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A Teremtő nyomai 
 

Mikor nyáreste az ember feltekint a 
csillagos égre, vagy a világ forgatagá-
tól távol az érintetlen természetet szemléli, lenyűgöződik 
annak nagyszerűségétől. Az Istenben hívő ilyenkor nehe-
zen érti, hogy a másként gondolkodónak az ég és föld 
szépségei láttán mért nem a Teremtő jut eszébe? Hogy 
hiányozhatnak annak szótárából olyan kifejezések, hogy 
„teremtett világ”, vagy „Alkotó”? Hogyan is nem érzi az a 
másik, hogy ezeknek a szavaknak íze van, zamata; amit 
gyönyörűség kimondani, ízlelgetni? 
 

A hívő ember számára teljesen nyilvánvaló, hogy a te-
remtett világ a Teremtő keze-nyomát viseli magán! 
 

Elgondolkodik az ember azon, vajon mekkora a valószí-
nűsége, hogy égi kísérőnk a Hold tengely körüli forgásá-
nak, illetve Föld körüli keringésének periódusa hajszál-
pontosan megegyezik? S emiatt aztán a Földről soha 
nem is láthatjuk a Hold másik oldalát … 

 

A Teremtő jeleket, nyomokat 
hagyott nekünk, melyeket 
követve el kellene jutnunk 
hozzá! S ráadásul ez csak egy kiragadott példa a hihe-
tetlen valószínűtlenségek láncolatából. Hiszen ott van-
nak azok a makro- és mikrovilágban levő jelenségek, 
melyek a földi élet fennmaradását hivatottak elősegíte-
ni?                                                              (folytatás a 2. oldalon) 

Teremtő kezed 
 

A csendben, 
a napsütésben, 
ahogy 
a völgyet nézem: 
a fákat, 
a kúszó felleget, 
 

a lelkemmel 
szinte látom, 
ahogy áldón 
a láthatáron 
ott nyugszik 
teremtő kezed. 
 

Ámen 



 

(folytatás az 1. oldalról) 
 

Mekkora a valószínűsége, hogy pontosan a megfelelő távolságban, és megfelelő 
tömeggel ott keringjen naprendszerünkben egy Jupiternek nevezett óriásbolygó, 
ami a világűr mélységéből érkező aszteroidák döntő többségét magához vonzza, s 
oda becsapódva Földünkig már nem juthatnak el? Vagy mekkora a valószínűsége 
annak, hogy bolygónknak éppen egy olyan 
olvadt vasmagja van, mely mágneses erőte-
ret képezve hatékonyan téríti el a napból ér-
kező, a világűrben tomboló gyilkos sugárzást? 
S mekkora lehet a valószínűsége annak, hogy 
a víz kvantumfizikai tulajdonságai miatt a hő-
mérsékletváltozás hatására csak +4 °C-ig 
csökken a térfogata, s így annak felszíne fagy 
meg előbb, míg a vizek alján az élet számára 
lehetőség nyílik az áttelelésre? S végül: mek-
kora a valószínűség ezeknek a valószínűtlen-
ségeknek az együttes jelenlétére, melyek kö-
zül csak egynek hiánya is ellentétes lenne az 
élettel? 
 

Nem, természetesen nem érveket szeretnék sorakoztatni a másként gondolkodók 
meggyőzésére! Ők készakarva nem vesznek ezekről tudomást (2Péter 3,5), pedig 
evidensek (Róma 1,19-20). Csak a teremtés hónapja lévén elgondolkodom, mek-
kora ajándék, hogy az Isten megajándékozott bennünket a hit ajándékával, mely 
által megérthetjük, hogy a világot ő teremtette (Zsidó 11,3). S hogy milyen nagy-
szerű is hívő szemmel szemlélni a teremtett világ csodáit, s a teremtett világban 
hagyott nyomokon magához az Alkotóhoz eljutni! Egészen biztos vagyok benne, 
hogy ezeket a Teremtő nem véletlen hagyta maga után! 
 

