A „Menetelés…”
útiterve és eseményei:
2014. április 22-23. Sopron – Győr
(Emlékezés a nyugati határszél tömegsírjainál, megemlékezés a győri zsinagógában, közös ima a győri
evangélikus templomban)
2014 április 24. Abda, Gönyű, Ács,
Oroszlány-Pusztavám, Komárom
(Emlékezés Radnóti Miklós megrongált síremlékénél,
a gönyűi uszályok, az ácsi és pusztavámi vérfürdők
emlékhelyein, a komáromi erőd cigány deportáltjaira: megemlékező istentisztelet az oroszlányi katolikus
templomban)
2014 április 25. helyi megemlékezések az országban
és határainkon túl: Kiskunhalas, Baja, Debrecen,
Kassa
(A kiskunhalasi vasútállomáson történt vérfürdő, emlékezés a bajai volt zsinagógában, a debreceni és a
kassai gettó területéről elhurcoltakra.)
2014 április 26 -27. Budapest
(Egykori óbudai téglagyár, a városmajori és zuglói
nyilas vérengzések helyszínein, megemlékezés a Dohány utcai zsinagógában, csatlakozás az Élet Menetéhez.)

Hogyan lehet résztvenni a „Menetelés az Életért kezdeményezésben?
A teljes menetelésben csak regisztráció után lehet részt venni. Regisztrálni lehet:
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a Menetelés egyes (vagy több) 10 km-es útszakaszára
a teljes menetelés útvonalára.

Az egyes városok rendezvényei nyitottak.
Ezek kezdési időpontja iránt az események
közeledtével a helyi szervezők telefonszámain lehet érdeklődni, illetve honlapunkon
közöljük.
A Menetelésben való részvétel önköltséges (a
szállás, úti-és étkezési költségeket a résztvevők vállalják, a regisztráció ingyenes.) Honlapunkon a Menetelés útvonalán található szálláshelyek internetes elérhetőségeit közöljük.
Javasoljuk, hogy a teljes menetelésben részt
venni kívánók a napi 10 km-es gyalogláshoz
hideg élelemről és ivóvízről az aznapi indulás előtt gondoskodjanak, mivel arra az adott
reggelen valószínűleg nem lesz idő.

Regisztrálni lehet:
http://menetelesazeletert.hu/regisztracio
20/770-5648-as telefonszámon

Információs
füzet

A kezdetek
Németországban a náci múlttal való társadalmi szembenézés az egész világ számára példaértékű, azonban a legszemélyesebb szinten, a családok szintjén
erre a megtisztulásra mindeddig nem került sor.
A tübingeni TOS evangéliumi közösség az 1990-es
évek végén kezdett gyülekezetalapító munkába városukban. Ez azonban újra és újra falakba ütközött.
Rájöttek, hogy az ébredés akadálya a családi múltjaikban húzódó sötét titok, a nagyapák nemzedékének részvétele a náci népirtás borzalmaiban.
A közösség tagjai megtudták, hogy egyikük nagyapja
Ukrajnában hajtott végre tömegmészárlásokat, a másik Auschwitz felépítésének volt technikai felelőse, a
harmadik Debrecenből irányított több ezer magyar
zsidó asszonyt a Balti tengerig, ahol a jeges vízbe vezényelték mindegyiküket, Ezt az iszonyatot 16-an élték túl.
Ezekből a felismerésekből lelkiismereti és hitéleti
megtisztulás következett.
A terhelő múlt beismerését bűnbánat és bocsánatkérés követte. A helyi németországi utak tovább
szélesedtek, az egykori német megszállás alatt álló,
illetve német oldalon harcoló országokba: Lengyelországba, Litvániába, Ukrajnába, Lettországba.
A sötét családi múltról radikális őszinteséggel és személyes megrendültséggel valló ﬁatalok szolgálata
nyomán ezekben az országokban érezhető gyógyulás, változás, szellemi felszabadulás következett el.

A hallgatás leplének elmozdítása

Jobst Bittner, a tübingeni T.O.S német
keresztény közösség vezető lelkésze
mondja az alábbi
gondolatokat:
„Egy olyan országból jövök, ahol, bár keresztényként
kerestük Isten akaratát és népünk szellemi ébredését,
mégsem tapasztaltunk sokáig igazi áttörést. mert a
sötétség leple borult országunkra.
A sötétség leplének neve a hallgatás leple volt. A
hallgatás a zsidó néppel szemben, gyerekeinkkel, a
lelkiismeretünkkel szemben. Ez a Holokauszt tragédiájának leple. A Holokauszté, amelyben apáink részt
vettek, ők azonban hallgattak róla egész életükben.
Elnyomták magukban az emlékeket, és folytatni
akarták az életüket. Néhányan tagadták, mások szégyellték. Hallgatásuk azonban nem tudta kitörölni a
vérontás bűnét.
Az ő hallgatásuk a mi részünkké vált: az utódnemzedékek hallgatásává lett. Hallgatás a választott népről, a zsidóságról, városaink vétkeiről, amivel senki
nem akart szembesülni.
Teljes lelkészi szolgálatom során soha nem tapasztaltam olyan hatalmas szellemi erőt és tekintélyt, mint
a „Menetelés az Életért” mozgalmában. Ez a felkenetés a nyílt megvallás és a megbékélés erejében rejlik
- zsidók és nem zsidók között.
E megvallások nem vádak, hanem vallomások az
előző nemzedékek ránk hagyott vétkeiről.”

A Menetelés Az Életért
Magyarország 2014.
Mi, magyar keresztények, a jelenért és jövőért felelős magyarok, egykori német náci elkövetők leszármazottaihoz csatlakozva 2014 áprilisában Isten előtti
felelősséggel emlékezve a múltban elkövetett bűnök
miatt, megkövetéssel járjuk be az 1944-es halál-menet útvonalát, az egykori bécsi országutat.
Hisszük, hogy csak akkor tehetjük a halál útját az élet
és gyógyulás útjává, ha - a német példát követve mi is végiggondoljuk falvaink, városaink, egyházaink,
parlamentünk, felmenőink szerepét az elhurcoltak
tragédiájában.
Voltak közöttünk hősök, mint Éliás József, Sztehló
Gábor, Salkaházi Sára, Márton Áron és számos más
ragyogó ember, akik tetteikkel igazolták: megértették a Szentírás szeretet parancsát.
De elődeink közül túl sokan elhitték a gyűlöleten alapuló és uszító tanokat, melyek sokszor az egyházak
szószékeiről is elhangzottak. Ezek hatására tömegek

váltak passzív szemlélőivé, sokan tevőleges részeseivé magyar zsidó honﬁtársaink kifosztásának, emberi méltóságuktól, szeretteiktől, szabadságuktól és
végül ﬁzikai életüktől való megfosztásának.
Szeretnénk megragadni a kivételes történelmi lehetőséget, és csatlakozni egy olyan mozgalomhoz, amely
a radikális őszinteség légkörét teremti meg a múltfeldolgozás hatalmas feladatában: azt az érett emberi
magatartást állítja példának, mely nem a további hazugságokon, uszításokon, a másik vádlásán alapszik,
hanem a saját identitását képző közösség önreﬂexióján és őszinte felelősség vállalásán, amely a morális,
vagy a tényleges szentírási hiten alapuló keresztény
értékrendben gyökerezik.
Megemlékezés sorozatunk nyitott minden honﬁtársunk számára, melyre hívjuk és várjuk mindazokat,
akik – akár csak egy kis szakaszon is – csatlakozva
útjainkhoz,megemlékezéseinkhez, szeretnék megtörni a hallgatást.

