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Címlapunkun Max Wolfhügel alkotása: Úton Emmausz felé
Megtekinthető a kápolnánkban ez a kép, melyet Max Wolfhügel 1946-ban alkotott,
később Gwendolyn és Engelbert Fischernek ajándékozott, a gyülekezetünk pedig
kölcsönkapta tőlük.
Lukács Evangéliumának 24. fejezetében olvashatunk a két tanítványról, akik a
Feltámadás után Emmausz felé haladva beszélgettek egymással mindarról, ami történt. „Miközben egymással beszélgettek, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt
ment velük. Látásukat azonban mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék
fel őt.” Idegennek vélték, beszélgettek vele, és amikor a faluba értek, behívták a
házba, ahová betértek. „Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték Őt, de azután láthatatlanná vált számukra. Ekkor így szóltak egymáshoz: Nem égett a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?!”
A krétával készült kép finom szemcséi szövet hatását keltik, ami segít ráhangolódni a kép témájára, és sejteni azt, hogy miként szövődött az emberiség életébe a
Feltámadott lénye. A tanítványok épp egy határon lépnek át, ami olyan, mintha egy
folyó lenne. A Feltámadott lábaival érinti a Földet, és fehérlő fénnyel világítja meg
nekik az utat, egészen közelről kísérve őket, de szabadon hagyva. Eleven színekben
jelennek meg az alakok, aranyló sárga színben látható a szellemi tűzben feltámadt
Krisztus. Az egész hátteret áthatja az Ő lényéből sugárzó meleg fény, a hő és tűz
minősége, ami belső aktivitásra késztet. Ebben nyilvánul meg a szellem hatalma az
anyagi felett. Lelki-szellemi aktivitással indíthatjuk el az Énünkben rejlő feltámadási
hő áramlását, ez nyit teret az Ember-Napban élő Krisztus-Nap éltető, gyógyító erejének.
Silye Imre

József Attila:
A KOZMOSZ ÉNEKE (részlet)
Minden napok Egy-Nappá égnek össze,
Hogy minden bolygót melegen fürössze
Betelt életben lángjuk, mely lobog.

Pünkösdi kép egy XIII. századi
angol zsoltárkönyvből
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Mikor a Napra tekintek,
Fénye ragyogva szól hozzám
A szellemről, mely kegyelemmel telve
Nyilvánul meg a Világlényen keresztül.

Mikor érzőn a szívembe tekintek,
A szellem saját szaván szól
Az emberről, kit
Minden időn és az örökkévalóságon át
szeret.

Nap, te fényhordozó,
Fényed anyagformáló hatalma
Életet varázsol a Föld
Mérhetetlen gazdag mélyéből.

Feltekintve
A fényes napkorongra
A hatalmas világszívet láthatom.

Szív, te lélekhordozó,
Fényed szellemi hatalma
Életet varázsol az ember
Mérhetetlen mély bensőjéből.

Befelé tekintve
A meleg szívverésben
A lélekkel áthatott Ember-Napot
érezhetem.
Rudolf Steiner
fordította Silye Imre és Cserháti Kati
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Evelyn Francis Capel: Mennybemenetel
(Részlet a szerző1 „A keresztény évkör” c. könyvéből2)

Ez az ünnep a húsvéti ünnepkör része. A feltámadással kezdődő időszak negyvenedik napján van. Ideje a Húsvét dátumával együtt változik, de a Mennybemenetel
napja mindig csütörtökre esik. Tíz nappal utána jön Pünkösd, mellyel lezárul a
Mennybemenetel rövid időszaka. Kevés ünnep van, amely ekkora nehézséget okoz
a mai embernek, mint ez, aminek az lehet a magyarázata, hogy nem ünneplik olyan
széles körben, mint a Húsvétot vagy a Pünkösdöt. A keresztény ünnepkörben
azonban lényeges részét képezi annak az átélési folyamatnak, amely egyiktől a másikig vezet. Az evangéliumból ismert események szerint a feltámadás napjai, amikor
az apostolok a Feltámadott közvetlen jelenlétében éltek, a Mennybemenetellel zárulnak le. Ekkor azt látták, hogy eltűnik a felhőkbe a szemük elől. Egy új szakasz
kezdődik ezzel a feltámadási folyamatban: Krisztus egyesülése az Atya birodalmával.
A kereszténység élete még ma is ebből az eseményből ered, s mint a patak vize,
folytonosan a forrásából táplálkozik. Épp ezért olyan fontos, hogy korunkban ismét
megértsük jelentőségét.
A Mennybemenetel egybeesik a legteljesebb virágba borulás időszakával. Az ég
felé növő-törekvő fákat és a többi növényt már megérintette a fentről jövő meleg és
fény, és ők a virágok színében és illatában nyújtják felénk az égi áldást. Az egész
természet felfelé nyújtózkodik az égi magasságokba. Az emberlelkek érzései és vágyakozása a növényekkel és virágokkal összhangban szintén felfelé irányul, keresve
a világot elárasztó napmeleg érintését. A növények világában, az állatok között és az
emberek lelkében önkéntelenül is kialakul a Mennybemenetel hangulata. Bármenynyire földhözragadt is érdeklődésünk más évszakokban, ilyenkor természetszerűen
nyílik meg tudatunk az égi magasságok felé, és éljük meg a valóságot nem egészen a
földön, hanem elmerülve mindabban, ami a levegő szféráiban történik. A fény árad
felénk az ide-oda áramló levegőben, és mi mohón igyekszünk feltöltekezni csodás
melegével, élvezni a színek sziporkázását, magunkba szívni a levegőben úszó illatokat. Szívünkkel az ég felé fordulunk a természet kora nyári hangulatában.
Krisztus Mennybemenetele azt jelenti, hogy Ő, aki leszállt a földre, legyőzte a halált, és ismét életre kelt, most visszatér az Atya birodalmába. Ég felé tett mozdulata
otthagyta nyomait az ünnep körüli lelkiállapotunkon és a természet hangulatán. De
vajon milyen élményt jelent ma számunkra, ha felfelé nézünk? Milyennek gondoljuk
a mennyet? Szomorúan meg kell vallanunk, hogy sokak számára a felfelé tekintés a
bizonytalanba nézéssel azonos. A csillagképek csillagai töltik be éjszakai égboltot, és
a bolygók a megszabott rendben róják pályájukat közöttük. Világunk festett meny1