 Adjunk hálát Istennek, 
 aki mindent oly fenségesen teremtett, aki az életet is adta nekünk! 
 S megajándékozott azzal a képességgel, hogy megismerhetjük őt! 

 

Áhítatok augusztus és szeptember hónapra 
 

Írta: Pintér Imre, 
a Magyar Pünkösdi Egyház alelöke 



 

Az ember is 
nyomokat hagy maga után 
 

Megvan az emberben is a szépség, a rend iránt va-
ló vágy és készség! Hiszen dőreség lenne például 
azt állítani, hogy az emberi tevékenység csak rom-
bolásra irányulna, s eredményeképpen a termé-
szet jelen állapota a Teremtő munkájának fensé-
ges romja lenne csupán. 
 

Nem, az emberi tevékenység nyomai földünkön is gyakran ámulatba ejtők! Gon-
doljunk csak egy rendezett város látképére, vagy az űrből látható földi fények 
nagyszerűségére. Az ember képes rá, hogy harmóniában hozzátegyen a természet 
szépségeihez! Csak közelről ne vegyük szemügyre a város kopott sikátorát, a mély-
ben rejtező mocskát, s az űrbe hatoló fényszennyezést! Mert az ember képes disz-
harmóniára is, a Föld arcának eltorzítására is! Ez az emberi tevékenység tragikus 
vonása: egyszerre hagyja maga után építés és rombolás nyomait … 
                                                                                                                                                          (folytatás a 2. oldalon) 

TEREMTÉS HETE 
2014. szeptember 28 - október 5. 

 

Ökumenikus országos nyitó istentisztelet: 

Balatonboglári Evangélikus Templom,  2014. szeptember 28., 10 óra 
 

Energia és klímaváltozás 
az egyház szerepe és hangja 

 

A teremtés ünnepének kezdetén 

közös ökumenikus istentiszteletre kerül sor, 

amelyre tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit! 
 

Az esemény egyben 

az Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat (ECEN) 

10. nagygyűlésének nyitó istentisztelete is 



(folytatás az 3. oldalról) 
 

A kiirtott esőerdők nyomán jelentke-
ző erózió sebként marja le a termőta-
lajt, s háborús robbanások füstfelle-
gei csapnak az égre. Az emberi tevé-
kenység nyomai elvezetnek az embe-
ri természetben rejlő gonosz készség-
hez is. Hiszen még mikor jóra törek-
szik is, tevékenysége nyomán nemkí-
vánatos melléktermék is jelentkezik.  
 

Ma az úgynevezett „kékgazdaság” éppen erre épít, a káros melléktermékek feldol-
gozásával, hasznosításával. Csak sajnos nem eléggé profitábilis ahhoz, hogy elegen-
dő vállalkozó lenne az összes káros melléktermék eltüntetésére. A megújuló, a 
„zöld” energiaforrás is nem elég gazdaságos; meg nem térülő beruházási igényei 
miatt gyakran csak magas szintű környezettudattal bíró emberek „hobbija” marad.  
 

Félő, hogy az emberi természet alacsonyabb rendű ösztönei kerekednek felül, s a 
profitéhség diadalmaskodik. S továbbra is beszédes jelekként maradnak a Földön 
az ember kettős nyomai. Arról nem is szólván, hogy netán a rosszabbik verzió való-
sulna meg, s csak egyfajta nyom maradna örök mementóul az ember után… 

 
 
 

Imádkozzunk, hogy az ember jó sáfárként bán-
hasson a rábízott Földdel. 
 

Kérjük Istent, tartsa féken az emberi termé-
szetben rejlő gonoszságot, a bűnt, hogy az 
igazság és a jóság virágozzék ki a Földön. 

