének tekinthető a 2001-ben, majd a 2002-ben
a Nádasdy Alapítvány és a Védegylet által Ökológia és egyház címmel közösen rendezett
konferencia. A két szervezet azóta több ízben szervezett ifjúsági vezetőképző
konferenciát, 2004-ben pedig a Védegylet ökumenikus munkacsoportja kiadta a
Felelősségünk a teremtett világért című egyházi dokumentumgyűjteményét, amelyben
több, korábban magyar nyelven még meg nem jelent dokumentum fordítását is
közölték.

2002 telétől közel egy éven át működött egyházunk fenntartásában – hazai
viszonylatban egyedülállóan – az Ararát Öko- és biotermékek szaküzlete.

2003 januárjában kéthetente jelentkező környezetvédelmi rovat indult az
Evangélikus Élet hasábjain Üzenet az Ararátról címmel, amelyben környezet- és
természetvédelmi aktualitások, civil és egyházi „zöld hírek”, ötletek, egészséges
életmódra ösztönző írások egyaránt helyet kapnak.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem a 2002/2003-as tanév tavaszi félévében



hirdette meg először féléves ökoszemináriumát.
A 2004 novemberében alakult Jesenius Központ természettudósok, valamint

protestáns teológusok, lelkészek közreműködésével szervez előadásokat,
kerekasztal-beszélgetéseket a teológia és a tudomány kapcsolatáról.

Fontos megemlíteni a lelkészek és hitoktatók vezetésével indított, idén ötödik
alkalommal megrendezett nyári evangélikus természetismereti tábort. A tábor minden
évben egy-egy természetvédelmi területen kerül megrendezésre. Az áhítatok, elő-
adások, beszélgetések és játékok pedig mind segítséget nyújtanak a részt vevő fiata -
loknak a környezet jobb megismerésére és elfogadására.

A kétévente megrendezett Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón 2008-ban
már második alkalommal várta a Liget környezetvédelmi sátor az érdeklődőket, a
rendezvény ideje alatt pedig lehetőség nyílik a szelektív hulladékgyűjtésre.

Új kezdeményezés a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ által
2008 márciusában első ízben meghirdetett keresztény életmódtábor, ahol a helyes
táplálkozásra, a mozgás fontosságára irányították a figyelmet.

Nem utolsó sorban pedig azokról a gyülekezetekről, lelkészekről is említést kell
tennünk, amelyek, akik helyi szinten egyéni kezdeményezésekkel járulnak hozzá a
teremtett világ megőrzéséhez.

Két életpélda

A számos felsorolt egyházi
dokumentum, gyakorlati
kezdeményezés mind azt sugalmazza,
hogy szemléletmódváltásra van
szükség. 

Két olyan személyiséget
szeretnék megemlíteni, akik egész
életükkel az élőlények összetartozását,
a „testvériség” megélését tanúsították.

Assisi Szent Ferencet II. János
Pál pápa 1979-ben az ökológiával
foglalkozók égi patrónusává
nyilvánította. Az 1990-es béke
világnapi üzenetében így fogalmaz: „Ő
a teremtés sértetlensége iránti mély és
őszinte tisztelet példáját kínálja a
keresztények számára. Mint a
szegények barátja, aki szeretetben élt
Isten minden teremtményével, az
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egész teremtést – állatokat, növényeket, természeti erőket, sőt Napfivérét és
Holdnővérét is – meghívta, hogy együtt tiszteljék és dicsőítsék az Urat.”14

(Róla szól Zefirelli Napfívér, Holdnővér című filmje.)
Részlet Assisi Ferenc Naphimnuszából (Fordította: Sík Sándor):

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.
(…)
Dicsérjétek az Urat és áldjátok
És mondjatok hálát neki
És nagy alázatosan szolgáljátok.

A 20. század kiemelkedő evangélikus személyisége, akit szintén meg kell
említenünk, Albert Schweitzer orgonaművész, zenetudós, teológus, filozófus, orvos
és misszionárius. A természettel való kapcsolatát már gyermekkori élményei meg-
határozták. Ifjúkorában elhatározta, hogy harmincéves koráig a művészetnek és a
tudománynak szenteli életét, s ezután az emberiség közvetlen szolgálatába áll. Orvosi
tanulmányai elvégzése után a gaboni Lambarénében alapított kórházat a benn-
szülöttek gyógyítására, ahol egy idő után a rászoruló állatokat is megoperálta és
ápolta. Többször visszajárt Európába, s az első világháború okozta szörnyű pusztítás
és az afrikai nyomor hatására fogalmazódott meg benne az élet tiszteletének elve,
melyet minden élőlényre kiterjesztett. Jól jellemzi életszemléletét az alábbi általa meg-
fogalmazott gondolat: „Minden etika nagy hibája az, hogy csak az egyik embernek
a másikhoz való viszonyával foglalkozik. Valójában arról van szó, hogyan viszonyul a
világhoz és minden élethez, amivel kapcsolatba kerül. Csak akkor viselkedik etiku-
san, ha a növények, az állatok és az emberek élete egyaránt szent előtte, és szük-
ség esetén bármelyikük segítségére siet.”

Együtt-működés

Láthatjuk, hogy sok szenvedést vett magára az ember azzal, hogy megkóstolta
a tudás fájának gyümölcsét. Megtört a Dsida által megfogalmazott „valami”, az Isten–
ember–természet közötti harmónia. Istennel való szembefordulásunkat, az eredendő
bűn következményeit az egész világ magán viseli, a növények, az állatok az élettelen
környezet éppúgy, mint az ember. 

Isten azonban nem fordult el végleg teremtményeitől, az özönvíz után szövet-
séget kötött az emberiséggel: Nóéval, fiaival és utódaival, sőt minden földi élőlénnyel,
ami a bárkából kijött.

„Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, ami
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veletek van: madárral, állattal és minden földi élőlénnyel.” (1Móz 9,9–10a) Szövet-
séges társakká válunk tehát Isten minden teremtményével, és Isten megígéri, hogy
nem lesz többé özönvíz semmi elpusztítására.

Mi magunk saját erőfeszítéseink által nem tehetjük újra tökéletessé ezt a világot,
annak Krisztus által új teremtésre van szüksége. Pál apostol írja a rómaiakhoz írott
levelében: „Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A
teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az
által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is
meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges
szabadságára.” (Róm 8,19–21)

Ám addig is, amíg megszabadulunk ebből a szolgaságból, feladatunk van: jó
sáfárként kell bánnunk a természet kincseivel, meg
kell tanulnunk tisztelni szövetséges társainkat és a
velük való együttműködést, hogy még hosszú ideig
fenntartható, utódaink számára is élhető világot
hagyjunk örökül.

Füle Lajos A kert című versével szeretném zárni
gondolataimat:

A kert, a kert… az első, a csodás
Ádám és Éva tündérkertje volt.
Nem lakott abban ember soha más,
Csak ketten ők… de rég eltékozolt
Már az a kert… S most lám, számunkra is 
ISTEN valódi kertet ültetett:
Virul, terem, van benne munka is,
Gondozzuk hát jó szívvel, míg lehet.

Ima a teremtett világért

Bocsáss meg nekünk, Úristen, 
amiért elfogultak vagyunk saját magunk iránt.
Nem vagyunk képesek felismerni saját 
korlátainkat.
Csak a pillanatnyi szükségleteinkkel és saját
munkánkkal törődünk;
És közben elfelejtünk hálát adni azokért 
az ajándékokért,
amelyeket tőled kaptunk az előttünk járt 
nemzedékeken keresztül.
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Bocsáss meg nekünk, Úristen,
szűklátókörűségünkért,
amely meggátol abban, hogy lássuk 
a holnapot,
meggátol abban, hogy termékeny és tiszta földet 
hagyjunk gyermekeinkre.

Bocsáss meg nekünk, Úristen,
mohó önzésünkért,
ökölbe szorított kezünkért,
amellyel telhetetlenül halmozunk fel mindent, 
amit csak tudunk,
és az utolsó cseppig kifacsarjuk természeti erőforrásainkat.

Nyisd ki kezeinket, Úristen,
az osztozás örömére.
Taníts a magvető bőkezűségére, 
hogy mi is vethessük a magot, s ne törődjünk azzal:
kié lesz a haszon, ha eljön az aratás.
Ámen.

(Luca M. Negro angol nyelvű imájának fordítása)
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Gondot okoz, főleg fiatal keresztyének körében, hogy mára már a fogalmak, a szavak
jelentése átértékelődik, idegenné, elavulttá válik. Így van ez a Krisztus-követés
kifejezéssel is. Ugyanakkor a fogyasztói életvitel mai fogalma pedig olyan széles kört
ölel fel, melynek részletesebb vizsgálatára van szükség, mielőtt a címben jelzett
második kérdés megválaszolására sor kerül.

Krisztus-követés

A követést megelőzi a hívás

„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a
keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki
pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az
egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Mert aki szégyell
engem és az én beszédeimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön a maga,
az Atya és a szent angyalok dicsőségében.” (Lk 9,23–26)

A követés elhatározása nem magunkból indul, hanem Jézustól és a Szentlélek
munkája által születik meg a szívünkben. Jézus „kövess engem” felszólítása tizen-
egyszer fordul elő az evangéliumokban. Mindig „konkrét élethelyzetekben jelenik meg
igényeivel, nyúl bele emberek életébe… Akár ha a vámszedő asztalánál ülő Lévire, a
hálóit mosó Péterre, a töprengő, igazságot kereső gazdag emberre vagy a
mindennapi tevékenységét végző samáriai asszonyra gondolunk. Ezekből az egyes
konkrét kérdésekből kiindulva Jézus mindig a személyes élet centrumába nyomul.”1

Így Krisztus hívása minden korban találkozik a kor kihívásai között élő ember élet-
helyzetével. Ma ez a hívás a fogyasztói életvitel konkrét helyzetében élők körében
hangzik.

Krisztus hívása az Újszövetségben sokszor az ő követésére való felszólítást je -
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lenti. Az idézett igében részletesebben szól követéséről: „ha valaki énutánam akar
jönni…”. „Mert, aki meg akarja menteni az életét…” Jézus követése a hívásra
mondott igen. Ugyanakkor Jézus azt is hangsúlyozza, hogy nincs nélküle élet.
Nélküle az ember elveszti vagy romlásba viszi önmagát. Jézus nem kelt hamis
illúziókat. Aki követi őt, annak fel kell vennie keresztjét. Nem azt mondja, hogy lesznek
majd, akik felveszik keresztjüket, és lesznek, akik autópályán Mercedesszel fognak
utánam száguldani, hanem aki Krisztust követi naponként, vegye fel a keresztjét. Az
önmegtagadás hozzátartozik a követéshez.

A követés önmegtartóztatás

Ne gondoljuk, hogy Krisztus követésének és a fogyasztói életvitelnek a
szembenállása csupán korunk kiélezett problémája. A Biblia magyarázó jegyzetekkel
írja ezekhez a versekhez, hogy „a földi nyereségcentrikus gondolkodással szemben
a Jézushoz és szavához való ragaszkodást, a bátor bizonyságtevést állítják
követendő például elénk. Megkívántatik a Krisztussal való naponkénti meghalás a
világ számára.”2 A gazdagság mint a Krisztus-követés akadálya a gazdag ifjúnál is
felmerül. A bolond gazdag is örül a vagyona fölött, mint aki jól végezte dolgát, evésre,
ivásra gondol csupán, miután betakarított mindent. 

Kempis Tamás ágostonrendi szerzetes a 16. század közepén írta Krisztus
követése című művét. Kolostori használatra szánta, szerzetesek napi olvasmányául,
mégis a keresztény lelki irodalom alapkönyveinek egyikévé vált. Szenvedélyesen írja:
„Márpedig annak, aki teljesen, ínyét csiklandón érteni akarja Krisztus szavát, annak
azon kell lennie, hogy egész élete folyását az övéhez igazítsa. Hívságok hívsága és
minden hiábavalóság, csak egy ér valamit, hogy Istent szeressük, s egyedül neki
szolgáljunk… Nem kell hinni minden szónak és ösztönzésnek, hanem óvatosan és
türelmesen meg kell fontolni mindent Isten előtt… Fiam, nem lehetsz tökéletesen
szabad, ha teljesen meg nem tagadod önmagad. Kezük-lábuk megkötözve azoknak,
akiknek vagyonuk van, akik önmagukat szeretik, hol ezt, hol azt kívánják meg,
mindenbe beleártják magukat, sehol sem nyughatnak, s mindig a kényelmükön jár
az eszük, nem Jézus Krisztus ügyén, és sokszor kitalálnak, elképzelnek olyasmit,
ami meg nem marad.”3 Bár szavai a szerzetesi élet mindennapjaihoz kívánnak
útmutatást adni mindenkor, de mi is sokat tanulhatunk belőlük. Hiszen Krisztus
követése egy folyamat, amely az előttünk járó Mesterre való állandó figyelést jelent. 

Krisztus követése folyamat

A hívásra mondott igent is Krisztus készíti elő bennünk. Ő teszi termékennyé
szívünket az ige befogadására, és a növekedést is ő adja. Ahogy Péter is őszintén
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bevallja, amikor Kornéliusszal találkozik: „Most kezdem igazán megérteni, hogy nem
személyválogató az Isten.” (ApCsel 10,34b) Az első keresztyének közt oly nagy te-
kintélynek örvendő Péter apostol sem szégyelli bevallani, hogy bizonyos tekintetben
most kezdi csak igazán érteni Isten akaratát. Vannak élethelyzetek, amikor Isten igéje
új megvilágításba helyez számunkra dolgokat, s így tudjuk helyesen látni he lyün ket a
világban, küldetésünket az életben. „Az Úr föltámadása után ugyanaz az életközösség
már nem lehetséges, ami Jézus nyilvános működése alatt volt. Halála és menny-
bemenetele a földi életközösséget, különösen a mester–tanítvány kapcsolatot
életközösséggé alakítja át a Szentlélekben. Jézus tanítványából a megdicsőült Krisztus
taní tványa lesz a Szentlélekben. A keresztény hit és igehirdetés történetében a követés
tanulási folyamattá lesz.”4

„A törvény nevelőnk volt Krisztusig…” (Gal 3,24)

„Isten a törvénynek a bűneinket megítélő és személyes reánk alkalmazó
szolgálatát a törvény és az evangélium hirdetésével, a Szentlélek Isten lelkünkben
végzett munkálkodásával végzi el a bűnös emberben.”5 Nagy Gyula dogmatikájában
Luthert idézi a Schmalkaldeni cikkekből: „A törvény legfontosabb szolgálata és ereje
az, hogy leleplezi az eredendő bűnt minden gyümölcsével együtt, és megmutatja az
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embernek, hogy milyen borzalmasan mélyre
süllyedt, és milyen mérhetetlenül romlott a
természete. A törvénynek kell őt kioktatnia
arról, hogy nincs Istene, hogy nem törődik
Istennel, vagy más isteneket imád.”6 Majd így
folytatja: „Amikor Isten Szentlelke a lelkünk
mélyén, a Szentírás igéjén keresztül meg-
szólaltatja a törvény kárhoztató, halálos íté-
letét bűneink fölött, akkor egyszerre vége van
az ember minden önigazságának, ment-
ségének, jócselekedetei vélt érdemeinek.
Csak egyetlen út marad nyitva előtte az élet -
re: az Isten végtelen, megbocsátó kegyel mé -
hez menekülés Krisztusban.”7 Jézus Krisz tus
hívó szava, a törvény nevelő volta mind arra
mutatnak, hogy élet csak Krisztusnál van.
Minden más bálvány csupán, és nem adja
meg azt, amire az ember annyira vágyik.

Az „istenarcú űr”

A filozófusok az emberi lélek
kutatásakor arra jönnek rá, hogy az ember
nyitott Istenre. Az ember lelkében egy is-
tenarcú űr van. Nyíri Tamás írja, hogy az
élőlények létfenntartásuk érdekében
kénytelenek igénybe venni valami mást, amire
rá vannak utalva. Ilyen a táplálék, az éghajlati
adottságok, a növények, az állatok, a testi
egész ség. Az ember azonban ennél többre
vágyik, „valami parttalanra”, ami mindig meg-
tagadja magát tőle, valahányszor megérinti.
Amint Váci Mihály írta:

Jóllakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel,
az életből hiányzik valami.
Hiába vágysz az emberi teljességre, 
mert az emberből hiányzik valami.
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Hiába reménykedsz a megváltó
Egészben, 
mert az Egészből hiányzik valami.

Idült hiányérzetünkre nincs más magyarázat, mint egy a világot teljességgel
meghaladó és az emberhez forduló vis-à-vis létezése. Nem mi alkotjuk vágyaink
fantasztikus tárgyát, amint Ludwig Feuerbach vélte, hanem „igényeink örökös
betöltetlenségének a létéből következtetünk e sajátos létállapot világ feletti elő-
feltételére… Nyelvünk Istennek nevezi az átellenünkben levő Valóságot.”8

Az ember igyekszik betölteni ezt az űrt különböző bálványistenekkel. Ezek
sokfélék lehetnek: a fogyasztás, a vásárlás, a gazdagság, felhalmozás, arany ék-
szerekbe, ingatlanokba való befektetés és sok más egyéb. Samuel P. Huntington
írja: „A rend és a civil társadalom összeomlása olyan vákuumot teremt, melyet vallási,
gyakran fundamentalista csoportok töltenek ki. Ha a hagyományosan domináns
vallások nem elégítik ki a gyökértelenné vált emberek érzelmi és társadalmi
szükségleteit, más vallási csoportok lépnek a színre, hogy ezt megtegyék.”9 A mai
magyar társadalomban sajnos a rend és a civil társadalom összeomlani látszik.
Ebben az összefüggésben egyáltalán nem csoda, hogy 2007-ben 168 hivatalosan
bejegyzett magyarországi egyházat tartottak nyilván.10 Ebben a sorban nem lenne
feltűnő egy olyan képzeletbeli „egyház”, mint például a „Rendszeres akciófigyelők”,
vagy a „Pláza- és Bevásárlóközpont-hívők Közössége”, akiknek „szent irataik” az
áruházi katalógusok, és ünnepnapjuk minden munkaszüneti nap. Fő ünnepeik a
hosszú hétvégék, amikor családostul „felmennek” a plázába vagy a Tescóba.

Még mielőtt rátérnénk a fogyasztói életvitelre, fontos kérdés, hogy ebben a mai
pluralista, szekularizált világban hogyan szólítható meg az ember. Krisztus olyan ha tal -
mas, hogy ma is talál módot arra, hogy megszólítson bennünket.

Krisztus-követés ma

A huszadik század első felében Dietrich Bonhoeffer jutott arra a megállapításra,
hogy a régi módon, azaz metafizikusan (dogmatika) vagy individualisztikusan
(kegyesség) beszélve a hitről nem szólítható meg a mai ember. „A nagykorúvá vált
világban ezért a kereszténység csak kétféleképpen őrizheti meg hiteles keresztény
voltát: az imádkozással és az igazság másokért történő cselekvésével.”11

Krisztus hívása hogyan jut el a mai emberhez? Mert bár az emberben egy is-
tenarcú űr van, mégis az egy igaz Isten nélkül akarja ezt betölteni. A mai ember tel -
jesen elszakadt Istentől. Nagy Gyula dogmatikájában „igazi nagy tragédiának” írja le
ezt a folyamatot, miközben ennek kapcsán Bonhoeffert is idézi: „az ember szakított
a kert közepén álló egyetlen fáról is, amely egyedül Istené volt, hogy Istenhez
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lehessen hasonlóvá. »A középre lépett, átlépte a határt. Most a középen áll, de most
már határok nélkül.«” S hozzáteszi, hogy napjainkban mindezt még megrendítőbb
módon kell megtapasztalnunk.12

Heinz Zahrnt a mai ember Istentől való elszakítottságát így írja le: „Ahol az Is-
tenbe vetett hit elhalványul (…), nincs már »teológia« – ott nem csak a szeretet és a
jóság veszítik el motivációjukat, hanem ott az ellentétes igazságot is elfelejtik, amit a
Biblia »gonosznak« vagy »bűnnek« nevez. (…) hathatnak bár ránk ezek a keresztény
szavak és fogalmak régimódian, idegenül, vagy akár tényleg el is felejtődhettek,
mégis egy valóságot jelölnek, amely ma is ugyanúgy létezik, mint annak előtte. És ez
a valóság közöttünk van, mert ez a mi saját valóságunk.”13 Ahogy a gonosz léte
valóság közöttünk, ugyanígy Krisztus győzelme a gonosz fölött szintén valóság
marad. 

Miközben Krisztus hívó szavát az egyház a mai modern nagykorúvá vált ember
számára próbálja lefordítani, felvetődik a kérdés, hogy közben nem lesz-e az ember
igénye fontosabb, mint maga az isteni igazság. Zahrnt így válaszol erre: „Eleget
beszéltünk az emberről, itt az ideje, hogy Istenre gondoljunk!”14

Fontos pontja ez a Krisztus-követésnek, hiszen a fő kérdés mindig ugyanaz
marad: ki áll a középpontban? Az ember vagy Isten? Ha eltolódás vagy helycsere van,
akkor nincs követés. Jézus mondja, „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint,
nem alkalmas az Isten országára.” (Lk 9,62) Ebben a gonosz által uralt világban akkor
lehet csak életünk, ha nem hátra-, hanem előretekintünk Krisztusra, aki előt tünk jár.
Ha a mai ember már elfelejti a „bűn”, a „gonosz” szavak jelentését, az egy ház akkor
sem hallgathat róla. Nevén kell neveznie, még akkor is, ha ez régi mó dinak tűnik ma az
emberek szemében. Nem vezet jóra, ha elhallgatjuk azt, ami létezik.

Kempis Tamás könyve, amely a Krisztus-követés szerzetesi létformáját mutat -
ja be, tartalma folytán időtálló. A mai ember számára mégis nehéz olvasmány, mert
a szavak, melyeket mondanivalójának le-
írására használ, már nehezen érthetők a
mai ember számára – önmegtartóztatás,
alázat, üdvösség stb. Ha ma azt mondjuk,
pláza, net, weblap stb., sokan megértik
azonnal, miről van szó, míg a „kánaáni
nyelvet” egyre kevesebben. Izgalmas fel-
adat eleink időtálló művein tájékozódva,
az ő Krisztus-követésük példájából
tanulva a mai ember számára a mai hely-
zetben útmutatást adni arról a Krisztusról,
aki az idő felett áll, és mindörökké
ugyanaz. 

Ezért fontos, hogy a konkrét élet-
helyzetekben mindig újra és újra elő-
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vegyük Krisztus útmutatását,
hiszen a Szent írás is egy-egy
adott kor emberének szól va
mondta el Isten akaratát. S
amit elmon dott, az egye-
temes. Akkor is, ha korunk
ren geteg új kihívás elé állít
bennünket. Eb ben az egye-
temes, időtálló üzenetben kell
megtalálnunk a választ
korunk kihívásaira. Ebben az
összefüggésben vizsgáljuk
meg a fogyasztói életvitel
fogalmát.

