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Az Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoport tevékenységei a 2008-as 
megalakulástól kezdve 
 
 

 

• Ökoteológia kurzus az EHE tantervében 

• Nyári tematikus ifjúsági táborok 

• Részvétel az ECEN (European Christian Environmental Network) vezetőségében 

• Környezetvédelmi rovat az Evangélikus Élet c. hetilapban 

• Ararát Biobolt létrehozása és üzemeltetése 

• Szélrózsa országos ifjúsági fesztivál: Ökosátor 

• Részvétel az ökumenikus Teremtés hete füzetek és programsorozat összeállításában (ÖKTER) 

• Részvétel az őshonos gyümölcsfák a templomkertben kezdeményezésben 

• Együttműködés a református Ökogyülekezeti Mozgalommal 

• Ökumenikus teremtésvédelmi verseny szervezése és lebonyolítása 

 



Oikosz – közös 
házban élünk! 



A Magyarországi 
Evangélikus Egyház 
Zsinatának tanúságtétele a 
reformáció kezdetének 
ötszázadik évfordulóját 
követően  

A.D.2018 in Evangélikus Közlöny 
20.évfolyam különszám (A 
Magyarországi Evangélikus 
Egyház Törvényei) 3.o. 

  

 

 „Hisszük, hogy Isten alkotta a világot. Isten 
teremtő csodája az élet, minden egyes ember 
élete, a saját életünk is. Ezért felelősek 
vagyunk önmagunkért, egészségünkért, 
egymásért és az emberi környezetért.  

 A föld alkotója és az élet ajándékozója bízta 
ránk a teremtettséget, hogy gondot viseljünk 
rá. Ma, amikor a környezetszennyezés, az 
önpusztító gazdálkodás, a beszűkült 
materialista gondolkodás rongálja földünket 
és környezetünket, hisszük, hogy küldetésünk 
van, s javító-mentő igyekezetünkkel Istennek 
tartozunk elszámolással. Hitből fakadó 
kötelességünk a környezettudatos élet. 
Feladatunk, hogy erre neveljük a következő 
nemzedéket.”  



A 2019-es munkaági tervezet célkitűzései: 
 
 

• Önálló munkaág elindítása a MEE keretein belül 

• Hivatalos koordinátori munkakör létrehozása 

• A korábban működő projektek újraélesztése 

• Elméleti és gyakorlati tudásbázis létrehozása és bővítése 

• A gyülekezetek közötti hálózatépítés és a hivatali egységek közti kommunikáció ösztönzése és 
segítése 

• Szemléletformáló jelenlét a gyülekezetekben, az oktatásban, a diakóniában, a misszióban, az 
ökumenikus és nemzetközi kapcsolatokban, ill. a civil szervezetekkel való együttműködésben 

• Médiajelenlét erősítése (honlap, közösségi média, sajtókapcsolatok) 

• A személyi kapacitások bővítése, utánpótlás-nevelés 

 



Teremtés hete 
2019 
 „Örüljetek az Úrban mindenkor! 
Ismét mondom: örüljetek! A ti 
szelídségetek legyen ismert minden 
ember előtt! Az Úr közel! Semmiért 
se aggódjatok, hanem imádságban 
és könyörgésben mindenkor 
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket 
Isten előtt.” (Fil 4,4-6) 



Erazim Kohák 
Az ökológiai tapasztalat 
változatai 

 „Nincs visszatértés és főleg nincs 
ártatlanság, amelyhez visszatérhetnénk. 
Az ökológiai válsággal az néz érett ember 
módjára szembe, aki elébe megy, és 
elfogadja a természet fennmaradásáért 
rárótt felelősséget.” 



Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a 
halált és a rosszat is … Válaszd hát az életet, 
hogy élhess te és utódaid is! (5Móz 30,15;19) 

 



 


