
 

 
 

Negyedik nap 

 
Az égitestek teremtése 

Krisztus mindeneket megbékéltetett testében 

 
“Akkor megint szólt Isten: „Legyenek világító testek az 

égbolton, s válasszák el a nappalt az éjszakától. Ezek 

határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. 

Fényeskedjenek az égbolton, s világítsák meg a földet.” Úgy is 

lett. Isten megteremtette a két nagy világítót. A nagyobbik 

világítót, hogy uralkodjék a nappalon és a kisebbik világítót, 

hogy uralkodjék az éjszakán, s hozzá még a csillagokat 

is. Isten az égboltra helyezte őket, hogy világítsanak a földnek, 

uralkodjanak a nappal és az éjszaka fölött, s válasszák el a 

világosságot meg a sötétséget. Isten látta, hogy ez jó. Este lett 

és reggel: a negyedik nap. (Ter1,14-19) 

 

“Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a 

láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, 

fejedelemségeket és hatalmasságokat. Mindent általa és érte 

teremtetett.” (Kol 1,16) 

 

 

 

Az élettelen természet kategóriájába tartozó objektumok a földtörténet 

gazdag eseménysorának epizódjait őrzik. Meg nem újuló, helyre nem 

állítható, sérülés esetén végleges pusztulásnak kitett, zömmel egyedi 

képződmények, és egyúttal élőhelyek.Ilyenek például hazánkban a 

kiemelt jelentőségű karsztvidékek illetve a barlangok. 

Ma Magyarországon az ismert barlangok száma eléri a 3700at. A 

leghosszabb a Baradlabarlang az Aggtelekikarszton, több mint 25 km 

hosszú. A legmélyebb pedig a bükki Istvánlápaibarlang, amely 250 m 

mély. Fedezzük fel hazánk természeti értékeit, vegyünk részt 

barlangtúrákon,  szervezzünk kirándulásokat gyülekezetünkben! 



 

 
 
 

 
 

 

 

Weöres Sándor: Ima 

 
Köszöntelek a folyók zúgásával, 

a felhőarcú hegyekkel, a hegy forma fellegekkel, 

a gongalakú csillagokkal, 

köszöntelek a szivárvánnyal, az éj minden tüzével, 

és végül az ámulatos napragyogással: 

mind a tiéd! valamennyiben itt vagy, 

akkor is, ha szenderegsz és úgy is, ha leszállsz hozzánk 

váratlanúl 

s a teremtmények seregének megvilágítod újra meg újra 

kerek pajzsaidat, eleven mezőkön és rideg mérföldköveken 

heverőket, 

egyszerűségük örök titkában, nyíltságuk rejtelmében, 

miket állandó ittlétük miatt 

oly könnyen, szűntelenül feledünk. 
 

 

A Föld belseje felé haladva annak hőmérséklete átlagosan 3033 0Ckal 

emelkedik kilométerenként. Magyarországon ez az érték 4256 0C. Így 

2000 m mélységben a kőzetek, illetve a porózus kőzetekben lévő víz 

hőmérséklete már 100 0C körül van. Hazánk méltán híres a nemzeti 

kincsünk részét képező hévizeiről, hőforrásairól. 

 

Hazánkban nagy lehetőségek rejlenek a geotermikus energia 

hasznosításában, igazi geotermikus „nagyhatalom” lehetnénk. A helyi 

megvalósításokról, az aktuális jogszabályokról és támogatásokról való 

tájékozódás mellett érdemes megismerni a már megvalósult példákat, s 

belevágni a megújuló energia felhasználásába. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

A fenntartható fejlődés a klasszikus megfogalmazás szerint azt jelenti: 

„eleget tenni a ma élő generációk szükségleteinek anélkül, hogy 

veszélyeztetnénk a jövő nemzedékek szükségleteit.” A Föld tartalékai 

azonban végesek, a népesség pedig még mindig növekszik. Meddig 

növekedhetünk? És mit jelent valójában a fejlődés? 

 

Az urán hasznosítása során  az ércbányászattól a feldolgozáson át az 

atomerőművi felhasználásáig  rengeteg ártalmas hulladék keletkezik. A 

legveszélyesebbek a kiégett fűtőelemek, mert nem megoldott a 

biztonságos tárolásuk, és még sok tízezer évig bocsátanak ki az élővilág 

számára veszélyes radioaktív sugarakat. 

A szeretetvendégségek során ne eldobható (műanyag vagy papír) 

poharakat és tányérokat használjunk! Gyűjtsünk össze készletet az ép, de 

otthon már nem használt evőeszközökből! Egyegy gyülekezeti 

beszélgetésre, teadélutánra magunkkal hozhatjuk saját bögrénket, ezzel 

kicsit személyesebbé is tesszük az alkalmat. 

Fedezzük fel újra a komposztálás módszerét, annak előnyeit és értekeit. 

Otthon is és a gyülekezetben is állítsunk fel a komposzt tárolására 

alkalmas dobozokat, ládákat. 

Ezzel legalább kétharmadára csökkenthetjük a szeméttelepekre kerülő 

hulladék mennyiségét, s a kertünknek is jót teszünk! 



„Ha meg akarjuk menteni Földünket, másfajta „logikára”, 

másfajta gondolati sémákra van szükségünk, amelyek alkalmasak 

arra, hogy helyettesítsék az optimális felhasználást szem előtt 

tartó számító gondolkodásmódot. Ezt a megközelítést olyan 

vonások kell hogy jellemezzék, mint az altruizmus, a jövendő 

generációk sorsa iránti aggódás, és a minőségi élet vágya, amely 

nem a fölösleges fogyasztástól függ. Elkerülhetetlenül másfajta 

igények és prioritások kell, hogy jellemezzék az embereket. 