Evelyn Francis Capel (1911-2000) a Keresztény Közössség első angol női papja, 1939-ben szentelték fel.
A könyv (tucatnyi más könyvvel együtt) a kiadó Floris Books adományaként került a magyarországi Keresztény Közösség könyvtárába.
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nyezete ez? A távoli fénypontok óriási, önálló birodalmak, amelyek előtt a mi kis
világunk jelentéktelennek és kicsinynek tűnik? A csillagok, melyekre felnézünk, egy
lélektelen, szívtelen univerzumról, egy mechanikus gépezetről üzennek? Akiben
nincs hajlandóság elgondolkodni a különféle lények létezésén, a természetükben fellelhető, a világegyetem életét irányító láthatatlanon és szellemin, csak az efféle nézőpontot érti. A Mennybemenetel az angyalok, arkangyalok és az egész mennyei sereglet ünnepe. Jelentése teljesen homályba borul, ha őket figyelmen kívül hagyjuk.
Amikor a kereszténység világképében megjelennek, ez az ünnep elnyeri saját helyét,
és jelentőséggel telik meg.
A csillagok fénylő pontjai olyan világokról tanúskodnak, amelyek rejtve vannak
földi szemeink elől. Néha, ha az ember éjszaka sötét úton megy, a fényviszonyok
játékaként láthatja megcsillanni egy állat szemeit, miközben a test a sötétben marad
rejtve. A csillagok az éjszakában ragyogó szemek, míg a mögöttük rejlő lények elrejtőznek látásunk elől, de lelki szemeink elől nem. Kilenc hierarchikus rend lényei lakják be a világot, amiről a csillagok adnak jelzést. E lények tartják fenn és igazgatják
hatalmuknál fogva a világegyetemet, melyhez Földünk is tartozik.
Mindannyian Isten lényének tagjai, az Ő létezésének részei, az Ő gondolatainak
szemlélői, és az Ő akaratából léteznek. Evolúciós rendjüket, befolyásuk mértékét és
a világegyetemben betöltött szerepüket tekintve különböznek egymástól. Isten lénye
egységbe foglalt sokrétűség, szellemi világok sokasága az egyetemleges isteniben
egyesítve. A mi emberi megértésünk könnyen saját korlátaiba ütközik egy ilyen elgondolás előtt. Megvan azonban az eszközünk, hogy megragadjuk, mégpedig önmagunkban való tükröződésében. Isten képére teremtettünk abban az értelemben,
hogy mi is sokrétűek és mégis egységesek vagyunk. Vegyük például az emberi test
belső szerveit. Mindegyiknek megvan a saját lényisége és létezési állapota, miközben
az egymással közösségben történő működésük a mi életünket jelenti. Sokrétűségük
hozzájárul egységességünk érzetéhez.
A csillagvilág mögött, amely Isten lakhelyének látható része, a kilenc égi rend élő,
tevékeny lényei vannak. Ők az élet, a lélek és a szellem teremtményei. A földön lakó
embergyermekekre gondoskodón és gyógyító akarattal tekintenek. A világegyetem
egyáltalán nem lélektelen. A hierarchiák világon átáramló, azt átszövő szíverői töltik
ki. Az emberi szív kicsinyke és egyéni, ha a világ szívéhez, vagyis Isten szívéhez hasonlítjuk, de képes megnyílni az isteni fény és meleg felé, ahogyan a virágok kitárják
napszerű szirmaikat a Nap felé.
Mielőtt Krisztus a Földre szállt, az Atyaisten világában lakozott a kilenc hierarchia égi lényeinek körében. Amikor elhagyta a mennyet és emberi formát öltött, e
lényektől eltávozott, és ők látták, amint elindul a távoli, titokzatos földi világba. Saját
tapasztalat híján semmit sem tudtak a halálról. Messziről látták a sötét, ismeretlen
erőt, mely markában tartja a földet, és amely Isten által elhagyott, elveszett világgá
tette. Most Krisztus eltávolodott tőlük, és csak messze, a mélységekbe alátekintve
találhatták meg. Ő pedig végbevitte a Golgotán a halál és az élet cselekedetét, Isten
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Fiának tettét az elveszett világban. Az összes égi hierarchia csodálattal nézte ezt a
tettet. Megértették, hogy bár a földön, az emberek között ment végbe, jelentősége
az egész univerzumra kiterjedt. A Feltámadott azonban korábban nyilatkoztatta ki
Önmagát az emberi lényeknek, mint az égi seregeknek. Már azelőtt tanította az
apostolokat a feltámadás tényének elgondolására és átélésére, mielőtt megmutatta
volna nekik. A fejlődés folyamatában ekkor kezdődő változás a Földön indult el, és
elsőként az emberlelkek ismerhették meg – annak ellenére, hogy az ő megértésük túl
korlátolt volt ahhoz, hogy megragadja azt, amit érzékelt. Aztán egy későbbi szakaszban a Feltámadott a mennyei seregeknek is kinyilatkoztatta a feltámadást. Ez
volt a Mennybemenetel.
Az apostolok látszólag annak voltak szemtanúi, hogy a felhők befogadják, és eltűnik a szemük elől. Ami valójában akkor történt, az Krisztus lényének kiterjedése
volt az egész világegyetemre. Negyven napig a feltámadási test koncentrált alakjában
élt, mely érzékelhető és tapintható volt a tanítványok számára. A koncentrációból
azután kiterjedés lett. Az univerzum befogadta a Feltámadottat. A mennyei birodalmak látták, hogy felemelkedik a magasságokba, lényét akkorára terjeszti ki, hogy
átfogja az egész világegyetemet, mert ez az Ő valódi alakja. Túl hatalmas lett, hogy
az apostolok láthassák, mert nem voltak képesek a mennyekig látni. Látszólag eltűnt
a távolba, mert lénye túlnőtt érzékelésük korlátain. Azt hitték, elveszítik a jelenben,
mert hatalmassá nőtt, hogy beteljesüljön az Idő. Isten fiai a kilenc hierarchiában
visszafogadták közösségükbe. Újra megtalálták Őt, aki a távoli világba távozott.
Hallották Tőle a titkot, mely tapasztalatukon túl volt. Megkapták a tudást a halálról
és arról, hogyan váltódott meg az élet a halál karmaiból. A mennyei kép kibővült és
gazdagodott azzal az új kinccsel, melyet Krisztus hozott magával az Isten által oly
sokáig elhagyott Földről, abból a küzdelemből, melyet a gonosszal és halállal folytatott a világban. Isten univerzuma magában foglalta a teremtés bölcsességét, az isteni
csendből kiáradó, világteremtő Ige misztériumát. A Mennybemenetelkor pedig a
mennyei magasságok megismerték a feltámadás bölcsességét is, mely a mélységből
született. Az égiek tudomást szereztek az új misztériumról, a halálból megszülető
életről, amely a Földön, az emberek között jött világra.
A Mennybemenetelkor örömmel fogadták Isten Fiát ismét az Atya házában, a
mennyekben. A földi világ számára sem volt ez veszteség. A feltámadáskor Krisztus
egyesült ezzel a világgal és az emberiség jövőbeli fejlődésével. A jövő vezérlő szellemévé vált. Lakhelyévé, cselekvési színterévé tette a Földet, az Ember feltámadásáért folytatott erőfeszítéseinek terévé. Visszatérése a mennyekbe az elveszett földi
élet megtérése a csillagok közösségéhez. Ettől kezdve bolygónk élete megújul a felé
áramló égi erők segítségével. Az Ótestamentum egyik képe prófécia a Mennybemenetelről. Jákob azt álmodta, hogy egy létrát látott a Föld és az Ég között, melyen
Isten angyalai jártak fel-alá. Amikor a feltámadt Krisztus visszatért a világegyetembe, felállította az aranylétrát a két világ között. Itt lakik velünk a Földön, és Szellemével belenő az égben lakozó Atya isteni jelenlétébe. Ő maga a létra ősi próféciájá6
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nak beteljesülése, mivel általa került az emberiség újra közel az angyalokhoz, arkangyalokhoz és az egész mennyei sereghez.
A Mennybemenetelkor saját belső szemünkkel látjuk Őt az univerzumban betöltött helyén, egy rövid időre megpillantjuk, lénye milyen fontos az egész kozmosz
számára. Ez a látvány tudatára kell ébresszen minket annak, hogy az ember ugyanúgy az univerzum egy teremtménye, és megváltása fontos Isten összes fiának, akik a
csillagok között laknak. Ma nehéz úgy gondolnunk az emberre, mint akinek valódi
méltóságát az jelenti, hogy Isten gondolatában él. A nagy célok és magasztos törekvések iránti bátorság nem egykönnyen ragad meg minket. Könnyebb és kényelmesebb úgy gondolni emberi természetünkre, mint ami gyarló és gyenge, önmagunkra,
hogy túl jelentéktelenek vagyunk, ezért nem várható el tőlünk, hogy jelentős helyet
töltsünk be az univerzumban. Ám Krisztus mégis az ember alakját öltötte magára.
Feltámadott teste az Istenember alakját formázza, és ma, amikor elénk jön az élet
útján, egy új, átváltozott emberi lény áll előttünk. Ahogyan Ő felemelkedett az égi
világba, ugyanígy fog – az idő beteljesülésével – a Krisztus képére átváltozott Ember felemelkedni. Az angyalok, arkangyalok és a mennyei seregek várják, hogy legfiatalabb testvérük, az Ember, akinek oly sokáig tartott földi feladatának végrehajtása,
felemelkedjen közéjük. Krisztus isteni türelemmel követi végig az emberiség fejlődését, segítve az emberlelkeket a felemelkedéshez vezető úton. Az Ember valódi
eszményképére emlékeztet bennünket, melyet saját erőnkből nem tudnánk i önmagunkban megőrizni.
A mai korban is van olyan krisztusi esemény, amely visszatükrözi a Mennybemenetelkor történteket. Akkor eltűnt a tanítványok szeme elől, és az egyetemes Istenség óriási alakját öltötte magára. Ma képes annyira összevonni lényét látható formába, hogy időről időre megmutatkozik azok számára, akiknél néhány pillanatig felfokozottan működik a látóképesség. Ez leginkább olyanokkal történik meg, akik egy
ideig akkora megpróbáltatásnak vannak kitéve, hogy hétköznapi tudatállapotuk
megváltozik. Ekkor Krisztus alakot ölt a Földet körbefonó és a Földbe áramló életerők összesűrítésével. Ez a fajta erő legnyilvánvalóbban a felhőkben jelenik meg,
mivel azok egész létezését és működését ezen erők irányítják. Ezért van tehát, hogy
Krisztus megjelenésének ezt a formáját úgy fejezi ki az evangélium, hogy „eljön a
felhőkben”. Akik időről időre ilymódon személyesen találkoznak Vele, egy új emberlényt látnak maguk előtt. Isten Fiát látják, aki magára öltötte és megtartotta az
Ember-séget. Szemük elé az a látvány tárul, amit a földi Emberiségnek még ezután
kell önmagában kibontakoztatnia, ha az Ember be akarja teljesíteni a sorsot, melyre
Isten által rendeltetett. Krisztus megjelenése felszólítás az emberi lélek számára,
hogy keresse az utat, amely a mennybemenetelhez vezet, és ezáltal az égi seregek
körébe, a szellemi lények közösségébe visz.
Fordította: Boros Mária
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Vlagyimir Szolovjov: A Kelet filozófusa
A Kelet filozófusa címmel a kápolnánkban előadást tartó Andrej Zsilcov és felesége, Julija látogatásáról a tényszerű beszámoló helyett én a személyes, szubjektív benyomásaimat, érzéseimet szeretném megosztani. Talán sikerül legalább halvány képet rajzolni a szláv kultúrkörből érkező vendégeink lényéről és a rendezvényt körüllengő atmoszféráról azoknak, akik nem lehettek jelen. Voltak, akik már ismerősként
köszöntötték a nemrég 25. házassági évfordulóját ünneplő, fogadalmát a napokban
megújító házaspárt, mert Zsilcov úr előadást tartott 2015-ben a Kelet-európai Keresztény Közösségek találkozóján Grúziában. Számomra ez volt az első találkozás,
friss élmény.
Az első mély benyomást a Zsilcov úr megjelenésében rejlő határozott, átható erő
tette rám, mely nagyon erősen árad a tekintetéből és egész fizikumából. Olyan érzés
járhatott át mindannyiunkat, hogy a lélek és a szellem mélyen áthatja a fizikai testét.
Lényében van valami szlávos lágyság is, de ez mintegy csak áttetszik az erős megjelenésen és kisugárzáson, amelyek inkább egy nyugatias, cselekvő ember vonásai.
Éppen e két jelleg ötvözete az, amely annyira megragadja az embert. Érdekes volt
Zsilcov úr beszámolója a beszélgető körben arról, hogy először oroszul olvasva „a
kelet filozófusát”, az nem ragadta meg, és akkor került csak közel hozzá, amikor
később németül olvasta. Körünkben elmondta, hogy számára Szolovjov minden
szavából az árad, hogy közvetlen kapcsolatban van a szellemi forrással, tekintete
tisztábban lát a szellemvilágban, mint a földi környezetben (erősen rövidlátó volt),
azért képes így írni. Én Zsilcov úrral kapcsolatban is éreztem: mély kapcsolatban áll
azzal, amiről beszél.
Felesége, Julija a maga légies könnyedségével, számomra sokkal szlávosabb kisugárzásával, a magasba, távolba emelt tekintetével csodálatos művészi euritmiaélményben részesített minket. A pár 25 éves házastársi összetartozása a legnyilvánvalóbban abban a közös aurában mutatkozott meg, amely egybefogta lényüket az
előadás részét képező művészi betétekben. Abban, ahogyan Szolovjov verseit olvasva Zsilcov úr figyelte, érzékelte az euritmiázó Julija minden rezdülését, hozzáigazította lélegzetét is. Csodálatos burok keletkezett, melyet más euritmia számokban
Julija önmagában is megtartott, zenei kísérettel. És ez a burok kupolaszerűen fölénk
is borult. Szolovjov versei annyira megragadtak Zsilcov úr előadásában, az orosz
nyelv ringató dallamosságával, hogy úgy éreztem, meg kell próbálnom legalább az
egyiket megosztani közösségünk tagjaival. Sajnos kevés verse olvasható magyarul,
én pedig nem vagyok műfordító, de igyekeztem legjobb képességem szerint visszaadni gondolatait, rímeit magyar nyelven.
Boros Mária
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Vlagyimir Szolovjov: Emmanuel
Messze már az az éj, túl évszázadok ködén,
Mikor a gonosztól s gondoktól kimerülten
Elpihent csendesen a föld az ég ölén,
S a csöndben megszületett a velünk-az-Isten.
És sok van, mi nem lehet ma már a világban:
A királyok az égre többé már nem néznek,
S a pásztorok nem hallgatják a pusztában
Amint az angyalok Istenről beszélnek.
De az örökkévalót, mely megnyílt azon éjen,
Le nem győzheti sohasem az idő,
S az Ige újra megszületett a te lelkedben,
Az Ige - egykor a jászolban megszülető.
Igen! Velünk az Isten - nem ott, a lazúrkék égben,
Nem a számlálhatatlan világokon túli létben,
Nem a gonosz tűzben, a viharos szélben,
Sem a századok elszunnyadt emlékezetében.
Itt van, a mostban - a kusza lét véletleneiben,
A mindennapi gondok szennyes özönében;
Te tudod az örömteli titkot: a gonosz erőtelen;
És mi örökké élünk; velünk az Isten!