A fogyasztói 
életvitel

A fo  gyasz tói életvitel kap csán első pillantásra a soha nem látott árucikkbőség
je le nik meg a szemünk előtt. S ez zel összefüggésben a nagymértékű eladósodás, a
háztartá sok hatalmas hiteltörlesztéseinek tömege. Mindenki ta pasztalja a nagy
ünnepek előtt felhalmozott bőséges kínálatot, a piac versenyét, az akciókat, a nagy-
szabású reklámhadjára tokat, a bevásárlóközpontokba járás hétvégi, életvitelszerű
programját. 1990-ben jártam az akkori NSZK-ban, ahol láthattam az árukínálat széles
körét. Hazatérve döbbentem rá, hogy szinte észrevétlenül, alig egyik pillanatról a
másikra árasztották el a multinacionális cégek áruikkal a hazai piacot, amelyek között
szinte mindenféle tevékenységre van külön termék, például külön tisztítószer. Huszon-
egy éves fiamat arról kérdeztem, mivel tisztítsam az LCD-monitort? Mire ő teljesen
természetesen válaszolta: LCD-monitor-tisztítóval. Nem tudta megmondani, mi a
neve, hogy néz ki, de számára már természetes ez a válasz, hiszen biztosan van ilyen
termék. A fo gyasz tásra való ösztönzés már a ‘60-as években megindult a televízió
megjelenésével együtt a rek lámok térhódításával. A „legvidámabb barakk” egyik
mondásává vált a „kicsi vagy kocsi” – melyből sokan inkább a kocsit választották.15

Mindennek sokkal mélyebb ösz szefüggései vannak.

Az emberi kapcsolatok is fogyasztási cikké válnak

Kopp Mária keresztény pszichológus és férje, Skrabski Árpád informatikus kö -
zösen írt tanulmányukban súlyos és megdöbbentő megállapításra jutnak: „Az emberi
kapcsolatok is fogyasztási cikké válnak.”16 A probléma összefüggéseit a Magyar lelki-
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állapot az ezredfordulón című tanulmányban fejtik ki részletesen. „A fogyasztói
társadalom az emberi kapcsolatokat ugyanolyan fogyasztási cikknek tekinti, mint az
anyagi javakat – azt sugallja, hogy a sikeres ember partnereit mindig jobbra,
mutatósabbra cserélve válik egyre irigylésre méltóbbá. A cél, az ideál a mindenki által
irigyelt filmsztár, a lehetőleg csak magának élő világfi, aki mindent meg tud szerezni,
a pénz és hatalom révén mindent meg tud vásárolni. Ez az embereszmény, amelyet
minden korábbinál hatékonyabb módon közvetít a média, a hatalmas bevásárló-
központ-szentélyek, a már gyermekkorban kialakuló versengés a státuszszimbólumok
eléréséért, anélkül, hogy tudatosulna, egyre inkább jellemző az emberek millióira Ma-
gyarországon is. A fogyasztói emberideál mögött egyértelmű üzleti érdekek állnak, a
mai világ ipara és kereskedelme a fogyasztó emberből él. Nem véletlen, hanem
alapvető gazdasági érdek a kapcsolatok nélküli, magányosan szorongó emberek
tömegtermelése. Hiszen minél magányosabb, minél kiszolgáltatottabb egy ember,
annál inkább befolyásolható, a reklámpszichológia ezt egyértelműen bebizonyította.”17

Ebben az összefüggésben mára már a hatodik parancsolat nemcsak
érthetetlenné vált, hanem a bűn, mely ellen irányul, nem bűn többé, hanem
általánosan elfogadott.18 Ilyen a házasságon kívüli együttélés, a szexpartnerek
váltogatása. A faluban, ahol élek, az általános iskola alsó tagozatos diákjai közül talán
öt fő rendelkezik „viszonylag” rendezett családi háttérrel. A többségnél vagy elváltak
a szülők, vagy nincs munkájuk, vagy mindkettő. Ehhez még szorosan hozzátartozik
a hiteltörlesztés nyomasztó valósága szinte minden családban. Erre a szituációra
mondják ki a tanulmány szerzői a „modern paradoxont”: „Az érett személyiség nem
ideális fo gyasz tó, az ideális fogyasztó a kapcsolataitól, céljaitól megfosztott,
magányosan szorongó ember.”19 Frommot idézve a szerzők „magányosan szorongó
tömegről” beszélnek. S ennek a tömegnek az „előállítását” célozzák a reklámok, a
szórakoztató ipar, a filmek, videók. Hatalmas anyagi erő áll rendelkezésre ennek a
„társadalmilag szentesített defektállapotnak” az előállítására. Azonban ezek
ellensúlyozására már nincs elegendő anyagi erő.20

E probléma fejtegetése közben egy országos reprezentatív felmérés
eredményét vázolják fel a szerzők: mit tartanak az emberek a legfontosabb értéknek?
Első helyen a boldogságot jelölték meg. A kényelmes élet csupán a hetedik helyen,
a siker a kilencediken, az élvezetek pedig a tizenhatodik helyen szerepelnek. Persze
itt is kérdés, hogy a fogalmak milyen jelentéstartalommal töltődnek meg az egyének
számára, így a boldogságé is. A gyakorlatban azonban mást látunk. Ennek okát
kutatva jutnak a következő megállapításra: „A kollektivizmus jelszavai lejáratták,
kiüresítették a legszebb fogalmakat is, mint az összetartozás, a közösség. Így
termékeny talajt talál a fogyasztói társadalom boldogságeszménye, amely a
szabadságot a kapcsolatoktól való szabadságban látja, és a magány csapdájába
sodorja a manipulálható tömegeket.”21

Heisenberg az emberi elmagányosodás mellett az ember önmagával való
szembekerülését is felvázolja: „… a mai ember, aki túl van a keresztyénségen,
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anélkül, hogy keresztyénné lett volna, különösen intenzíven éli át, hogy az ember
történelme során először áll csak önmagával szemben a Mindenségben.”22

Zahrnt is felállít egy értékskálát, amelynek csúcsán nála az ember jóléte
található, testi egészsége, amelyet szorosan követ a szex és a szabadidő, amelyeket
az ember munkája garantál. Szemben azzal, hogy régebben az első helyen az ember
örök boldogsága állt. Találóan jegyzi meg, „a skála legfelső fokán ma az orvos áll
fehér köpenyben, míg a legalsón a lelkész fekete talárban.”23 S valóban így van ez,
ha csak arra gondolunk, hogy emberek mennyi pénzt tudnak áldozni orvosokra és
mennyit az egyházra. 

Felmerül a kérdés, hogyan is süllyedtünk ennyire mélyre. Hogyan távolodtunk
el ennyire a Teremtőnktől? Azt is mondhatnánk, ma kiveszőben van az az ember,
akit Jézus így nevez a Hegyi beszédben: „lelki szegények” (Mt 5,3). Megállapíthat juk,
hogy a technika és a tudomány fejlődése alaposan megváltoztatta a minket körülvevő
világot. A felvilágosodás korának jellemzője az volt, hogy az ember a ráció
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mindenhatóságába vetett hitében saját világának egyeduralkodó teremtőjévé akart
válni. Míg a 20. században eljutott az ember az ún. „posztmodern korszakig”, amely
megkérdőjelez minden axiómát, amelyekre a korábbi bölcseleti és világmagyarázati
rendszerek épültek. Ezáltal elmondható, hogy a Nyugat embere válságban van. S
erre a válságra nem található semmilyen kiút a „modern tudományos világképre
alapuló fogyasztói társadalom értékromboló létformáiban és öncélú
anyagiasságában… a közeli Kánaánt ígérő technokrata eszmék mind kudarcot
vallottak.”24 Valóságos mélypont ez, ahol az ember „felmérhetetlen távolságra
távolodott el lényének és létének értelmet adó gyökereitől, transzcendens, isteni
centrumától.”25

Mára már a „posztmodern utáni” szemlélet is megjelent. Francis Fukuyama a
„történelem végéről” ír. Huntington elképzelt új modelljét pedig így nevezi: „egyetlen
világ: eufória és harmónia”.26 Legyenek bármilyen szép víziók, ha nincs bennük helye
Istennek, és az ember akarja megvalósítani azokat, akkor utópiák maradnak.

Marketing mint a fogyasztói társadalom elengedhetetlen kelléke

Láttam egy reklámot. Hagyományos majonézzel készített volna el egy ételt egy
bájos hölgy, mire barátnője kifogásolta, hogy miért nem egy más fajtát használ, mert
csak az a jó. Erre a hölgy hanyag mozdulattal a háta mögött lévő kukába hajította ott-
honi majonézét. Hol van már ez a szemlélet attól, ami egykor a még puritán Amerikát
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jellemezte! „Használd, nyűdd el, csináld meg, ha tudod, vagy légy meg nélküle.”27 David
C. Korten A tőkés társaságok világuralma című népszerű könyvében egész fejezetet
szentel a világot behálózó marketingnek. A fogyasztói kultúra kialakulásáról azt írja, hogy
az jórészt a tizenkilencedik és a huszadik század fordulóján, az akkor viszonteladó
óriások koncentrált erőfeszítésének eredményeként jött létre. Céljuk az volt, hogy egyre
növekvő keresletet támasszanak az eladásra váró termékek iránt. A tőkés társaságok
egyre inkább rájöttek, hogyan keltsék fel az igényt áruik iránt. „Az üzlet világában egyre
rafináltabban használták a fényhatásokat, a színeket és az üveget, hogy az elegáns
modellek és divatbemutatók által elénk tárt evilági paradicsom megragadó képét
teremtsék meg.”28 Hosszasan elemzi a televízió szerepét a fogyasz tás nép-
szerűsítésében. A Music Television, a könnyűzene tévécsatornája különös szerepet tölt
be, hiszen a fiatalok az egész világon nézik, „így ideális eszköze a fogyasztói kultúra
globalizálásának”. A rövid, független bejátszások kusza világa felkelti a vágyakozást a rek -
lámokkal együtt arra, hogy véget érjen akár a magány is, vagy ugyanolyan pólóinget
vásároljon minden fiatal, ugyanolyan elektronikus berendezést használjon az egész
világon, amelyen ugyanazokat a dalokat hallgathatja. Elemzésében odáig jut, hogy
kimondja: a George Orwell 1984 című művében elképzelt tekintélyelvű, diktatórikus
társadalomképnél sokkal szövevényesebb a mai világunk, a mindig és mindenütt jelen-
 lévő képernyők audiovizuális világában több a körmönfont ravaszság, mint Orwell
utópiájában.29

A fogyasztói életvitel következménye: a környezetrombolás

Kopp Mária és Skrabski Árpád már idézett tanulmánya azzal kezdődik, hogy a
mai világra általában az azonosságtudat válsága, kitolódása jellemző. A fiatalok későn
érnek felnőtté. „A mai világban tömegjelenség az »ötvenéves kamasz«, de még a 80
éves csitri is.”30 Így könnyebben megmagyarázható, hogy a mai ember mennyire
nem törődik azzal, hogy a mértéktelen fogyasztásnak beláthatatlan következményei
vannak környezetünkre, világunkra nézve. Nem törődik azzal, hogy milyen világot ad
át gyermekeinek, ha pedig még optimista, akkor unokáinak. „A féktelen
energiahasználat, a növekvő hulladékhegyek, a levegő és a víz szennyezése, a
pusztuló természet, a felmelegedő klíma, a növekvő agresszió, a bűnözés és az
etikai-vallási türelmetlenség a fürgén szaporodó emberiség problémahegyének ré-
szei. Az emberiség ökológiai csődhöz vezető szokáskészlete a fogyasztói társadalom
pazarlásra és féktelen tulajdonlásra csábító kultuszában gyökerezik. A gyorsan
szaporodó ökológiai és humánökológiai válságtünetek világszerte kiváltják azokat a
védekező reakcióinkat, amelyek e végzetes környezeti válsághatások
ellensúlyozására, mérséklésére és végül is megelőzésére irányulnak. Egészségünket,
a földi bioszféra minden élőlényét létében fenyegetik civilizációs bűneink, amelyek a
hétköznapi életvitelünk következményei.”31



Miért nem férhet meg a kettő
békében egymással?

A közelmúltban az egyik kereskedelmi csatornán
vetítettek egy vallásos témájú filmet Mózesről. Elérkezett
a film az égő csipkebokor jelenetéhez. A jelenet hatása
alatt gondolataimban elmerülve egyszer csak
felfigyeltem, hogy valami egészen oda nem illőt látok.
Reklámot vágtak be, valamilyen kozmetikai termék jelent
meg a képernyőn. Jó példa ez arra, hogy mennyire
eltérő a Krisztus-követésre alapozott keresztyén hitnek
és a vele szemben álló világnak a felfogása. A kozmetikai
cég és a kereskedelmi televízió egyaránt arra törekszik,
hogy eladja termékét, illetve fenn tudja tartani magát.
Amikor azonban az élő Isten beszél – jelen esetben a
film kockáin – a mezítláb előtte álló, küldetése súlyától
teljesen összezavarodott ember előtt, akkor valahogy
nem illik oda semmiféle más kép. Átérezzük-e ezt?
Tisztában vagyunk-e azzal, hogy a Krisztus-követés és
a fogyasztói életvitel nem fér meg egymással? Mi kerül
az ember életében az első helyre? Mi az, vagy ki az, aki
betölti az „istenarcú űrt”? 

A Szentírás bőséges útmutatást ad ebben a
kérdésben. Ebből néhány fontos igehelyet emelek ki. 

A teremtett világban való, Isten akarata szerinti
helyünkről már a Biblia első lap ja it olvasva
tájékozódhatunk. Az ember már a bűneset előtt fel-
adatként kapta a gondoskodást. „És fogta az Úristen
az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt
művelje és őrizze.” (Gen 2,15) Az ember azonban vis-
szaél Istentől kapott hatalmával. Így a fogyasztói életvi-
tel okozta környezet rom bolás nem egyeztethető össze
Isten akaratával. Sajnos azt kell látnunk, hogy ez a
környezetrombolás rohamos mértékben fokozódik,
melynek következ mé nyeit már érezzük is. 

Jézus nemcsak hív a követésére, hanem el is
mondja, mit vár a követőitől. Mt 10,34–39-ben Jézus
há romszor is elmondja, ki nem méltó hozzá: „aki nem
veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó
hozzám.” (Mt 10, 38). Jézus azzal kezdi, hogy ne gon-
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doljátok, hogy békességet hozok a világba, hanem kardot. A
Krisztus-követés boldogsága nem azonos azzal a boldogság-
gal, amelyet a fogyasztói életvitel ígér. Luther is világossá teszi,
hogy a kereszthordozás a világ felfogásával szembeni krisztusi
életvitel vállalása. „Betegség, szegénység, fájdalom nem
nevezhető keresztnek. Az a kereszt, amikor valaki a hitéért
szenved.”32 „A keresztény élet: építés és háború egyben. A földi
vagyon visszahúzó ereje a Krisztus-követés legfélelmesebb
akadálya.”33 Az istenfélő Jób példája alapján Isten a
szenvedésben sem, sohasem veszi le rólunk szemét (Jób
7,17–19).

Ugyanebben a fejezetben található Jézus mondá sa a ta -
nítványról, amely egyértelművé teszi, hogy nem mindegy, ki az
úr az ember életében: „Elég a tanítványnak, hogy olyanná le -
gyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház
urát Belzebubnak nevezték el, mennyivel inkább há za népét?”
(Mt 10,25) Lukácsnál pedig a jól ismert igevers: „Egy szolga
sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a
másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat
pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”
(Lk 16,13)

Jézus a bolond gazdagról szóló példázatát ezzel vezeti
be: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha
bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg.”
(Lk 12,15)

Minden időben fontos kérdés volt ez, már a kezdeteknél
is, az első gyülekezetek számára Pál apostol is sokat beszél
erről. „Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztáta-
lannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs
öröksége a Krisztus és az Isten országában.” (Ef 5,5)

Önmegvalósítás vagy az ember embersége

Mindezekből láthatjuk, hogy Jézussal egy teljesen új élet
kezdődik. „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem
alkalmas az Isten országára.” (Lk 9,62) Egy ószövetségi példa
arra, aki hátratekintett, Lót felesége volt (1Móz 19,17). Aki
hátratekintget, az nem azonosult még Krisztus hívásával. Még
a földi élet rabja, nem szabadult fel Krisztus követésére. Még
visszahúzzák a régi dolgok. Még másban reméli a boldogságot.
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Eberhard Jüngel Jn 8,32 – „Megismeritek az igazságot, és az igazság szaba -
dokká tesz titeket” – alapján így beszél erről: „Az igazság itt feltétlenül többet jelent
valamely felismerés helyes voltánál, vagy annál a konszenzusnál, amelyre eljutottunk.
Ha személyesen Jézus Krisztus az igazság, akkor ennek az igazságnak az emberi
életet megváltoztató ereje van, akkor ez – ahogy Immanuel Kant mondta egyszer –
a gondolkodásmód, sőt az emberi lét forradalmát jelenti. De jegyezzük meg jól: nem
az emberi visz végbe itt forradalmi tettet, hanem őt forradalmasítja egy rejtett erő.”34

Amikor azt gondolja az ember, hogy saját erejéből is önmagára találhat, azt
Jüngel az élet valamennyi hazugsága közül – a reformátori értelmezés szerint – a
legmélyebbre ható önámításnak nevezi.35 Ez az önámítás korunkban különösen is
megkísérti az embert. Divatos jelszó évtizedek óta: „Valósítsd meg önmagad!” „Ez a
szépen hangzó jelszó valójában saját önző énünket akarja Isten akarata fölé állítani.”36

Hans Küng arra a kérdésére válaszolva, „Mi célból vagyunk a Földön?”, két káté
válaszát idézi, az 1547-es genfi katekizmusét és egy 1847-ben íródott római katolikus
kátéét. Majd megjegyzi, hogy mindezek már mai kortársaink számára túl keveset
mondanak. Idézi olyan keresztyének véleményét is, akik szerint „az élet értelme…
nemcsak »Isten megismerése«, (…) hanem önmagunk megvalósítása, belső énünk
kifejtése…” Megfordítva az idézett szemléletet jut el oda, hogy az ember egyszer be -
le ütközik összes cselekvési lehetősége határaiba. Így teszi fel a kérdést: „Boldoggá
tehet bennünket valaha is a másokon való uralkodás, az élet örömeinek élvezése és
a tömegfogyasztói társadalomban való sodródás ennek minden feszültségével,
harcával és összeütközésével?”37

Jüngel felvázolja, hogy a nyugati filozófia a maga részéről erősen
közreműködött ennek a hazugságnak a kidolgozásában, és az „ember önmaga meg-
teremtését” tüntette fel humanista ideálként. „Ha azonban az élet értelmét tévesen
emberi produktumnak hiszem, akkor magam teszem ki magamat annak a szörnyű
kényszernek, hogy nemcsak állandóan termeljek valamit, hanem szüntelenül
önmagamat is produkálnom kelljen.” „Aki a munkába veti az élet értelmét, az saját
élete értelmét játssza el. Aki önmagát akarja megteremteni, az elveszíti önmagát
(Márk 8,35).” „Az evangélium felszabadít ettől az őrült kényszertől, hogy az ember
örökösen önmagát produkálja.”38

A LVSZ régóta foglalkozik a témával. Az 1977-es Dar-es-Salaami nagygyűlésére
készült magyar tanulmányi hozzájárulás hangsúlyozza: az „ember emberségének
egyik mértéke, hogyan bánik az anyagi javakkal.” Akkor a fejlődés gondolata került kö-
zéppontba, mégpedig, hogy mi legyen a fejlődés helyes iránya. A szociális
érzékenység gondolata fogalmazódik meg a válaszban. „A kérdést semmiképpen
sem lehet a jólétben élő népek és társadalmi rétegek szemszögéből megválaszolni,
hanem azokra a milliókra kell tekinteni, akik alig részesülnek az emberiség közös
javaiból.”39

Hitvallási irataink is útbaigazítást adnak a világgal való kapcsolatunk
kérdésében. Bár a tizenhatodik században keletkeztek, mégis Luther meg-
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fogalmazásai ma is világosak és érthetőek. A Nagy kátéban kifejti, mit is jelent az,
hogy Isten Teremtő. „Ő adta és szüntelenül fenntartja testemet, lelkemet és élet-
emet…, ételt és italt…, sőt életem javának szolgálatára, szükségletének kielégítésére
rendelte minden teremtményét: a Napot, a Holdat és az égi csillagokat, a nappalt és
éjszakát, levegőt, tüzet, vizet, földet és mindazt, amit az hordoz és terem…” Az
embert is bemutatja: „… a fonákjára fordult és vakságba merült szerencsétlen világ…
visszaél Isten minden jó adományával, úgyhogy csakis nagyravágyását, kapzsiságát,
szenvedélyét és élvezetvágyát elégíti ki vele…”40

A Szentíráson és a hitvallásokon tájékozódva sok felelős keresztyén ember
világosan látja tehát, hogy miért nem fér össze a Krisztus-követés és a fogyasztói
életvitel. De nemcsak látja, hanem igyekszik a saját maga miatt bajba jutott világnak
Krisztus útmutatása alapján segítséget nyújtani.41 Ebben a szándékban született
1996-ban a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívekhez „Igazságosabb és
testvériesebb világot!” címmel.42

Krisztus-követői felelősséggel a világért

Egy Isten és istenélmény nélküli világban hogyan jelenjen meg a kereszt-
yénség, hogyan beszéljen arról, ami számára nyilvánvaló, de a világ számára teljesen
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idegen? Zahrnt erre a problémára egy újabb kérdést vet fel: „Volt-e valaha is Istenbe
vetett hit másutt, mint egy látszólag Isten nélküli, Istentől elhagyott világban? Mi azt
állítjuk, hogy nincs a modern ateizmusnak Isten ellen egyetlen ellenvetése sem, ami
ne szerepelt volna már a zsoltárok vagy Jób könyvében, a prófétáknál vagy a böl-
csességi irodalomban. Egyáltalán mi mást jelent az Istenbe vetett hit, mint Isten
utáni kiáltást az istennélküliségből és az Istentől való elhagyatottságból? Ilyen hely-
zetben kiáltott a kereszten Jézus.”43 Ne feledjük, hogy Pál apostol szava minden
korban igaz: „Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.”
(Róm 8,19)

„Ne féljetek! Nyissátok ki, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt!” – ezekkel
a szavakkal kezdte II. János Pál pápa szolgálatát. S elmondta többször, hogy a
világnak Krisztus kell! Építsük a szeretet civilizációját! A világnak kellesz te is, ha
Krisztushoz tartozol. Ezt mondta többek között egy stadiont megtöltő fiatalnak.44

A keresztyén értékrend ma annyira a múlt ködébe veszni látszik, hogy a
keresztyén értékek hiányáról, szükségéről társadalomtudósok, szociológusok, pszi-
cho lógusok, pszichiáterek beszélnek. A magyar lelkiállapot az ezredfordulón című,
már idézett cikket így fejezik be a szerzők: „A keresztény erkölcsi tanítás, ha valóban
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átéljük, ezt az értékrendet sugallja a társadalom számára, a világ ennek a képviseletét
várja el a magukat vallásosnak mondó emberektől. A magyar lelkiállapot jelentősen
gyógyulna, ha legalább a keresztények valóban hitelesen közvetítenék ezt az
értékrendet.”45 Ha az egyház, a teológusok, a papok nem beszélnek a Krisztus-
követésről mint az életre, a boldogságra vezető egyedüli útról, akkor a
társadalomtudósok fogják kimondani, hogy az ember lelkében valami nagy hiány
van, és ők fogják ezt a hiányt Istennek, illetve istentelenségnek nevezni. Ha az egy-
ház, a teológusok nem beszélnek már a gonoszról, mert úgy gondolják, a mai ember
úgysem értené meg, akkor egy olyan dolgot hallgatnak el, amely mindannyiunk élet-
ében létező valóság, és ezzel téves eszmék létrejöttét segítik elő. Ha nem érthetők
már a régi kifejezések, szavak, fogalmak, akkor inkább azon kell fáradoznia az egy-
háznak, hogy érthetővé tegye úgy, hogy jelentéséből, lényegéből ne vesszen el
semmi. 

