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A hármassággal teremthető béke 

„Lehetetlen, hogy világi erők maguk hozzák önmagukat egyensúlyi helyzetbe. Csak egy 
harmadik elem, amely világi és földöntúli egyszerre, tudja megoldani ezt a feladatot. A 
többi földrész Európa megbékélésére és feltámadására vár… A kereszténységnek újra 
élővé és hatékonnyá kell válnia, s újra látható egyházat kell alkotnia, tekintet nélkül az 
országhatárokra. Olyan egyházat, amely minden, a földöntúlira szomjúhozó lelket a 
kebelébe fogad, s örömmel lesz közvetítő a régi és az új világ között.” 1 
 A mérhetetlen szenvedést okozó háborús világhelyzetben égetően aktuálisak Novalis 
gondolatai, melyeket a XVIII. század végén fogalmazott meg! A két világháborút átélt 
kereszténység és Európa nem tudott olyan élő és béketeremtő módon hatékony lenni, 
hogy ne törjön ki egy újabb háború, mely az egész világot megrendíti. Világháború ez is, 
hiszen szinte mindenhol, minden eszközzel zajlik az emberiség lelki-szellemi küzdőterén. 
Mindannyian érintettjei és felelősei vagyunk akkor is, ha nem tudjuk, nem értjük még 
hogyan, miért. A háborúvá fokozódó konfliktusok alapvető forrása a kettősségek éltetése, 
amit Rudolf Steiner „őrült téveszmének” nevezett, melynek „még a legjobb emberi 
törekvések is áldozatul estek”. A fekete-fehér, pokoli-mennyei jellegű kettősségekben csak 
a kísértő hatalmak egyoldalúsága és szélsőségek felé sodró hatása tud érvényesülni 
polarizáló módon, ami törvényszerűen növekvő konfliktusokat eredményez. A 
kettősségek közötti egyensúlyteremtő hatás a Közepet jelentő Krisztus-impulzusban, a 
hármasságban tud megnyilvánulni.2  
 A Novalis által megnevezett „földöntúli” a magasabb rendű, átfogó, szellemi, isteni, 
melyet énünkkel ismerhetünk, ragadhatunk meg. Az „egyház” nem felekezeti 
közösségként értendő, hanem az egész világban kibontakozásra váró jövőbeni 
kereszténységre vonatkozik, ahogyan Rudolf Steiner A Keresztény Közösség 
hitvallásában fogalmazta: „Közösségek, melyek tagjai érzik magukban Krisztust, egyesítve 
érezhetik magukat egy egyházban, melyhez hozzátartoznak mindazok, akik érzékelik 
Krisztus gyógyulást hozó hatalmát.” 
 A kereszténység élővé, hatékonnyá válása nem lehetséges alkalmazott önismeret és 
világismeret nélkül. Amíg nem tekintünk magunkba folyamatosan gyakorló önismerettel, 
és fel sem merül bennünk a kérdés, hogy egy adott helyzetben, tettben milyen lelki-
szellemi hatásoknak adunk teret a bensőnkben, és mi hat felőlünk, belőlünk, addig nem 
érzékelhetjük, hogy milyen kettőségeket éltetünk, és nem is tudunk tenni a békét lehetővé 
tevő hármasság megteremtéséért.  
 Kettősségek keletkezhetnek az érző-, értő- és tudati lelkünkben is, valamint ezek 
diszharmonikus egymásra hatásában. Énünk rendező és jellemformáló ereje nélkül a 
legjobb törekvéseink is egyoldalúvá válhatnak, és békétlenséget szülnek.3 
 Például ha a rendkívül értékes együttérzést és segítőkészséget valaki a lelke mélyén a 
más emberekkel, más népekkel szembeni ellenérzéssel, haraggal kíséri, akkor olyan 
kettősséget erősít, amely újabb konfliktusok és szenvedések forrása lesz. Konfliktusokat 
                                           
1
Részlet Novalis: A kereszténység, avagy Európa. Fordította: Óvári Csaba. A fordítást néhány ponton 

módosította Korcsog Balázs. 
2 Rudolf Steiner: Michael küldetése, GA 194, 1. előadás (bővebben idézünk belőle a 7. oldalon) 
3 Az érző-, értő- és tudati lelkünk és énünk sokrétű működésének, egymásra hatásának megismerésében nagy 

segítséget jelentenek Rudolf Steiner: A lelki élet metamorfózisai című előadássorozatának tartalmai (GA 59). 
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okozhat az is, ha nem vesszük figyelembe az értés, a megértés és az egyetértés fokozatait, 
és nem tisztázzuk, ki hogyan gondolja, honnan mondja azt, amit kifejez. Lehet érteni 
valamit pusztán gondolati szinten, szívből jövő érzések áthatása nélkül is. Lehet megérteni 
valamit szívmelegséggel áthatott gondolatokkal, anélkül is, hogy mindenben egyet kellene 
értenünk. Lehet egyetérteni valakivel úgy, hogy akaratunkkal is megmozdulunk, a 
törekvéseink is közelítenek, összefogássá válnak. A tudatosságunk egyik jellegzetes 
kettőssége egy már tudatosnak gondolt, annak érzett morális mérték ellentmondásos 
alkalmazása, a kettős mérce. 
 Néha úgy érezhetjük magunkat, mint egy vándor a ködtengerben, aki nem látja és nem 
találja az útját. (Kifejező képet festett erről Caspar David Friedrich: Vándor a ködtenger 
fölött címmel.) Az énünkben élő embernapunk fénye tud rávilágítani a lelki életünk 
ködtengerére. Az én-tevékenységünk szellemi hőjével együtt képesek feloszlatni a lélek 
befelhőzöttségét. Amikor egy kettősséggel találkozunk, kezdetben gyakran csak egy 
tisztázatlan érzésünk van, csupán azt érezzük, hogy valami nincs rendben, valami nem 
szabad, nem emberhez méltó. Lelkünk mélyén rá kell világítani, és fel kell ismerni, hogy az 
adott helyzetben milyen erők egyoldalúságai hatnak, mit, milyen irányban kell magunkban 
és a világban kiegyensúlyozni ahhoz, hogy a szabadság és az emberi méltóság 
helyreállhasson, megnyilvánulhasson. Ha tudatos, tiszta szeretetből fakadóan küzdünk és 
teszünk a hármasságért, ami magasabb szinten egyensúlyt teremt, akkor megerősít és kísér 
bennünket a Feltámadott, aki békével telve áll a világhoz.  

