Ceiliúradh an Fhómhair: Amuigh faoin spéir i rith
na seachtaine

An Bronntanas
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Bheadh an acmhainn seo oiriúnach d’aon tionól éacúiméineach a mbeadh fiche nó tríocha duine ag
freastal air. Bunaíodh í faoi inspreagadh fhéile ársa na dtaibearnacal. Baineann sé le hAth-Shamhlú an
Fhómhair, cineál úrnua de cheiliúradh fómhair, agus imeacht pobail chomh maith b’fhéidir, a mbeadh fad
ocht lá leis (mar chuid de na hacmhainní le aghaidh Am an Chruthaithe 2011 de chuid Eaglaisí le Chéile,
an Bhreatain Mhór agus Éire).
Scríofa leis an Urramach agus an Dochtúir Chris Sunderland, ó EarthAbbey, i gcomhair Eaglaisí le Chéile, an
Bhreatain Mhór agus Éire

An t-am agus an áit
Roghnaigh áit choinne amuigh faoin spéir, a bhfuil cur amach ag an bpobal uirthi, áit a bhfuil éagsúlacht phlandaí
agus fhiabheatha inti.
Fógair an imeacht i gcomhair am éigin timpeall ar a cúig nó a sé a chlog, ar lá seachtaine cuí i rith mhí Lúnasa nó i
rith mhí Mheán Fómhair (nó mar imeacht i rith na seachtaine mar chuid den fhéile ocht lá Ath-Shamhlú an Fhómhair).
Tagadh roinnt oibrithe deonacha níos luaithe sa lá, tógaidís fothain, agus ullmhaídís beárbaiciú.
D’fhéadfaí an fhothain a dhéanamh d’ábhair nádúrtha, mar shampla, puball lúbán as an tsaileach, nó suntasán a
d’fhéadfaí a mhaisiú le hábhair nádúrtha, mar shampla, craobhacha, torthaí, nó sméara. Ní gá go rachadh na daoine
go léir isteach san fhothain - ní gá ach go mbeadh an fhothain ina siombail.

An t-imeacht
Lastar an beárbaiciú fada sula sroicheann na daoine an áit, chun go mbeidh sé te a dhóthain chun glacadh le bia
ón tús.
Tugadh daoine bia leo go dtí an imeacht, in éineacht le “bronntanas” speisialta amháin a chothaigh siad féin agus a
thabharfaidh siad do dhuine éigin eile. Bheadh sé ina chabhair do na heagraithe cúpla bronntanas spártha a bheith ar
leataobh acu ar eagla go dtiocfadh daoine gan bhronntanas.
Fad agus atá an bia á chócaráil, iarrtar ar dhaoine na bronntanais a roinnt ar an tslí seo a leanas:
Seinntear ceol beo fuaimiúil, ach gan aon amhránaíocht ann. Bíodh daoine ina seasamh nó ina suí i gciorcal agus a
gcuid bronntanas acu.
Roghnaíodh duine amháin duine eile chun glacadh le bronntanas uathu, agus siúladh sé go mall neamhbhalbh trasna
an chiorcail chun é a thabhairt dó i dtost. Glacadh an faighteoir leis, agus tugadh sé uaidh a bhronntanas féin ar an
dóigh chéanna. Imíodh na daoine ón gciorcal de réir mar a thugann siad na bronntanais uathu. Leantar de seo go dtí
go mbeidh na bronntanais go léir tugtha. Féadfaidh an duine deiridh a bhronntanas siúd a thabhairt don chéad duine
a thug bronntanas, agus beidh air siúd filleadh ar an gciorcal chuige seo.

Nuair a bheidh na bronntanais tugtha, déarfaidh an ceannaire an phaidir seo
A Dhia, ofrálaimid na bronntanais seo dá chéile mar shiombail ar mhórbhronntanas an chruthaithe, a fuaireamar
uaitse. Táimid buíoch díot as an ngréin a éiríonn go dílis gach aon mhaidin, as an mbáisteach a chothaíonn an ithir,
as an áilleacht mhórthaibhseach agus as castacht na beatha atá timpeall orainn agus ar a mbraithimid. Táimid buíoch
díot as na daoine a oibríonn an talamh, ag saothrú i do theannta, chun go roinnfimid do chuid saibhris, ag cothú ár
gcorp. Cuirimid sinn féin i láthair – dúile beo an domhain, a rinneadh ar dheilbh Dé – agus iarraimid inniu go
gcuimhneoimid i gcónaí ar an ngrástúlacht a léirigh tú linn. Áimeán.
Eaglaisí le Chéile, An Bhreatain Mhór agus Éire 2012

1

Acmhainní le hAghaidh Am an Chruthaithe 2012

D’fhéadfaí píosa léitheoireachta, amhrán, nó paidreacha eile a chuirfeadh buíochas as an gcruthú in iúl a úsáid ag an
deireadh, de réir mar a bhíonn siad ag teastáil.
D’fhéadfadh tréimhse rince tíre teacht ina dhiaidh sin, má tá scairteoir ar fáil, agus d’fhéadfaí bia fulachta a chur ar
fáil, agus d’fhéadfaí aon cheann nó gach ceann de na gníomhaíochtaí seo a leanas a shní isteach chomh maith.
o