Számolnunk kell az ember természetrombolásának következményeivel is. A
Krisztus-követők, akik Lutherrel vallják, hogy a Teremtő életünk javára, szolgálatára
adta nekünk a Napot, a Holdat, a tüzet, a vizet, a levegőt stb., akkor figyelembe kell
venni azt a szempontot is, hogy a „modern technika mégsem rém, hanem eszköz az
ember és eszköz az Isten kezében.”46 Ez a megállapítás a múlt század ‘70-es éveiből
való. Ma már inkább a világ fenntarthatósága és a környezetet megőrző
energiaforrások kutatása felé fordul a tekintete mindazoknak, akik felelősen
gondolkodnak Krisztus követőiként – legyenek azok mérnökök, tervezők, kutatók.
Krisztus követői ebben a világban így tudnak segíteni a katasztrófa megaka-
dályozásában.

A teológia ma már felhasználja a technika eszközeit (könyvtárak érhetők el az
interneten), és az egyházak is igyekeznek élni a modern technika és a
tömegkommunikációs eszközök nyújtotta lehetőségekkel. Keresztyén rádiók
működnek, amelyek az interneten is hallgathatók. A mai egyháznak meg kell tanulnia
azoknak az eszközöknek a kezelését, amelyeken keresztül eljuthat a mai emberhez,
aki számára már ezek a megszokottak. Két reklámot korábban negatív példaként
említettem. Egy számomra pozitív példát is említek arra, hogy az egyház hogyan
használja a reklám nyelvezetét arra, hogy saját mondanivalójára felhívja a figyelmet.
Az egyik magyar katolikus rádió reklámja így hangzik: „Mária Rádió. Jézust adja
neked!”47

Amikor a keresztyének saját erkölcsüket viszik a világba, akkor megmutatkozik
a keresztyén és a társadalmi erkölcs különbsége. A keresztyén etika alapja
nélkülözhetetlen előfeltétele a Krisztus-hit. „Mivel nem eshetünk abba az illúzióba,
hogy a társadalom valamikor a maga egészében Krisztus-hívővé lesz, ezért nem
követelhetjük, és nem kérhetjük számon a társadalom nem keresztyén tagjaitól a mi
keresztyén erkölcsi normáink megtartását, illetve nem tehetjük a keresztyén etikát a
társadalmi erkölcs mértékévé.”48 Fontos, hogy ezt mindig szem előtt tartsuk.

„Ahhoz, hogy tágabb környezetünkben is világos legyen, hogy mit akarunk,



82 A TEREMTÉS ÜNNEPE

állandó kapcsolatban kell lennünk a külvilággal, a társadalom nem evangélikus vagy
még csak nem is keresztény többségével” – mondta Prőhle Gergely a IV. országos
evangélikus találkozón. A közösségben látta az erőt, a „megszentelt közösség ere jé -
ben, amire jó okot ad, hogy tudjuk: a mi esetünkben a közösségek létszáma mindig
x+1.”49

Hasonló témája volt a Lutheránus Világszövetség 10. nagygyűlésének: „A világ
gyógyításáért”. Sok sebből vérzik a világ. Ismét a fogalmak helyes értelmezésére van
szükség. A világgyűlés témája elsősorban arra utal, hogy „a gyógyítás célja az egész-
 sé gessé, teljessé tétel, az Istentől kapott emberi méltóság helyreállítása.” A mai
modern világban a gyógyításhoz már nem kapcsolódik vallásos képzet. Ezért a
gyógyításra ebben a mai modern korban széles körben kell tekinteni úgy, hogy a
gyógyítás nemcsak az egyénre, hanem az egész világra nézve fontos. A fogyasztói
társadalom, az individualizmus egyaránt betegség lehet. „»Szenyezettek« leszünk és
betegek attól a levegőtől is, amit belélegzünk, szó szerint és szimbolikusan is.”50 S ha
már levegőről van szó, azt belélegzi keresztyén és nem keresztyén egyaránt. A
keresztyének ismerik Jézus kérdését a harmincnyolc éve beteghez: „Akarsz-e meg-
gyógyulni?” Tud ják, hogy az a beteg nem szórakozásból ült ott harmincnyolc hosszú
évet. Jézus mégis megkérdezte tőle.

Vajon a világ akar-e meggyógyulni? A világban élő keresztyéneknek Jézus ma
is felteszi a kérdést. Komoly probléma ez, hiszen „az ökológusok a jelen helyzet
képtelenségét az úgynevezett »főtt béka szindrómával« szokták érzékeltetni. Ha egy
békát egy vízzel telt fazékba beteszünk, majd lassan melegítjük a vizet, a béka nem
fogja észrevenni a víz hőfokának emelkedését, menekülési reakciót sem mutatva
megfő benne (mivel a béka hőváltozás-érzékelésének ingerküszöbe magas). Per-
sze, ha intelligens lény lenne, akkor a környezeti változásokból tudna következtetni
a vészhelyzetre, és kiugrana az edényből… Mivel az ökológiai krízis az emberi
cselekvés következménye, a helyzetet a példán keresztül úgy lehetne szemléltetni,
hogy mi magunk, miután alágyújtottunk a fazék víznek, belemászunk, és szép lassan
megfőzzük magunkat, miközben úgy teszünk, mintha semmi sem történne.”51 Sajnos
ebben a képzeletbeli fazékban keresztyén és nem keresztyén, evangélikus és nem
evangélikus együtt fő. Ezért a Krisztus-követők élete mutathat példát arra, hogyan
lehet másképp fo gyasztani. A jó szándékú és Krisztus szaván tájékozódó emberek
rengeteg jó dolgot találnak ki, például használt ruhák másodkézből, nem szállnak fel
repülőgépre, inkább elküldik előadásukat elektronikus formában, újrahasznosított
papírt használnak stb. A Krisztus-követőknek ezeket meg kell tanulniuk, és úgy kell
vállalniuk küldetésük keresztjét, hogy tudják: a saját maguk alatt tüzet gyújtó
fazékban fövő társaik ki fogják őket nevetni. Azonban a Krisztus-követőknek van egy
titkuk. Van egy titokzatos erőforrás az életükben, amelyet egyedül Istennek
köszönhetnek, aki Krisztust adta nekünk. Ez a keresztyének számára olyan szellemi
töltést jelent, amely erőt ad a Krisztus-követés keresztjének elhordozásához is. S ez
a titokzatos erőforrás arra indítja őket, hogy a katasztrófa árnyékában is tudjanak
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igazi reményről és élhető jövőről bizonyságot tenni. Mert az ő hitük képes legyőzni a
világot. Krisztus győzött követőiben, s ezáltal követői is győzelemre indulnak a
harcban a világgal és annak minden kihívásával, kísértésével szemben (1Jn 5,4–10).

Reménységünk szerint az egész világ Isten kezében van. Ezért a jövő is az ő
kezében van. Minden átgondolt vagy átgondolatlan emberi prognózisunk a jövőről
csak akkor reális, ha számol azzal, hogy egy „láthatatlan kéz” akár keresztül is
húzhatja.

A téma gyülekezeti felhasználása

Egy lehetséges példa: négy alkalomból álló sorozat böjtben – akár bibliaóra,
akár valami más, a ma embere számára vonzó néven, kicsit kötetlenebb hétközi
gyülekezeti alkalomra. Azzal lehetne kezdeni, mi a böjt, miről mondunk le és miért.
Azért, mert valami jót szeretnénk felmutatni Isten-
nek, tökéletesedni akarunk, vagy pedig Krisztus
követéséből ez következik? Nemcsak az egyházi
év negyven napján, hanem állandóan aktuális az
önmegtartóztatás, a böjti idő, jó alkalom, hogy
közösen elgondolkodjunk ezen. 

Krisztus-követés

Ige: Lk 9,23–26
Kiindulópont: az igéből néhány fogalom

kiemelve: követés; naponkénti keresztfelvétel;
életét elveszti énértem; életét megmenti;
önmagát elveszti vagy romlásba viszi; az én
beszédeim; Emberfia; dicsőség. Kinek mi jut róla
eszébe? Értjük-e? Akár le is lehet írni, vagy
szóban megbeszélni.

Szkopusz: a Krisztus-követés teljes meg-
újulás. 

A követést megelőzi a hívás. A követő
osztozik Mestere sorsában (kereszt). A követést
ő készíti elő a szívben. Krisztus-követés ma. 

Illusztráció: Krisztus keresztjéről, melyet
követőinek hordozni kell. Ahhoz a gondolathoz,
hogy egy titokzatos erőforrás hogyan tudja
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elhordozhatóvá tenni a keresztet:

Szalézi Szent Ferenc: A kereszt

Azt a keresztet, ami most annyira
nyomja válladat, 
mielőtt elküldte volna hozzád az Úr,
mindenható szemével megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelegítette,
mindkét kezével méregette,
vajon nem nagyobb-e,
nem nehezebb-e a te számodra,
mint amennyit elbírsz?
Aztán megáldotta,
szent kegyelmével,
irgalmával megillatosította,
reád és bátorságodra tekintett
és így érkezik a mennyből a Kereszt,
mint Isten köszöntése, mint a te
Istened szeretetének irgalmas ajándéka.52

Fogyasztói életvitel

Ige: Gen 2,15 és Lk 17,33
Kiindulópont: tudunk-e elrettentő példát mondani arra,

hogy mi nem a „művelés” és az „őrzés”? Ki mit ért fogyasztói
életvitel alatt? 

Szkopusz: a teremtett világot gondjainkra bízta Isten. Ezzel
szemben azt látjuk, hogy az ember mértéktelenül élvezi a javakat,
és nem törődik a megőrzésükkel. 

Az emberi kapcsolatok is „fogyasztási cikké váltak”. Az
ember elmagányosodása. Gondoljunk vissza Jézus szavára:
„önmagát elveszti vagy romlásba viszi”. A fogyasztói életvitellel
együtt járó marketingtevékenység káros, romboló
következményei. Környezetrombolás. 

Befejezésként, átvezetésként a 3. témához: Krisztus
követői is ebben a világban élnek. Krisztus követői csak Krisztus
ereje által tudnak a szó bibliai értelmében „őrizni” és „művelni”.

Illusztráció: néhány elrettentő fotó a teremtett világ
tönkretételéről, néhány adat az energiakészlet kimerüléséről,
klímaváltozásról, reklámpélda: a dolgozatban említett „dobjuk ki

FO
TÓ

 ©
 IH

Á
SZ

 K
AT

A
LI

N



KRISZTUSKÖVETÉS VAGY FOGYASZTÓI ÉLETVITEL? 85

a hagyományos majonézt a kukába!”53

Miért nem férhet meg a kettő békében egymással?

Ige – bőséges választékból: Mt 6,24 vagy Lk 16,13 és Mt 10,25
Kiindulópont: a dolgozatban idézett példa: hogy fér össze az égő csipkebokor

és egy kozmetikai termék?54

Szkopusz: nem lehet szolgálni két úrnak. Nemcsak azért, mert Jézus mondta,
hanem mert képtelenség. Az ember „elveszíti önmagát”, tönkremegy az élete, ha
mégis megpróbálja. 

Igehelyek a Bibliában, ahol az anyagi javakról és az ahhoz való viszonyról van
szó. Az igéket érdemes közösen feldolgozni, és lehet bővíteni az el nem
hangzottakkal. Vigyázzunk, hogy a mai gondolkodás el ne térítsen minket
Krisztustól, akit követünk. 
Illuszráció: 

Reményik Sándor: Vagy-vagy

Vagy egy nagy mű, – vagy egy nagy szenvedély.
Vagy égő nyár, – vagy gyémántfényű tél. 

Vagy az Úristen, – vagy az emberek.
Vagy a kolostor, – vagy fészek-meleg. 

Vagy a csúcsok nagy, edző hidege,
Vagy egy asszony simogató keze.

Vagy fent, vagy lent, élőn, halálra-váltan,
Jaj, csak ne felemásan, felemásan!55

Krisztus-követő felelősséggel a
világért

Ige: 1Jn 5,4
Kiindulópont: kinek milyen ötlete van a

környezettudatos életvitelre? Mert nap -
jainkban nem elég, ha valaki megteszi, hogy
óvja környezetét, hanem úgy kell tennie,
hogy környezete is tudomást szerezzen róla.
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Cél, hogy tanuljunk egymástól.
Szkopusz: a mi hitünk, amely legyőzte a

világot, Isten cselekvésén alapul Krisztusban, aki
legyőzte a világot. Az erről szóló bizonyságtételt
hisszük el Istennek, s ez olyan titokzatos erőforrást
ad, hogy „az együtt fővő békák” közül ki tudunk
ugrani a fazékból, mert mi látjuk a környezet súlyos
állapotát.56

Erőforrás a kereszthordozáshoz, az
önmegtartóztatáshoz. Jézus Krisztus utat mutat a
mai világban való élethez is. Nem mi győzünk,
hanem Krisztus győz bennünk. Ezért hálával
tartozunk Istennek. 

Milyen lehetőségei vannak az egyházaknak a
mai információáradatban? Ismer jük-e ezeket?

Illusztráció:

S í k
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Sándor: Te Deum

Téged, Isten, dicsérlek
és hálát adok mindenért.

Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapra valót,
hála legyen. 

Hogy mindig jutott két garasom adni
és magamnak nem kellett kéregetnem,
hála legyen. 

Hogy értenem adatott másokat
s nem kellett sírnom, hogy megértsenek,
hála legyen.

Hogy a sírókkal sírni jól esett
és nem nevettem minden nevetővel,
hála legyen. 

Hogy megmutattál mindent, ami szép
és megmutattál mindent, ami rút,
hála legyen. 

Hogy boldoggá tett minden, ami szép
és ami rút, nem tett boldogtalanná,
hála legyen. 

Hogy sohasem féltem a szeretettől
és szerethettem, akik nem szerettek,
hála legyen. 

Hogy akik szerettek, szépen szerettek
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,
hála legyen.

Hogy amim nem volt, nem kívántam,
és sohasem volt elég, aki voltam,
hála legyen.

Hogy ember lehettem akkor is,
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mikor az emberek nem akartak emberek lenni,
hála legyen. 

Hogy megtarthattam a hitet
és megfuthattam a kicsik futását
és futva futhatok az Érkező elé
s tán nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
hála legyen! 

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! –
Hála legyen, Uram!
Hála legyen!57
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„A klímaváltozás és a környezeti válság az életkultúránk kudar-
csorozatának jele. Kudarcot vallottunk abban, hogy emberi erőnket
alárendeljük a kegyelemnek és az emberségnek, s hogy ezáltal egy olyan élet
kialakítására törekedjünk, amelyben lakóhelyeinken az emberi határokat és a
természet többi részét tiszteletben tartó viszonyok között élhetnénk. Mindez
a környezeti válságtól egészen az erkölcstelen és etikátlan igazságtalanságig
terjed, amelyet a földeken gyakorolnak a gazdasági kizsákmányolás során.”

Alfred Chana, Zambiai Evangélikus-Lutheránus Egyház
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TEOLÓGIAI ALAPVETÉS

A felvetés relativizálásának nehézségei

Az ökológia kifejezést 1866-ban alkotta meg Ernst Haeckel német biológus,
és ez jócskán a reformáció után van. Ugyanakkor egy MTA eredetű tanulmány1 az
ökológia előzményeként emlegeti az ókori természetszemléletet, benne a keleti
vallásokat és a Bibliát, Arisztotelész Historia Animaliumát, majd néhány 16-17.
századi demográfiát: N. Machiavellitől (1526), J. Grauntól (1662), G. Buffontól (1756).
Bár Machiavelli a reformáció korában élt, a protestáns teológia mégis kissé zavarban
van, amikor az ökológia kérdéseivel kell foglalkoznia, hiszen ez azok közé a kérdések
közé tartozik, amelyekre konkrét bibliai válaszokat nem, vagy csak erőltetésekkel
lehet hozni. 

A Sorbonne-on diplomázott filozófus és borkereskedő Kardos Gábor kategóriái
elég megbízhatóak az ökológia korszakait illetőleg. „Ökológiai szempontból három
nagy korszakot különböztethetünk meg. Az első az emberi történelem preökológiai
korszaka, amikor még nem jelent meg sajátos problémaként az emberi tevékenység
kompatibilitása a földi ökoszisztémával. A máig tartó köztes ökológiai korszakban ez
először sajátos szakproblémaként jelent meg, majd egyre inkább az emberi kultúra,
a társadalom és a gazdaság központi problémájává vált. Ezáltal lépünk a harmadik,
posztökológiai korszakba, amikor már nem tarthatjuk csupán különleges vagy sajá-
tos szakmai problémának az ökológiát, hanem a tudomány, a gazdaság és az em-
beri tevékenység minden területének meghatározó előfeltételévé és természetes
részévé válik.”2

Teológiai gondolkodásunknak akadályt szab az, hogy a felvetéseket nem sza -
bad relativizálni, tehát az egészen más ökológiai környezetből feltett kérdéseket és
válaszokat nem tehetjük mai döntéseink normájává. Az egyik korszak környezetéből
nem lehet átkérdezni egy másikéba. Az ökológia témája ugyanúgy küzd ezzel, mint
például a tömegkommunikációs problémák, a számítástechnika etikai kérdései vagy
a gyorshajtás ügye. 

Jellemző módon mutatja ezt meg Tessedik Sámuel, aki evangélikus lelkészként
ugyan foglalkozott ökológiai kérdésekkel, de az ő törekvése merőben más volt, mint
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amit ma ökológiai gondolkodáson értünk. Az ő célkitűzései a mezőgazdaság
gazdaságosságának kialakításában, a megfelelő növényfajok hasznos éltetésében
voltak úttörők, így Tessedik csak közvetve volt a mai értelemben természetvédő.
Elsősorban a gazdaságot védte a természet ellen. Ma elég komoly ökológiai aka-
dályt állítanánk az olyan kísérletek elé, amelyek egy sajátos botanikai rendszerben egy
idegen földről hozott növényt tenne uralkodóvá, mint ahogy ezt Tessedik például az
akáccal tette Magyarországon.

Vele kapcsolatban a másik kérdés az, hogy a gyakorlaton kívül – mely
kétségtelenül óriássá tette – volt-e témánkhoz illeszkedő teológiai eredeztetése mind-
annak, amit tett egy fontos szempont kivételével, hogy jól akart élni a világban.
Másfelől fel kell tenni azt a kérdést is, hogy nem kellene-e ennyivel megelégednünk,
átlépve ezzel a relativitás problémáit.

Az egyoldalúság elvetése

Teológiai eszmélkedésünk összefüggésében tehát az első kérdés az, hogy az
ilyenkor használt, bevált módszerek szerint milyen általános bibliai, hitvallásos pil-
lérekre építsük fel ökologikus gondolkodásunkat. 
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A kérdés csupán az első pillanatban látszik formalitásnak. A gyors logikával
kialakított válaszaink, miszerint a Tessedik-féle „jó ember”, az ötödik parancsolat és
a teremtő Isten szándéka jelentenek irányelveket, ritkán szembesülnek annak a
kérdésével, hogy vajon nem Isten szándéka-e a világ megfeszítése. 

A globális bibliai szándékok használata nem engedi, hogy azokat divatos tár-
sadalmi törekvésekhez használjuk illusztrációként. Ezt a magatartást a próféták kora
jellemzően megtiltotta olyan módon, hogy azokat, akik ezt tették, a hamis próféták
közé sorolta. Isten szándéka alapvetően az ember megmentése, de nem a földi
életére nézve elsősorban, hanem az örökkévalóságra. 

Azok számára, akik mégis a világ megmenthetősége mellett teszik le a vok-
sukat, ellenérvként utolsó kapaszkodónak látszik a Nóé történetében megjelenő
mondat, amit gyakran ígéretként kezelnek. Csakhogy ezeket az Úr magában mondta
el, mintegy szembesülve saját tettével, így ezért ezt nehéz ígéretként értelmezni:
„Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr: Nem átkozom
meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka
ifjúságától fogva, és nem irtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem.

Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg,
a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.” (1Móz 8,21–22)

A pusztulás realitásként jelenik meg. Egy része a választott nép történelmét illeti,
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legyen az fogság vagy Jeruzsálem pusz-
tulása. Ugyanakkor ezek az üzenetek foly-
ton a jövő perspektívájába helyeződnek.
Péter levele ezt írja: „Ez által az isteni szó
által az akkori világ özönvízzel elárasztva
elpusztult, a mostani egek és a föld pedig
ugyanezen szó által megkímélve meg-
maradtak, hogy tűznek tartassanak fenn
az ítéletnek és az istentelen emberek
pusztulásának napjára. Az az egy azonban
ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy
az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer
esztendő, és ezer esztendő annyi, mint
egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígéret-
tel, amint egyesek gondolják, hanem
türelmes hozzátok, mert nem azt akarja,
hogy né me lyek elvesszenek, hanem azt,
hogy min denki megtérjen. De el fog jönni
az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj,

amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a
rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szen-
tül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának
eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvad-
nak! De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik.” (2Pt
3,6–13)

A nem tudás lehetősége

Az egyoldalúság elvetése nem jelenti a környezetvédelem lealázását. Senki nem
mondhatja a keresztyén etika komolyan vétele mellett, hogy a környezetszennyezés
nem gyilkosság. A kérdés bonyolultsága azonban erősíti annak a számon tartását,
hogy nem tudjuk azt, hogy pontosan mi történik. Nem valami olyat kötözgetünk-e be,
amit Isten el akar pusztítani? A környezetvédelem cselekedeteiből fakadó jó érzése -
ink nem tesznek-e vakká minket a világ hatalmas folyamatainak – Istennél talán más -
képp megfogalmazott – céljára?

A keresztyén élet Istenhez való igazodás. A nem tudás nyitottsága olyan bátran
figyelő életet teremthet, amelyben észrevesszük, hogy Isten jelen van világunkban. Az
ökologikus gondolkodás, az, hogy teremtményként élek ebben a világban, Isten di -
csé rete. Annak az elfogadása, hogy Isten cselekszik ebben a világban, egyrészt le -
küz di annak a terhét, hogy mindent mi magunk akarjunk megoldani, másfelől annak,
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hogy nem érdemes semmit tennünk, hiszen a dolgok nagyobbak nálunk.
Egy párhuzam Isten akaratának nem tudására

Jézus szenvedése és halála érdekes párhuzamot von Isten akaratának nem
tudására. Az evangéliumok leírása szerint a szereplők Isten akaratának beteljesítői.
Júdás, Kajafás, Pilátus ugyan saját akaratukat viszik véghez, de tudattalanul aláren-
deltjei Isten akaratának. Személyükben mintegy körvonalazzák az ember állapotát,
Isten bennük azt mutatja meg, milyenek vagyunk valójában. 