Silye Imre 

 

Caspar David Friedrich: Vándor a ködtenger fölött 
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Bastiaan Baan: Virágvasárnap 

Minden emberlény mögött egy láthatatlan, ismeretlen világ rejlik. Amit látunk és hallunk, 
csak a személy, a perszóna. Az ókori Rómában a perszóna szóval illették az álarcot, amely 
mögül a színész megszólalt a színpadon. A szó azt jelenti, hogy valamin keresztül 
hangzani, hallatszani. 

Álarcok vesznek körbe bennünket, amelyek általában rébuszokban beszélnek – 
ahogyan mi is. Gyakorta olyan valaki vagy valami szólal meg az ilyen álarcon keresztül, aki 
nem azonos önmagunkkal. Ki szólal meg rajtunk keresztül, amikor mások kárára akarjuk 
magunkat felmagasztalni, vagy amikor hatalmat akarunk gyakorolni mások fölött? És ki 
szólal meg rajtunk keresztül, amikor mások vagy egy magas ideál szolgálatának szenteljük 
magunkat? 

Akár akarjuk, akár nem, minden szavunkkal, minden tettünkkel, minden 
gondolatunkkal teremtünk vagy rombolunk – láthatóan, vagy láthatatlanul. Ne a külsőt 
nézd, hanem a szavak mögötti „morális zenére” figyelj; próbáld megragadni a szándék 
rejtett nyelvét – és megtanulod felismerni, ki beszél a perszónán keresztül. 

Virágvasárnap az emberek anélkül, hogy felfogták volna, mit kiabálnak, igazat szóltak, 
mondván: „Áldott, aki az Úr nevében jön!” (Mt 21,9) 

Ő az Úr nevében jött.  
És mi? 
Amíg mi csak a saját nevünkben, saját érdekünkben jövünk, megzavarunk valamit a 

körülöttünk lévő világban. Ez történik ma nagy léptékben a földdel. Szembesítenek 
bennünket önzésünk és kapzsiságunk pusztító következményeivel. 

Bárhol járunk-kelünk vagy állunk meg, áldást oszthatunk és áldottak lehetünk. Nem 
kell a háztetőkről kiabálni, mint a tömeg tette virágvasárnapon. Egyszerűen csak az Úr 
nevében jönni, gondolkodni, járni – akár anélkül, hogy a nevét kiejtenénk. 

És Ő áldását fogja adni – olyan áldást, amelyet egyikünk sem adhat önmagából.  

2021. március 28., virágvasárnap 

Megjelent az Észak-Amerikai Keresztény Közösség honlapján.  

Fordította: Boros Mária 

„Háborús időben mit tehetek egy jobb világért?" 

Ez a címe Paksi Zoltán, asztrozófus előadásának, melyből egy-két gondolatot szeretnék a 
figyelmetekbe ajánlani. 

A fontos időpillanatok mindig az adott helyzet minőségének megtanulására adnak 
lehetőséget. A háború kirobbanásának időpontjában egy jelentős konstelláció volt az égen, 
melynek egyik főszereplője a Mars bolygó, ami azt mutatja, hogy a jelen idő, többek 
között a Mars minőség az erő, a lendület megtanulására, gyakorlására szólít minket. De 
ezt a minőséget, ahogy minden mást is, sokféleképpen lehet működtetni. Például alacsony 
szinten az erő megjelenhet agresszióként, magas szinten emelő erőként. Az erő nagyon 
fontos princípiuma a világnak, hiszen akinek nincsenek szerencsés adottságai, nincs 
elegendő tudása, vagyona, de van ereje, az meg tudja szerezni mind a tudást, mind a 
megélhetéshez szükséges anyagi javakat. Viszont, ha valakinek nagy tudása, tehetsége, 
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vagyona van, de nincs hozzá ereje, hogy az adottságait hasznosítsa, nagyon hamar el tudja 
veszíteni azokat. 

A háború a Mars minőség egyik legalacsonyabb szintű erőteljes megnyilvánulása, ami 
az emberekben mindenekelőtt félelmet kelt. De ha hagyjuk magunkon eluralkodni a 
félelmet, akkor pontosan az agresszor szándéka szerint cselekszünk; ha viszont 
agresszióval válaszolunk, akkor épp azt a minőséget erősítjük a világban, ami ellen fel 
akartunk lépni. 

Az egyetlen méltó dolog, amit tehetünk, a Mars magas minőségének, az emelő erejének 
a gyakorlása például félelmeink felismerése és felemelése, felfényesítése által. Így a lehúzó, 
sötét erők ellenében a felemelő világosság fényének erejét erősíthetjük a világban. 
Kívánok ehhez mindannyiunknak sok erőt, bátorságot! 
 
