
 

 
 

 
Hetedik nap 

A pihenés napja 
 
 
 
 
“Így készült el a föld és az ég minden bennelevővel együtt. Isten a 
hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon 
megpihent munkája után, amit végzett. Isten megáldotta és 
megszentelte a hetedik napot, mert azon megpihent egész teremtő 
munkája után.” (Ter 2,1-3) 
 
 
 
 
“S ha annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a 
halottak közül, akkor Ő, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a 
halálból, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke 
által.”(Róm 8,11) 
 
  

 
A leggazdagabb 1%hoz tartozók éves bevétele annyit tesz ki, mint a 
világnépesség legszegényebb 57%ának összes jövedelme. 
Igazságosságra, szolidaritásra, verseny helyett végre együttműködésre 
lenne szükség! Fontos feladat az életet szolgáló gazdaság szemléletének, 
a méltányos kereskedelem (fairtrade) gyakorlatának népszerűsítése. 



Kertész Eszter: Ének a teremtésről (részlet) 
 
Készen a teremtés. Sarjad, hajt az Éden. 
Pihen a világ Istennek ölében. 
Az ásványok vannak, a növények nőnek, 
Az állatok úsznak, futnak és repülnek. 
És mert ez a dolga, hát szeret az ember, 
A világ hajnalát ünnepli Istennel. 
 
 
Radnóti Miklós: Éjszaka 

 
Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom, 
alszik a pókháló közelében a légy a falon; 
csönd van a házban, az éber egér se kapargál, 
alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, 
kasban a méh, rózsában a rózsabogár, 
alszik a pergő búzaszemekben a nyár, 
alszik a holdban a láng, hideg érem az égen; 
fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
A teremtéstörténet végén az Úristen az embert az Éden kertjébe helyezte, 
„hogy azt művelje és őrizze”. S habár az Éden kertjét el kellett hagynunk, 
a ránk bízott feladat nem változott. Gondoljuk végig, mit is jelent ez 
számunkra! Igyekezzünk jó sáfárokká válni, és mindehhez imádságban 
kérjük a Gondviselő útmutatását! 

A méltányos kereskedelem egymás megbecsülésén alapul, s nagyobb 
egyenlőségre törekszik a nemzetközi kereskedelemben. Kifejezetten a déli 
országok termelőinek és lakosságának támogatására jött létre, hogy 
biztosítani tudják saját megélhetésüket. Leggyakoribb termékek: kávé, 
tea, kakaó, gyümölcs, kézműves áruk. (www.fairvilag.hu) 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

A lakossági elektromos és elektronikai hulladék ( röviden „ehulladék”) 
felgyorsult világunk újabb problémája. Legnagyobb mennyiségben a 
nagyméretű (pl. hűtő) és kisméretű (pl. kávéfőző) háztartási gépekből, a 
szórakoztató elektronikai (TV, DVDlejátszó) és telekommunikációs 
berendezésekből (számítógép, mobil) keletkezik. 

2005. óta jogszabály kötelezi a gyártókat, forgalmazókat a hulladékká  
vált a berendezések visszagyűjtésére, hasznosítására és ártalmatlanítására. 
A lakosság térítésmentesen adhatja le hulladékká vált elektromos és 
elektronikai berendezéseit a hulladékgyűjtő udvarokban és a készülékeket 
forgalmazó kereskedőknél. 

 

A világgazdaság évente több, mint 500 milliárd USAdollár értékben 
mezőgazdasági exportot termel. A gazdák sok esetben nem tudják eladni 
kiváló minőségű termékeiket. Ennek ellenére minden évben legalább 15 
millió 5 év alatti gyermek, naponta 24.000 ember hal meg a szegénység 
és az alultápláltság következtében. 

Kerüljük a pazarlást mind a családi, mind a gyülekezeti vendéglátás 
során! Mindig válasszunk megfelelő mennyiségű és minőségű 
alapanyagot, törekedve rá, hogy minél kevesebb legyen a maradék! Ne 
használjuk az étkezést pótcselekvésként! Kerüljük a rengetet szemetet 
termelő gyorséttermeket és a félkész ételeket! 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Az 1500as évektől kezdődően 300, 120, 50, végül csak 30 év kellett a 
népesség megkétszereződéséhez. 1950ben 2,5 milliárd ember élt a 
Földön, jelenleg már 7,5 milliárdnál is többen vagyunk. A világ 
népessége naponta 240 ezer fővel növekszik.  

 

A fejlődő országokban a szegénység felszámolásában fontos szerepe van 
a családtervezésnek, a nők oktatásának. Több egyházi és civil szervezetek 
munkálkodik a szegénység, a társadalmi különbségek felszámolásáért, a 
környezeti menekültek helyzetének jobbításáért. Lehetőségünkhöz mérten 
anyagilag is támogassuk munkájukat! 

Csendesnapok helyszínéül válasszunk városok zajától távol eső helyet! 
Szervezzünk kirándulást, tábort, vetítsünk filmet a fiataloknak, amelynek 
témája a teremtés, a teremtett világ megóvásának fontossága! Hívjunk 
meg egyegy témában jártas előadót! 