Visszhang Andrej Zsilcov és Júlia Zsilcova Szolovjov előadásáról
Közösségünk, és azon belül a „Béke arca” olvasókör meghívására március 6. és 11.
között látogatást tett nálunk Andrej Zsilcov, az Odesszai Keresztény Közösség papja, és felesége Júlia Zsilcova, gyógyeuritmista.
Andrej Zsilcov 2015. októberében Tbilisziben Vlagyimir Szolovjov Antikrisztus
elbeszélését felidéző előadása inspirálta a „Béke arca” olvasókör megalakulását,
melynek keretében 2016. tavaszától bő egy év alatt elolvastuk és feldolgoztuk
Szolovjov Az Antikrisztus története című elbeszélését. E szakasz lezárásaképpen
szerettünk volna találkozni Andrej Zsilcovval, hogy beszámolhassunk arról, hogy
számunkra mit jelentett a közös olvasás. Kértük, hogy tartson előadást.
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Vlagyimir Szolovjov lényéről és munkásságáról szóló előadását Zsilcov úr 2017.
március 8-án „A Kelet filozófusa” címmel tartotta meg, Júlia Zsilcova euritmia bemutatójával kísérve. Meglepően nagy érdeklődés mutatkozott az előadás iránt: valamennyi pótszékre szükség volt.
Silye Imre rövid köszöntője után Andrej Zsilcov, felvázolta röviden Szolovjov
szellemi fejlődésének főbb állomásait, mintegy megválaszolva „Béke arca” olvasó
tagjainak kérdését: honnan merítette az író korunknak az Antikrisztus elbeszélésben
olvasható prófétikus leírását.
Vlagyimir Szolovjovról (1853-1900) az irodalomtudomány azt tartja, hogy a rendszerezett orosz filozófia megteremtője, vallásfilozófus, irodalomkritikus, költő, író
és nem utolsó sorban misztikus bölcselő, és a szofiológia – Szófia teológiája megalapozója. Hatása a mai orosz és európai filozófiai és ortodox teológiai gondolkodásra ma talán jelentősebb, mint saját korában. Zsilcov úr világított rá, hogy lényének és életművének az adott sajátos színezetet, hogy egész élete során közvetlen
kapcsolatban állt a szellemi világgal: tekintete áthatolt a világ tárgyainak burkán, az
érzéken túlit látta. Ez magyarázza alkotói nagyságát, de különc megjelenését, a hétköznapi dolgokkal szembeni esetlenségét is.
Andrej Zsilcov az előadás közben három versrészletet olvasott fel orosz nyelven,
Júlia pedig az euritmia segítségével látható képekké formálta ezek tartalmát. Az volt
a benyomásom, hogy az orosz nyelv szokatlan zeneisége, a hangsúlyok adta ritmusa,
a hangok összemosódó búgása és elhalása, különleges élményt nyújtott a jelenlévők
számára.
Elsőként az 1895-ben írott gyönyörű vers, „Az eltávozottaknak” (Otsedsim)
hangzott fel, amely azt ábrázolja, ahogyan a halottak híreket hoznak a másvilágból,
és erőt adnak erőt a földi élet nehézségéinek elviseléséhez. A következő részlet
Szolovjov Három találkozás (Tri szvidanyija) című verses elbeszélésből hangzott el.
Ebben az elbeszélésben örökítette meg Szolovjov misztikus találkozásainak emlékét
a mennyei Asszonnyal, az Örök Nőivel, akit később Szófiának nevezett el. A harmadik, a legteljesebb találkozás élményét hallhattuk orosz nyelven, és láthattuk az
euritmia nyelvén: a költő lágy hangot hallott a sivatagban, elgyötörten – „aludj,
aludj!”. Elalszik, és amikor felébred, megjelenik előtte Szófia a legpompásabb teljességében: „A Mindent láttam én, és minden egy volt”.
Szolovjov lényének alapvonása, hogy azt teszi, amit gondol és érez. Hiszi, hogy az
embereknek is ezt kell tennie. Emmanuel című versében fogalmazza meg, hogy Isten velünk van: nem ott, ahol Betlehemkor volt, és nem fantáziánk építette légvárakban. Istennek általunk kell megmutatkoznia.
Az igazi Szófia az, amikor mi vagyunk Istenben. A másik állapot, amikor Isten
bennünk van, amikor mi fogadjuk Őt: ez Krisztus.
Zsilcov úr, Szolovjov „A szeretet értelméről” című jelentős filozófiai írásáról
szólva a következő gondolatra hívta fel figyelmünket: Általában azt gondoljuk, hogy
az egoizmus rossz, pedig van jó egoizmus is. Az egoizmus mutatja meg az ember10
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nek, ami különleges őbenne. Szolovjov kimutatja, hogy a „jó egoizmus” azon ponton válik rosszá, amikor azt gondolja, hogy „én jobb vagyok, mint a másik ember”.
Abban a pillanatban, amikor azt gondoljuk, hogy én vagyok a legjobb, akkor keletkezik az antikrisztusi erő. A szeretet valódi értelme, hogy az értéket keressük és találjuk meg a másik emberben.
Zsilcov úr szerint Szolovjov műveinek olvasása ma azért fontos, mert azokon keresztül megismerhető és megérthető Oroszország sajátos fejlődése a 18. század elejétől: például a máig ható „szlavofil” és „nyugatos” szembenállás, mely valójában a
nyugati értelem és akarat eszméinek orosz lélekbe beáramlását jelzi.
Szolovjov írásainak és verseinek olvasása elvezethet bennünket az orosz néplélek
megismeréséhez, a mai Oroszország megértéséhez. Zsilcov úr hiszi, hogy Szolovjov
akar és tud nekünk abban segíteni, hogy megértsük Oroszországot.
Mindannyiunknak sok sikert kíván e szép munka folytatásához!
Nekem személyesen különleges élményt jelentett, hogy a március 9-i, csütörtöki
Emberszentelő szertartáson, melyet Zsilcov úr ukrán nyelven tartott, ministránsként
orosz nyelven válaszolva képviselhettem közösségünket.
A Zsilcov házaspár szívében azzal az érzéssel utazott haza, hogy itt Budapesten
valami fontos dolog történt meg.
Vincze Zsuzsanna, Zsámbok, 2017. március 28.
Vlagyimir Szolovjov: Az eltávozottaknak
Alig hagytam oda napom zajló tengerét
Az eltávozott barátok sorra gyűltek körém,
És múltbéli zavaros évek távoli képét
Mind tisztábban, élesebben vetítik elém.
A földi nap minden fénye halovány lesz hirtelen,
A lélek édesbús bánattól részegül elragadtan,
Még láthatatlan - de már hallom és érzem
Az örökkévalóság lélegez a közelgő tavaszban.
Tudom: ti néztetek le rám ide a földre,
Ti emeltetek a lehúzó hívság fölé engem
Az örök találkozás emlékét felébresztve
Nem hagyva a hullámok közt elveszetten.
Még nem látlak titeket, de az elrendelt órán,
Mikor a hitvány élet adóját lerovom egy szálig
Bebocsáttok engem a békesség kapuján
S utat mutattok az örök fényű csillagokig.
11
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Folytatódik „A béke-arca”
2017. május 3-án folytatjuk az ismerkedést Vlagyimir Szolovjov műveivel „A béke
arca” olvasókör keretében.
Andrej Zsilcov, az odesszai Keresztény Közösség papja előadásának végén elénk
állította azt a képet, ahogyan ő látja a Szolovjov olvasóköröket apró lángokként lobogni világszerte. Elmondta, hogy nagyon nagy örömmel tölti el szívét, amikor tudomást szerez egy-egy újabb kis csoportról, melynek tagjai erőfeszítéseket tesznek
azért, hogy Szolovjov munkássága révén megismerjék és megértsék az orosz és
szláv emberek gondolkodását és lelki beállítottságát. Ilyen csoportnak ismert meg
bennünket is.
E szavak tovább lelkesítettek mindnyájunkat, és megerősítettek abban a meggyőződésünkben, hogy a közös olvasás és együttgondolkodás valódi szellemi tett.
Vlagyimir Szolovjov: Három erő című esszéjével folytatjuk munkánkat májusban.
Ez magyar nyelven megjelent a Platón életének drámája c. tanulmánykötetben,
2015-ben az Attraktor kiadó gondozásában.
Kérésre
szívesen
elküldöm
az
esszét
elektronikus
formában:
vinczezsuzsanna@yahoo.com
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2017. május 3-án, 17.30-kor a Kápolnában.
Nagy Ágnes és Vincze Zsuzsanna