Aki szeretné megnézni a teljes előadást, az alábbi linken elérheti: 
https://www.youtube.com/watch?v=-TXs7PrpOQk 

Gulyás Andrea 

 

Bastiaan Baan: Figyelj a pillanatnyi szünetekre… 

Az Apokalipszisben, amely egy pusztulóban lévő világot ír le, időnként vannak nyugalmi 
pillanatok. Egy hatalom, amely erősebb minden rombolásnál, lecsendesíti a pusztító 
vihart. Szemlélőként épphogy csak egy kis kilégzési időhöz jutunk, mielőtt a külvilág 
megállíthatatlan hanyatlása száguldva tovább folytatódna. Az események menetét szó 
szerint egy fentről jövő parancs állítja meg: „Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a 
fáknak, míg meg nem jelöljük homlokukon Istenünk szolgáit!” (Jel 7,3) 

Egy apokaliptikus világban, amilyen a miénk, az idő összesűrűsödik; az események a 
világ színpadán hihetetlen gyorsasággal zajlanak. És nemcsak a nagyszínpadon – 
rendszerint saját életünkben is levegő után kapkodunk. 

Ám ha kifejlesztünk egy érzékszervet, amellyel az idő minőségét érzékeljük, 
felfedezzük, hogy a rohanás és a feszültség közepette az élet rövid, lélegzetvételnyi 
szüneteket is teremt. A varázslat annyi, hogy tudatosan figyeljük meg ezeket a pillanatokat, 
kis időre lépjünk ki az idő vad forgatagából, és fújjuk ki magunkat, mielőtt az élet 
továbbszáguld. Ezekben a pillanatokban – ahogyan azt Picasso egyszer megfogalmazta – 
„biztonságban vagyunk a bizonytalanság közepette”. 

Mi vagy ki az, aki megajándékoz bennünket ilyen pillanatokkal? Valaki, aki képes volt 
az idő fátyla, a pusztuló föld függönye mögé nézni, egyszer ezekkel a szavakkal fejezte ezt 
ki: 
„Figyelj a szünetekre, azokra a rövid pillanatokra, amelyekkel a sors gyakran váratlanul 
megajándékoz. Ugyanígy jön majd el egy napon az Eljövendő.” (Friedrich Doldinger) 

2020. november 22. 

Megjelent az Észak-Amerikai Keresztény Közösség honlapján.  

Fordította: Boros Mária 

  

https://deref-web.de/mail/client/XAftr3Lakyg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-TXs7PrpOQk
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Novalis: A kereszténység, avagy Európa 

„Most fordítsuk tekintetünket korunk politikai színjátéka felé. A régi és az új világ vív 
harcot egymással, az ez idáig fennálló állami intézmények fogyatékossága és elégtelensége 
félelmetes jelenségek formájában válik nyilvánvalóvá. Ki tudja, elég volt-e a háborúból?! 
Békekötésre nem kerülhet sor a hadakozó hatalmak között, minden béke csupán illúzió…  
Lehetetlen, hogy világi erők maguk hozzák önmagukat egyensúlyi helyzetbe. Csak egy 
harmadik elem, amely világi és földöntúli egyszerre, tudja megoldani ezt a feladatot.  

A többi földrész Európa megbékélésére és feltámadására vár…  
A kereszténységnek újra élővé és hatékonnyá kell válnia, s újra látható egyházat kell 

alkotnia, tekintet nélkül az országhatárokra. Olyan egyházat, amely minden, a földöntúlira 
szomjúhozó lelket a kebelébe fogad, s örömmel lesz közvetítő a régi és az új világ között.  

Csak a vallás képes újra felébreszteni Európát, s a kereszténységet új pompával, látható 
módon beiktatni a Földön régi, béketeremtő hivatalába.  

Ez az új kereszténység egy tiszteletreméltó európai konzílium szent öléből emelkedik 
majd fel, s a vallás felélesztésének ügye egy mindent átfogó, isteni terv alapján megy majd 
végbe. Az új egyház lényege a valódi szabadság lesz, s minden szükséges reformot eme új 
egyház irányítása alatt hajtanak majd végre.  

Mikor? Mikor végre? Ne kérdezzétek! Legyetek csak türelemmel, elérkezik majd, el kell, 
hogy érkezzen az örök béke szent ideje, midőn az új Jeruzsálem lesz a világ fővárosa. 
Addig pedig legyetek csak vidámak és bátrak a kor veszedelmei közepette, társaim a 
hitben, hirdessétek szóval és tettel az isteni evangéliumot, s maradjatok mindhalálig hűek 
az igaz, végtelen hithez!” 4 

Részletek Rudolf Steiner: Michael küldetése,  
GA 194, 1. előadásából 

„Gondoljanak bele: meg kell állapítanunk, hogy aki tárgyilagosan bele akar tekinteni a 
világ struktúrájába, el kell, hogy ismerje a hármasságot. El kell ismernie, hogy szemben áll 
egymással a luciferi és az ahrimáni elem, és a kettő egyensúlyban tartása – ez az isteni 
princípium. Ezzel szegül szembe az az emberiség fejlődésébe bevonult őrült téveszme az 
Istennel és az Ördöggel, hogy fenn az isteni-szellemi, lenn pedig az ördögi hatalmak 
vannak. Olyan ez, mintha ki akarnák borítani az embert egyensúlyi helyzetéből, mintha el 
akarnák titkolni, hogy a világ megértésében a hármasság helyes felfogása az üdvös, és azt 
akarják elébe adni, hogy a világ szerkezete kettős. Még a legjobb emberi törekvések is 
áldozatul estek ennek a tévedésnek.  

…benne állunk ebben az őrült téveszmében, s ez nem más, mint az új civilizációból 
mindenütt előbúvó, hamis világszemléletből fakadó szembeállítása a mennynek és a 
pokolnak. A menny tekintendő isteninek, a pokol pedig ördöginek – pedig valójában az 
egyik oldalon az isteninek nevezett luciferivel, a másikon a pokolnak nevezett ahrimánival 
van dolga az embernek. 
                                           
4
1799-ben, 28. életévében fogalmazta Novalis ezt, melynek eredetileg az Európa címet adta. A fő 

mondanivalóra utalva az utókor nevezte el A kereszténység, avagy Európának. Fordította: Óvári Csaba, 

Attraktor Kiadó, Máriabesnyő, 2014. A fordítást néhány ponton módosította Korcsog Balázs. 
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….a Krisztus-impulzust megérteni csak úgy lehet, ha azt az Ahrimán és Lucifer közötti 
egyensúly-impulzusnak látjuk, ha helyesen állítjuk bele a Trinitásba, a hármasságba. 

