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Ismerkedés az iszlám egyensúlyi alapelvével  A zsidó vallás és az ökológia kapcsolata 

Cél: Korán azon tanításainak megismerése és alkalmazása, amelyek segítenek a közvetlen 
környezetünkben található természet egyensúlyának fenntartásához. 
 
Feladat: 
Olvassátok el és értelmezzétek a lenti idézeteket, majd beszéljétek meg, hogy a gyerekek hogyan 
tudnák az iskolaudvaron a természet egyensúlyát helyreállítani. Ahol lehet, kapcsoljátok össze a 
tudományos tárgyak anyagait (például Pappus tudományos segédletek) az itt elhangzottakkal. 
 
Nagyon sok növény konkrétan név szerint van említve a Koránban, gyakran valamilyen gyógyszer 
vagy gyógyító hatású kontextusban. Ilyen a füge, olíva, gránátalma, datolyapálma, Krisztus tövis, 
gyömbér, kámforfa, lopótök.   
A muszlim hit iránymutatást ad a híveinek, hogy Mohamed próféta példáját követve hogyan 
térjenek vissza egy egyszerűbb életmódhoz (így hozzájárulva ahhoz, hogy elkerüljük a globális 
környezeti katasztrófát). Nagyon sok vers vonatkozik arra, hogy hogyan viszonyuljunk a 
természethez: 
•  “Nincs olyan állat a Földön, sem olyan, mi szárnyaival szálldosva száll, csak mik csapatokba 
• (verődnek), mint ti.” 6:38 
•  “Ne rontsatok a Földön, annak rendbetétele után. …” 7:85 
 
Az ember csak egy a Föld milliónyi lakója közül, és része a természetnek, része az egésznek: 
“…Allah minden élőlényt a vízből teremtett meg. Köztük mi hasán csúszik, köztük, mi két lábon 
jár, köztük, mi négyen …24:45  
 
A természet javai minden teremtmény közös tulajdona: 
•  “Kié a Föld és minden, mi azon van? (Mondjátok), ha tudjátok!” 23:84 
 
A Koránban foglaltak arra tanítják a híveket, hogy tartsák fenn a természet egyensúlyát, és ne 
feldúlják azt. Mohamed proféra számos kijelentése a mai napig érvényesül a környezet és 
természetvédelemben: 
• „Minden muszlim, aki elültet egy palántát, adományt adott” (Muszlim).” 
 
Sikerkritériumok 
ü Ismerem és át tudom adni a Korán arra vonatkozó tanításait, amelyek felhívják a figyelmet a 

környezetünk fontosságára 
ü El tudom magyarázni, hogy a saját cselekedeteink milyen jelentőséggel bírnak például az 

iskolaudvar értékeinek fenntartásában 
ü Tudom, hogy mit tehetek a lokális környezetem védelméért és helyreállításáért 

 Cél: A zsidó szövegek kapcsolatának megismerése a világ és természet tiszteletével és 
megőrzésével. 
 
David Bellamy (angol botanikus) a következőket mondta: 
• “Szembetűnő, hogy a korai zsidó iratok gyakorlatilag magukba foglalják a IUCN 

"Világ megőrzése stratégia" alapelveit." 
 

A Judaizmus többek közt egy életmód, amely nagyra becsüli az élővilágot, melyet hitük 
szerint Isten teremtett. A zsidó szövegek morális útmutatóként szolgálnak a mindennapi 
élethez, az emberi viselkedés helyes útjaihoz, és mindemellett értekeznek a szabad 
akaratról és a halál utáni életről. 
 
Kulcsszavak: 
• Chayim: ‘élet/életre’ – felkiáltás, hasonló a magyar “egészségedre” kifejezéshez 
• Shabbat/Sabbath: “a pihenés napja” beleértve az embereket, az állatokat és a 

földet magát 
• Shalom: “jelentése béke melyet köszönéskép is használnak” és minden élet és világ 

természetes rendszereinek tisztelete is egyben 
 

További hasznos anyagok: 
• Beszéljétek át, hogy az emberiség követte-e és milyen formában (vagy sem) a 

judaizmus morális tanait a természeti világot illetően 
• Olvassátok el az “Énekek énekét”, ami reflektál minden élőlény tudására 
• Ünnepeljétek meg “A fák újévét” (Tu Bi Shewat) – a természet fesztiválját 
• Tervezzetek egy kertet, amelynek központjában a Mózes ötödik könyvében (8:8) is 

megtalálható növények vannak: füge, borszőlő, gránátalma, olíva, pálma, búza, 
árpa. A szőlő kifejezetten értékes volt mivel árnyékot biztosított embernek és 
állatnak, ételt, friss bogyó és mazsola italt pedig bor formájában. A szőlő 
szimbolizálja a termékenységet és bőkezűséget. 

• Írjatok egy zsidó stílusú imádságot a fenti gyümölcsök egyikéhez 
 

Sikerkritériumok 
ü Ismerem, értem és el tudom magyarázni a morális felelősséget és a szabad akaratot 

és ezek jelentőségét világunk túléléséhez. 
 

 