Vlagyimir Szolovjov
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Találkozás a wuppertali gyülekezettel Budapesten
Kedves Barátaim!
A wuppertali gyülekezetből egy 18 fős lelkes csoporttal április 17-24-ig Budapestre
utazunk.
Április 19-én, szerdán 17.30 körüli érkezéssel a Nádor utcai kápolnánkban várunk
minden érdeklődőt, aki szeretne találkozni és beszélgetni velük 18 órától. Ők hónapok óta nagy érdeklődéssel készülnek arra, hogy megismerjék Magyarországot és a
Keresztény Közösség gyülekezetét. Másnap 20-án, csütörtökön reggel részt veszünk
a 7.30-kor kezdődő emberszentelő szertartáson, utána kötetlen beszélgetésre lesz
lehetőség a közös reggelinél és a délelőtti órákban. Április 23-án, vasárnap a konfirmáción is részt veszünk, ami a Pesthidegkúti Waldorf Iskolában lesz.
Szállásunk a Garibaldi Vendégházban lesz, néhány lépésnyire a gyülekezeti terünktől, így a reggeli étkezések is a Nádor utcai terünkben lesznek. Akinek ekkor
van kedve és ideje velünk tartani, megteheti:-)
Addig is, amíg nem találkozunk, szeretettel üdvözlök mindenkit a wuppertali gyülekezet nevében is:
Bozókiné Anna
botean68@gmail.com
Tel. 0049 20 251 422 232

