
3122                                                                       KOINÓNIA                                                            2016 április 
 
 
Csak a családé a reggeli és néha a vasárnap. A gyermekek 
pár hetes koruktól közösségben élnek, van saját bölcsődé-
jük, óvodájuk, iskolájuk, középiskolájuk. Kevesen járnak 
egy-egy csoportba, így nagyon jó a kapcsolatuk a gondo-
zókkal-tanítókkal. A kisebbek nyáron is együtt vannak, a 
középiskolások ilyenkor már részt vesznek a munkákban. 
Dolgozni lehet a faüzemben (nagyon jó minőségű gyerek-
játékot és -bútort gyártanak), a konyhán, a mosodában, a 
földeken. Illetve gondozni kell az időseket, a kisgyereke-
ket, és dolgoznak az irodában és a könyvkiadóban 
(Plough Publishing) is. Jókedvűen, mosolyogva, min-
denki dolgozik, mert úgy tartják, hogy a munka a látha-
tóvá tett szeretet. Nem küzdenek a pénzért, hiszen amire 
szükségük van, azt megkapják. Élvezik az életet tévé, szá-
mítógép, gyűjtögetés nélkül. Az egyes emberek, a csalá-
dok nem akarnak ötről hatra jutni, a közösség mégis él és 
gyarapodik. Sokat tanulhatunk tőlük. 
 

 Zöldséges kert 
 
És hogy miért nem élünk ott? Egyrészt, mert itt van a ha-
zánk, másrészt nem szeretjük, ha megmondják, mit kell 
tennünk. Az ottani életben nincs elég kihívás, nincsenek 
kérdések, túl sima minden. Pontosan tudod, hogy mit 
fogsz csinálni tíz év múlva, nincs miért töprengened, küz-
dened. És bár személy szerint szeretnek, és nagyra tarta-
nak, de mégis csak egy alkatrész vagy, egy kicserélhető 
része a nagy egésznek. 
Lehet, hogy jó lenne egy hasonló kommunát Magyaror-
szágon is megvalósítani, de talán nem olyan ez a nép. 
Azért mindennapi életünkben igyekszünk hasonlóan élni: 
adni, amink van, szolgálni, amivel tudunk. Nem jutni egy-
ről kettőre, szerénynek és szegénynek maradni. És egy 
ilyen kicsi faluban, mint ahol mi élünk, egy ilyen jelentős 
szerepben, mint a háziorvosé, talán van egy kis hatásunk 
mások viselkedésére is. Én azért még álmodom egy ott-
honról, ahol megpihenhet, akinek máshol nincs helye: 
idősek, betegek, sérült gyerekek. Egyelőre még nem tud-
nánk erre elegendő időt és energiát fordítani – Istennek 
hála, a gyerekeinknek még nagy szükségük van ránk. 
Az első törvény: a Szeretet. Tilos a pletyka: soha nem sza-
bad senkiről a háta mögött beszélni, még családon belül 

sem. E nélkül a szabály nélkül nincs hűség és nincs kö-
zösség. A közvetlen megszólítás az egyetlen járható út: ez 
az a testvéri szolgálat, amellyel tartozunk annak, akinek 
gyengesége rossz érzéseket kelt bennünk. A másiknak 
közvetlenül mondott nyílt szó elmélyíti a barátságot, és 
nem bánt meg. Csak ha ketten nem tudnak egyezségre 
jutni, akkor szükséges bevonni egy harmadikat, akiben 
mind a ketten megbíznak. Ezen az úton eljuthatnak a 
megoldáshoz, mely még jobban egyesíti őket. (Eberhard 
Arnold - Mt 18,15-16 alapján) 
„Ha a családok együtt imádkoznak, akkor megmaradnak 
az egységben és a tisztaságban, és úgy szeretik egymást, 
ahogy az Isten szereti mindegyikőjüket. A tiszta szív Isten 
szeretetét hordozza, és ahol jelen van a szeretet, ott van az 
egység, az öröm és a béke is.” (Teréz Anya a Bruder-
hofról) 
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LEVÉL GYURKA BÁCSINAK… 
 
Legutóbbi találkozásunkkor sokat beszéltünk az életkö-
zösségről. Azután meg is írtad a szerkesztőbizottsági ta-
lálkozón felvetődött gondolatokat. Az életközösségről, 
mint az Isten országának megvalósításához vezető út leg-
fontosabbnak tartott feltételéről. Persze az életközösség-
nek is van egy fontos feltétele. A vagyonközösség. Eddig 
rendben is lennénk. A léptékkel van gondom. Hat és fél 
milliárd ember és egy darab Föld. Ennyi embernek kel-
lene manapság osztoznia a Földvagyonon. Vajon hányan 
leszünk akkorra, amikor ez megvalósulhat. Mert ma azt 
gondolom, csak a kényszer veheti rá, ismertetheti fel 
szükségességét az egyenlő - képletesen szólva az egy dé-
nár per fő - elosztásnak. Addig még többen leszünk s még 
kevesebb lesz a felosztható Föld vagyon.  
Olvasom, hogy ma húszezerre becsülik annak a vagyonos 
körnek a létszámát, amely mintegy háromszáztrillió dol-
lár fölött rendelkezik. Vagy már a vagyon rendelkezik fö-
löttük? Ki tudja. Persze most ne gondoljunk valami új tü-
netre. Nem új tudat-módosulatról van szó, hiszen régi té-
mája már ez az íróknak. Amikor a legkisebb vagyon va-
gyonnal társult. Sokszor megtörtént ez a legkisebb társa-
dalmi életközösségekben, a családok alakításában is. Fél 
hold föld, fél hold földet vett feleségül. Vagy az egyke 
zsákutcát választotta az osztozás elkerülésére.  Ez-idáig a 
tulajdon gyarapítása rendre a háborúk sorát gyarapította. 
A tulajdon közössé nyilvánítása pedig az emberek - mun-
katáboroknak álcázott gyűjtőhelyeken - a megsemmisíté-
sükhöz vezetett az eddigi történelmi tapasztalatok szerint.  
Olvasok olyan hírt is, hogy még napjainkban is rábukkan-
nak minden technikai civilizációt elkerülő, elutasító in-
dián törzsekre a perui őserdőkben.    Működő élet- és va-
gyonközösségekre. Mert ott bizonyára a létük feltétele az 
élet- és vagyonközösség. Vagyis nincs is más vagyonuk, 
mint a közösség. Ilyenkor világosan látszik, hogy az igazi 