…meg is lehet akadályozni, hogy az emberek rátaláljanak Krisztusra, ha a kettősséget 
teszik a hármasság helyébe. Ha valaki biztosan akarja más felé terelni az embereket, 
nehogy felküzdjék magukat Krisztus valódi fogalmához, akkor csak arra van szükség, 
hogy a kettős számot tegye a hármas szám helyébe. S ha azután az igazi értelemben 
történik utalás a Krisztus-impulzusra, akkor szembe kell állítani ezzel a kettes számmal a 
hármasságot.” 

 
Szorosan kapcsolódik ehhez az, amit Alfred Schütze írt A gonosz rejtélye (Das 

Rätsel des Bösen) című könyvében: 

„A jó megalázását jelentené, ha a gonosszal csupán annak ellenfeleként, ellentéteként 
akarnánk szembeállítani. A jó önmagában olyan tökéletes, hogy nem ismer „ellenséget”. A 
jó nem ellenkezik, hanem megvált, a jó végeredményben nem harcol, hanem gyógyít. A jó 
számára nincs alapvető különbség a gyengeség miatt meg nem váltott és a gonosz között. 
A jó mindkettőt szeretettel és megváltással fogadja magába és alakítja át.” 

 
 

 

Az új oltártest 
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KÖZÖSSÉGI ÉLETÜNK 

Új oltár a Nádor utcai kápolnában 

Az új oltártest gyülekezetünk alapításának 10 éves évfordulója napján szolgálta először az 
emberszentelő szertartás teljesítését. Stefan Kagermeier gráci asztalosmester, művész és 
Termeczky Alfréd (Frédi) faragták ki a közösségi folyamatban készült formaterv alapján. 
Íme egy rövid és személyes emlék Fréditől a közös munkájukról. 

Mit adott nekem az oltár készítése? 

Az előzetes tervezések és megbeszélések után izgatottan készültem Stefan 
Kagermeierhez Ausztriába. Nagyon szívélyes baráti fogadtatásban volt részem, és 
megérkezésem után mindjárt bemutatta a műhelyt és egy szerkezetkész oltártestet. Egy 
csodálatosan felszerelt asztalosműhelybe érkeztem. A házban, a műhelyben és körülötte 
minden a faművességről árulkodott. Másnap felrajzoltuk az irányvonalakat, és hozzá-
fogtunk az ívek kifaragásához. 

Nyolc-tíz órákat faragtunk rövid szüneteket tartva, és másnap estére eljutottunk az oltár 
mértani testének átváltozásához és az ívek teljes körvonalazódásához. Ekkor Stefan 
megkérdezte, hogy mit adott nekem eddig ez a munka. Rövid gondolkodás után ezt 
válaszoltam: Türelmet, odafordulást, hitet és alázatot. 

Az utolsó nap délelőtt a finom munkálatok közepette tudtam meg, hogy Stefan előző 
este a vacsora után még visszament a műhelybe, mert az oltár hátsó részének a sarkaival 
nem volt megelégedve. Túl élesnek, merevnek találta őket, és éjfélig egy lágy ívet faragott 
még bele. Aztán a finom munkák és igazítások után beemeltük az autóba az oltárt, és 
elindultam vele haza. 

Mire megérkeztem Budapestre, a szervezők hívtak néhány segítőt, akikkel közösen 
felcipeltük az emeletre, és lelkesen hozzáfogtak a citrusolajos felületkezeléshez. Ezután az 
oltár megkezdte önálló életét, én pedig elköszöntem, és elindultam hazafelé. 

Termeczky Alfréd 

Családos napok és fiatalok napjai, fiatalok nyári tábora 

Két évvel ezelőtt, a húsvéti körlevelünkben írtunk arról, hogy szeretnénk a gyermekeknek 
és fiataloknak nagyobb teret adni a közösségi életünkben. 

Az akkori tervekből azóta konkrét programok lettek, amelyeket a visszajelzések alapján 
aztán közösen alakítottunk tovább. Gondolok itt például arra, hogy az első évben 
néhányan jeleztétek, hogy azokon a vasárnapi napokon, amikor csak az iskoláskorú 
gyermekek szertartása volt, hiányzott a megszokott ritmusból a felnőtteknek szóló 
emberszentelő szertartás. Ezért 2021 szeptemberétől a két napot – a családok és a fiatalok 
napját - megcseréltük. Így az emberszentelő szertartás – a csütörtöki napok mellett – 
minden vasárnap megélhető. A hónap utolsó vasárnapján, a szertartás után pedig a 
fiataloknak kínálunk olyan tartalmakat, amelyek az érdeklődésüket felkelthetik.  

Az iskoláskorú gyermekek szertartására egy hónapban két alkalommal kerül sor: 
egyszer vasárnap, a felnőttek szertartása után; másodszor pedig a hónap utolsó 
szombatján, a családos nap keretében, amikor közös éneklés, az evangéliumi részlethez 
kapcsolódó történet és kézműveskedés gazdagítja a gyermekekkel töltött együttlétet. 
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Ezekből az alkalmakból szeretnék most megosztani veletek néhány kedvcsináló ízelítőt. 
A családos napok egyik oszlopos segítője Méhesné Horváth Adrienn és családja. 

Adrienn nemcsak a kézműveskedésben vállal főszerepet, hanem az ünnepi időszakokhoz 
olyan népi énekeket válogat nekünk össze, amelyeket öröm megtanulni és együtt énekelni. 
Családtagjai – Hanga, Csaba és Mandula – pedig hangszeres kísérettel, időnként 
táncházzal, párhuzamosan többféle tevékenységgel még tovább gazdagítják a családos 
napokat.  