 
Hírlevelünkbe várjuk szeretettel 

a helyi gyülekezeteknek, közösségeknek 
az ökumenikus összefogásról szóló 

híreit, beszámolóit! 
 

oikumene@meot.hu 



  

Belső cikk főcíme 

Belső cikk főcíme 

Belső cikk főcíme 

Oldal  5 

A hírlevél címe 

Képhez vagy ábrához tarto-
zó felirat 

Képhez vagy ábrá-
hoz tartozó felirat 

„FIGYELEMFELKELTÉS CÉLJÁBÓL HELYEZZEN 

IDE EGY ÉRDEKES MONDATOT VAGY 

IDÉZETET A SZÖVEGEGYSÉGBŐL.” 

 

Te is nyomokat hagysz 
magad után 
 

Szeptemberben elindult az új iskolaév. Lezajlottak 
a kalandos tanszer-beszerzések, túlestünk az év-
nyitók várakozó hangulatán, kezdődhet a napi ru-
tin. Füzetek lapjai telnek meg az írást próbálgató 
kis elsősök ákombákomjaival, vagy éppen az egyetemi hallgatók jegyzeteivel. A 
szintekben óriási lehet a különbség, egy dologban mindegyik ugyanaz: maga gya-
korol a diák magának. Jó esetben …  
De készülnek majd olyan írások is, ahol a diák munkáját mások olvassák, értékelik. 
A diák nyomokat hagy maga után. Nem is beszélve egy másik könyvről, az osztály-
naplóról, melyben rögzítik a diák tevékenységét, jó és rossz eredményeit. A diák 
egész éves tevékenységének nyomait. 
 

Olyan világban élünk, ahol hihetetlenül sok nyom marad utánunk. Okos-
telefonunk például minden hívás nyomát elraktározza. Sőt, a mobilszolgáltatók, 
mint kiderült, a beszélgetéseinket is, a cellainformációk alapján pedig mozgásun-
kat is. Összeesküvés-elmélet kedvelők messzemenő következtetéseket vonhatnak 
le belőle! Valakik mindent tudnak rólunk, ha akarnak. Ismerik bankkártyánkon ke-
resztül vásárlási szokásainkat, internethasználatunk alapján könnyen azonosíthat-
ják érdeklődési területeinket, meghatározhatják személyiségünket. Félelmetes! 
Különösen az a tudat, hogy az átlagember nem tudja eltüntetni a rá nézve terhelő 
nyomait csakúgy, mint egy osztálynaplóból sem a rossz érdemjegyeket. 
 

Korunk technikai tudásának tükrében nem nehéz elképzelni, mennyire, és mennyi 
mindent tudhatnak majd rólunk az ítélet napján! Az emberek számot adnak min-
den haszontalan szóért (Máté 12,36), Isten előhozza minden ember jó és rossz 
cselekedetét, titkát (Prédikátor 12,14). Megmaradnak azok a nyomaink, amikor 
eltévelyedtünk az interneten, 
… de megmaradnak azok is, amelyek egy kórházi ágyon fekvő beteghez, egy bör-
tönben lévőhöz, vagy a hétköznapokban a tanácstalan, reményvesztett emberek-
hez vezettek. 

 

 
Kérjük az Urat, hogy nyomaink alapján, olyan embe-
reknek bizonyuljunk, akik jól használtuk fel a szá-
munkra adott lehetőségeket! 



 

Jézus nyomai 
 

Állítólag Jeruzsálemben mutogatnak a Via 
Dolorosán egy kéznyomot a falon, ami Jézustól szár-
mazik. Kicsit furcsa lenne, hiszen a mai utcaszint 
méterekkel van a kétezer évvel ezelőtti felett. Azt hi-
szem, aki azért megy a Szentföldre, hogy kőbe rög-
zült Krisztus-nyomokon találjon a Megváltóra, az el-
téveszti a sorrendet, az utat. Krisztus nyomait az 
evangéliumok rögzítették, s a hívő olvasónak a szí-
vében leképeződnek. Előbb, és egyáltalán a szívünk-
ben kell találkozni vele! Persze, magam is jártam Iz-
raelben, s a bennem lakozó hitbeli emlékek fantasz-
tikus impulzust nyertek a zarándokút egyes állomá-
sain, erről az élményről senkit nem kívánnék lebe-
szélni. 
 