Meghívó konfirmációra
Az ember életútja tizennégy éves korában kezdődik el igazán.
Addig a szülők, tanítók és más felnőttek vezetik, ekkor azonban felébred benne a vágy, hogy önmagában találja meg a saját
vezetőjét. A konfirmációban találkozhat Krisztussal, a lélek
bensőjének vezetőjével, aki az élet valamennyi útján kíséri őt,
örömön és szenvedésen keresztül.
A konfirmáció eseményét együttes figyelemmel tehetjük
igazán élővé. Ezt segíti az az előadás, amelyet szülőknek, keresztszülőknek és minden érdeklődő felnőttnek tart
Gwendolyn Fischer 2017. április 22-én, szombaton 16.3018.00 óráig a Pesthidegkúti Waldorf Iskola euritmiatermében, az emeleten.
Erre az előadásra és a vasárnapi konfirmációra szeretettel várjuk azokat is, akik
2003 Húsvétja és 2004 nyara között született gyermekük számára kérik a konfirmációt, amit 2018 Húsvét-időszakában tartunk majd. Az ebbe a korosztályba tartozó
gyermekek felkészítése egy táborral kezdődik, melyet 2017. július 26-30-ig tartunk
Nemesvámoson. Silye Imrénél lehet érdeklődni és jelentkezni.
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A Keresztény Közösség konfirmációjának szentségét idén öt fiatal fogadja:
Balogh Lukács
Galambos Ágoston Ábel
Gyuricza Áron
Kozma Boldizsár
Kövér Bálint
A szertartás 2017. április 23-án, vasárnap 10.00 órakor kezdődik a Pesthidegkúti
Waldorf Iskola euritmiatermében, az emeleten. Szeretettel várjuk Önt és családját
erre a rendkívüli eseményre, és az azt követő ünnepi ebédre, együttlétre!
A Pesthidegkúti Waldorf Iskola címe: 1028 Budapest, Kossuth Lajos u. 15.
Előzetes tudnivalók az ünnepséghez:
Érkezés 9 óra és 9:35 között. A szertartás előtt húsz perccel szeretnénk énekléssel
készülni az eseményre. A szertartás zavartalansága érdekében 9.55-kor zárjuk a lenti
bejárati ajtót. Kérjük, hogy a szertartás ideje alatt kép- és hangfelvételeket ne készítsenek! A szertartás 11.30 körül ér véget. Gyermekek részvételét ezen a szertartáson
csak 12 éves kor felett ajánljuk, ha a gyermek maga is érdeklődik iránta, és tudja,
hogy az közel másfél órán át tart, számára nagyon hosszúnak tűnhet. A konfirmáció
időtartamára külön térben gyermekfelügyeletet biztosítunk, melyre 9.40-ig lehet jelentkezni a helyszínen.
Az ünnepi ebéd 12 órakor kezdődik. Utána visszatekintünk a fiatalok felkészülési
folyamatára, és derűs életképekkel idézzük fel egyéniségük fejlődését. Az ünnepet 16
óra körül zárjuk.