Hogy is néz ki egy ilyen alkalom? 9.45-től 10 óráig fogadjuk az érkezőket a 
szertartástérben körben ülve és énekelve. Az újabb és újabb hangok bekapcsolódásával 
aztán egy valódi kis kórus alakul ki. Majd Imre vagy én az aktuális evangéliumi részlethez 
kapcsolódóan beszélgetünk, történetet mondunk „a gyermekek nyelvén”. Olyan ez egy 
picit, mint egy rövid vallásoktatás egy valóban vegyes korosztálynak, hiszen a szülők 
tekintetéből gyakran azt látom, hogy ez nemcsak a gyermekeknek ad szellemi táplálékot, 
hanem nekik is.  

Ezután következik az iskoláskorú gyermekek szertartása, ahol az egész szertartás, a 
felolvasott evangéliumi részlet már egy előkészített „talajra hullik”, és ez a mélyebb 
befogadó minőség érzékelhető a gyermekek tekintetében, jelenlétében. 

A szertartás után aztán újra átalakul a tér, és beindul a kézműves műhely Adrienn és 
olykor további segítők vezetésével. Többnyire gyapjúból vagy fonalból, papírból, más 
alapanyagokból készülnek a szemet és szívet gyönyörködtető csodák. A végtermékek 
szépsége mellett a munka hangulata is meghatározó. Hónapról hónapra megéljük, hogy az 
együtt töltött idő, a kultikus és az alkotói tevékenységek, az egymásra figyelés minősége, a 
közös éneklés és étkezés mind lélekemelők, és az év során felelevenítik egy kicsit a nyári 
családos táborok hangulatát.  

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mind a segítőknek (a Méhes család mellett 
Benedekné Tóth Beatrix és Nagy Brigitta mint segítők nevét szeretném még külön is 
megemlíteni), mind a résztvevőknek a tartalmas és szívmelegséggel teli együttlétekért! 

A fiatalok napjára ebben az évben olyan vendégeket hívtunk minden hónap utolsó 
vasárnapján, akik a hivatásukról meséltek, és ehhez kapcsolódó játékokat, tevékenységeket 
hoztak a 15 év feletti korosztálynak. (Korábbi találkozókon fiatalok meséltek nekünk a 
világban megélt tapasztalataikról, vagy megismertük a nevető jóga jótékony hatását, 
játszottunk, énekeltünk Méhes Csaba vezetésével.) 

Januárban Huszti Árpád mozgatott meg minket kívül-belül a Bothmer-gimnasztika által 
és a Waldorf-tanári képzéséből merítve. Februárban Bánhegyi Luca a tájépítész-hivatás 
szépségeiről beszélt, és elkészíthettük „álmaink kertjét” – egyelőre csak papíron:-) A 
márciusi alkalom még előttünk áll, amikor ezeket a sorokat írom, de izgatottan várjuk, 
hogy Zalatnay László, a Nyíregyházi Kosár Közösség egyik alapítója megmutassa nekünk, 
hogy hányféle szemüvegünk van, amin keresztül a világot szemlélhetjük.  

Május elsejére pedig azt tervezzük, hogy egy kirándulásra vagy egy biodinamikus kertbe 
megyünk. Figyeljétek majd az aktuális leveleket a pontos információval. (Április utolsó 
vasárnapján a konfirmáció lesz, így ez az alkalom tolódik át május első vasárnapjára!)   

A fiatalok nyári táborát ebben az évben július 17-22-ig tartjuk Nemesvámoson. 

A fiatalok napján igen változó a jelenlévők létszáma; olykor egy egész kis csapat jön 
össze, olykor csak egy-két fiatal, ezért keressük a jövőben ezeknek a napoknak a további 
formáját, idejét, helyét. Felmerült például az, hogy szeptembertől ritkábban és hosszabb 
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időre – 2-3 napra – utazzunk el valahová, ismerjünk meg akár másik helyszíneket, 
gyülekezeteket… Visszajelzéseket, ötleteket szeretettel várunk tőletek is. 

Kérünk benneteket, hogy adjátok tovább a családotokban, ismeretségi körötökben lévő 
15-24 év közötti fiataloknak a híreket, illetve jelezzétek felénk azoknak a fiataloknak az 
elérhetőségét, akik érdeklődnek a programjaink iránt, és akiknek közvetlenül is 
küldhetünk információkat. 

Bozókiné Anna 

 
 

 

Családos napon a kápolnában 
 
 

Önkéntesség lehetőségei közösségünkben 

Munkánkat a kultikus és a közösségi élet területein sok önkéntes felajánlás teszi lehetővé. 
A szertartások körüli feladatok zömét önkéntesek végzik, sok feladat van, amihez lehet 
kapcsolódni (pl. ajtó nyitása-zárása, házigazdai teendők ellátása, kultikus ruhák vasalása, 
ministrálás, virágok beszerzése, kultikus zene biztosításában való segédkezés).  

Aki szívesen kapcsolódna a szertartást hordozók köréhez akár alkalmilag is, 
jelentkezzen Radics Helgánál az info@akeresztenykozosseg.org e-mail-címen vagy a +36-
70-338-7079-es telefonszámon részletesebb tudnivalókért.  Ha valaki szívesen segítené 
közösségi életünket vagy a szertartásokat egy folyamat felelős hordozásával, szeretettel 
várjuk a folyamatgazdák találkozóira. 
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A csíkszeredai Makovecz-templom részlete 
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SZÍVÜGYEM 

Szeretnénk megismerni közelebbről egymást és azokat a témákat, életterületeket, amelyek 
iránt elköteleződtünk, amelyek mélyebben vagy aktuálisan foglalkoztatnak bennünket. A 
Szívügyem című rovatba várjuk írásaitokat azokról a témákról, amelyek valamiért fontosak 
számotokra. Az írásokat Radics Helga gyűjti az info@akeresztenykozosseg.org e-mail 
címen. 