Az emberi történelemben a legmarkánsabb nyomokat az Emberfia hagyta maga 
után. Tanítása, cselekedetei beleégtek az emberiség kollektív tudatába, teljesen át-
alakították gondolkodásmódunkat. Kár, hogy a mai modern ember csak a tőle nyert 
emberi értékekre kíváncsi. A céltévesztés másik formájaként, mikor is a nyomok 
fontosabbak, mint maga az ember, aki hagyta azokat. A mai ember számára Krisztus
-nyomok csupán követendő érték kategória, s nem támad igénye a nyomain való el-
indulásra és a vele való találkozásra. 
 

A legnagyobb nyom, a legnagyobb jel, amit Krisztus hagyott, az a kereszt, a Golgo-
tán. A kereszt fája rég elporladt, s azok a fizikai nyomok, amelyek odavezették ter-
mészetesen rég eltűntek. De megmaradt sokkal valóságosabbnak az a mű, amit ott 
elvégezett. Örökre, kitörölhetetlenül, megváltoztathatatlanul. S örökre megmarad a 
ráadott emberi válaszunk is, megmaradnak azok a 
mi nyomaink is, melyek a kereszthez vezettek, ahol 
bűneinket bánva megfordult az életünk. A kereszt-
hez két nyom vezet. A Krisztusé és a tied! 
 
 
 

 Kérünk, Urunk add, hogy kegyelembe fogadott 
 bűnösként annak nyomait kövessük, aki életét 
 adta értünk! 
 Ámen! 



 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
és a Magyar Katolikus Egyház 

közös nyilatkozata 
 
Mély megdöbbenéssel és szomorúsággal értesülünk az úgynevezett Iraki és Szíriai 
Iszlám Állam (ISIS) által mérhetetlen brutalitással elkövetett háborús bűnökről, 
amelyek keresztényeket és más vallási kisebbségeket is sújtanak. Bár minden gyil-
kosság bűn Isten ellen, különösen is fájdalmas volt számunkra július elején a Szíriá-
ban, Aleppo mellett történt keresztre fe-
szítésekről hallani. Az iraki keresztények 
lélekszáma a 2003-as amerikai invázió 
előtt 1,5 millió volt, mára 200 ezerre 
csökkent, és napról-napra kevesebb, a szí-
riaiakkal együtt.  
 

Testvéri szeretetünket fejezzük ki a közel-
keleti keresztények, a nigériai, szudáni és 
a világ más részein folyó üldözések áldo-
zatai iránt, és a magunk szerény lehetősé-
gei között felajánljuk segítségünket. 
  

Egyúttal nyomatékosan felszólítjuk a keresztény kultúrkör, a sajnos egyre kevésbé 
kereszténynek nevezhető Európa és Amerika kormányait, hatóságait, államközi szer-
vezeteit, tegyenek meg minden tőlük telhetőt ennek az elfogadhatatlan helyzetnek 
mielőbbi megszüntetése, mindenekelőtt a 21. században hihetetlennek tűnő bruta-
litás megfékezése érdekében. Egy olyan világban, amely mindezt eltűri, az emberi 
élet és társadalom alapjai rendülnek meg. 
 

A Szentháromság Isten adjon bölcsességet és erőt mindnyájunknak, mindazoknak, 
akik ezért bármit is tehetnek. Addig is, amíg 
 

„... sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, 
mert az elsők elmúltak.” 

(Jel 21:4/b.) 
 

 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa                 Magyar Katolikus Egyház 
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Az arab felirat jelentése: 

Iraki keresztyén vagyok 