Országos Evangéliumkör Találkozó
Beszélgetések az Evangélium és életünk összefüggéseiről
2017. július 22. szombat déltől július 23. vasárnap délig Nemesvámoson, a
Fehérlófia Waldorf Iskolában.
Szeretettel várjuk az őrségi, pécsi, szombathelyi, nemesvámosi, budapesti, gödöllői és debreceni evangéliumkörök résztvevőit és minden érdeklődő fiatalt, felnőttet!
Szálláslehetőség: Az iskola Pajtaszállójában ágyakon, az iskola tantermeiben (saját
matraccal és hálózsákkal), vagy az iskola udvarán felállítható saját sátorban.
Részvételi díj: 4000- forint, mely tartalmazza a szállást (ágynemű nélkül), a vacsorát, reggelit, meleg ebédet és a közös költségeket.
Az érdeklődők Silye Imrénél jelentkezhetnek e-mail cím és telefonszám megadásával.
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A Keresztény Közösség nyári tábora
2017. július 24-30-ig Nemesvámoson, a Fehérlófia Waldorf Iskolában
Szeretettel várunk a táborunkba családokat, nagyszülőket unokáikkal, egyedülálló
fiatalokat és felnőtteket, akik szívesen töltenek aktív pihenéssel egy tartalmas hetet a
Balaton-felvidék lankái között, szép természeti környezetben. Előadásokon és beszélgetéseken foglalkozunk az „Én és világ” témáján belül olyan kérdésekkel, mint:
Hogyan fedezhetjük fel Énünk sorsalakító erejét? Mi hoz igazi változást az
életünkbe? Hogyan találhatom meg a változás forrását?
Szívderítő énekek és testet-lelket frissítő mozgás, művészeti foglalkozások kísérik
tartalmi beszélgetéseinket. A gyermekek kézműves foglalkozásokon vehetnek részt,
és esténként mesét hallhatnak. Lesznek játékok kicsiknek és nagyoknak, kirándulunk
a Bakonyban, strandolunk a Balaton partján.
Ha valaki nem tud teljes időben részt venni, rövidebb időre is jöhet, legalább három napra. A részvételi díjat ebben az esetben időarányosan számítjuk. A reggeli
emberszentelő szertartásokon és a gyermekek vasárnapi szertartásán részt vehet
minden érdeklődő a tábori programtól függetlenül.
Érkezés július 24-én, hétfőn 11 óra és 12 óra között az iskolába, melynek címe
8248 Nemesvámos, Kossuth u. 24.
Szálláslehetőségek: Az iskola Pajtaszállójában ágyakon, az iskola tantermeiben
(saját matracon és hálózsákkal), vagy az iskola udvarán felállítható saját sátorban.
A részvételi díj 4000 forint/nap a közös költségekkel, iskolai szállással és étkezéssel (reggeli, meleg ebéd, vacsora, gyermekeknek tízórai és uzsonna is), a tábori
programokkal együtt. Ez nem tartalmazza a bérelhető ágynemű díját és a strandbelépőt. Máshol biztosított, egyénileg szervezett szállással 3000 forint/nap a részvételi díj. Aki csupán a délelőtti programokon vesz részt (legalább három alkalommal),
és nincs szüksége szállásra, attól napi 1000-2000 forint körüli hozzájárulást kérünk.
Korkedvezmény:
10-14 éves korig: 25%
3-10 éves korig: 50 %
0- 3 éves korig: 100%
Támogatást kérhetnek azok, akiknek a részvételi díj aránytalanul nagy
terhet jelentene, vagy lehetetlenné tenné a részvételt. Pusztán anyagi okok
miatt senki ne maradjon ki a tábor értékes, szép élményeiből!
A tábor július 30-án, vasárnap délután ér véget.
Az érdeklődők Silye Imrénél jelentkezhetnek e-mail cím és telefonszám megadásával. A nemesvámosi körülményekről szívesen tájékoztatja az érdeklődőket Bujdosó Judit a 30-244 7721 telefonszámon.
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A konfirmációra készülő gyermekek tábora
A gyermekkor lezárulásával egyéni sorsát kezdi formálni az ifjúkorba lépő ember, és
egyre inkább önállóan, saját szívéből fakadóan alakítja az emberekhez és a világhoz
fűződő viszonyát. A konfirmáció szentsége a feltámadott Krisztus által életre szóló
erőforrást és segítséget nyújt ahhoz, hogy hű tudjon maradni önmagához, fejlődő
lényének akaratához az élet örömeiben és szenvedéseiben.
A 2003 Húsvétja és 2004 szeptembere között született gyermekek számára 2018
Húsvét-időszakában lesz a konfirmáció Budapesten. Ezt egy felkészülési folyamat
előzi meg, amely nyári táborral kezdődik. Ez a tábor a családos nyári táborunk keretein belül lesz július 26. szerda délelőttől július 30. vasárnap délutánig Nemesvámoson. Ősztől 2018 Húsvétig tartó hétvégi találkozókon folytatódik a felkészülés. Az
érintett szülők Silye Imrénél jelentkezhetnek.