Az élők és a holtak eleven kölcsönhatása 

Egy személyes megélésekkel tarkított „tudósítás” Cseh Tamás és Makovecz Imre 
találkozásáról 2022-ből 
 
A halottainkkal való munka is egy olyan életvitelszerű, a mindennapi életünkben elevenen 
hordozott belső elmélyülés (meditáció) vagy valóságos gyakorlat (szellemtudományos 
írások felolvasása halottainkra gondolva) lehet, ami itt és most is időszerű. Volt is és lesz 
is helye az életünkben az ezzel való törődésnek, hogy valósággá váljon, amit Rudolf 
Steinertől tanulhatunk: nincs két világ. Létezés van: a földi és szellemi világbeli létünk 
(születésünktől a halálunk pillanatáig és halálunktól az újabb születésig). Ez utóbbi csak az 
átélés megváltozása, és a kettő egy, mert csak együtt kerek, teljes és egész, hasonlatos 
ahhoz, amiből teremtődött. (Ezen gondolatok között felmerül lelki szemeim előtt 
Makovecz Imre narancshéja: a meghámozott narancs kettős spirálja...) Amint sok egyéb 
szellemi munka, ez is mindenki számára fontos, de elengedhetetlen azok számára, akik 
életüket az Antropo-Szófia lényével áthatottan igyekeznek élni. Az előttünk eltávozottak 
keresik a kapcsolatot velünk, és csak akkor találnak hozzánk, ha lelkünket spirituális 
gondolatok hatják át. A halottak gyakori tapasztalása, hogy bár az életben szeretettel 
átszőtt kapcsolatuk volt az itt maradottal, de ha annak lelkében nem él a hit arról, hogy a 
lélek tovább él a test halála után, akkor még a szeretet útján sem képes kapcsolatot találni 
az életében vele együtt élővel, hiszen annak lelkierői materialista gondolatokkal telítettek. 

Hogy mégis van lehetőség akár egy közösségi eseményen is egy ilyen együttélésre a 
halottainkkal, mint a kisgyermekkor elkötelezett óvója, egy mintaszerű és ezért utánzásra 
méltó kezdeményezéséről szeretnék tudósítani azoknak, akik olvassák soraimat. Hogy 
halljanak, tudjanak róla azok is, akik nem voltak velünk a Makovecz Házban tartott négy 
találkozás alkalmával. (A program földi kereteinek utána lehet nézni bármely böngésző 
segítségével… Ez az írás most nem ennek közlését célozza…) 

Egy-egy estet tölthettünk el Makovecz Imre és Cseh Tamás földi életében megélt, hittel 
teli szavaival, „párbeszédükkel”, „beszélgetésükkel”, „találkozásukkal”. Ami a földi létben 
nem adatott meg nekik, tudniillik, hogy hosszasan elbeszélgessenek az emberiség nagy 
dolgairól, az a szellemi világban már bizonyára megtörtént. Most egy inspirációban, amely 
földi ötletként is erőt meríthetett életművükből a megvalósuláshoz, és segítséget kapott a 
szellemvilágból is ahhoz, hogy mi is részesei lehessünk ennek a találkozásnak, és ők ketten 
ezen keresztül szóljanak hozzánk. Szellemmel áthatott szavaikkal, az ikonikus 
gitárkísérettel, gesztusaikkal, képekkel egy olyan eszme- és ideavilágot élhettünk át, 
amelyekkel aludni térve, azokat halottaink is képesek szemlélni. Részt vehetnek ezeknek 
az eszméknek az átélésében és érezhetik ezen eszmék látásában a szellemi táplálékot. 



A Keresztény Közösség körlevele  2022. Húsvéttól Michael/Mihály-időszakig 

 

14 
 

Az egyik bevezetőben azt is megtudhattuk, hogy mind a két életmű kimeríthetetlen 
mélysége nehéz feladatot rótt Cseh Andrásra, aki az est tartalmának szerkesztését magára 
vállalta. Szerényen és visszafogottan megosztotta velünk, nézőkkel, hogy ezt a munkát 
végül is nem ő végezte el: „mások” vezették kezét és szőtték a gondolati szálakat a 
Makovecz-írások és Cseh Tamás dalai között. És tényleg! Az estek folyamán számos, már-
már csodaszámba menő, szóegyezés szintjén való megfelelést halhattunk. Mert hol 
máshol tudunk igazán egyek lenni, találkozni, mint a szellemben, az ideában? Igaz? Igaz! 
Ott, ahol Egyek vagyunk, ahol együtt szőjük Goethe Faustjával, Makovecz Imrével és 
Cseh Tamással is, na meg még sokakkal „Isten eleven köpenyét”! 

Csodálatos volt megmerítkezni a két életmű részleteiben. Abban, ahogyan ők 
mindketten a szellemnek elköteleződve éltek, már-már áttetszően egyszerűen, manírok 
nélkül, önmagukkal azonosan, és mindezt gondolataikban, művészetükben felvállaltan, 
esszenciális sűrűségben tették. Tudtak például emberiségszinten gondolkodni. Makovecz 
szavaival élve „utálni az oroszokat” abból kifolyólag, ami 45 éven át meghatározta 
Magyarország és a benne élő emberek sorsát (aminek hatását mi is nyögjük), de tisztelni 
az orosz kultúra nagyszerűségét Tolsztojban, Dosztojevszkijben, a franciás orosz cári 
udvar életében. Elismerni, hogy Európa az orosz kultúrával együtt Európa. (Másnap 
reggel kaptuk a hírt, hogy Ukrajnában háborúra ébredtek az emberek és így velük együtt a 
világ is!) Ahogy Cseh Tamás megénekli a sok nemzetiségű, tarka, jellegzetes európai népek 
táncmulatságát, vagy az önmagában bizonytalan ember „tétova ide tegyem-oda tegyem és 
akkor te hova…” lelki tipródását, nem kevés öniróniával... 