Van olyan, aki szeretné meggátolni a kereszthalált: Péter. Ő kardot ránt, és
küzd. Valójában Isten akarata ellen küzd az egyetlen, aki Jézus mellé áll hősiesen?
Jézus le is fékezi, hiszen Isten akarata más.

Nem dicsérjük Júdást, Kajafást, Pilátust. Szeretjük Pétert. Pedig Júdás, Ka-
jafás, Pilátus Isten akaratának megfelelően tesz, Péter pedig nem.

Vannak olyanok, akik Júdást, Kajafást, Pilátust áldozatoknak tartják, ezért
bűntelennek. Ez komoly tévedés, hiszen ők az embert ábrázolják, inkább kiszélesítik
a bűn spektrumát, semmint mentenék.

A párhuzamot kiteljesítve: a nagyi-
par, a közlekedés, a szennyezés és az
ezt tevők bűnösök. Isten teremtését zúz-
zák szét, Isten ellenségei. Ugyanakkor
lehet, hogy Isten akaratának eszközei tu-
dattalanul. A környezetvédelem jó
szándékú, Istent akarja megvédeni.
Lehet, hogy csak szánalmas bolond, aki
ráadásul mit sem tehet, hiszen Isten
mást akar.

Az ember – legyen az Júdás, Ka-
jafás, Pilátus – vagy a nagyipar, a köz -
lekedés, a szennyezés nem menthető.
Az „Isten-védelem” – legyen az Péter
vagy a kör nye zet vé de lem – szánalmas. 

Mit tegyünk? Csak János útja az el -
fogadható: figyelni kell, ahol lehet, segí -
te  ni, és szenvedni? Az egyház később
még is a „környezetvédő” Péterre, és
nem a szemlélődő Jánosra épült. Isten
akaratának keresése mindig magában
hordozza a nem tudást. Nem kerülhető
azonban el a közellét. Isten akaratának
felfedezése személyes élmény, amelyben
jelen kell lennünk. Ez igaz az ökológiai
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kérdésekre is: jelen kell lennünk! Figyelnünk kell, fel kell fedeznünk Isten jelenlétét,
akaratát és szándékait!

Hogy válik mindez gyerekcsendesnappá?

Az a nap, amit tervezünk, ennek a figyelésnek, nyitottságnak az érzetét sze retné
kelteni. Nincsenek praktikus természetvédelmi akciói, azt szeretné elérni, hogy vala-
hogy eggyé tudjunk válni azzal a világgal, amelyet Isten teremtett, amelynek sorsa
van, és amelyben Isten cselekvő Úrként van jelen.

A GYEREKCSENDESNAP

Technikai tervezés

A résztvevők
A most következő tervezet elsősorban gyerekek csendesnapjához, találkozó -

já hoz alkalmazkodik. A szerkesztés során azonban kiderült, hogy használható ifjúsági
korú (16–22) résztvevők számára is, és egészen izgalmas lenne kipróbálni felnőttek
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részvételével. Tervezésünkben azonban most elsősorban a gyerekkorosztályt tartjuk
szem előtt.

A csoportokban legalább 10-10 résztvevő szükséges, 15-15 ideális, 25-25
elviselhető. Ez azt jelenti, hogy a napon legalább 50 gyerek szükséges, 125-nél
többen ne legyenek! Persze minden megoldható! (25 alatt és 150 fölött azonban
már aligha.)

A segítők
Minden csoporthoz kell két vezető. Kell valaki, aki a teremtést felépíti. Kell va-

laki, aki áhítatot tart az elején, és egy, aki a végén. 
Kellenek ebédfőzők és technikusok. Kell egy nagyon jó zenész, aki meg-

énekelteti a népet.
Jó lenne, ha ezek mind mások lennének. Ez hozzávetőleg 20-22 felnőtt.

A helyszín
A helyszínen biztosítanunk kell egy nagytermet és öt kisebbet. Emiatt a legjobb

egy iskolaszerű épület lenne. 

Jelmeztár
Szükségünk van egy jelmeztárra. Ebben a következő eszközöket kell el-

helyeznünk: pokrócok, lepedők, fonalak, kartonlapok, megmunkálási eszközök (ollók,
ceruzák, festékek, ragasztók), madzag, létra, kalap, faágak, asztal és hasonlók…

A jelmeztárat mindenki számára elérhetővé kell tennünk, de érdemes egy olyan
„ruhatáros”, aki számon tartja az elvitt felszereléseket.

Tartalmi tervezés

A nap globális célja 
A bibliai játékok során azt az érzetet szeretnénk erősíteni, hogy az evangéliumi

történetekben Jézus akaratának rendelődik alá az egész teremtettség. A körülöttünk
levő világ ma is minden ízében Istenről beszél. Szemeket és füleket szeretnénk nyitni
arra, hogy Isten világában vagyunk, észrevehetjük benne üzeneteit. 

A nap konkrét tartalmi szándéka
A két rövid áhítat között bibliai játékokat szervezünk csoportokban. A csoportos

játékok önálló életet élnek ugyan, de a végén egyetlen nagy egészbe illeszkednek.
A csoportos foglalkozás olyan evangéliumi történetet játszat végig, amelyben

egy-egy teremtmény különös szerepet kap. Az ő szemszögéből láthatjuk az egész
jelenetet. Az így szerzett élmények beilleszkednek majd egy nagy állóképbe,
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amelynek felépítése már az összes résztvevővel együtt zajlik. Itt a csoportból jött
„teremtmények” a teremtés egészében jelennek meg, elmondva a maguk élményeit. 

A nap szűk szerkezete
(Az idők a szükséges időket tüntetik fel. Az áhítatok lehetnek rövidebbek.

Lehetne esetleg más programok beszúrásán is gondolkodni, de az lenne a jó, ha
ezen a napon egy kicsit mindenki „belevarázsolódna” a teremtettségbe. Ezt nem
szabad megtörni.)

10.00–10.30: Éneklés
10.30–11.00: Interaktív áhítat égről és földről
11.00–12.30: Csoportos játék
12.30–14.00: Ebéd
14.15–15.00: Éneklés (főképp énektanulás a következőkhöz)
15.00–15.45: A teremtés 
15.45–16.00: Áhítatos gondolatok a nyugalomról
16.00–16.15: Záróének, áldás

A nap részeinek tartalmi körülírása

1. Áhítat – Világosság és sötétség
A keretező áhítatok nem kell, hogy hosszúak legyenek, de nagyon hatásos-

aknak, személyeseknek kell lenniük. Egyszerű játékokkal vonjuk be a gyerekeket! Ta-
kar ja el mindenki a szemét, vagy csináljunk sötétséget! Utána legyen világosság! Lehet
bemutató játékot is tartani, ahol ketten kiállnak, és megjelenítik ezt a botorkálást. Irá-
nyítsunk valakit a sötétben!

Aztán beszéljünk életünk botorkálásáról! Itt legyen egy kis csend! Elveszettek
vagyunk a sötétben.

Ki az, aki világosságot tud támasztani?
A teremtő Isten van közöttünk, aki a világban fényt gyújtott, életünkben is

világosságot ad.
Az áhítat záruljon az előre szétosztott imádságok felolvasásával vagy közös ref -

rénű imádság elmondásával!

2. Csoportmunkák
Minden történetet kétszer játszunk el. A színdarabban – ha lehet – vegyen részt

mindenki! Próbáljunk ötletes szerepeket osztani! Zákeus ne a legkisebb és leg-
csúnyább gyerek legyen, inkább egy a kicsit sikeres fajtából! A főszerepekre próbáljuk
a rejtőzködőket kiemelni! 

Ha lehet, Jézus ne legyen szereplő! Érezzük azt, hogy itt van, de ne legyen
megjelenítve! Ha mozdulnia kell, inkább a vezető legyen a „mozdulat”.

Az első alkalommal a frontális történetet jelenítsük meg! Általában ez az
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emberek felől Jézusra mutatva fogalmazódik meg. Olykor megállhatunk, hogy meg-
beszéljük, mit is érzünk szereplőként. Az sem baj, ha a mondanivalók elhangoznak:
például Jézus közelében az emberek megváltoznak, vagy Jézus nem örvendezik any-
 nyira virágvasárnapkor, mert tudja, hogy meg kell halnia.

Másodszor a történetbe új szereplők kapcsolódnak: a teremtett világ. Ezek a
víz, a szárazföld, az ég, a szél, a növényeket képviselő fa, az égitestek, az állatokat
képviselő szamár, az embereket képviselő halott fiú. Ők most meg is szólalnak. 

Természetesen figyelnünk kell arra, hogy az első dramatikából ők kimaradjanak,
hogy a változás érezhető legyen! A teremtett világ képviselőinek meg kell szólalniuk
a plénum előtt. Ezért fontos az, hogy az első jelenet összeállításánál vegyük észre a
beszélni jól tudókat, szereplésre képeseket, mert nekik a végső jelenetben kell majd
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teljesíteniük.
A jelenetünkhöz keressünk jelmezeket! Ezt a gyerekek válasszák ki a jelmeztárból!
n A tenger lecsendesítése (Lk 8,22–25)

Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így
szólt hozzájuk: „Menjünk át a tó túlsó partjára!” El is indultak. Miközben
hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett
vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Ekkor odamentek hozzá,
felébresztették, és így szóltak: „Mester, Mester, elveszünk!” Ő pedig felkelt,
ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett.
Aztán ezt kérdezte tőlük: „Hol van a ti hitetek?” Ők pedig megrettenve és
csodálkozva így szóltak egymáshoz: „Hát ki ez, hogy a szeleknek és a
víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?”

Az első történetben érjünk ki a tó partjára! Nézzünk át a túlsó partra! Ki ért a
ha jó záshoz? Mindenki, hiszen halászok vagy a tó partján élő emberek. Szép az idő.
Minden rendben van. Itt áll egy hajó is. Szálljunk be! Rendezzük el a vitorlákat!
Honnan fúj a szél? Indulás! Mindenki elfér? Senki nem hány? Már alig látszik a part.
Felhők jönnek, egyre jobban fúj a szél. Mit tegyünk? Szélvihar, villámok, zuhog az
eső. Le a vitorlákkal! Késő! A vitorla elszakadt, még jó, hogy a hajó nem borult fel.
Nagy hullámok támadnak. Bejön a víz, ki kell merni! Elő a vödrökkel! Nincs elég vödör,
alkossunk láncot! Adogassuk kézből kézbe! Kell egy kormányos is, aki figyeli a
hullámokat. Mindenkire szükség van. (Gyorsuljon fel a beszédünk, kapkodjunk mi is,
sőt féljünk velük együtt, mert tényleg nagy baj van!)

Valaki azonban rálép Jézusra, aki vidáman alszik. (Se a rálépéshez, se az elő -
jövetelhez nem kell Jézus-szereplő.) Kérjünk segítséget: álljon be ő is a mi sorunkba!
Emelgesse vödreinket! (Máris itt az első mondanivaló!)

Jézus kiáll a hajó oldalára, majdnem beleesik a vízbe, mert a hullámok nagyok,
felemeli a kezét, és ezt mondja:

– Cssss!
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(Na, ehhez kell a vezető. Mutassuk és mondjuk, de úgy, hogy tényleg teljesen
csend maradjon hirtelen! A hangunk is halkuljon le és lassuljon le!)

Minden elcsendesedik. A szél eláll. A hullámok kisimulnak. A felhők közül kisüt
a Nap...

A tanítványok csuromvizesen buta kérdéseket tesznek fel.
A második történetben hasonló minden, de mivel már egyszer eljátszottuk,

ezért az eddigi jelenetek már csak jelzésszerűek, hogy az új elemek fel-
erősödhessenek. Megjelenik a szárazföld, a szél: „Azt akarom, hogy érezzenek! Azt
akarom, hogy mozduljon meg minden!” – megjelenik a víz: „Nem tehetek semmit,
engem is mozdít a szél!” Minden nyugtalan lesz. Az elemek egymásnak esnek: a szél
a víznek, a víz a partnak. Hogy lesz itt nyugalom? Egyszercsak hang hallatszik: 

– Cssss!
Az elemek kibékülnek egymással. Utána elbeszélik mindezt: „Nyugtalanok

voltunk, vihart támasztottunk, egymást is el akartuk pusztítani, és el akartuk pusztítani
az embert is, félelmet gerjesztettünk, de Jézus lecsendesített minket. Kibékültünk
egymással.” Ez az a néhány mondat, amit majd be kell építeni a teremtésbe délután.

n Zákeus (Lk 19,1–10)
Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag
ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de
kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott, és
felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie.
Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: „Zákeus, szállj le hamar,
mert ma a te házadban kell megszállnom.” Ekkor sietve leszállt, és
örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak:
„Bűnös embernél szállt meg.” Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az
Úrnak: „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől
valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.” Jézus így felelt neki:
„Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az



Emberfia azért jött, hogy megkeresse és meg-
tartsa az elveszettet.”

Az első történetben ott ül Zákeus az asztalnál,
és zsarolja a piacra menőket. Egy pénz helyett két
pénzt akar, különben szól a katonáknak. Mit éreznek
az emberek Zákeus iránt? Pláne, hogy alacsony.
Lehet, hogy azért ilyen, mert olyan alacsony?
(Vigyázzunk szeretettel az alacsony gyerekekre, akik
a csoportunkban vannak!)

Jézus a városba jön. Vonuljunk ki a tiszteletére!
Ki mit vár Jézustól? Van, aki csak látni szeretné.
Például Zákeus. De nem láthatja, mert a tömeg nem
engedi közel, most bosszút tud állni a gonosz törpén.
Zákeus előreszalad. Van itt egy fa. Legyen például
létra vagy szék! Felmászik. Csupa kosz lesz, szakad
a ruhája, de nem törődik vele. Arra nem gondol, mi
lesz, ha észreveszik. 

Jön a tömeg. Persze, hogy meglátják.
– Nézd, a vámszedőt! Úgy lóg ott a fán, mint egy majom!
Mindenki nevet, csak egy valaki nem: Jézus. Ő inkább lehívja a vámszedőt,

hogy nála vacsorázzon. Most mit éreznek az emberek? Milyen dolog ez, hogy Jézus
pont ennél a bűnösnél eszik?

Zákeus feláll az asztalnál, és elosztja mindenét. Szegényebb ember lesz ezután,
de az emberek jobban fogják szeretni. Jézus közelében megváltoznak a sorsok.

A második történetben hadd kapjon szerepet a fa. Ismerem ezt az embert.
Alattam szokott elmenni hazafelé kaján vigyorral az arcán, számolgatja a lopott pénzt.
Most nem megy el mellettem, hanem felmászik rám. Nem könnyű neki, olyan
alacsony, hogy alig éri el a legalsó ágaimat, pedig nem vagyok magas. Tartom az
ágaim között. Ő kapaszkodik, tele van izgalommal. Szívesen emelem őt magasra,
hadd lássa az Urat. Aztán megáll Jézus mellettem. Felnéz rám. Én is az övé vagyok.
De most csak Zákeust keresi az ágak között. Ő ügyetlenül lemászik, tépi a leveleimet.
Lehet, hogy ezen a napon Zákeus élete megváltozott, de az enyém is: láttam Jézust!
Lehet, hogy mától gyümölcsöző lesz az életem?

n A napkeleti bölcsek (Mt 2,1–12)

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében,
íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol
van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor
feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Amikor ezt Heródes király meg-
hallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Ösz-
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szehívatta a nép valamennyi főpapját és
írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell meg-
születnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki:
„A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a
próféta: Te pedig, Betlehem, Júda földje,
semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb
Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem
származik belő led, aki legeltetni fogja népemet,
Izráelt.” Ekkor He ródes titokban hívatta a böl-
cseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag
feltűnésének idejét, majd elküldte őket
Betlehembe, és ezt mondta: „Menjetek el,
szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről;
mihelyt pedig megtaláljátok, ad já tok tudtomra,
hogy én is elmenjek, és imád jam őt!” Miután
meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a
csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük
ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor meg-
állt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt.
Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az
örömük. Bementek a házba, meglátták a

gyermeket anyjával, Máriával, és leborul va imádták őt. Kinyitották kin-
csesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel
azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza
Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

Elsőre a jól ismert történet könnyen eljátszható, jó jelmezeket lehet készíteni
hozzá, ezt csináljuk minden télen. 

Másodikra jelenjen meg a csillag, mint szereplő! Hívogassa, vezesse a böl-
cseket! Legyen türelmetlen, amikor bent időznek Heródesnél! Ehhez talán azt kell
tudni, hogy itt valójában két bolygó együttállásáról van szó, tehát a színdarabban is
játszhatja két szereplő. Ettől még dramatikusabb lehet a hívogatás és a várakozás. 

Ahogy ezt Gerhard Krolltól tudjuk, az egyik a Jupiter, a királyi bolygó, a másik a
Szaturnusz, az ókori csillagászatban a zsidóság bolygója. Ha valaki tudja, még a halak
csillagképet is bele lehet venni valahogy, ahol ezt látták ezek a babiloni csillagjósok.
Claudius Ptolemeus (100–178) szerint, aki az ókor legjelentősebb csillagásza volt, a
Jupiter hatása akkor a legerősebb, amikor a halak képében, saját csillagházában van. 

Ez aztán érdekes mondanivalóvá válhat: az asztrológia eszközeivel Isten üzen.
A nagy hírnek alárendelődik minden. Isten kezében a csillagok hírközlővé válnak, ami
természetesen lealázza azt a nézetet, hogy ezek bármit befolyásolnának magukban,
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végképp nem istenek. De Isten szolgái. Hadd mondják majd el ezt ezek a bolygók
délután is!

n Jézus bevonulása Jeruzsálembe (Mt 21,1–11)

Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek,
Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: „Menjetek az előt tetek
fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával
együtt: oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit,
mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi
azokat.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása:

„Mondjátok meg Sion leányának:
Íme, királyod jön hozzád,
szelíden és szamáron ülve,
igavonó állat csikóján.”
A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus paran-

csolta nekik: odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették
felsőruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra
terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták.
Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta:

„Hozsánna a Dávid Fiának!
Áldott, aki jön az Úr nevében!
Hozsánna a magasságban.”
Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és ezt

kérdezgették: „Ki ez?” A sokaság ezt mondta: „Ez Jézus, a galileai
Názáretből való próféta.”

Elsőként nem okozhat problémát a jelenet eljátszása. Mindenki játszhat, hiszen
tömeg kell. Előbb azonban két tanítvány menjen, és szerezzen egy csikós szamarat!
Itt arra kell figyelni, hogy elhessegessük azokat a szándékokat, amelyek arról szólnak,
hogy valaki szeretné a szamarat vagy a csikóját ábrázolni. Ez ugyanis a második já-
tékunk különlegessége. 

A zarándokok Jeruzsálem Aranykapujában fogadják Jézust. Az ő híre már el-
terjedt mindenfelé. A húsvét az egyik olyan ünnep a háromból, amikor a zsidók ösz-
szegyűltek a szent városban. A zarándokok örömmel fogadják az újonnan érkezőket.
Jézus egyszerűen, szamáron vonul be, betöltve ezzel a zakariási próféciákat. A
hozsannázás nem éljenzés, hanem segítségkérés: segíts már, segíts most!

Hogy élik meg a szamarak ezt a napot? Erről szól a második jelenet. 
Azt hittük, ünneptelenül telik ez a pár nap. Az emberek a városban, mi békésen

álldogálunk itt a ház előtt. Egyszercsak jön két ember, és elvisz minket. Ilyen
ünneplésben soha nem volt részünk. Igazából nekünk, szamaraknak nem is jár ilyen.
Aztán leszállt rólunk ő, akié minden szamár itt a világon, de életünk fényes napja ma-
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radt az, amikor az Úrnak szüksége volt ránk.

n A naini ifjú feltámasztása (Lk 7,11–17)

Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy
sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat
hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy soka -
ság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt
hozzá: „Ne sírj!” Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték,
megálltak, ő pedig így szólt: „Ifjú, neked mondom, kelj fel!” Erre felült a
halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának. Féle lem
fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: „Nagy
próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét.” Ez a hír el-
terjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken.

Az első feldolgozás mindenkit be tud vonni. Mindenki szereplő, de a halott fiú
nem. Legyen anyuka, gyászoló ismerősök, nézelődők. Mit érzünk egy temetésen?
Szánakozunk, de nincs mit tenni. Mit érzünk, amikor felénk jön egy gyászoló menet?
Félreállunk, levesszük a sapkánk. Próbálunk együtt érzők lenni. Jézus nem áll félre. Sőt
botrányos, amit tesz: megállítja a menetet. Mindenki meg is botránkozik. Jézus
szánakozik. Minden, amit tesz, ebből a szánalomból fakad: az Isten szánakozik az
emberen. Van azonban egy nagy különbség köztünk és Jézus közt. Jézus nem mond -
ja, hogy nincs mit tenni.

A második feldolgozás kulcskérdése, hogy ne legyen morbiditás benne egy
csepp sem. Sokkal inkább gyász. Nem véletlen, hogy a teremtésben az embert egy

A TEREMTETTSÉG CSODÁLATA 107



FOTÓ © KOREN PÁL

halott ember testesíti meg. Szólaljon meg a fiú: beteg voltam, de nem tudtak segíteni
rajtam. Anyám nagyon gyászolt, egyedül maradt a világon. Mintha elaludtam volna
örökre. Egyszer csak hangot hallottam: kelj fel, fiú! Nehéz volt felébredni, nehéz volt
kikelni az álomból. Anyám öröme, az emberek csodálkozása mutatta meg azt, hogy
mi történt valójában. Újra élek. Megyek, segítek anyámnak.

3. A teremtés
Ének: Dicsérjétek az Úr nevét (182)
Éneklés után legyen csend! Amire készülünk, valójában egy nagy élőkép. Szeret -

nénk megjeleníteni a teremtést! Ha lehet, csináljunk sötétet! Legyen egy jó felolvasónk,
ha lehet felnőtt, ha lehet kihangosítva! Ha jó technikusunk van, a bibliai szövegek között
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szólhat valami halk instrumentális zene, de jóval az énekek előtt hal -
kul jon el!

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még
kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten
Lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten: Legyen
világosság! És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság
jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És
elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig
éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel: első nap. Az-
után ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy
elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a
boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a
boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. Azután elnevezte
Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel: második
nap. Azután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt
levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy
történt. Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az ösz-
szegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy
ez jó.

A vezető szólítja az első csoport tagjai közül a szárazföldet,
a szelet és a vizet. Néhány mondattal elmondja a történetet,
aztán a szárazföld, a szél és a víz elmond ja a maga történetét. Ha
nem elég hitvallásszerű, akkor a vezető segíthet ebben egy ki csit.
Segíthet abban is, hogy kis kérdéseket tesz fel, ha ela kad na va-
laki. Fontos, hogy ne álljon meg a jelenet, és ne érezze ma gát
senki kínosan!