 

 
 
 

 
 
 
A Skót Nemzeti Múzeum aulájában áll az úgynevezett 
Millenniumi Óra. Ez a gigantikus méretű műtárgy, egy kortárs 
művészeket egyesítő, nemzetközi stáb munkája, melyet Tatjana 
Jakovszkaja irányított. Az óra szerkezeti elemeit kiegészítik 
legendás és mitikus figurák, melyek sokrétűbbé és gazdagabb 
jelentésűvé teszik az alkotást. Az óra ingájának rúdján egy 
csontváz kapaszkodik, maga az inga egy óriási kerek tükörben 
végződik, mely arra hivatott, hogy szembesítsen minket 
önmagunkkal, és jelen helyzetünkkel. Időnk fogy, mind 
személyes életünk ideje, mind pedig a világunk megmentésére 
most még rendelkezésre álló idő. 
 

 

Az általunk okozott „tájsebekre” közvetlen környezetünkben, a 
templomban, a gyülekezeti épületeinkben is fordítsunk gondot! Kerüljük 
a harmóniát megtörő, az „egészség” érzését megbontó formákat, 
színeket, hatásokat! Váljon szemponttá életünkben a környezetkultúra, a 
lelki környezetszennyezés elkerülése! 



 
 

 
 
 

Forrás: Pixabay.com 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Azt mondják, a diófát unokáinknak ültetjük: 1520 év mire termését 
szüretelhetjük, növekedése türelemre tanít minket. Ültessünk fát (ha nem 
is éppen diót) vagy bokrot, virágot minden megkeresztelt gyermek után a 
templom kertjébe, közelébe vagy bíztassuk erre a szülőket, 
keresztszülőket! 

 
Április 22e a Föld Napja. Az 1970ben indult mozgalom mára az egész 
világon elterjedt: számos intézmény, civil szervezet vesz részt benne, és 
célja, hogy akciókkal, programokkal felhívják a figyelmet a környezet 
megóvásának fontosságára. A teremtett világ összes lakójával együtt 
minden nap felelős gondoskodásra szorul. 



„Olyan lelkületre van szükségünk, amely életünket összeköti a 
múlttal, jelennel és a jövővel, valamint Istennel, aki mindezt 
fönntartja. A globális egymástól függés szellemisége segít fel 
ismerni a teremtett világ egységét. Ezzel a lélekkel, melynek az 
erős helyi közösségek adnak hátteret, lehet bátorságunk és re 
ménységünk arra, hogy közvetlen akciókat indítsunk leküzdhe 
tetlennek tűnő akadályokkal szemben, amelyek azt sugallják, 
hogy úgysem tudjuk megváltoztatni a dolgokat.” 

 
„Az egyház a Krisztusban való „új teremtés” jele, a megváltás 
által az összetörtből egész lett, a halálból életre kelt. Mint meg 
váltott közösségnek, az egyháznak alapvető fontosságú feladata 
van a teremtés megújításában. Ez az egyház prófétai feladata, 
és arra kapott elhívást, hogy erre hittel, bátorsággal és remény 
séggel válaszoljon. ” 

 
Az Egyházak Világtanácsa hetedik nagygyűlésének „A Szentlé- 
lek jelei” c. dokumentuma, Canberra, Ausztrália, 1991. Febru- 
ár 7-20. 
 
 

A globális környezeti problémák vonatkozásában hazánk kü
lönleges helyzetben van: bőség van termőföldben és felszín 
alatti vizekben. Természeti kincseinket egy esetleges globális 
felmelegedés még inkább felértékel i . Égető szükségünk van 
olyan értéktudatos nevelésre, amely természeti értékeink jobb 
társadalminemzetgazdasági megbecsülését eredményezheti. 

 
 

 
 
 

Felelősségel megélt egyéni és közösségi életmódunkkal hozzájárulhatunk 
az élővilág sebeinek begyógyításához. A fogyasztás korlátozását, az 
anyagok újrahasznosítását, a hulladékok csökkentését mindennapos 
gyakorlattá kell tenni életünkben. Igyekezzünk, hogy saját és gyülekezeti 
életünk példaértékűvé és vonzóvá váljon mások számára! 



  

 
 
 
Német népi dallam, XVII. század 

 

 
 
 

Imádkozzunk! 

Azért imádkozunk, Atyánk, hogy Szentlelked adjon  nekünk 
erőt ahhoz, hogy a te szeretetednek erejével tudjunk szembe 
szállni a halál hatalmaival, amelyek a világot fenyegetik. Add, 
hogy nyíljanak új utak ahhoz, hogy megvalósuljon az 
igazságosság, a béke és a teremtés megőrzésének bibliai 
perspektívája. Köszönjük Szent Fiad áldozatát, és hogy ezt 
nemcsak értünk, emberekért tette, hanem az egész teremtett 
világért. Á m e n .  

 

 
A 10 000 évvel ezelőtt élt emberek semmit sem sejtettek a ma 
eseményeiből. S habár mi már távcsöveinkkel több millió fényév 
távolságra ellátunk, mégsem tudunk biztosat mondani – akár 100 évre 
előre sem – a környezet állapotát illetően. Az azonban nyilvánvaló, hogy 
minden egyes lépésünkkel hozzájárulunk annak alakulásához. 