Pünkösdi emberszentelő szertartás magyarul Hollandiában,
németül és angolul Budapesten
A hollandiai Nemzetközi Keresztény Közösség Találkozón gyülekezetünket képviselik Pünkösd napjaiban Barabás Katalin, Cserháti Kati, dr. Jakab Tiborné Nagy
Ágnes, Huffman Szilvia, Krivácsy Zoltán, Krivácsyné dr. Péter Judit, Liszka Andrea, Méhes Adrienn, Mészáros Mária, Nagy Ágoston, Nagy Brigitta, Palumby László
és Silye Imre, valamint a fiatalok köréből Gyuricza Áron, Hervai Benke, Huffman
Abigél, Huszti Árpád, Huszti Boldizsár, Kiss Márton, Kozma Eszter, Laurán Anna,
Liszka Krisztián, Méhes Hanga, Méhes Barnabás, Nagy Lili, Palumby Lora,
Palumby Zora, Tallós Farkas, Tass Ida és Thornton Sebastian.
Az emberszentelő szertartás ‘s-Hertogenbosch kongresszusi központjában reggelenként egy időben öt nyelven hangzik el, öt olyan térben, melyek összesen kétezer
résztvevőt is képesek befogadni. Pünkösd keddjén magyarul tartjuk a szertartást egy
800 fős térben. A találkozó programja http://www.whitsunconference2017.org
honlapon olvasható több nyelven.
Ezekben a napokban Budapesten, a Nádor utcai kápolnánkban Michael
Kientzler pap kollégám biztosítja az emberszentelő szertartások folyamatosságát: Pünkösd vasárnap, június 4-én a 10 órakor németül, Pünkösd hétfőn
10 órakor angolul, Pünkösd keddjén 10 órakor német nyelven. Kientzler úr
hosszabb ideig élt és dolgozott három kontinensen, ezért vállalta, hogy Pünkösd vasárnap 11.30 órakor „A pünkösdi szellem és Európa, Észak-Amerika,
Afrika” összefüggéseiről előadást tart.
Van olyan család Budapesten vagy a közeli térségben, aki szállást tudna nyújtani
Kientzler úrnak nyolc éjszakára, június 1-9-ig? Ha van erre lehetőség, jelzést kérek.
Silye Imre
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Gyülekezetalapítás Romániában 2017. október 7-8.
A Keresztény Közösség szertartásai
25 éve élhetők át fokozódó rendszerességgel Romániában. Kezdetben
francia és német nyelven hangzott el
az emberszentelő szertartás, később
románul, az elmúlt években a kolozsvári látogatásainkon magyarul is.
Monica Culda, a Keresztény Közösség 11 éve felszentelt papja több
mint három év óta Kolozsváron élve
készíti elő a gyülekezetalapítást, kolléganője Armgard Hasselmann pedig tavaly ősz
óta Bukarestben. Külföldről érkezve Uwe Sondermann és Marie Pierrette Robert
támogatják
a
munkájukat.
Fotók
láthatók
a
közösség
életéről
http://www.comunitateacrestinilor.ro/poze honlapon.
A Keresztény Közösség vezetősége elérkezettnek látja az időt a romániai gyülekezetalapításra, amit 2017. október 7-én, szombaton és 8-án ünneplünk Bukarestben. Előző napon, pénteken városnézésen vehetnek részt az érdeklődők 14 órától,
utána pedig egy művészeti program keretében ismerkedhetnek a román történelemmel és a közösség történetével. Egy csoporttal mi is részt veszünk az alapítási
ünnepségen, hogy képviseljük gyülekezetünket. A legtöbben valószínűleg repülővel
utazunk. Mivel a jegy ára nagymértékben függ a foglalás idejétől és választott feltételeitől, ezért a jegy váltását egyénileg intézik a résztvevők. (Április eleji repülőjegy
ára Budapest-Bukarest-Budapest közvetlen járattal 35 ezer forint körül volt). A szállást csoportosan szervezzük. Közösségi támogatás lehetséges. Érdeklődni és jelentkezni lehet május 25-ig Silye Imrénél.
Akik szeretnék meglátogatni a híres észak-moldvai kolostorokat (Voronet,
Moldovita, Sucevita, Humor), melyek külső falait is festményekkel díszítették, azok
kapcsolódhatnak egy angol csoporthoz, mely az alapítási ünnepséget követően október 9-11-ig utazik a térségbe. (Repülőút Bukarest-Iasi, buszos utazások, szállás
Iasiban. Ajánlott hazautazás: repülővel Iasi-Bukarest és átszállással BukarestBudapest. A moldovai szállás foglalásában Imre közvetíteni tud a bukaresti szervezők felé.)

Gazdasági helyzetkép
A közösségünk számlakimutatása alapján 2016 utolsó negyedévében 67 család/egyén támogatta rendszeres hozzájárulással tevékenységünket, átlagosan havi
4983 forinttal. Emellett ebben az időszakban négy személytől összesen 711 428 külön adomány érkezett, amit külön köszönünk! Az új hozzájárulók által idén örven-
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detesen bővült a támogatók köre: 2017 első negyedévében 81 család/egyén támogatta rendszeresen a tevékenységünket, havi átlagban 5 329 forinttal. Ezen felüli
adományok most nem érkeztek a számlánkra, de a kápolna hozzájárulás dobozába a
korábbinál jóval több támogatás érkezett. Hálásan köszönjük minden rendszeres hozzájárulónak és alkalmi adományozónak, hogy hordozzák és támogatják a Keresztény Közösség magyarországi munkáját!
Az átlagos szintű hozzájárulással számolva 100 rendszeres hozzájárulóra van
szükségünk ahhoz, hogy hazai erőforrásból biztosítsuk az idei költségvetésünk harmadát. A hiányzó összeget a külföldi baráti körünkhöz tartozók adományai és a Keresztény Közösség központi költségvetésének támogatása biztosítja számunkra ebben az évben.
A következő hónapokban elérhetjük a 100 rendszeres hozzájáruló család/egyén szintjét, ha mindenki bekapcsolódik a támogató körbe, aki a tavaly év végi felhívásunkra válaszolva vállalt hozzájárulást. Örömmel várjuk a
biztató tendencia folytatását!