Erre pedig csak akkor van lehetőség, ha az emberiség úgy tud 

tekinteni a természetre és a kozmoszra, mint amely nem 

pusztán utilitarista jelentőséggel bír.” 

 
„A világ használatba vételével az ember közvetlen kapcsolatba 

lép Istennel. Isten a természet javait adományozta az 

emberiségnek, amely elfogadta azokat, mint az isteni szeretet 

ajándékait. ” 

 
Orthodoxia és Ökológia – a Hét Patmoszi Javaslat . Alexand 

ros E. Papaderos , a krétai Orthodox Akadémia független tag 

ja, 1995. 
 

 

 

 
 

Keressük az alkalmat arra, hogy jobban megismerjük a teremtés 

nagyszerű alkotásait! Gyűjtsük össze azokat az ötleteket, amelyeket 

felhasználhatunk a mindennapokban, éljünk a természet által nyújtott 

lehetőségekkel! Tanulás és megfontolás által lépéseket tehetünk a 

környezettudatos gyülekezeti élet megvalósításában. 

http://magyarnemzetiparkok.hu/tanosvenyek/ 

 

Magyarország területén jelenleg tíz összefüggő, vagy mozaikos 

elrendezésű nemzeti parkövezetben gondoskodnak állami feladatként a 

természeti értékek megóvásáról. A kiemelten védett területek közül több 

a Világörökség része. Elsőként a Hortobágyi NP (1972), utolsóként pedig 

az Őrségi NP (2002) jött létre. 

http://magyarnemzetiparkok.hu/video/http://magyarnemzetipar

kok.hu/video/ 

http://magyarnemzetiparkok.hu/tanosvenyek/
http://magyarnemzetiparkok.hu/video/
http://magyarnemzetiparkok.hu/video/
http://magyarnemzetiparkok.hu/video/


TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE KÖZÖS 

FELELŐSSÉGÜNK! 

http://magyarnemzetiparkok.hu/felelos-okoturista/ 
A fenti szabályok betartásával nem csak a természetet óvjuk. A 
háborítatlan természeti környezet másoknak és nekünk is több 
élményt nyújt. 
 

 

Csángó népi dallam 

 
 

 
 

 

 

 

 

Először 1864ben az Egyesült Államokban helyeztek állami oltalom alá 

területet, és 1872 hozták létre az első "valódi" nemzeti parkot 

(Yellowstone). Európában 1909. május 24én jött létre az első nemzeti 

park, ennek emlékére rendezik még immár hagyományként minden 

éveben az európai nemzeti parkok napját (illetve hetét). 

http://magyarnemzetiparkok.hu/felelos-okoturista/


 
 

 

 
 

 
 

 

Egy nemzetközi felmérés bebizonyította, hogy a háztartási gépek 80% 

ával nem lehet időt nyerni. A legtöbb háztartási gép nem könnyíti meg a 

munkát, viszont energiát és időt fogyaszt, mint például az elektromos 

konyhakés. Gondoljuk át, mi az amire valóban szükségünk van, és mit 

tudunk kézi erővel is elvégezni! 

A szén, a földgáz, a kőolaj és az uránérc nem megújuló energiaforrások, 

mert emberi léptékkel mérve nem keletkezik belőlük újra és újra elég a 

Földön. A mai fiatalok valószínűleg megérik az „olajkor” végét, és 5080 

éven belül a földgázkészletek is kimerülnek. Ha így fogyasztjuk, a Föld 

szénvagyona is csak 150 évre elegendő. 

Vásárlás előtt mindig készítsünk listát, ezzel elkerülhetjük, hogy 

felesleges terméket vegyünk meg. A november utolsó péntekén évek óta 

hazánkban is meghirdetett „ne vásárolj semmit nap” tiltakozás a nyugati 

túlfogyasztás, a jólét, a vagyon egyenlőtlen elosztása, és a reklámok 

mindennapi életünkre gyakorolt hatása ellen. Vegyünk részt benne! 



 

 
 

 

Imádkozzunk! 

Istenünk, köszönjük, hogy bővelkedhetünk áldásaidban. 

Hálaadással állunk meg előtted, amikor azt ígéred, hogy 

magvetőként felhasználsz bennünket, és öntözésedet ígéred. Te 

hozd fel napodat mindenre és mindenkire, hogy mindannyian 

észrevegyük, Tőled függ az életünk! Add, Urunk, hogy ezt a 

viszonyt soha ne cseréljük fel, hanem felismerjük, Te vagy 

minden élet forrása! Jézus Krisztusért, ámen. 

 
 

 
 

 

Az átlag lakossági szilárdhulladék összetétele Magyarországon: 1% 

veszélyes (elem, gyógyszer,..); 2% fém (konzervdoboz, sörösdoboz,..); 

3% üveg (befőttesüveg, palackok,..); 10% műanyag (flakonok, 

palackok,..); 20% papír (karton, újság, könyv..); 30%szerves (almacsutka, 

tojáshéj, kenyér,..); 34% egyéb (Tetra Brik, Chipses zacskó, textil...). 

 Isten dicsőségét és kegyelmét ünnepeljük. Ő hívott el bennünket a 

teremtett világ gyarapítására és védelmére; a jó rend megőrzésére. 

Válasszunk az igehirdetés alapjául olyan igéket, és énekeket, amelyek 

a teremtésről, az emberre bízott feladatról szólnak! Imádságban adjunk 

hálát Istennek a teremtés ajándékaiért! 
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