Amikor elmondtak mindent, akkor a természeti elemek beállnak középre.

Ének: Olyan örömöt, mint a forrás (201)

Azután ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket: füvet, amely
magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt
terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt. Hajtott tehát a föld
növényeket: füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és
gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van.
És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel: harmadik nap. 

A vezető most szólítja a fát, aki a növényeket képviseli. Ő is elmondja a Zákeus
történetben szerzett élményeit az előbbihez hasonlóan, majd beáll a többiek mellé.
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Ének: Róla beszél a fű virág (139)
Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az
égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és
meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a
napoknak és az esztendőknek. Legyenek ezek világító
testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy
történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet: a
nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és
a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka; meg
a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy
világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal meg éj-
szaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És
látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel:
negyedik nap.

A vezető most szólítja a bolygókat. Ők is elmondják a
napkeleti bölcsekről szóló élményeket, majd beállnak a
többiek mellé.

Ének: Jelek lesznek (246)

Azután ezt mondta Isten: Pezsdüljenek a vizek
élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a
föld felett, az égbolt alatt. És megteremtette Isten a
nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta
úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat. És
látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Isten:
Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a
tenger vizét; a madár is sokasodjék a földön! Így lett
este, és lett reggel: ötödik nap. Azután ezt mondta
Isten: Hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket:
különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb
földi állato kat. És úgy történt. Megalkotta Isten a
különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta
barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És
látta Isten, hogy ez jó. 

Jönnek a szamarak. 

Ének: Nézzétek az ég madarait! (206)
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Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk
embert a képmásunkra, hozzánk
hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az
ég madarain, az állatokon, az egész föl-
dön és mindenen, ami a földön csúszik-
mászik. Megteremtette Isten az embert
a maga képmására, Isten képmására
teremtette, férfivá és nővé teremtette
őket. Isten megáldotta őket, és ezt
mondta nekik Isten: Szaporodjatok,
sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok
meg a földet. Uralkodjatok a tenger
halain, az ég madarain és a földön
mozgó minden élőlényen! Azután ezt
mondta Isten: Nektek adok az egész föld
színén minden maghozó növényt, és
minden fát, amelynek maghozó gyümöl-
cse van: mindez legyen a ti eledeletek.
Minden földi állatnak, az ég minden
madarának és minden földi
csúszómászónak pedig, amelyben élet
van, eledelül adok minden zöld növényt.
És úgy történt. És látta Isten, hogy
minden, amit alkotott, igen jó. Így lett
este, és lett reggel: hatodik nap.

Végül az ember, a naini ifjú, aki meghalt, de
feltámadt. A vezető most elmond ja azt, hogy nem
a naini ifjú feltámadása Isten legnagyobb ajándéka,
hanem Jézus feltámadása. Bár az emberek hosszú
időn keresztül Isten csodáit szombaton ünnepelték,
mert Isten akkor pihent meg, de a feltámadás óta
a vasárnap ünneplésével Jézus feltámadásáért
dicsérjük Istent. Mutassa be újra az egész
teremtést, egyenként végigmenve minden elemén!

Így készült el a menny és a föld és
minden seregük. A hetedik napra
elkészült Isten a maga munkájával,
amelyet alkotott, és megpihent a hetedik
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napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte
Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó
munkája után.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, hogy ebbe a világba helyeztél el bennünket,
ahol van ég és föld, víz és szél, vannak égitestek és vannak állatok, és vagyunk mi,
emberek. Köszön jük, hogy ebbe a világba elérkezett Jézus, hogy megismerhessük
helyünket ebben a világban.

Mutasd meg, hogy feladatunk ennek a világnak a megőrzése, de legfontosabb
feladatunk, hogy készek legyünk arra, hogy megértsük, meglássuk akaratodat, ami
egy szebb, teljesebb világot teremt számunkra. Ámen.

Ének: Minden, mi él… (191)

4. Áhítatos gondolatok a nyugalomról



A zsidó hagyomány szerint Isten a hetedik napon a nyugalmat teremtette. Ma
zajos napunk volt. Teremtődni láttuk a világot. Most üljünk le, és teremtődjék meg
bennünk a nyugalom. Isten nagy ajándéka az, amikor a dolgok rendeződnek. 

Legyünk késszé arra, hogy megóvjuk a Földet, hiszen Isten teremtése ez!
Legyünk késszé, hogy Isten új világát várjuk naponta, sóvárogva!
Legyünk figyelmessé Isten iránt, hogy ez a kettő ne váljon ellentmondásossá az

életünkben.
Ezzel a nyugalommal induljunk majd tovább!

5. Záróáldás

Úti áldás
Simuljon előzékenyen a lábad alá az út,
és támogassa meg szél a hátadat,
arcodat fürössze fényében s melegében a nap,



és bő eső itassa szomjas földjeid,
amíg újból nem látjuk egymást te meg én,
Isten tartson meg óvó tenyerén!
Ha pihensz vánkosodon,
hajoljon Isten hozzád,
és tartson gyöngéden óvó tenyerén.
Fölfelé vezessenek utaid,
és barátságos idő kísérje lépteid,
szél támogassa erősen a hátad.
S ezen felül még azt kívánom, hogy
legyél már rég otthon az égben,
amikor az ördög észreveszi hiányod.

(ír áldás)

Jegyzetek

1 www.sze.hu/~raczev/Okol_files/okol1.pdf

2 Kardos Gábor: http://labor.transindex.ro/?cikk=4358
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„Az elmúlt néhány évben hurrikánok és árvizek söpörtek végig
Nicaraguán, amelyek különösen a vidéki területeken még sebezhetőbbé és
kiszol gáltatottabbá tették az embereket. A mezőgazdasági termelést is
közvetlenül érinti a klímaváltozás, amely ezáltal az alapvető élelmiszer-
ellátottság biztonságát fenyegeti. A Hit és Remény Nicaraguai Evangélikus
Egyház női tagjai elkezdtek komolyabban odafigyelni a klímaváltozás, a
természeti katasztrófák és az élelmiszerellátás biztonsága közötti ösz-
szefüggésekre.”

Zelmira Gamboa, a Hit és Remény Nicaraguai Evangélikus Egyház női
missziói referense
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Dolgozatomban a cím szerint megadott témát elemzem az ökológia és a
teológia szempontjából. Az első részében – a cím alapján – az ember világban való
helyét vizsgálom, míg a második nagyobb rész a teremtménytársakkal – mint Isten
egye te mes kinyilatkoztatásával – foglalkozik. Ugyanakkor szeretnék az ökológiából
kiindulva egy teológiai alapvetésre is eljutni, amelyből kiderülhet, hogy miként
képzelhető el az élhető és fenntartható jövő az ember és környezete számára.

Helyünk a teremtett világban

Kozmikus helymeghatározás

A Föld és a Nap távolsága 150 millió kilométer. Ez pontosan annyi, amelynek
köszönhetően kialakulhatott a földi élet. Ha csak 1%-kal nagyobb lenne ez a
távolság, akkor a Nap éltető energiája már nem sugározna kellő mértékben, és rövid
idő alatt kihűlne a Föld, megfagynának az élőlények, és egy hideg jégbolygón
találnánk magunkat. Ugyanakkor ha ez a távolság csak 1%-kal lenne kisebb, akkor
a Nap éltető energiája pillanatok alatt pusztulásunkat okozná, hiszen oly mértékben
megnőne a forróság, hogy kiszáradnának a folyók, elsivatagosodna a Föld, meg-
perzse lődnénk a napon, és megszűnne az élet.

Ki és miért tette pont ilyen távolságra a Földet a Naptól? A Teremtés könyvében
az áll, hogy a világosság Isten alkotása. „Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság!
És lett világosság.” (1Móz 1,3) Tehát tudatos döntésről, egy tervezett alkotásról,
építkezésről van szó, amelyben a sorrendiség sem mellékes. „Kezdetben teremtette
Isten a mennyet és a földet.” (1Móz 1,1) Az anyag önmagában élettelen, kietlen –
ahogy a Genezisben olvassuk. Két dolog szükségeltetik még ahhoz, hogy az anyag
élővé – legalábbis a mi fogalmunk számára érzékelhetően élővé – váljon. Az egyik az
energia. Az élő anyag ezt az energiát a Napból nyeri. Galaxisunk középpontja,

HELYÜNK A TEREMTETTSÉG RENDJÉBEN 117



egyben életenergiánk központja is a Nap,
ahonnan a fenti csodálatos módon pont
úgy és olyan messziről érke zik az éltető
fény, ahogyan lennie kell. Ezt az energiát
használja minden élő anyag és szervezet
itt a Földön. Ezért a szerves anyagok
mérhetetlen kincset hor doznak
önmagukban. Minden egyes szerves
anyag egy-egy napenergia-konzerv.
Ezeket a konzerveket persze fel is lehet
bontani, de megújuló erejüket kellő
alázattal és mértékletességgel kell
használni, hogy a kényes egyensúly fel
ne boruljon. Ehhez az áldott
használathoz szükségeltetik az anyag és
az energia után az információ.

Az édenkerti eset óta tudjuk, hogy
ez is rendelkezésünkre áll. A tudás és az
ez általi ismeret valóságos. De az
információ egyben hatalom. Ezzel a
hatalommal lehet jól és lehet rosszul is
élni. „Lásd, eléd adtam ma az életet és a
jót, de a halált és a rosszat is.” (5Móz
30,14) Isten tehát nem hagyta magára a
teremtett világot, hanem használati uta-
sítást is adott mellé. Ezek az útmutatók

nyilvánvalóan és néha kódolva, de világosan vannak jelen környezetünkben. Az egyik
Isten egye te mes kinyilatkoztatása. Az, hogy a világ rendszere végtelen kisebb rend-
szer összességére épül. Ez mindinkább látható és kiolvasható a tudomány fejlődése
által. Úgy is írhatnám, hogy nincsenek véletlenek. Nem véletlen az égitestek sokasága
körülöttünk (gondolhatunk a betlehemi csillagra is), a hold mozgása és
tömegvonzása által földünkre gyakorolt hatása (ár-apály), és a körülöttünk található
végtelen sok nagyobb és mikroszkopikus méretű élőlény sora és kapcsolata. Isten
másik útmutatója az igei kinyilatkoztatás. Itt persze elsősorban a Szentírásra
gondolunk, de én ide sorolnám, ezt kiteljesítve, az ő időben és térben történő
szeretetének legfőbb kinyilatkoztatását, Jézus Krisztust.

E három elem (anyag, energia és információ) Krisztus születése óta olyan meny-
nyiségben és minőségben áll rendelkezésünkre, hogy bőségesen elegendő lenne
életünk kozmikus teljességéhez és fenntartható fejlődéséhez.
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Globális helymeghatározás (nem GPS)

Megállapítható, hogy az anyag, az energia és az ezeket összekötő és mozgató
információ kölcsönhatásából fejlődött ki az élet. A Szentírásból pedig világosan
kiderül, hogy ezek nem véletlenszerű sorrendben és nem véletlenszerű módon
épültek egymásra. A Genezis papi teremtéstörténetének lényege a sorrendiség és a
tudatosság. A Teremtő minden egyes nap után megállapítja, hogy amit alkotott, az
jó. Azaz megfelelő színhely a történelem drámája számára. Minden teremtmény
magában véve „jó”; és valamennyinek harmonikus összessége az univerzum,
melynek jelzője „nagyon jó”. Minden olyan volt az univerzumban, ahogy azt a Teremtő
akarta. Semmi sem volt felesleges vagy hiányos. Teljes volt a harmónia. „Ez a
harmónia ta nú ságot tesz az egységes Isten mellett, aki a természetnek ezt az egy-
ségét tervezte.” (Luzzatto) De egyben a jó, a közjó fogalmát csakis egyedül őrá, azaz
az Istenre lehet a későbbiek során is visszavezetni. A teremtés sorrendisége akár
egyfajta hierarchikus berendezkedést is jelenthet, de ezzel mind a teológia, mind az
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ökológia terén óvatosan kell bánni. Tény, hogy a teremtés koronája az ember, de az
már elgondolkodtató, hogy minden az ő kedvéért lett-e alkotva. Nem beszélhetünk-
e inkább arról, hogy a dolgok összefüggése és eredete okán állt össze a világ egés-
szé, ahol az ember is egy láncszem az alkotásban? S mivel e láncszemek esetében
„rész-egészekről” van szó, ezért nem lehet kivenni egyiket sem az egészből, és nem
lehet fölé rendelni az egyiket a másiknak. Az ember így legfeljebb az utolsó lehet a
teremtmények sorában, aki istenképűségéből adódóan felelősséggel viseltetik a többi
teremtmény iránt. Nem emelheti magát föléjük, hiszen egyet sem tudott alkotni ezek
közül a saját erejéből. „Mind a mai napig élő sejtet csak élő sejtből tudott kreálni az
ember.” (Kellermayer Miklós biológus) A semmiből csakis Isten képes élőt teremteni.
A Genezis nem véletlenül különíti el a „teremteni” szót egyes szám első személyben,
és hagyja meg kizárólagosan Istennek, míg az ember legfeljebb „csak” készíthet vagy
alkothat valamit. Tehát sosem szabad olyan tudathasadásos állapotba kerülni, hogy
egy pillanatra is teremtői jogkörrel ruházza fel magát az ember, és így viszonyuljon a
többi teremtménytársához a földön. A Teremtő az alkotó és fenntartó Úr, a
teremtmény pedig ennek haszonélvezője, illetve Isten egyetemes szabályainak
alávetett, de Lélekkel megáldott, részben önálló individuum.

Világunk alapvető alkotórészei Isten építő és megtartó tevékenységét
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hangsúlyozzák (Kol 1,17 és Zsid 1,3). A földi környezetünk természeti törvényei
éppen ezért a teremtés óta befejezettek és érvényesek. Egyszóval meg-
kerülhetetlenek. Isten ezeket is a teremtés hat napja során alkotta. Tehát ezek nem
előfeltételei, hanem eredményei a teremtésnek. A hatodik nap végére minden készen
állt az élhető és fenntartható élethez (univerzum, Föld, növények, állatok és az
ember): „A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott” (1Móz
2,2). Azonban ha a Teremtő alkotta ezeket, akkor ő maga nincs ezeknek alávetve.
Szabadon bánhat velük. A bibliai csodák kivételes helyzeteket jelentettek, amikor
Isten a természeti törvényeket részben vagy egészben hatályon kívül helyezte. Ez
történik, amikor Mózes botjával a tíz csapást előhozza, vagy a tengert kettéválasztja,
amikor Sadrak és társai a tüzes kemencébe esnek, mikor Jézus a vízen jár, vihart
csendesít, vagy halottakat támaszt fel. Mindez nem öncélú, mintegy erőfitogtató
tevékenység, hanem Isten akaratának, gondviselésének és szeretetének
kézzelfogható jelei. Éppen ezért kell a Szentírást a valaha közölt legértékesebb
információként kezelni, hiszen benne a Teremtő szól az ő alkotásához. Soha nem
közöltek az emberrel jobbat és boldogítóbbat, mint Isten igéje. A Bibliában sehol
sincs értéktelen vagy hamis információ, mert Isten igéje abszolút igaz: „Nem ember
az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat,
amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít?” (4Móz 23,19) Benne minden
kötelező érvényű és igaz, örök és szent. Joggal kérdezhetnénk: nem áll ez szöges
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ellentétben az ember szabadságával, már-már lázadó szabadosságával? De igen.
Ugyanakkor el kell mondanunk, hogy noha a teremtés lezártnak tekinthető a
természeti törvények szempontjából, de teológiai szempontból nem. A creatio
continua teológiai axiómáját csakis krisztológiai és eszkatológiai szempontból
érdemes vizsgálni. Ezek szerint Isten teremtésének nemcsak a bűneset és Krisztus
a része, de a teremtett világ megsemmisülése is. A creatio continua a gondviseléstől
kezdve Krisztus folyamatos áldozatán keresztül a végtelenségig, illetve a földi
elmúlásig tartó folyamat. Amikor Máté 24,29-ben arról ír, hogy Jézus újbóli
eljövetelekor „az egek erői megrendülnek”, akkor ez fizikailag azt jelenti, hogy maga
Isten változtatja meg a világ erőfajtáinak jelenlegi összehangolását. Ennek
következményeként az égitestek pályái összekavarodnak, „Ide-oda tántorog a Föld,
mint a részeg, düledezik, mint a kunyhó” (Ézs 24,20). Tehát amikor történeti vagy
eszkhatológiai kérdések kapcsán elemezzük az ember globális helyét
teremtménytársai között, akkor már nem csupán a természettudományi szempontokat
kell fi gye lembe venni, hanem Isten igéjét is. Az ige pedig feltétlen szeretetről ír, hiszen
János 3,16 is bizonyságot tesz Isten végtelen áldozatá-
ról az ember irányában. Ebből pedig azt a minimális
következtetést kell levonni, hogy az embernek is így kell
viszonyulnia teremtménytársaihoz. Azaz a Gen 1,28
alapján a hódítást csakis szellemi és lelki ér te lemben
szabad érteni, hiszen fizikailag az ember képtelen az új
élet létrehozására. Bár Lankester Ray angol tudósnak
igaza van, de ez nem azt jelenti, hogy az emberi ség jó
úton jár: „Amit mi az ember akaratának vagy aka-
raterejének nevezünk, hatalom lett a természetben,
imperium az imperiumban, és ez lényegesen befolyásolta
nemcsak az Ember történetét, hanem az egész élővilág
történetét is, és átalakította annak az égitestnek a képét
is, amelyen ő él.” Az alakítással az az egyetlen baj, hogy
mint Isten legfőbb képmásai nem az ő akarata szerint
formáljuk, alakítgatjuk környezetünket, hanem a percnyi
önös igényeinknek megfelelően. Ebből pedig igen hamar
az következhet, hogy globálisan hontalanná válunk.
Pedig az ember nem erre lett teremtve, ahogy Tamási
Áron erdélyi író is vallja ars poeticájában: „Azért élünk e
világban, hogy valahol otthon legyünk benne.” Az otthon
pedig csak úgy képzelhető el, ahogy az Isten meg-
teremtett, azaz mindennek meghatározott helye és fel-
adata van. Magyarul nincs szemét és hulladék,
munkanélküli és selejt, hanem csakis értékes és egyedi,
szükséges és fontos. Minden élet egyedi és meg-
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ismételhetetlen, éppen ezért pótolhatatlan, hiszen Isten teremtése is ezt mutatja.
Helyünk a teremtménytársak között

Helyünk embertársaink között

Ebben a részben csak érintőlegesen foglalkozhatunk az ember és embertársa
kapcsolatával a teremtett világban, hiszen ennek fogalma egy önálló diszciplína:
az etika.

Alapjában véve minden történelmi időben a társadalmi közösségek egy-egy
szabály, törvény mentén „fejlődtek”. Kezdetben a közösség – más emberi
közösséggel szemben – életben maradása ettől a „fejlődéstől”, illetve szervezettségtől
függött. Az erősebb, a fejlettebb legyőzte, meghódította a gyengét, a fejletlenebbet.
Ezt akár a természetből is átvehette az ember, és így szépen csak egyetlen rassz vagy
szélsőséges esetben egyetlen nép maradt volna. Ez a feltételezés azonban hamis.
Az élővilágban ugyanis minden egyed függ a másiktól, és még véletlenül sem pusztít
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egyik sem öncélúan. Az állatok
„királya” (a tápláléklánc csúcsa), az
oroszlán sem ejt több áldozatot a
szükségesnél. Tehát egy tökéletes
kód, az egyensúlyt állandóan szem
előtt tartó „program” van az
élőlényekbe építve.

Miként működik ez az
embernél? Míg az állatoknál
ösztönről beszélünk, a növényeknél
pedig talán genetikai kódról, úgy az
embernél meg kell szólalnia a lelki-
ismeretnek is, hiszen a józan ész
manapság már kevés. Ez a
fogalom – a lelkiismeret – is egy
kódolt üzenet, amely világunkban
egyre inkább elveszteni látszik
létjogosultságát. Valaha az adott
szónak értéke volt. Ma már az írás
is kevés. A gentlemanek kora

lehanyatlott. Mint tudjuk, a szó eredete a középkori Angliából származik, mikor is
nemzetség alapján lehetett bekerülni a felsőbb körökbe. A nemzetség, a kékvérűség
azért volt fontos, mert így próbáltak ellenállni a haszonelvű üzletpolitikának, amely a
várost (city) jellemezte. (Az embereknek volt tartásuk, nemzet- és öntudatuk,
becsületük, jószándékuk és lelkiismeretük. Innen a köznyelvben is jól ismert jelző:
gentleman.) Ez azonban nem sikerült. Az Ószövetség kiválasztott népére is jellemző,
a kiskapukat kihasználó, Istent olykor megkerülő elv mára globális méreteket öltött.
A haszonelvűség oltárán minden feláldozható. Könyörület nélkülivé vált a világ: „ha
kell embert is ölök” – írja József Attila, és közben egyre távolabb került az ember a
teremtő Istentől. Ebből következően nem tud otthonra lelni, hiszen az állandó
harcban és rohanásban nincs megállás, mint a régi szép vándorlétben. Ma vándorlás
helyett (melyhez hozzátartozik a sátorbontás is) csak fut és rohan a posztmodern
ember. Nincs idő sem az ismeretek elmélyítésére, sem a kapcsolatok ápolására.