LELKÜNK ÚTJAIN – Előadások Szentendrén Silye Imrével és
Vámos Eszter dalaival
Április 25. kedd 18 óra
Én-fejlődés a feltámadási erők által
A Húsvét, Mennybemenetel és Pünkösd szellemi háttere.
A feltámadási erők hatása a lelkiismeret, szabad akarat és felelősségérzet fejlődésében.
Május 12. péntek 18 óra
Én-fejlődés fiatal- és felnőttkorban
Az ideálok formálódása fiatalkorban és további alakítása felnőttkorban
Hogyan találhatom meg hivatásomat, életfeladatomat? Mit tehetek közösségemért
és a világért?
Június 20. kedd 18 óra
Én-fejlődés párkapcsolatban, családban
Ideál és valóság közelítése életközösségben, házasságban, családban. Igények és lehetőségek összehangolása. A lelki párbeszéd jelentősége. A konfliktusok feldolgozása, és a kapcsolat megújítása hordozó erejű közös célokkal.
A résztvevőktől 1.000-3.000 forint közötti hozzájárulást kérünk, egyéni lehetőségek
szerint. Helyszín: Frangipani Stúdió Szellemi Műhely, Szentendre, Bartók B. 5. b.
A RÉSZVÉTELHEZ ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES: tel. 30-4887332 vagy www.frangipani.hu illetve Facebook/Frangipani Studió Szellemi Műhely
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Rendszeres csoportmunkák és közösségi beszélgetések
Evangéliumkör
Az Evangélium és életünk összefüggéseiről beszélgetünk. Hazánkban hét helyen
működik evangéliumkör a Keresztény Közösség szellemiségében: Ispánkon (hetente), Szombathelyen, Nemesvámoson, Budapesten, Gödöllőn, Pécsett és Debrecenben havonta. A kapcsolattartók elérhetőségeit a programismertetőnkben közöljük.
A gödöllői találkozók helyszíne Harmat utca 6. Időpontjai május 4, június 8. és
szeptember 21. 18.30 órakor. A nyári táborunk elején, július 22-23-ig Nemesvámoson tartjuk idei Országos Evangéliumkör Találkozónkat fiataloknak és felnőtteknek.
Ennek részleteiről az előző oldalakon lehet olvasni.

Sorsösszefüggések
Rudolf Steiner „A karma megnyilvánulásai” című előadássorozatából olvasunk egyegy részt, és beszélgetünk a tartalommal kapcsolatos gondolatainkról, a felmerülő
kérdésekről. Ez a rendezvényünk is teljesen nyitott, bármikor lehet csatlakozni.
Időpontok: május 10, június 21. és szeptember 6. 17.30 órakor a kápolnában.

„A béke-arca”
Május 3-án 17.30 órakor folytatjuk az ismerkedést Vlagyimir Szolovjov műveivel
olvasókörünk keretében. További időpontok: május 24, június 14. és szeptember
20. Részletek olvashatók a Folytatódik „A béke-arca” című írásban.

Biodinamikus Föld-művelés
Minden hónap első szombatján 17 órától 18.30 óráig a biodinamikus Földművelésről szóló beszélgetésen lehet részt venni a Nádor utcai kápolnánkban. Bárki
csatlakozhat. Érdeklődni lehet Lóránt Lászlónál, tel. 20-994 8361
Május 14-én, vasárnap a gyermekek szertartása után egy batyus ebédet követően Gödöllőre megyünk Zöld Edit kertjébe, ahol dolgozunk is. Ebédhez
valókat és munkára alkalmas ruhát is hozzon, aki részt vesz. Gyermekek is
jöhetnek.

Nyitott kapu
A „Nyitott kapu” beszélgetésekkel új kezdeményezéseknek nyitunk teret. Beszélgetünk különböző életkérdésekről, korunk kihívásairól. Hallhatunk egyéni beszámolókat egy közösségi utazásról vagy eseményről. Aki szeretne beszámolót tartani, vagy
érdeklődik egy téma iránt, az jelezze ezt Silye Imrének. Örömmel fogadunk minden
kezdeményezést!
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Életutak
Minden ember életrajza egyedi és mégis magában rejthet általános emberi tapasztalatokat, amelyeket nagyon értékes megosztani egymással. A közösségünkhöz tartozók mesélhetnek saját életútjukról vagy hallhatnak egy másik ember életrajzáról.

Munkatársak találkozója
A munkatársak a papokkal együttműködve hordozzák a Keresztény Közösség életét. Megbeszéljük a gyülekezetünk életével, fejlődésével kapcsolatos kérdéseket és
feladatokat. Szeretettel fogadunk ezeken a találkozókon mindenkit, a hónap első
keddjén 17 órakor, aki szeretne betekinteni a munkánkba, vagy tenni valamit a közösségünkért.

* * *

Kapcsolattartás
A papok címe:
Gwendolyn Fischer
Hüttenbrennergasse 17, Graz, A-8010
Tel.: 00 43 – 316 401 403
E-mail: gwendolynfischer@web.de

Silye Imre
1038 Budapest, Templom utca 44.
Tel.: 1- 200 2889 Mobil: 20 - 440 97 17
Email: imresilye@web.de

Szertartásokra jelentkezés, hírlevélre feliratkozás és további tájékoztatás:
info@akeresztenykozosseg.org
http://akeresztenykozosseg.org
Címünk: 1051 Budapest, Nádor u. 34. I/1.
Telefonszámunk: 1/311-4300
A megújított hét szentséget ápoljuk a Keresztény Közösségben. Szertartásaink és
rendezvényeink nyilvánosak. Akkor tudjuk folytatni a tevékenységünket, ha Ön is
hozzájárul az anyagi alap megteremtéséhez rendszeres hozzájárulásával vagy egy
adományával.
A Keresztény Közösség Egyház
MagNet Magyar Közösségi Bank 16200106-00083373
Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásához adószámunk: 18296862-1-41
Köszönjük az eddigi támogatásokat és várjuk a további munkát lehetővé tevő segítséget!
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