Marla – bheadh sé seo an-oiriúnach chun páistí a chur san áireamh. Tabhair cuirí do dhaoine obair a
dhéanamh ar mharla agus ar théama an chruthaithe. Cruthaigh radharc le chéile.

o

Scéalaíocht – cuirtear grúpa cúigir nó seisir le chéile, leagtar áit ar leith amach dóibh, agus tuigtear cuireadh
do lán an chúigir / tseisir scéilín dar tús “nuair a bhí mé naoi mbliana d’aois” a insint.

o

Ceol – más féidir, iarr ar dhuine a sheinneann uirlis fhuaimiúil éigin teacht agus cur i ngníomh i rith na
hoíche. Bíodh “ionad” nó dhó sa timpeallacht, a dtagann daoine chuige chun éisteacht agus ómós a thabhairt
don cheol.

o

Siúlóid mhachnamhach – tabhair cuireadh do dhaoine siúl go mall ciúin timpeall imlíne an tsuímh, ag
caitheamh aga ag smaoineamh ar an nádúr. Mol do dhaoine é seo a dhéanamh cosnochta mar shlí chun
ceangal a dhéanamh leis an domhan. Bheadh sé oiriúnach seisiún níochán cos a dhéanamh ag an deireadh.

D’fhéadfaí clabhsúr a chur leis an oíche le teacht an choineascair, agus daoine ina seasamh in aice le chéile, ag rá
na paidre seo a leanas go mall, daoine ag bogadh timpeall mar is cuí le gach véarsa.

Paidir na Sé Threo
Aghaidh againn ar an Oirthear
Ionad éirí na gréine
Beatha úr inár gcroí
Muinín againn as an todhchaí
Iompaímid ó dheas
I dtreo an tsolais shíoraí
A théann ár dtithe
Agus a chothaíonn ár bplandaí
Iompaímid siar
Ionad an dula síos
Oíche
Agus na cairde a chruinníonn
Iompaímid ó thuaidh
I dtreo an fhuachta, i dtreo an oighir
Tabharfar dúshlán ár gcroí
Agus teacht aniar na húire.
Cromaimid síos chun lámh a chur le talamh
Ár méara ina gcliabhán taca
Ag an gcré bheatha
A chothaíonn sinn trína bheocht chasta
Sroichimid ar an spéir
Glaoimid ar Dhia
Cruthaitheoir na bhflaitheas agus an domhain
Bíodh síocháin ann
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Léamh
D’fhéadfaí an léamh seo a úsáid chomh maith más gá:
Leabhar na Salm 65 v1a, 9-13 Bíobla Good News:
Is duit is dleacht ár moladh
i Síón, a Dhia.
Thug tú cuairt ar an talamh, á huisciú,
gur mhéadaigh tú a maoin.
Sceitheann abhainn Dé thar bruacha
d’fhonn arbhar a sholáthar di.
Is mar sin a ullmhaíonn tú an talamh,
ag tabhairt uisce dá claiseanna.
Déanann tú a bogadh le ceathanna;
beannaíonn tú a geamhair.
Chuir tú barr ar an mbliain le d’fhéile
agus tá do chéimeanna ar sileadh le méathras
agus féaraigh an fhásaigh faoi bhláth.
Tá na cnoic arna gcrioslú le gairdeas
agus na móinéir ag cur thar maoil le tréada
Tá na gleannta faoi bhrat arbhair;
tógann siad gártha agus canaid le háthas.

Nóta stairiúil ar Fhéasta na dTaibearnacal:
Bhí an féasta ársa Eabhrach seo ar cheann de na trí ócáid mhóra inar tháinig na daoine aníos go hIarúsailéim don
cheiliúradh. Is é an bunús atá leis ná tionól fhómhar na dtorthaí (nó “féile nús” mar a ghlaoitear air chomh maith féach Eaxodus 23 v16) nuair a théadh na daoine amach sna goirt chun dul ag campáil amuigh faoi scáthláin agus iad
ag obair i bpáirt le chéile don fhómhair. Níos déanaí, samhlaíodh an féasta seo le comóradh ar an spaisteoireacht san
fhásach (Léivític 23 v42-43) agus leis an dlí (Deotranaimí 31 v10-13, Nihimiá 8). D’éirigh sé a bheith mar an féasta ba
mhó sa bhliain mar thoradh. Chuirfeadh an ceiliúradh áirithe seo Féasta na dTaibearnacal i gcuimhne do dhaoine
mar gheall ar thógáil na scáthlán, roinnt an bhia, agus mar gheall ar an gceiliúradh ginearálta a bhaineann le haimsir
an fhómhair.

Acmhainní breise
An té a dteastóidh acmhainní breise uaidh do phaidreacha agus d’amhráin, téadh sé chuig an suíomh idirlín
www.ctbi.org.uk/creationtime (Additional Resources), ag http://seasonofcreation.com. B’fhiú chomh maith féachaint
ar an acmhainn d’Ath-Shamhlú an Fhómhair (Re-imagining harvest)

Grianghraf den fheirm ghaoithe: Chrishna
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