E szörnyű állapotban nyilván a gyengébbik ellenállás felé próbál kitörni az
ember. Ezt mutatja a társadalom mind kisebb szolidaritási érzéke. Máig feloldhatatlan
az Észak és Dél közötti szakadék, a nyugati, úgynevezett fejlett világ és az elmaradott
keleti és afrikai népek közötti hatalmas különbség. Míg a világ összvagyonának 80%-
át egy igen szűk kisebbség birtokolja, úgy a maradék 20%-on kell osztozkodnia a
többségnek. Az érdek mindent felülír, még a legdrágábbat, az életet is. Így tűnhetnek
el népek, védett élőlények és végső soron az egész teremtett környezetünk, beleértve
az emberi fajt is. Máté minderről így ír: „És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen,
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akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy
hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik
az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Okuljatok a
fügefa példáján: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van
a nyár. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő, az ajtó
előtt. Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez
meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” (Mt
24,30–35) Közösségünk földi megmaradásának egyetlen esélye a kiengesztelődés
egymással és az Úrral, valamint minden teremtménynyel. Ha erre már nincs esély,
Jézus szavai akkor is iránymutatóak: „Az én országom nem e világból való: ha ebből
a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne
szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való.” (Jn 18,36)

Helyünk a környezetünkben és a világban

Ha az ember mint a „teremtés koronája” képes arra, hogy saját fajtáját, létét
veszélyeztesse és irtsa, akkor mennyivel inkább megteszi ezt a többi
teremtménytársával, hiszen ezek látszólag sokkal gyengébbek, és nincs
érdekérvényesítő képességük sem. Mára
azonban nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem
ilyen egyszerű, sőt ez nem mehet így tovább.
Legfeljebb csak az erősen erodált politikai
közéletben mondható el; „következmények
nélküli világban élünk”, de a teológiában és
az ökológiában ez nem állja meg a helyét.
Minden mindennel összefügg, ebben
mindennek, mindenkinek meghatáro zott
helye és szerepe van. Az ötvenes évek
derekán természettudósok és részben
társadalomtudósok rájöttek arra, hogy a kör-
nyezetünk egy hatalmas rendszerben
működik. Ezzel a rendszerrel foglalkozik az
ökológia. „A tudományok és az emberi tudás
fejlődésének köszönhetően egyre többet
tudunk arról, hogyan is működik a földi
természet. Azt is egyre inkább látjuk, hogy a
természet egy teljes rendszert alkot saját
törvényeivel. Amikor az emberi tevékenység
e törvényeket megsérti, különböző
problémákkal találjuk szembe magunkat.
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Ezeket környezeti problémáknak, szennyezésnek vagy az ökoszisztémák
leromlásának, a biodiverzitás csökkenésének nevezzük. Főképp a környezetről be-
szélünk, minthogy ez az, ami körülvesz bennünket, azaz mi is részei vagyunk. Az
összes alapvető szükségletünk, az élelem, a tiszta víz és levegő a környezetünkből
származik. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy nem lennénk képesek létezni a jól
működő, egészséges természet nélkül.”1 Összefoglalva ezt rendszerszemléletű
ökológiának nevezték. Ám eddigi ismeretünk szó szerint csak a jéghegy csúcsa, azaz
a teljesnek vélt ismeret 10%-a. Például a földben élő szervezetek mintegy 10%-át
ismerjük csak. Rengeteg mikroorganizmusról semmiféle ismeretünk nincs. Ha egy
érintetlen földterületen lenyomjuk az ásónkat, akkor nagy valószínűséggel egy
négyzetméternyi területen minimum negyven meghatározott és ismert élőlényt
találhatunk. Micsoda tudás és rendszerismeret kell ahhoz, hogy az összeset
katalogizálja és feltárja az ember? A tudomány mai állása szerint ez lehetetlen. Éppen
ezért lenne szükség egy gyökeresen új életszemléletre. Az úgynevezett ökológiai
szolgáltatás helyett meg kell érteni, nincs az emberiség abban a helyzetben, hogy
továbbra is csak kihasználja teremtett környezetét a környezete iránt érzett
felelőssége és kellő ismerete híján. Pedig már a mai ismereteink alapján is kataszt-
rofális helyzetben van a Föld.

Tények: Az emberiség ökológiai lábnyoma 1961 és 2003 között három-
szorosára nőtt (ma Magyarországon ez a szám 5,1 gha), és az 1980-as évek kö-
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zepe táján haladta meg a Föld a biológiai kapacitását. Jelenleg az emberiség a
természeti erőforrásokkal szemben támasztott igényei már 25%-kal haladják meg
lehetőségeit. Ha ez így megy tovább, 2050-re három Földre lenne szükségünk,
hiszen a biodiverzitás így nagy mértékben csökken. A gerinces fajok körülbelül
harmada tűnt el 1971 és 2000 között. A műszeres mérések óta a tíz legmelegebb
évet 1995 után regisztrálták. Az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
– mely 2007-ben a Nobel-békedíjat kapta – számításai szerint várhatóan 2100-ig
1,4-5,8 Celsius fokkal fog nőni a Föld átlaghőmérséklete. Hőhullámok tombolnak
(például 2003 nyarán a franciaországi hőségriadó alkalmával figyelték meg tudósok,
hogy egy bizonyos hőmérséklet felett a fák fotoszintézise leáll, és széndioxidot
termelnek oxigén helyett). Szintén az IPCC számításai szerint minimum 60-90
centiméterrel nőnek az elkövetkező harminc évben az óceánok és tengerek víz-
szintjei. Savas esők áztatják a földeket, melyek így értéktelenné, művelhetetlené
válnak. Megdöbbentő módon mára a jéghegyek olvadásának mértéke lehagyta az
eddigi modelleket. Felgyorsult az arktikus jégtakaró olvadása, amely meg-
változtathatja az óceánok sókoncentrátumát és az áramlatokat. A szélsőséges
időjárás szintén prognosztizálható, hiszen már ebben az évszázadban sokszor volt
tapasztalható (cunami, El Nino, 2006. augusztus 20., Budapest). A magashegyi
gleccserek visszahúzódnak, ennek következtében óriási vízhiány és áradás váltja
egymást. (A gleccserek csodálatos víztározók az ökológiai rendszerben, hiszen télen
jég formájában visszatartják a csapadékot, hogy aztán a nyári olvadáskor folyamatos
vízforrásként szolgáljanak.) Tüzek keletkeznek. Ausztrália keleti partvidékén a rend-
szeres bozóttüzek csak a klímaváltozással magyarázhatóak. (Pont e kontinens felett
lyukadt ki az ózonburok. Pedig ez a burok is csodálatos jele a fantasztikus
ökoszisztémának: a földről visszavert sugárzásból pont annyit enged át és ver vissza
a légkörbe, mint amennyire a Föld hőháztartása szempontjából szükség van.)
Amerika, Európa és Ázsia metropoliszai felett egyre sűrűbbek a szmogriadók. A fosz-
szilis kibocsátás egyes helyeken többszöröse az elviselhetőnek. Olyan mennyiségű
szervetlen hulladékot termel az ipar, amit a Föld képtelen újrahasznosítani. Egyre
nagyobb mértéket ölt a hulladék. Szeméttelepek lepik el a környezetet. (Mint tudjuk,
az a szemét, ami nem a helyén van, például gumiabroncs az erdőben) A +3 Celsius
fokos változás áramlati, légköri, azaz éghajlati katasztrófákat okoz. A +6 Celsius fokos
változás már kritikus, megszűnik az élet. Elképesztőek ezek az adatok, és borzasztó
jövőképet festenek a Föld és az emberiség számára. Pedig a fenti – messze a
teljesség igénye nélküli – felsorolásból világosan kitűnik: ezek kiváltó oka az emberi
tevékenység.

Tehát többről van szó, mint tudományos probléma. Ez össztársadalmi krízis-
helyzet. Például március elején volt hallható a hírekben, hogy a készenléti rendőrség
emberei gyakorlás közben felgyújtották a pilisi parkerdőt, és mintegy hat hektár
védett erdő pusztult el. Ugyanígy említhetjük a „megélhetési” nehézségek miatt
kivágott erdők hektárjait is. Lokális problémáinknak megfelelően globális veszély is
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van bőven. Gondolhatunk az Amazonas eső-
erdőire, melyek a Föld biodiverzitásának mintegy
felét teszik ki, de ugyanígy gondolhatunk a
minden eddigi mértéket meghaladó széndioxid-
kibocsátásra is. Mit lehet tenni? Van-e egyáltalán
esélyünk a túlélésre teremtménytársainkkal
együtt? Hogyan tovább, és mi a teendő? Az
adekvát választ erre az ember önmagában nem
találhatja, hiszen a probléma oka is maga az
ember. Éppen ezért egy olyan megoldás felé
vezető utat kell találni, amely az emberen túl-
mutat. Ebben a kiútkeresésben pedig meg-
látásom szerint a teológiát kell az ökológia
mellett segítségül hívni. A következőkben ennek
elemzésével foglalkozik a dolgozat.

Paradigmaváltás 
a közjó fogalmában

Számos történelmi és társadalmi berendezkedés bizonyítja, hogy az ember
képtelen a javak elosztására, igazságos elosztására pedig még inkább. A
Genezisben található teremtéstörténet hierarchikus értelmezése mára értelmetlenné
vált, hiszen az ökológia – mint önálló diszciplína – bizonyította, hogy a természeti
környezetről csakis komplex módon, azaz a rész-egész szerves összetartozásának
formájában gondolkodhatunk. Gondos sáfárként kellene az embernek az élhetőbb
világot szolgálnia, de erre a fenti jelek alapján, úgy tűnik, képtelen. Ebből az ördögi
körből emberközpontú felfogása miatt nem is szabadulhat.

Antropocentrikus környezetszemlélet

Miután az ember elszakadt teremtőjétől, Istentől, keresi helyét a világban.
Keresi, de nem találja. Azért nem találja, mert önmagát sem találja. Ezért önmagára
projektál egy istenképet, és azt követi, azt imádja. Éppen ezért a posztmodern ember
számára az egyetlen mérték és érték csakis önmaga lehet. A természetnek csak esz-
közértéke van. A teremtménytársak csak arra jók, hogy az embert szolgálják. Azaz
végső soron az antropocentrikus felfogás alapján kimondható, csakis az az etikus,
ami egyben hasznos is. A „gyenge” természet ezért korlátlanul kihasználható, ha az
ember érdeke éppen úgy kívánja. Az a teológiai felfogás is ezt erősíti, amely a Genezis
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alapján egyfajta hierarchikus sorrendiséget hangsúlyoz. Pedig az antropocentrikus
felfogásból igen sok rossz következmény származott és származik. E szerint csak az
lehet jó, illetve etikus, ami az ember számára egyben hasznos is. Pedig számos olyan
dolgot ismerünk, amely kifejezetten haszontalannak tűnik, noha a természetben
mégis van értelme. Ilyen a betegség, a halál és a különféle természeti katasztrófák.
Például a halállal kapcsolatban elmondható, hogy a természetben ez azért jó, mert
így biztosított a rendszer körforgása. A körforgás egyik nélkülözhetetlen láncszeme
ez. Magyarul: az élőlények – beleértve az embert is – itt e Földön nem örökéletűek.
„Minden élőlénynek meg kell halnia, hogy helyt adjon a következő generációnak.”
(Ács Éva) Belátható, hogy valójában ettől igazán szép és értékes az élet. Attól, hogy
egyszeri és megismételhetetlen, de egyben a halál által öröklődik az élet, azaz táplálja
a következő nemzedéket. A biológiában ez tisztán nyomon követhető. A halál, illetve
az anyag átalakulása a biztosítéka az élet folytatásának. Az antropocentrikus felfogás
ezzel szemben az élet földi kiteljesedésére, adott esetben a természetes idején túli
meghosszabbítására törekszik. Ez pedig szöges ellentétben áll a fenntartható fejlődés
alapelvével.

Ezek mellett maga az emberi faj is képtelen a közös együttélésre. Nem egyszer
állt már igen közel a Föld a teljes pusztuláshoz. Megközelítőleg sem ismerjük a
felhalmozott hagyományos és nukleáris fegyverek pusztító erejének mutatóit. Ki tudja,
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hogy hány Földet lehetne ezekkel eltüntetni? Csak az isteni gondviselésnek
köszönhetjük, hogy eddig nem történt végzetes katasztrófa. Tehát az ökológiai
katasztrófa mellett (például az iraki égő olajkutak) talán nagyobb a veszélye a
társadalmi katasztrófának. A megtermelt anyagi javak egyenlőtlen elosztása miatt
állandósultak a feszültségek. Az ENSZ BT 2007. április 17-i ülésén kijelentették:
„Konfliktusok várhatók a klímaváltozásokkal kapcsolatban is.” Ma ezeknek a
konfliktusoknak egy részét terrorizmusnak nevezik, amelynek nagy százaléka
valójában elkeseredett tiltakozás a kizsákmányolás, illetve a megtermelt javak
egyenlőtlen elosztása ellen. Az ember saját akaratából képtelen a békére. A Szent-
írás alapján pedig békén nem pusztán a háborúk hiányát, hanem az élet teljességét
értjük (Mak 2,5). De a teljességbe bele tartozik a többi teremtmény is, melyeket az
embernek el kell ismernie.
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A humánökológiai tanítás szerint a béke és a teremtés megőrzése együtt jár. Ezt
kiegészítve a teológiával kijelenthetjük, hogy a béke hármas egysége a következő:
Isten, ember, természet. Az „élni és élni hagyni” elv kellene, hogy érvényesüljön
minden teremtménytársunkkal szemben, beleértve az emberi fajt is. A II. vatikáni
zsinat „Gaudium et spes” kezdetű konstitúciójának (1965) 69. pontja ezt taglalja:
„Bármilyen tulajdonformák létezzenek is az egyes népek jogrendjében, a javak egye-
temes rendeltetésére mindig tekintettel kell lenni.” A gazdasági fejlődésből következő
aránytalanság nem lehet az elosztás alapja. Századunk jeles tudósai már belátták:
csakis a szolidaritás és a szubszidiaritás elve mellett lehet a társadalmi békét és az
igazságosabb elosztást szolgálni. Ez szemlátomást ellentétes a mai meghatározó
globális üzleti és politikai érdekekkel. Ezt a már szinte totális antagonisztikus ellentétet
önmagában az ember – úgy látom – képtelen feloldani. A végtelenségig nem lehet
menekülttáborokat, rezervátumokat és válságövezeteket fenntartani. Ráadásul e
területek lakóival kapcsolatban már rég nem arról van szó, hogy mi az emberi élet
méltósága, hanem a puszta lét és életben maradás a kérdés (élelem, tiszta ivóvíz,
alapvető higiénés szempontok). Megkerülhetetlen Máté evangéliumának 22. fejezete,
ahol Jézus a nagy parancsolatban a következőt helyezi az emberi szívekre: „Szeresd
felebarátodat, mint magadat.” (Mt 22,39) Azaz, amit szeretnél, hogy veled
cselekedjenek, te is azt tedd a másikkal. Radikálisan újat hozhat a
közgondolkodásban, az ember és teremtéstársai viszonyának megértésében a
szeretet kettős parancsolatának krisztusi alapja. De ezzel már a következő rész
foglalkozik.

Krisztocentrikus környezetszemlélet

Ez a rész egyrészt igen egyszerű és érthető üzenetekre világít rá az egyetemes
kinyilatkoztatás és az evangéliumok segítségével, másrészt az antropocentrikusan
gondolkodó társadalom számára nehezen értelmezhető (egyes esetekben a liberális
felfogást vallók számára ellenségesnek tűnő) megoldásokat és teljesen új környe-
zetszemléletet tartalmaz. Jézus két evangéliumi tanítása támasztja alá a fenti tételt:
„Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túl-
megy ezen, az a gonosztól van” (Mt 5,37), és „Én nekik adtam igédet, és a világ
gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való.”
(Jn 17,14)

Isten országa nem e világból való. Azonban az ember földi lakhelye ide
korlátozódik (Augustinus: Civitate Dei). Egyedül rajtunk, az emberiségen múlik, hogy
ez Isten országának előkertje vagy a pokol előszobája lesz. Ehhez az Úr mindent
„jónak” teremtett, és kézbe adta a mindenkori használati utasítást. Ez a Biblia. Luther
erről így vall: „A Biblia nem antik, nem modern, hanem örök” (valamint lásd Ézs 40,8-
at). Az embernek tehát nem feladata, hogy teremtéstársai közt maga határozza meg,
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mi a hasznos és megtartandó, illetve haszontalan és elpusztítandó. Az oly sok
kellemetlenséget okozó szúnyogok teljes kiirtása például megszakítaná a
táplálékláncot, és a békák után a gólyák is kihalnának. (Miként magyarázná ezek
után el az ember gyermekeinek, hogy ki hozta őket a világra…) Különösen azért sem
szabad az embernek Istent játszania, mert azon kívül, hogy képtelen az élet
reprodukciójára (életet csak Isten teremthet), ismeretei is elenyészőek a teremtett
világgal kapcsolatban. Köztudott például, hogy az emberi test összességében
hatvanmilliárd sejtből áll. Ez a fantasztikus sejtközösség, amely éppen tízszer akkora,
mint a Föld teljes népessége, tökéletes összhangban működik. (Nem így a Föld
nemzetei.) Miként van ez? Hogyan kommunikálnak egymással? Ki kódolta őket ilyen
harmonikussá? Mily ke ve set tudunk saját testünkről, pedig a mindenkori tudomány
homlokterében áll, és ekkor még nem beszéltünk a Föld többi ismert vagy éppen
ismeretlen teremtményéről vagy a szellemről és a lélekről. A zsoltár erről így ír:
„Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni.” (Zsolt 139,6)

A bajok okát főleg abban látom, hogy egyszerűen nem veszünk tudomást Is-
tenről, illetve az ő törvényeiről és evangéliumáról. „Pedig ha Isten feledésbe merül, a
teremtmény maga válik érthetetlenné.”2 A teremtmény a teremtő nélkül elenyészik.
Fontos a teremtő elismerése. Korlátozott felfogóképességünk okán épphogy
sokkalta nagyobb alázatra lenne szükség irányában. Ezzel szemben felismerhető,
hogy az emberi faj – csúcsteremtettsége okán – nem fogadja el Isten
mindenhatóságát. Még akkor sem, amikor kipusztulásra van ítélve (lásd az özönvíz
történetét). Isten ezért szövetséget köt az emberrel, és ígéretet ad a szivárvány íve
alatt: „… nem lesz többé a víz özönvízzé minden test pusztulására” (1Móz 9,15). Ezt
a szövetséget erősíti meg Ábrahámmal, és a Sínai-hegyen a Tízparancsolat
kőtábláival. Ideig-óráig ezek az isteni kinyilatkoztatások ámulattal és tisztelettel töltik
el az ember szívét, de újra és újra elszakad teremtőjétől és visszatér a mammonhoz.
Ezért a Teremtő az ő teremtményének képmásában jött el az idők teljességében,
hogy így fejezze ki szeretete jelét (Jn 3,16), és így mutasson utat a jövőbe. „Miután
régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a
végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a
világot teremtette.” (Zsid 1,1–2) A Fiú szava pedig szintén időtlen, hiszen kereszt-
áldozatával, halálával és feltámadásával örökérvényűvé tette tanítását és kijelentés-
eit. Azaz üzenete egyszerű: csakis általam van menekülés az Atyához. Mit értett ő
ezen? A társadalom öntörvényűsége, önző és mérhetetlen kapzsisága helyett
áldozatra van szükség. Hiszen a fe le baráti szeretet azt is jelenti, hogy ne csak a
feleslegből, de a szükségesből is tudjunk adni. „Amit tehát szeretnétek, hogy az
emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény,
és ezt tanítják a próféták.” (Mt 7,12) Életünkből kell áldozni, amint Krisztus példája is
mutatja. Tanítása olyan egyszerű és világos, hogy túlkomplikált és szabályozott élet-
ünkben nem is akarjuk ezt elhinni. Charles de Gaulle francia államelnök (1890–1970)
egyszer ezt nyilatkozta: „A Tízparancsolat azért olyan rövid és érthető, mert
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mindenféle szakértői bizottság közreműködése nélkül keletkezett.” Egy másik
gondolkodó pedig így szólt: „A világon harminc ötmillió törvény létezik, hogy érvényt
szerezzen a Tízparancsolatnak.” De a legtalálóbban az amerikai kongresszus egyik
képviselője fogalmazott: „A Miatyánkban 56 szó van. A tízparancsolat 187 szót
tartalmaz. A Függetlenségi nyilatkozat 300-at. A szénárakról nemrég hozott
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rendelkezés pedig 26 911 szóból áll.” Jézus a legfőbb jónak, az úgynevezett
közjónak a szeretetet jelöli, amelyet röviden a szeretet két legfőbb parancsolatában
összegez (Mt 22,34–40).

Egyre szükségszerűbb Isten nagyszerűségére rácsodálkozni. Ezt egyetemes
kinyilatkoztatásai segítségével könnyen meg lehet érteni, de még inkább megérezni.
Egy remek erdei túra alkalmával, egy szép virág illatán, egy fantasztikus teljesítményt
nyújtó költöző madár láttán és a születés, az egyedfejlődés csodáját tapasztalván.
Azonban mikor már ezek sem érik el az ember természetes ingerküszöbét, akkor az
élet értelme válik kérdésessé, és a halál felfoghatatlannak tűnő problémája mint meg-
oldhatatlannak tűnő feladat elé kell állni. Az ellentmondást egyedül Jézus Krisztusban
lehet feloldani. „Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon
fel kell támadnia a halottak közül.” (Lk 24,46) Jézus halálból való feltámadása által
tudunk választ adni arra a problémára, hogy az élet értelme miként lép túl a halálon.
A közjó fogalmában itt van szükség paradigmaváltásra. Egyfelől az emberi lét nyer
értelmet és végtelenséget már itt e Földön, másfelől Jézus eszkatologikus üzenete
feloldja a testiség problémáját. Pál kis iróniával erről így ír: „Halál, hol a te győzelmed?
Halál, hol a te fullánkod?” (1Kor 15,55) Ugyanakkor paradigmaváltásról beszélhetünk
akkor is, mikor a mindennapok fogyasztói, ön- és természetpusztító anyagiságának
szempontjait egy más életszemlélet felülírja. Jézusban nemcsak tudás és hatalom
volt, de elsősorban Lélek. A Teremtő Lelke volt benne, ami „majd elvezet benneteket
a teljes igazságra” (Jn 16,13). „A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit.”
(Jn 6,63) Itt, éppen úgy, mint a teremtés ténye körül, nem támaszkodhatunk pusztán
a tárgyi és tapasztalati tudásunkra, hiszen az – mint fentebb kiderült – igen töredékes,
ahogy Pál is írja: „Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre;
most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is
megismert az Isten.” (1Kor 13,12) A tudás vakká is tehet, de ha a Lélek bölcses-
ségével és alázattal kö-
zelítünk a teremtett világhoz,
akkor az Isten a tudás segít-
ségével egyre többet mutat
meg önmagából. És ahogy a
szeretethimnuszban folytatja
Pál (1Kor 13): az ismeret
végső állomása a szeretet.
Ezt az Úr Jézus Krisztusban
érhetjük és érezhetjük
leginkább. Ő maga volt a
szeretet. Minden szava,
minden mozdulata erről
tanúskodott. A Hegyi
beszédben csodálatosan
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festi le Isten gondviselését:
„Nézzétek meg az ég
madarait… Figyeljétek meg a
mezei liliomokat… Atyátok
pedig tudja, hogy szük-
 ségetek van...” (Mt 6, 25–34)
Példázataiban világosan,
természetközeli képekben
beszél. Gondolhatunk a jó
pásztor, a magvető, a
szőlősgazda, a veréb, a
szőlőtő, a fügefa, a
mustármag, a ma gától
növekedő vetés példázatára.

De eszkatologikus és ökológiai szempontból a bú za és a konkoly példázata is igen
gazdag tartalmú (em ber nem irthat ki következmé nyek nélkül sem mit), akárcsak a
páli teológiában található szeretetteljes isteni gond viselés „Én ültettem, Apollós
öntözte, de a növekedést az Isten adta.” (1Kor 3,6) A keresztyén ember és a teremtett
világ kapcsolatának szem pontjából mégis talán a Miatyánk közepében találha tó
„mindennapi kenyérben” érez  heti leginkább magáénak az ember Isten szeretetét. Jé -
zus ennek az imádságnak a közreadásával az igazán fontos és szükséges javak
kérésére buzdított. Az Isten iránti bizalomra és feltétlen tiszteletre –
teremtménytársainkkal egyetemben, az ő teremtői és gondviselői akaratának
érvényesülésére, a mindennapi testi és lelki táplálékra, a bűnbocsánatra, a védelemre
és megőrzésre. Ezek ökológiai szempontból is igen fontos gondolatok. A teremtő
és teremtmény kapcsolata a bizalomra épül. Csak ezzel a hittel és szeretettel lenne
szabad kutatni teremtett világunk kincseit, ennek a felfoghatatlan rendszernek az ösz-
szefüggéseit és törvényeit. Nem lenne szabad felesleget termelni. A mammonimádat
megrontja a jövőt. „Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli,
és a másikat szereti.” (Lk 16,13) Bűneinkkel végre őszintén szembe sülni kellene. Ez
utóbbit az ökológia szempontjából is érdemes egy kicsit körüljárni.