Az estek azért is rendkívül értékesek voltak, mert azok során igazi lehetőségem adódott 
önmagamra tekinteni. Gondolkodom én egyáltalán? Mármint abban az értelemben, ami a 
hétköznapi fölé emel? Tudom, hogy hol állok és mi támaszt meg a világ sodrában? Hogy 
nem a kettősség, a globalizált polarizáció vagy mi a csuda, hanem a hármasság, ami az 
emberhez méltó élethez emel? Vannak-e szellemmel áthatott lelkierőim, amelyekért 
kiállok? Nekik volt. Ők tudták, mihez mérjék magukat. És mertek ezzel élni, mérni. Volt 
bennük kurázsi, és éltek vele a maguk eszközeivel. És segítenek. Nemcsak földi 
életművükkel, hanem szellemvilágbeli létükkel. A szellemvilágból támasztanak meg 
minket, ha olvassuk, hallgatjuk őket, mert olyankor hozzájuk kapcsolódunk, és reményeim 
szerint ők hozzánk. Így fordulhatunk hozzájuk akkor is, amikor elbizonytalanodunk, 
amikor döntenünk kell, hogy mire mondunk igent vagy nemet. Fogadjuk segítő 
szándékukat! Éltessük magunkban szellemmel áthatott tiszta gondolataikat, lelkükön 
keresztül bennünket is átható teremtő hőjüket! 

Mert ha olvassuk, hallgatjuk őket – például egy-egy ilyen est alkalmával –, éljük, ami 
szavaikból, gesztusaikból felénk árad, akkor megérintettségünk és törekvéseink 
eredményeként bennünk is tápláló szellemi és lelki élet szökkenhet szárba, kaphat 
támogatást. Ezt alvásban vagy éber, de a szellemvilágba tekintő tudatban közvetíthetjük 
feléjük és a már nem velünk élő szeretteink – antropozófusok vagy az antropozófiát 
tagadók, de életutunk során bennünket kísérő volt társaink – felé is. Méltóan ahhoz, hogy 
a szellemvilágban táplálékául szolgáljon azoknak, akiknek szükségük van rá. Ezt az általuk 
bennünk felgyúló, akár csak kicsiny fényt tudjuk magunkkal vinni, amerre csak járunk, 
hogy legyen világosság ott is, ahol a félelem, a bizonytalanság vagy a kétségbeesés 
kettészakítja az Egy-séget, és a fényt eltakarva előlünk, sötétséggel borít be. Így legyen az 
élők és holtak eleven kölcsönhatása földi létünkben megnyilvánuló valóság.  
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Akkor teljesítjük azt a feladatunkat, hogy az antropozófiai élet terjesztése a szellemi 
világokat is szolgálja. Mert halottaink szellemvilágbeli élete még nem jelenti azt, hogy 
tudnak is róla bármit. Ami tudást erről megszerezhetünk, azt csak földi életünkben 
tehetjük meg. Aki ezt földi életében elmulasztja (karmája, sorsa, restsége által), még 
mindig lehetősége van általunk „tudásra szert tenni”, ha van mihez kapcsolódniuk, amikor 
a szellemvilágból keresnek bennünket. Azokat a lelki erőket szemlélve, amelyeket 
önnevelésünk és földi-égi kísérőink segítségével magunkba felveszünk, magunkhoz képest 
jobbá alakítunk, ők is képesek átélésekhez, tudáshoz jutni. Rudolf Steiner képével élve: 
termőföld lehetünk számukra. Ha többen, összegyűlve tesszük ugyanezt, elmélyült, mély 
átéléssel való jelenlétben, akkor egyre nagyobb és gazdagabb lelki termőföld lehetünk. 

És hogy a hármasság is jelen volt ebben a törekvésben, annak az a bizonyítéka, hogy 
volt az esteknek még egy nagyon fontos szereplője: Makovecz Imre „hangja”, Hüse Csaba 
színművész, természetesen élőben. Hiszen nem mi olvastuk Makovecz Imre gondolatait, 
hanem Ő. Istenadta természetes, mély zengésű orgánuma, talentuma olyan erőteljesen 
szolgálta vállalt feladatát, simult össze azzal, hogy emlékezetembe idézve, figyelmeztetnem 
kell magam, hogy ne azonosítsam őt azzal, ami rajta keresztül szólalt meg. Egy hang, 
amely elfeledteti, hogy hol vagyok, és felemel azokhoz, akik „beszélgetnek”. Ahhoz, 
amiről beszélgetnek, mintha osztoznék a társaságukban, mintha nem is néző lennék… 
Mélyen átélt, jelenléttel áthatott, lelket emelő, hangzó szavak... Csajkovszkijtól a Kerubok 
himnuszát hallgatva volt hasonló megélésem: hogy bárcsak körbe venne a katedrálisban 
éneklő kórus és én ott állhatnék középen, beleburkolva „A Hangzásba”... Talán úgy, mint 
ahogy a születés előtti létben: a szférák zenéjének ölén lehetséges… (Ez persze egy 
teljesen személyes megélés, de talán példázza azt, hogy milyen erők nyilvánultak meg az 
esteken. És ezért aztán bátorkodom itt megosztani.) 

Hálatelten gondolok arra, hogy Makovecz Anna és Makovecz Pál nem feledték azt, 
hogy édesapjuk és Cseh Tamás szerettek volna még földi létükben találkozni és erőt nem 
kímélve lehetőséget teremtettek arra, hogy ez megvalósuljon a Makovecz Alapítvány, 
Archívum, Ház és a Cseh Tamás Archívum segítségével. Isten tartsa meg jó szokásotokat 
és emlékező tehetségeteket!!! (Remélem, hogy vannak még tartalékok...) 

