32  2017. október

Harmadik világ

TARTALOM
Reformáció 500
Farkas József: Örök reformáció ............................................................. 2-4
Schell János: A reformáció előzményei, Luther fellépése ........................ 5
Christoph Fleischmann: Luther, a szabadság élharcosa? ...................... 6-7
Christoph Fleischmann: A vallásszabadság úttörője (Castellio) ............. 8
Thomas Seiterich: Merészség és tágas szív (K. Zell) ............................ 8-9
Otto Betz: A próféta, akire nem hallgattak (Erasmus) ......................... 9-10
Christian Modehn: Misztika és forradalom (Müntzer) ...................... 10-11
Jürgen Moltmann: Minden külső fegyverzet nélkül (Sattler) ................. 11
Peter Walpot: Katona és keresztény? ..................................................... 12
Christian Modehn: „A brémai reformátor” vértanúsága ......................... 13
Christian Modehn: Isteni terv és emberi akarat ................................. 13-14
Klaus-Peter Jörns: Kultúra előtti emberkép? (interjú) ....................... 14-15
Ulrich Duchrow: Radikalizáljuk a reformációt! (interjú) ....................... 15
Norbert Copray: Egy nehéz hős (Új könyvek Lutherről) ....................... 16

Mese
Leszkay András: Nincs „én bajom”, csak „mi bajunk” .................... 17-18

Bokorünnep, 2017
Farkas István: Egyensúlykeresők ...................................................... 19-21

Kitekintés
Cedric Prakash: Hírmorzsák Szíriából............................................... 22-23

Tanúságtétel
Nyáry Krisztián: A visszautasított lovagkereszt ................................ 23-24

Meditáció
Szvitil Ila: Andor és Andor ..................................................................... 24

Elmélkedések
Vasárnapi szentírási elmélkedések .................................................... 25-28

Környezetvédelem
Gadó György Pál: Életmódunk megváltoztatása ............................... 29-31

Moretti Gemma

A tükör
Ne számolgasd az éveket,
nem lesz sem több, sem kevesebb,
ha tükröd szemed elé tartod,
ne keresd azt a régi arcot,
– a napmosolyú, gondtalant!
Megvívtál néhány kemény harcot.
De hallgatózzál befelé,
s ha felnézel, az ég felé,
tudod-e még hinni, hogy az égbolt
– mely réges-régen tiszta kék volt –,
lesz-e még újra égi szép?
Ha tükröd magad elé tartod,
s nem néz vissza a régi kép,
ne fájjon, hogy a gondtalan,
napmosolyú arcnak ránca van,
nem is egy-kettő. Számtalan.
Ami fontos: szemed a régi fénnyel
barátkozzon a változó éggel,
s tudj mosolyogni, gondtalan.
Mert a lelkedben béke van.

( E xo d u s 3, 1 4)

A jézusi tájékozódás folyóirata
XXVIII/5. (165.) szám
Megjelenik évente hatszor
Alapította: Simonyi Gyula
Szerkesztőbizottság:
Bajnok Dániel
Deliné Szita Annamária
Demeczky Jenő
Garay András
Garay Zsófia
Gromon András főszerkesztő
(Tel.: 06-26/334-155)
Kovács László
Schanda Beáta
A címlap emblémáját Magyar Mihály,
a rovat-emblémákat és a Moha-mesék
illusztrációit
Garay Dóra készítette.
Kiadó: BOKOR
Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület
Székhely: 1012 Budapest, Attila út 113.
Felelős kiadó: Véghné Ilkó Györgyi
Szerkesztőség:
1076 Budapest, Thököly út 11. I. 6.
Internet: www.ertedvagyok.hu
E-mail: gromonandras@gmail.com
A lap az „Ingyen kaptátok,
ingyen is adjátok” (Mt 10,8) szellemében
szerzői honoráriumot nem váró írásokat közöl.
Minden írásért szerzője felelős, és az nem
feltétlenül a szerkesztőség véleményét fejezi ki.
Az „Érted vagyok”-ban közölt anyagok
(a szerző hozzájárulásával) tartalmi torzítás
nélkül szabadon közölhetők, a forrás megjelölésével. A szerkesztőség ezúton kér az újraközlés
esetén tiszteletpéldányt.
Kéziratot nem őrzünk meg,
s nem küldünk vissza.
Készült: FÉBÉ Ev. Szeretetszolgálat, Piliscsaba
Tördelő: Szitár Zsolt
Felelős vezető: Dávid István
ISSN 0865-8021 (Nyomtatott)
HU ISSN 1588-0400 (Online)
Bimonthly newspaper for communities and
families, about gospel, charity, third world,
ecology, nonviolence, family life, education and
radical renewal movement in the Hungarian
Catholic Church.
The materials published by ,,Érted vagyok”
can be republished free, without distortion of
contents. The editorial board hereby asks for
complimentary copies in case of republication.

ELŐFIZETÉS
Lehetőség szerint banki átutalással a lapot
terjesztő KISZE Bt. számlájára (számlaszám:
10918001-00000057-09540006), vagy az Unicredit Bank bármely fiókjában a fenti számlára
történő pénztári befizetéssel. Rózsaszín belföldi
postautalvánnyal is lehet, ekkor a KISZE Bt. a
címzett, és a bankszámlaszámot kell feltüntetni.
Ez esetben kérjük olvashatóan ráírni az előfizető
nevét, címét, és a közleményben azt, hogy
„Érted vagyok”-előfizetés. A terjesztéssel kapcsolatos bármilyen ügyben Gromon András
főszerkesztőtől lehet tájékoztatást kérni.

Előﬁzetési díj 2017-re (postaköltséggel):
Belföldre: 3000,- Ft
Szociális előﬁzetés:
a szerkesztőséggel történt egyeztetés szerint

Külföldre:
Itthon forintban előﬁzetve: 5000,- Ft
Nyugaton előﬁzetve:
20,- Euro
Köszönjük a szerzők, a szerkesztők és a
sokféle segítő ingyenes szolgálatát.
Köszönjük a bátorító
kritikákat, javaslatokat és biztatásokat.
Köszönjük az adományokat
és a terjesztők munkáját.