VI. Pál „Populorum progressio” kezdetű enciklikájának (1967) 17. pontja az
eljövendő nemzedékek iránti felelősségről ír. Mára nyilvánvalóvá vált – mind a
természet- és mind a társadalomtudományok szempontjából –, hogy a jelenlegi
„fejlődés” nem tartható fenn. Minden téren szemléletváltásra van szükség. Ehhez
azonban meg kell változni. A változásra pedig azért van szükség, mert valami nincs
rendjén. Ennek oka meglátásunk szerint az Isten nélküli és szeretetlen, önző életvitel.
Ezt röviden bűnnek nevezhetjük. Isten az embernek egy felbecsülhetetlen értéket,
szabad akaratot adott. Ezért lehetséges a bűn. Mikor elhagyja az ember a Teremtőt,
és annak egyetemes rendjét, törvényét, akkor ezzel a szabadsággal él vissza. Luther
szerint ez halálosan veszélyes: „Ha a szabad akarat azt teszi, ami benne rejlik, halálos

HELYÜNK A TEREMTETTSÉG RENDJÉBEN 135

FOTÓ © KOREN PÁL



bűnt követ el.” Maga Pál is beismeri: „… énbennem, vagyis a testemben nem lakik
jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem,
nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem
akarok: a rosszat.” (Róm 7,18–19)

Bármilyen jó szándékú „etikai” megfontolásból is akarunk jót tenni, ez saját
erőnkből a teljesség igényével képtelenség. Jézus Krisztus minden filozófusnál,
humanistánál és pszichológusnál találóbban jellemezte gyenge akaratunkat: „A lélek
ugyan kész, de a test erőtlen.” (Mt 26,41) Bűnbeesésünk óta a szó szoros értelemben
„ki vagyunk szolgáltatva a bűnnek” (Róm 7,14). Ezen nem segíthet pusztán a jóaka-
rat. A változáshoz külső segítségre van szükség. Isten igéjének szem előtt tartásával
Jézus váltságának és szeretetének kell motiválnia életünket. Nem érvényes többé a
Goethe által megfogalmazott elv: „ha nem vagy hajlandó, erőszakhoz kell
folyamodnom” (Erlkönig). Ezzel szemben önként alávetjük magunkat Isten aka-
ratának, ahogy az Úr Jézus tanította a Miatyánkban, és ahogyan maga is élt a
kereszthez vezető útig: „Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.”
(Lk 22,42) Így a lelkiismeret Isten igéjéhez kötődő akarat lesz, és többé nem én-
központú („Mindenki a maga útját járta” – Ézs 53,6), hanem Krisztus-központú, azaz
krisztocentrikus („Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy,
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mint az embereknek” – Kol 3,23).
Ennek azonban ára van. Krisztus kereszthalála volt az ára. Meg kellett halnia a

bűn miatt. Ugyanígy az óembernek is meg kell halnia, hogy valami új szülessen  (Jn
3,7). Észre kell venni: Isten újra megteremtette a világot! „Ezért ha valaki Krisztusban
van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor 5,17).
Paradigmaváltásunk alapja tehát Krisztus, ill. a Krisztusban (ejn Cristw/Ö) való lét.
Őhozzá azonban csakis bűnbánattal, a bűneink halálával lehet közeledni. Ha ezt nem
érti meg az emberiség, akkor a természeti folyamatokat sem tudja a helyükön kezelni.
Miről is van szó? A körforgásról és az újrahasznosításról. Gondoljunk csak bele! A
természetben mily tökéletesen működnek a lebontó rendszerek. Semmi sem
felesleges, semmi sem haszontalan. Az ember tanulhat belőle. Minden élőlénynek
meghatározott élethossza van. Miután elpusztul – hogy átvegye valaki más a helyét
– beépül a táplálékláncba. Ilyen az erdőben lehullott levél vagy az elhullott állat. Ezek
a következő időkben táplálékul szolgálnak, hogy általuk új élet keletkezzen „... ha a
búzaszem nem esik a föld be, és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sok-
szoros termést hoz.” (Jn 12,24) Nem így az országúton szerencsétlenül járt róka.
Teteme, ha természetidegen helyen fekszik, sokkal lassabban és haszontalanabbul
bomlik le. Mit jelent ez az ember bűne szempontjából? A válasz egyszerű: a helyükön
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kell kezelni a dolgokat. Gondolkodj
globálisan, és cselekedj lokálisan.
Ha az ember felfedezi Jézus élet-
ének egyetemes (globális) okát,
akkor ő maga is rátalálhat saját
életének konkrét (lokális) istentelen
dolgaira, és így környezetével
kiengesztelődhet, azaz
bűnbocsánatból élhet. Azért kell
„elhalnia” a réginek, mert mára
életképtelenné vált. Nem lehet
állandóan csak építkezni, néha
bontani is kell. A természetben az
építő rendszerek bonyolultságával
vetekszenek a lebontó rendszerek.
A teológián belül is ko moly helye
van a tanatológiának, azaz meg kell
érteni a halál okát. A réginek el kell
pusztulnia, hogy átvegye a helyét
valami új. El kell veszíteni az eddigi
életmódot. A régit azonban – a fenti
példa szerint is – nem mindegy,
miként „temetjük”.

Krisztusban tudunk bűneinktől
úgy szabadulni, hogy a bűnbocsánat által a régit feldolgozzuk (hasznosítjuk). A „szemet
szemért” elv csak újabb átkot szül, ezért vált tarthatatlanná. A homo faber (cselekvő
ember) helyét a homo filiusnak (szerető ember) kell átvennie. E szeretet forrása pedig
Krisztus. Újra Isten, a Teremtő elé kell állnia az embernek, és kommunikálnia, beszélnie
kell vele. Ha belegondolunk, az igen egyszerűnek tűnő kis papucsállatkák is legalább
kétszáz visz szacsatolással rendelkeznek. Va lamilyen szinten kommunikálnak, hogy
megtudják helyüket az egészben. Ez a párbeszéd segít a rendszer fenntartásában és
szabá lyozásában.

Az ember számára is kell lennie egy ilyen lehetőségnek. Van is. Az állatoknál
talán ez a visszacsatoló rendszer az ösztön, a növényeknél a genetikai kód, az
embernél pedig a természetes lelkiismeret. Míg az ökológiai rendszer fejlődése
(evolúciója) egy több millió éve kipróbált struktúra, úgy az emberé legfeljebb pár ezer
éves. De ezen belül is az ember többnyire csak kísérletezik és a saját elképzelései
alapján próbál „fejlődni”, amennyiben fejlődésről beszélhetünk. Mert mi is a fejlődés?
A fejlődés nem egyenlő az anyagi szükségletek kielégítésével, a javak növekvő
kínálatával, hiszen ez az emberek többségének szenvedést okoz. Nem beszélve a
többi teremtménytársunkról. „Ezért az egyháznak el kell utasítania – amint Krisztus
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példája mutatja Mt 10,9-ben – a liberális piacgazdaságot és a kollektivista
marxizmust, mert mind a kettő imperializmusra és neokolonializmusra tör” (ifj. dr.
Zlinszky János). A fejlődésnek erkölcsi természetűnek kell lennie. Elő kell mozdítania
a tiszteletet a teremtéstársakkal kapcsolatban. Fenntarthatóvá akkor válik, ha ugyan-
annyit építünk, mint amennyit lebontunk, ill. újrahasznosítunk (a Földön évente
csupán 83 millió tonna szerves, az ember számára feleslegesnek vélt anyag
képződik, amely nem hulladék, hanem bioenergiai áldozat). Tehát az áldozatnak, a
bűnbánatnak lehet egyfajta dialektikája. Az áldozattal és a bűnnel is ehhez
hasonlatosan kell gondolkodni és élni, de Jézus tanítása alapján (Mt 5,23–24). Hiszen
bűnt bűnre halmozni nem lehet „büntetlenül”. Ugyanígy az anyagi javakat sem lehet
a végtelenségig felhalmozni és elidegeníteni a természettől. (Például a gyermek azt
mondja a csapvízre, hogy mosogatóvíz, mert a csapból kifolyó vizet csak arra
használják. A palackozott ivóvizet csak boltban lehet megvenni.) A természeti erőket
és kincseket nem lehet korlátlanul kiaknázni. Szükség van a regenerálódásra, a
böjtre. A jövő egyik legfenyegetőbb ökológiai veszélye éppen az ivóvízkészletek
radikális csökkenése. Az embernek tisztában kell lennie korlátaival, és el kell azokat
fogadnia. Mára még a kibernetikusok is
belátták, hogy a folyamatok jelenlegi
formájukban, elsősorban az emberi faj miatt
tarthatatlanok. Éppen ezért – mint már
hivatkoztam rá – a megoldás egy, az ember
felett álló erő vagy rendszer segítségében
van. Ezt nevezhetjük ökológiának, amely a
teremtett világ mélyebb megismerésére
törekszik (deep ecology), vagy vallásnak
(amely az emberi és természeti erők fölött
áll), de meglátásom szerint csak a
reformátori felismerés tartható: solus
Christus.

Befejezés

A Szentírás a Genezisben arról tudósít,
hogy Isten a bűnös embert nem hagyja
magára, hanem feladatot ad számára. A
kultúrparancsolatban így olvashatjuk: „...
kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy
művelje a földet, amelyből vétetett.” (1Móz
3,23) Az Újszövetségben a példázatbeli
gazdag ifjú Jézustól megkérdezte, hogy mi
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jót tegyen? Jézus válasza így hangzott: „Csak egy van, aki jó.” (Mt 19,17) Aztán
folytatta: „Ha tö kéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a
szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; aztán jöjj, és kövess engem.” (Mt 19,22)
Mára egyre több tudomány áll azon az állásponton, hogy Földünk rendszere,
ökoszisztémája nem a véletlen műve. Fox szerint már túlhaladott az antropocentrikus
felfogás, amely az embert teszi a gondolkodás középpontjába. Megállapítja, hogy a
tapasztalati valóságnál sokkal mélyebb az igazság. Egyfajta holisztikus, kozmológiai
látásmódra van szükség a további életben maradásunkhoz.

A II. világháború borzalmai után, az ’50-es években az ökológia tudománya
látványos fejlődésbe kezd. A ’60-as években nyilvánosságra kerül, hogy a DDT
milyen súlyosan káros méreg. A ’70-es években rádöbbenek az ózonproblémára.
Konferenciákon keresik a megoldást (Dayton, Helsinki, Kioto). A ’80-as években már
aktuális a klímakérdés. Csernobil katasztrófája döbbenetet okoz. A ’90-es évekre
befejeződik a hidegháború. A géntechnológia újabb veszélyei kerülnek a napvilágra,
és nagyobb méreteket ölt a gazdasági fejlődés, részben az informatikai iparnak
köszönhetően. Az ezredfordulóra érezhetővé válik a klímaváltozás, és kiderül a
különböző ökológiai konferenciákon, hogy nem csináltunk semmit. Nem csinált az
ember semmit, noha túlléptük a fogyasztásunk határait. Túlfejlett, az Istentől és a
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teremtéstől elszakadt világban élünk. Jelenleg nincs esély a természeti javak újra-
termelésére, nincs kamat, melyből korlátlanul élhetnénk, hanem a természet
alaptőkéjét fogyaszt juk. Jelenleg csak felszíni válságkezelés folyik – noha tudjuk, hogy
„polcokon” vannak azok az új műszaki és társadalmi technológiák és lehetőségek,
amelyek segítségével fenntartható lenne a fejlődés. Érthetetlen a közöny. Pedig több
tudós is nyilvánvalóvá tette a problémát. Nem véletlen, hogy a norvég Spitzbergákon
óriási növényi génbankot építettek. Ehhez hasonló „Nóé bárkája” épült a ’60-as évek
elején Tápiószelén is. A ma Pannon magbankként ismert kezdeményezés azért is
jött létre, mert a haszonelvű mezőgazdasági termelés következtében rengeteg
haszonnövényfaj, melynek termesztése kisebb haszonnal jár, veszélybe került,
valamint a génmanipulált növények elterjedése (mely nem egy multicég rövid távú
gazdasági érdeke) átkódolná a természet rendjét a földeken, és így azok teremtésbeli
természetes DNS-kódjuk örökre elveszne, és így kiszolgáltatottá válnánk. Egyre több
állat és növényfaj tűnik el a Föld színéről és egyre több a veszélyeztetett, mert nincs
számukra már élhető környezet. (A globális felmelegedés következtében a
jegesmedvék a jégtáblák olvadása miatt éhen halnak.) Az emberiség is
veszélyeztetetté vált. Egyes helyeken a túlnépesedés, míg máshol a népesség-
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csökkenés okoz problémát. A rendelkezésünkre álló környezetünkből a jelenlegi
„fejlett” színvonalon hosszú távon nem tudunk megélni. Az úgynevezett Luganói
tanulmány szerint „az emberi faj jelentős részét ki kell irtani, hogy fennmaradhasson”.
Számos tanulmány készült már erről, de igazi áttörést és változást egyik sem hozott.

Dolgozatomban az ökológia csodálatos isteni rendszere mellett a teológiát
hívtam segítségül. Ezért a közjó (bonum communae) felfogása és értelmezése csakis
az egyetlen önfeláldozó példára, Krisztus szeretetére épülhet, hiszen ő az élet alfája
és ómegája, azaz egyben a teremtés (ontológiai) ősképe és az élhető (eszkatológiai)
jövő egyetlen záloga. Tehát a fenti okok miatt megállapítható, hogy a jövő az ökológia
és a teológia záloga, mert a jövő vagy etikus lesz – keresztyén környezetetikára
gondolok –, vagy nem lesz jövő.

Isten szövetségének jele a szivárványban ma is látható. Krisztus Isten országát
hozta a Földre, víz, vér és Lélek által. János az Apokalipszisben új égről és új földről
prófétált. A jelek adottak, de a kegyelmi idő nem a mi kezünkben van, ezért túl
kegyesnek tartom, ha a teológia és az egyházak cselekvés helyett hallgatnak.
Dolgozatomat részben ezért írtam. Először mégis az imádság egységteremtő szavára
kell figyelni (orando et laborando), hiszen ebből is kiolvasható Isten akarata és
üzenete. Jézus mondja: „Bizony mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten
egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én meny-
nyei Atyám.” (Mt 18,19) Végül egy kedves régi imádság szavaival szeretném zárni
gondolataimat, amelyet Ács Sándorné testvéremtől legutóbb hallottam, akinek külön
köszönöm e témában adott támogatását: „Uram! Ne adj nekem se gazdagságot, se
szegénységet, hanem adj szükséget és segítséget! Ámen.”
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I. Kezdő imádságok

Kezdetben

Liturgus: Kezdetben ezt mondta Isten: „Legyen világosság!”
Mindenki: És lett világosság, és ez jó volt.

L: Azután ezt mondta Isten: „Legyen szárazföld a tengerek között!”
M: És megalkotta Isten a szárazföldet, és ez jó volt.

L: Isten ezt mondta: „Legyenek rajta állatok – mindenfajta állat!”
M: És ez jó volt.

L: Azután ezt mondta Isten: „Éljen ott ember!”.
M: Mi is Isten teremtésének része vagyunk.

A 104. zsoltárból

L: Áldjad, lelkem, az Urat!
Uram, Istenem, igen nagy vagy!
Fenségbe és méltóságba öltöztél,
világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt.

M: Halleluja

L: Sátorként feszítetted ki az eget,
palotádat a vizek fölé építetted.
Szilárd alapokra helyezted a földet,
hogy soha meg ne inogjon.

M: Halleluja
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L: Te fakasztasz forrásokat a völgyekben,
hogy folydogáljanak a hegyek között.
Minden mezei állat velük oltja szomját.

M: Halleluja

L: Füvet sarjasztasz az állatoknak,
növényeket a földművelő embernek,
hogy kenyeret termeljen a földből, 
És bort, ami felvidítja az ember szívét.

M: Halleluja

L: Dicsőség legyen az Úrnak örökké!
Örüljön alkotásainak az Úr!

A 36. zsoltárból

L: Nálad van az élet forrása,
A te világosságodban látunk világosságot!

M: Urunk, élet forrása vagy…
L: Uram, jóságod az égig ér,

hűséged a magas fellegekig
M: Urunk, élet forrása vagy…

L: Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek,
ítéleteid, mint a nagy mélység,
embert és állatot megtartasz, Uram.

M: Urunk, élet forrása vagy…

L: Mily drága a szereteted, Istenem,
szárnyad árnyékába menekülnek az emberek.

M: Urunk, élet forrása vagy…
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L: Dúslakodnak házad bőségében.
Örömöt árasztasz rájuk, mint patakot.

M: Urunk, élet forrása vagy…

A Szentháromság dicsérete

Dicsőség legyen a Szentháromságnak! A mindenség alkotója ő és minden élet
forrása. Csodálatos dallam és élet, az angyali karok dicsősége. Az emberi szem elől
el rejtett tiszta ragyogás, és ő tölt be élettel mindent.

Köszönet a tűzért

Az első lángnyelvek: kultúránk kezdetének kora,
az ember kezében azóta átkos és szent célok sora,
Lélektől ihletett, fénnyel telt múlt megint
fagyos világ-szegletekre bíbor-erőt hint.
Égési hő – életet könnyítő,
munkát és kenyeret bőven termő.
Hála néked, Urunk, a tűz melegéért,
fénylő erőért, éltető szikráért.
Gyújtsd lángra szívünket, lobbantsd a lelket
a szeretet tüzével, melyet Krisztus szerzett!

Gazdag vagy

Mennyei Atyánk, te gazdag vagy!
Köszönjük neked ezen a reggelen (napon), hogy napod fényét láthatjuk, és

Jézus Krisztus szavát hallhatjuk.
Ajándékozz meg minket nyitott fülekkel, és tedd kapuvá a szívünket, hogy üres

kezeink megteljenek azzal, ami életünket a földön megtartja, ami értelmet és célt ad,
és amit mi is továbbadhatunk.

Könyörgünk hozzád a Föld minden népéhez, nyelvéhez és fajtájához tartozó
emberért, mindenkiért, aki a földön velünk együtt él, és velünk együtt téged keres.

Urunk, tölts el minket csordulásig örömöddel, hogy a Föld megteljen békével,
örömmel és gyógyító jelenléteddel.
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Köszöntöm a napot

Az éjszaka elmúlt,
feljön a nap.
Felkelek a reggel köszöntésére.
Köszöntlek, fény,
köszöntlek, levegő,
köszöntlek, föld.

Köszöntlek, Istenem, 
és köszönöm az életet.
A te jóságos kezedben rejtettél el engem.
Kísérj utamon ezen a napon is. Ámen.

Gyertyagyújtás

L: Fényt gyújtunk a teremtő Istennek,
aki fényt adott a mindenségnek,
és életet lehelt a teremtésbe.

(meggyújtunk egy gyertyát)

L: Fényt gyújtunk Jézus Krisztusnak,
aki a világ világossága,
reményünk és megváltásunk.

(meggyújtunk egy gyertyát)

L: Fényt gyújtunk a Szentléleknek,
aki fellobbantja hitünket
és aki az Igazság követésére bátorít. 

(meggyújtunk egy gyertyát)

Imádság a fény körül

Barátságos fény,
figyelmeztető fény,
drága fény.
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Megfizethetetlen,
utcán,
kikötőben,
királynőktől
megvásárolhatatlan fény.
Rövid életű fény –
egyetlen napig élsz,
mielőtt kialszol.
Mégis benned élek,
a sietősen közeledő és távolodó órák,
a szeretet nyugtalansága,
a szeretet biztosan biztonytalan percei.

Fény, mely táplál
észrevétlenül,
amely megtart
észrevétlenül, mint a tenger.

Mozdulatlanul bizonytalan fény.
óvatos fény.

Szállj le erre a városra / falura,
terülj el a bátortalan arcokon,
az emberek sietős, fásult,
kifejezéstelen arcán.

Mennyei hang,
mely azt mondja:
most lehetünk azzá, akik vagyunk.

Elfolyhatatlan fény,
vakító fény.
Álneve annak,
ki örökké él.
Világvilágosság.

Szeretet, mely mozdít Napot
és csillagokat.
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II. Bűnvallás
Bocsáss meg, Urunk

Bocsásd meg, Urunk,
önteltségünket.
Nem tudjuk felismerni határainkat, 
saját szükségleteink és munkánk
annyira lekötnek bennünket,
hogy közben elfelejtünk hálát adni az ajándékokért, 
amelyeket tőled kaptunk az előttünk járó nemzedékeken keresztül. 

Bocsásd meg, Urunk,
szűklátókörűségünket,
mely megakadályozza, hogy 
lássuk a holnapot, és 
meggátol abban, hogy termékeny 
és tiszta földet hagyjunk gyermekeinkre.

Bocsásd meg, Urunk,
mohóságunkat és önzésünket,
összezárt kezeinket, 
amelyekkel telhetetlenül halmozunk fel mindent,
amit érünk,
és a végsőkig kizsákmányoljuk
természeti erőforrásainkat.

Nyisd ki kezeinket, Urunk, 
hadd érezzük az osztozás örömét. 
Taníts meg minket a magvető bőkezűségére, 
hogy mi is vethessük a magot;
és ne azzal törődjünk, 
hogy kié lesz a haszon, ha itt az aratás ideje. 
Ámen.

Te, aki életet adsz

L: Te, aki életet adsz,
a kifosztott földről 
sóhajtunk hozzád az egész teremtettséggel:
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M: Könyörülj rajtunk!

L: Te, aki életet adsz, 
a megmérgezett folyóktól
sóhajtunk hozzád az egész teremtettséggel:

M: Könyörülj rajtunk!

L: Te, aki életet adsz,
szennyezett levegővel
sóhajtunk hozzád az egész teremtettséggel:

M: Könyörülj rajtunk!

L: Te, aki életet adsz,
szeméthegyek közül
sóhajtunk hozzád az egész teremtettséggel:

M: Könyörülj rajtunk!

L: Te, aki életet adsz,
a háborúk világából
sóhajtunk hozzád az egész teremtettséggel:

M: Könyörülj rajtunk!

L: Te, aki életet adsz,
mi, Isten képmására teremtettek, tévútra jutottunk
és az egész teremtettség velünk sóhajt:

M: Könyörülj rajtunk!

Több kell nekünk, mint amink van

Istenünk, több kell nekünk, mint rendelkezésünkre áll.
Ettől szenved a teremtés.
Elfogyasztjuk a föld készleteit
a szegények és elnyomottak kárára.
A fogyasztás rabjai vagyunk.
Beismerjük alkalmatlanságunkat arra,
hogy kitörjünk e rabságból.
A tulajdonban keresünk biztonságot.
Ellopjuk, ami az utánunk jövőké.
Tudjuk, hogy a Föld sérülékeny, de felismerésünk megbénít.
Megvalljuk neked, hogy jól érezzük magunkat lustaságunkban,
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és nincs bennünk vágy, hogy véget vessünk ennek.
Elismerjük, hogy nem ismeretlen előttünk az igazság,
de nem akarjuk igazán.
Nem vagyunk a szükséges változás része –
ezért sokan élnek kétségbeesésben.
Nem fizetjük meg az új életforma árát –
ezért sokan fizetnek az életükkel.
Egységre vágyunk – de megijedünk a következményeitől.
Dicsérjük a könyörületet és a szeretetet – de nem élünk velük.
Mindenható Isten, beismerjük, hogy anélkül lépünk most eléd,
hogy bűneinkkel szakítottunk volna.
„A mélységből kiáltok hozzád, Uram, hallgasd meg kiáltásom!”

Vezess a jövőbe

Örökkévaló Isten,
köszönjük a teremtettség szépségét,
a titkot, mely minden ismeretet felülmúl.
Örökkévaló Isten,
köszönjük a földet, a vizet, a napot és a szelet,
minden teremtményt és embert, nemzetet és kultúrát:
taníts minket – akik itt együtt vagyunk – bevallani,
hogy erőszakot követünk el az élet ajándékával szemben.
Adj erőt,
amikor láthatóvá akarjuk tenni, hogy
a föld és minden, ami rajta van,
hozzád tartozik.
Vezess minket,
amikor megemlékezünk szövetségedről,
és e szerint akarunk élni.

III. Hitvallás

Isten, minden élet forrása

(Minden rész után csend következik)

L: Hiszünk
M: az egy Istenben, minden élet forrásában,

az egész Föld és minden teremtmény végső alapjában.
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L: Hiszünk
M: a földi élet jóságában, minden ebből származó létező értékességében,

az ember és a természet életének jó kapcsolatában.

L: Hisszük,
M: hogy Jézus Krisztusban megmutatkozott az embernek az a különleges feladata,

hogy ő Isten képmása. Ez mutatkozik meg a föld megművelésében és meg-
őrzése iránti felelősségében. Ez látszik meg a föld titkainak és erőinek meg-
értése iránti vágyában. Ez mutatkozik meg akkor, amikor a föld erejét értő és
megértő módon használja, hogy munkája a Föld minden gyermekének javára
váljon.

L: Hisszük,
M: hogy Isten Lelke ismét a földi élet közelségének és szeretetének

útjára vezet majd minket,
hogy szerény, önzetlen és megértő életünk nyomán 
a jövő nemzedékek
békességben örökölhessék a Földet,
és úgy élhessék életüket, hogy minden teremtény
igazságosan részesedhessék ajándékaiban.
Így legyen. Ámen.

Nem mi szőttük az élet hálóját

„Az Úré a föld, és ami betölti,
a földkerekség és a rajta lakók.” (Zsolt 24,1)

L: Ennek a Földnek minden része szent.
Ami csak történik a Földön,
gyermekeivel történik az.
Tudjuk, hogy a föld nem tartozik hozzánk:

M: mi tartozunk a földhöz.

L: Tudjuk, hogy minden összefügg,
M: mint a vér, mely családot köt össze.

L: Az élet hálóját nem mi szőttük:
M: egyetlen szál vagyunk csupán benne.

L: Bármit tegyünk a hálóval:
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M: magunknak tesszük azt.

A Teremtőhöz tartozunk

L: A Teremtőhöz tartozunk, aki
képmására teremtett minket.

M: Istenben lélegzünk, Istenben élünk,
Istenben osztozunk az életen az egész teremtettséggel.

L: Jézus Krisztushoz tartozunk,
Isten és az emberiség valóságos képmásához.

M: Benne lélegzik Isten, benne él Isten,
ő a mi békességünk.

L: A Szentlélekhez tartozunk,
aki új életet ad
és erősíti hitünket.

M Lélekben lélegzik a szeretet,
Lélekben él az igazság,
Isten lehelete éltet minket mindenkor.

L: A Szentháromsághoz tartozunk,
aki egy mindenekben és három egyben.

M: Istenben vagyunk teremtények,
Krisztusban vagyunk megmentettek,
a Lélekben vagyunk egyek.

IV. Kérések

Ránk bíztad alkotásaidat

M: Jöjj, isteni fény…

L: Istenünk, te teremtetted a világmindenséget és mindent, ami benne él
és lélegzik, lakhelyedről hegyeket és erdőket üdítesz fel.
A Földet betöltik alkotásod gyümölcsei.
Füvet növesztesz a tűzhelynek,
növényeket és gyümölcsfákat az embereknek,
hogy ápolják azokat és arassanak a mindennapi kenyérhez.
Ránk bíztad teremtésed.
Könyörgünk hozzád: őrizz meg
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a hatalom és uralkodás vágyának kísértésétől.

Taníts bölcsesség-lelkeddel,
hogyan védhetnénk és őrizhetnénk meg legjobban, amit ránk bíztál.
Fújj át élet-lelkeddel az emberiségen, Urunk!

M: Jöjj, isteni fény…

L: Könyörgünk, áldj meg minden fáradozást és keresést,
minden harcot és fájdalmat, amely teremtésed harmóniájának
és szépségének visszaállítására irányul.
Újítsd meg a Föld arcát, hogy minden ember
békében és igazságosságban élhessen – szeretet-lelked gyümölcseiben.
Fújj át élet-lelkeddel az emberiségen, Urunk!

M: Jöjj, isteni fény…

L: Könyörgünk hozzád, Istenünk, áldd meg a Föld és munkánk gyümölcseit,
és taníts megosztani fölöslegben lévő javainkat.
Adj esőt a száraz földre, napsütést és jó időt, ha közel az aratás ideje.
Fújj át élet-lelkeddel az emberiségen, Urunk!

M: Jöjj, isteni fény…

L: Te vagy reményünk, Istenünk:
adj bőségedből,
hogy igazságod visszatérítsen hozzád
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és segítsen minket erőt venni gyengeségeinken.
Ajándékaid nélkül gyengék vagyunk
hozzád jutni, ajándékok Ura!
Ezért Jézusért kérünk,
Fiadért és megmentőnkért. Ámen.

Ne hagyj minket beletörődni

Mennyei Atyánk, köszönjük neked,
hogy feltárod magad Fiadban
és a teljes teremtettségben.
Az ökológiai krízis elárulja nekünk gondatlanságunkat,
káros magatartásunkat a teremtett világgal szemben.
Félve közeledünk mi magunk is a tényekhez, és 
panaszkodunk, hogy elveszítettük a paradicsomot.
A veszteség nemcsak minket érint.
Hibás viselkedésünk még generációkat fog sújtani.
Elátkozzák majd örökségüket,
és minket okolnak majd érte.
Ne hagyj minket ebbe belenyugodni.
Erősíts meg és tégy szabaddá minket
másfajta életformára.
Mutass nekünk új utakat az ínség idején
a teremtettség sebeinek gyógyítására.
Kérünk Téged!

A Föld fenyegetettsége

Sok sebből vérzik a Föld, Isten alkotása. Ezért kérünk:

az igehirdetőkért, akik arra hivattak, hogy Istenről beszéljenek
és az embereknek továbbadják az evangéliumot.

A világ hatalmasaiért, akik sokat tehetnek azért,
hogy a világ javai igazságosan legyenek elosztva.
Azokért a nőkért és férfiakért, akik a politikában és gazdaságban
fellépnek a környezet megtartásáért és megőrzéséért.

Mindenkiért, aki a megsebzett környezet miatt szenved:
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az emberekért, akiknek ivóvize fertőzött,
az atomenergia baleseteinek áldozataiért,
azokért, akiknek étele mérgezett,
s ezzel betegséget, halált hoznak nekik.

Azokért az emberekért, akiknek életük
az éghajlatváltozás miatt vált kilátástalanná.

Az ítéletidők áldozataiért.

Világ teremtője! Azért alkottál Földet és embert, 
hogy szereteted kiáraszd.
Mikor a bűn széttörte rendedet, nem hagytad el az embert,
hanem Fiadban ismét gyermekeddé fogadtad.
Ezért köszönjük minden ajándékodat,
és áldunk téged ma és életünk minden napján. Ámen. 

Te hívtál életre mindent

Jó és hűséges Isten, te hívtál életre mindent,
és szád leheletével tartod életben a világot.
Az embernek pedig megparancsoltad, hogy művelje és őrizze azt.
Ajándékozz meg az élet tiszteletével
és a teremtettség érző szeretetével,
hogy a természet ajándékait helyesen használjuk,
ne törjük össze az élet alapjait.
Hadd válasszuk az életet a halál helyett,
hogy későbbi nemzedékek is élhessenek a Földön.

V. Elbocsátás és áldás

Az Úr kegyelme

Menjetek el Isten kegyelmének csodájával.
Teljetek meg a Szentlélek tüzével,
Krisztus szelídségével
és Teremtőnk bölcsességével.
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Különböző szövegek

Assisi Szent Ferenc naphimnusza

Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.

Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
aki a nappalt adja
és aki reánk deríti a te világosságodat.

És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.

Áldjon, Uram, téged Hold nénénk
és minden csillaga az égnek;
Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek!

Áldjon, Uram, téged Szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden Te alkotásodat.

Áldjon, Uram, téged Víz húgunk,
oly nagyon hasznos ő,
oly drága, tiszta és alázatos.

Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem,
füveket és színes virágokat.
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Áldjon, Uram, téged minden ember,
ki szerelmedért másnak megbocsát.
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.

Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldjon, Uram, nővérünk, a testi halál,
Aki elől élő ember el nem futhat.

Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, akik magukat megadták
a te szent akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek Uramat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
és nagy alázatosan szolgáljátok. 

(Sík Sándor fordítása)

Lenni, miként te is vagy

Te – világ Napja,
szeretnék irgalmas és igaz lenni,
gyengéd és erős lenni,
odaadó és hűséges,
szerető és elnéző lenni, mint te.

Ezért kérlek Téged,
ragyogj a szememben,
szólj a számmal,
mutasd meg magad tetteimben,
tükröződj gondolataimban,
áraszd ki fényedet egész lényemben.
Tégy engem ma Napoddá,
melyben ragyogsz a Földön!
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Légy velünk

Isten – te tiszta fény

Légy velünk,
ha az éjszaka ránk ront.
Légy velünk
a halál éjszakáján.
Légy velünk
a bűn éjszakáján.
Légy velünk
a gyűlölet éjszakáján.
Légy velünk
a fájdalmak éjszakáján.
Légy velünk
a kétségbeesés éjszakáján.
Légy velünk
a csalódott szeretet éjszakáján.
Légy velünk
az összetört kapcsolatok éjszakáján.
Légy velünk
a hit éjszakáján.
Légy velünk
az értelmetlenség éjszakáján.
Légy velünk
az egyedüllét éjszakáján.
Légy velünk
minden éjszakán.
Légy velünk
ezen az éjszakán.

A Mindenséghez tartozni

Kel a Nap s mozdít mindent,
csillagok táncolnak vele odafenn.
Ki most lankad, tétova,
nem leli helyét a Rendben.
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Bevezető liturgikus szövegek
Magasztalás, bűnvallás és ígéret

L: Kezdetben teremtette Isten az mennyet és a földet.
M: És látta Isten, hogy ez jó.

L: Kezdetben volt az Ige.
M: Minden dolog általa lett.

L: Kezdetben Isten az élet leheletét lehelte orrunkba.
M: Így lettünk élőlényekké.

A 104. zsoltár igéi és mai korunk válaszai

L: „Áldjad, lelkem, az Urat! Uram, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és
méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki
sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette
kocsi jává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet
szolgájává.”

M: Urunk, a klímaváltozás idején a vizek, a felhők és a szelek egyre fenyegetőbbé
válnak számunkra. Elveszítettük az irányérzékünket, és nem tudunk már
odafigyelni üzenetedre.

Jöjj, Istenünk, és küldd el nekünk újonnan a te üzenetedet.

L: „Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel
borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra le-
futottak, mennydörgő szavadra elszéledtek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek
lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik
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át, nem önthetik el újból a földet.”
M: Atyánk, pusztító árvizek, viharok és földrengések rázzák meg a Földet.

Könyörgünk azoknak a nőknek, férfiaknak és gyermekeknek az életéért, akik
veszélybe kerültek. A pusztulás és a zűrzavar megrendít minket.

Jöjj, Istenünk, és állítsd helyre ismét a földi élet alapjait.

L: „Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között.
Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Föl-
öttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek. Megöntözöd
onnan fentről a hegyeket, alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet.”

M: Urunk, a teremtett világ egysége veszélybe került. A tiszta víz árucikké vált, a
termőföldeket kifosztottuk, a levegőt elszennyeztük. A nagyvárosok zajában az
énekesmadarak elhallgattak.

Jöjj, Istenünk, hadd lássa és ízlelje meg ismét a Föld a te munkád gyümöl-
cseit.

L: „Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy
kenyeret termeljen a földből, és bort, ami felvidítja az ember szívét, és
ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét.”

M: Atyánk, megvalljuk, hogy elfordultunk életadó energiádtól. Önző módon úgy
használjuk fel mindazt, amit tőled kaphatunk, mintha természetes lenne, hogy
egyszerűen csak a rendelkezésünkre áll. Úgy gondoljuk: „Hadd együnk és
igyunk, mert holnap úgyis meghalunk.” (Ézs 22,13; 1Kor 15,32) Nem vagyunk
tudatában annak, hogy mit jelent embernek lenni.

Jöjj, Istenünk, újítsd meg a szívünket igazi örömmel és erővel, s add, hogy
ragyogjon az arcunk.

L: „Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik,
szedegetnek, ha bőkezű vagy, jóllaknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, meg-
rémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod
lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Áld -
jad, én lelkem, az Urat! Dicsérjétek az Urat!”

Igei gondolatok, meditációk

Néhány bibliai perspektíva

„Ahogy egyre tisztábban átlátjuk, hogy milyen módokon járulunk hozzá az
ökológiai krízis kialakulásához, és felfedezzük, hogy ellenállunk a szükséges
változtatásoknak, az Újszövetség evangéliumának különböző értelmezései képessé
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tesznek bennünket arra, hogy rámutassunk az ember bűnösségére. Ha azt keressük,
hogyan juthatnánk túl a környezeti problémákon a saját magunk bűnein, félelmien és
aggodalmain kívül, valószínűleg csak még inkább rontunk a helyzeten. Az át-
alakulásnak sokkal inkább Isten megváltásából és szabadításából kell elindulnia. Isten
kegyelmének, részvétének és örömének kell táplálnia bennünket, hogy képessé vál junk
azokra a választásokra és változtatásokra, amelyeket kénytelenek leszünk megtenni
a jövőben, amikor szembesülünk a környezeti válsággal.” (David Rhoads)

n  Genezis 1 / Jób 38k.
„Meg kell kérdőjeleznünk azt a népszerű hiedelmet, mely szerint Isten elsődleges

oka a Föld teremtésére az volt, hogy ellássa az embereket otthonnal és erőforrásokkal.
A Föld ugyanis úgy létezik, mint ami önmagában és önmagától jó. A Teremtés
könyvének első fejezetében, mielőtt megteremtette az embert, Isten látta, hogy a világ
jó, és ezt ki is jelentette. Amikor Isten elragadta Jóbot egy utazásra, amely a kozmosz
különböző birodalmain keresztül vezetett, arra késztette őt, hogy felfogja és megértse
a teremtés csodáit, amelyek az ember befolyásától függetlenül és az emberi
felfogóképességen túl működnek.” (Norman Habel és Cynthia Moe-Labeda)

n  Jeremiás 5,22–28
„Ebben a szakaszban Jeremiás az ökológiai katasztrófát és a száműzetést ösz-

szefüggésbe hozza a Jahve törvényével és imádatával szembeforduló hűtlenséggel.
Amikor a zsidók tisztelték Jahvét, a teremtésbeli és erkölcsi rend spirituális forrását
tisztelték. Megbecsülték ezt a rendet, amikor kinyilatkoztatott törvényük szerint
követték a morális irányelveket a földdel való bánásmódban, embertársaik
tiszteletében és a szegények felé tanúsított könyörületben és igazságosságban.
Amikor elfordultak Yahve imádatától, elkezdték imádni a materiális világ tárgyait,
amelyeket teremtett dolgokból hoztak létre, és így a teremtményt bálványozták a
Teremtő helyett. (…) Ahogy kezdett fokozódni társadalmukban az egyenlőtlenség és
az elnyomás, úgy kezdte jellemezni az embernek a földhöz és más fajokhoz való
viszonyát az uralkodás és a pusztítás.” (Michael S. Northcott)

n  Kolossé 1,15–20
„Ezek a versek kikiáltják győzedelmes és csábító üzenetüket két hatalmas és

szilárd pólus – Krisztus és minden dolgok – között. Mert itt az jelentetik ki, hogy Isten
Krisztusban megnyilvánuló helyreállító cselekedetének elsöprő ereje nem kisebb,
mint a hatszor ismételt Ta panta (minden dolgok). Ennek az akaratnak, ennek a
cselekedetnek a megváltás a lényege, és az a valóságos Ember, aki Isten velünk és
Isten értünk – és minden dolgokat áthat az ő kozmikus megváltása, mert minden
dolog benne létezik. Ő nem idegenként jön el mindenekhez, mert ő az egész
teremtés elsőszülöttje, és általa teremtetett minden dolog.” (Joseph A. Sittler)

n  Jelenések 21,1–6
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„A Jelenések 21 beteljesíti az emberek arra irányuló vágyakozását, hogy Isten-
nel lakjanak, de nem a keresztények úgynevezett »elragadtatása« vagy égbe
emeltetése által, ahogy egyes modern kori apokaliptikusok hirdetik, hanem inkább
Istennek a földre való aláereszkedése révén. Isten maga fog lakhelyet készíteni és
együtt lakni (gör. skene, skeno) az emberekkel. Ez a »lakást« kifejező görög szó kétszer
fordul elő mind főnévként, mind igeként, és ugyanaz a kifejezés, mint amelyet János
evangéliumában találunk (Az Ige testté lett, és közöttünk lakott; Jn 1,14).” (Barbara
Rossing)

Kommunió*

Könyörgő imádságok

Élet és szeretet Istene! Szeretetedből teremtetted a világot, és szeretetedből
folytatod a teremtést. Minden teremtény a te szereteted jele, minden létező a te
kegyelmed egy jelképe. A sötétség és a halál árnyéka mégis sok szenvedést okoz
teremtett világodban.

Könyörgünk azokért, akik a teremtés töröttségét és az életadó körülmények
széthullását kénytelenek átélni. Kapcsolj össze bennünket újra teremtő és szeretett-
teljes erőforrásoddal, hogy a te szeretetedből élhessünk, hogy visszatérhessünk a
hamis ösvényekről, és a te utaidon járjunk.

Igazság és béke Istene! Azért jöttél ebbe a világba, hogy békét hozz a Földre
és igaz kapcsolatokat az emberek közé. Mégis, az igazságtalanság az egekig kiált,
és az erőszak elpusztítja a Földet. A klímaváltozás élesen kirajzolja az egyenlőtlen-
ségeket: azok szenvednek a legtöbbet, akik a legkevesebbet pusztítanak.

Imádkozunk azokért, akik a legsérülékenyebbek. Szélsőséges aszályok és
tomboló árvizek veszélyeztetik a családi gazdálkodások terményeit. Hurrikánok és föld-
rengések egész régiókat képesek hirtelen és váratlanul válságövezetté tenni. Tégy
minket képessé arra, hogy egyetlen emberi családként cselekedjünk, hogy megosszuk
a felelősséget, és mindenkit elláthassunk élelemmel és menedékkel. Hívj ki bennünket
énközpontú aggodalmainkból és kétségeinkből, és ébreszd fel bennünk az ösz-
szetartozás érzését, hogy egyetlen emberi közösséggé legyünk igazságban és
békében.

Teremtés és gondviselés Istene! Lelked érkezése pünkösdkor életre hívja a
teremtő és gondoskodó keresztény közösséget.

Könyörgünk a teremtőerőért és a gondoskodásért, hogy konstruktív módon
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foglalkozhassunk a klímaváltozás hatásaival. Adj nekünk hatékony ötleteket, amelyek
révén rátalálhatunk az ökológiai problémák új megoldásaira, és segíts minket, hogy
bátor erőfeszítéseket tegyünk életet pusztító szokásaink feladása terén. Tégy
képessé bennünket arra, hogy igazán megérthessük, mit jelent embernek lenni. Légy
azokkal a nőkkel, férfiakkal és gyermekekkel, akik gondoskodnak a családjukról,
hogy mindig legyen elég étel, hajlék és gondoskodás mindenki számára.

Remény és gyógyítás Istene! A példázatok, amelyeket Jézus mondott a te or-
szágodról, képessé tesznek minket arra, hogy meglássuk a földi élet célját, a
teremtés és az emberiség egységét a te akaratodban.

Imádkozunk azokért, akik tehetetlennek és bénultnak érzik magukat, amikor
szembesülnek a klímaváltozás bonyolult valóságával. Adj nekünk tiszta elmét és hű-
séges szívet, hogy lássuk, mit kell tennünk, s hogy mindenkor bízni tudjunk a te
ígéretedben, amely szerint nem hagyod magára szeretett teremtésedet, hanem
reményt és gyógyulást adsz a világnak. Imádkozunk minden nemzedékért és az
utánunk jövő generációkért is.

Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a
földön is.

Nagy hálaadó imádság

Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk
neked, és dicsőítsünk téged, mindenható Atyánk és szent Istenünk, gyógyítás és élet
forrása. Te hozod el a teremtés teljességét alkotó kezed simogatása és Lelked életadó
lehelete által. A teremtés e bensőséges pillanatában csatlakozunk a halak és madarak,
fák és virágok, emberek és angyalok dalához, és együtt énekeljük: „Szent, szent, szent!”

Mindenható, szent Isten, te helyezted az élet fáját a középpontba, meg-
elevenítetted az élettelen anyagot élő lelket lehelvén a porba. Teljességet teremtettél.
Szerető szent Istenünk, te láttad a mi elesettségünket, és még egyszer a kö-
zéppontba ültetted az élet fáját, a keresztet, ahonnan Krisztus feltámadt, hogy meg-
váltson és meggyógyítson bennünket. Visszaállítottad a teljességet, szent Krisztus,
szent gyógyító Krisztusunk!

Szent Isten, szent nagylelkű Istenünk, emlékezünk Krisztus életére és halálára,
feltámadására és mennybemenetelére, amely megújítja a Föld arcát. Visszaadjuk
neked, amit adtál nekünk a teremtésben, kenyeret és bort, búzát és szőlőt. Várjuk
Krisztus dicsőséges eljövetelét.

Szent Istenünk, Szentlélek Isten, formálj minket egy közösséggé ezen a magyar
földön, s légy jelen Lelkeddel a termőföldekben és a folyókban, a napfényben és a
szélben, az állatvilágban és az emberi szívekben. Küldd el Lelkedet, hogy megoszt-
hassuk bőségedet az egész teremtett világgal. Segíts, hogy egységes hangon
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