Még egy személyes kívánságomat hadd osszam meg türelmes olvasóimmal: bárcsak az 
év minden napjára jutna egy ilyen, az embert emberségéhez emelő est, hogy szellemmel 
áthatott lélekkel térhessünk alvó állapotunkban az Atyavilághoz! Vagy lehessen a 
polcunkon az est tartalmát hordozó hangzóanyag, s azt ne csak a szükség óráiban 
hallgathassuk!  
(El ne felejtsem megemlíteni a technika tökéletes működtetőjét, a háttérben szolgáló és 
munkáját tökéletesen végző hangmérnököt, akinek szégyenlem, de még a nevét sem 
tudom, de neki köszönhetjük a tökéletes képet és hangzást!) Még jobb lenne látható 
formában is újra átélhetővé tenni, ami az esteken lélekemelő volt (persze tudom, hogy az 
nem olyan, mint élőben...de mit is nevezhetünk itt élőnek?), mert a Cseh Tamás 
Archívum kincseskamrájából olyan felvételeket láthattunk és élményeket élhettünk át, 
amelyek által részesei lehettünk annak, ahogyan ezek a dalok megszülettek. Ott, a 
pillanatban. Mindig a jelenben. Ezért aztán mindig újra születtek. Cseh Tamást, az embert, 
hangját, lelkét, annak erőit eszközként, önzetlen áldozatként használva… Amennyire 
közelségbe hozza a művészben az embert, annyira vezet el a rajta munkálkodó szellemhez 
az, ami látható és hallható ezeken a felvételeken… 

 



A Keresztény Közösség körlevele  2022. Húsvéttól Michael/Mihály-időszakig 

 

16 
 

Kívánom, hogy minél több ilyen nemesebbé tevő, lélekemelő esemény szülessen a 
jövőben, hogy emberhez méltóbb életet élhessünk, amelyet a szellemi világ lényei – 
legyenek emberi lelkek vagy emberfelettiek – támogatnak, ha keressük a velük való 
kapcsolatot! Van mihez nyúljunk. Vannak értékeink és megtámasztó erőink, csak tudnunk 
kell élni velük. Képességeinkhez mérten készítsünk földi tapasztalatokból gyúrt és ezáltal 
lelkiségünkből kiküzdött jó kovásszal kelesztett, szellemi táplálékot a szellemvilágba 
távozott lelkeknek! 

Solymár, 2022. Böjtelő hava 
  Szeretettel: Tóth Bea 

 
 

 

Cseh-Makovecz: Fűszál szobám 

Ó, béke! béke! Legyen béke már! 

Ha a kozmikus üzeneteket kutató, azokkal összhangba kerülni igyekvő ember felpillant a 
csillagos égre, természetesen mindig talál „fontos” bolygóállásokat, amelyek figyelmet 
érdemelnek. A bolygószférákban élet, ritmus lüktet; a folytonos bolygótalálkozásokban 
konferenciák zajlanak. Hogy ezekhez egyre inkább a szellemi érzékszervekkel tudjunk 
kapcsolódni, még a jövőben ránk váró feladat. De már jelenlegi tudásunkkal, nyitott 
odafordulásunkkal is a kapcsolat helyreállításán munkálkodhatunk. Minél többen ápoljuk 
az egységet a kozmikus világgal, azon belül a naprendszer égitesteivel, annál több szál 
szövődik újra ég és föld között. 

Úgy hiszem, hogy az ember számára fontos, ritmikusan ismétlődő földi ünnepek 
különleges alkalmat nyújtanak arra, hogy próbáljunk bepillantani ebbe a folyton mozgó, 
élő világba, és fellebbenteni a fátylat a „mint fent, úgy lent” titokzatos üzeneteiről.  
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Én most ennek csak egy nagyon kicsi szeletéről szeretném a magam gondolatait 
röviden megosztani az elmúlt két év virágvasárnapjai és az idei kapcsán – azzal, hogy a 
hatások a Golgotáig és a feltámadásig vezető nagyheti események bennünk szunnyadó, 
kozmikus emlékezetét is életre keltik. 

A világjárvány kihirdetésének évében, 2020 virágvasárnapján a Jupiter a Plútóval állt 
együtt. (Ismeretként rögtön annyit hozzáteszek, hogy a Plútó főszereplő volt a járvány 
elindításában.) A virágvasárnapról akkor írtam, visszaidézek itt néhány gondolatot. A 
Jupiter, amely a hit és a bölcsesség, a megváltás és a kegyelem minőségeinek bolygója – és 
a Főpap – akkor a sötétség és a halál birodalmának urával találkozott és szembesítette vele 
az emberiséget is. Lehetőséget adott ezzel az ember számára, hogy fizikai testéhez, az 
egészséghez-betegséghez való hozzáállását, materialista világszemléletét hite révén végre 
kezdje el radikálisan áthatni egy új tudattal, a szellem felismerésével és a vele való 
áthatottságra törekvéssel. Ez a törekvés a betegséggel szembeni egyetlen igazi gyógyító 
erő táplálását jelenti, és a Fiú erőinek segítségével a messze jövőbe vezetve végül elhozza a 
Plútó magasabb minőségét, a fizikai test megváltását, a szellemember megvalósulását. Ha 
ez a törekvés az emberben nem él, azzal az Ént a Plútóhoz tartozó aszúrák és Szórat 
legerősebb támadásainak teszi ki. E támadások ellen a jövő felé vezető, „jótékony” Jupiter 
minőségeit kell magunkban ápolni. Erre hívott fel a kezdet, a covid első évének 
virágvasárnapja. 

2021 virágvasárnapjának bolygókonferenciái közül a Nap és a Vénusz együttállását 
emelném ki, hiszen a tündöklő Nap jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük ezen a napon, a 
Nap napján. A Nap és a Vénusz együttállásai egy pentagramot rajzolnak az égre. Willi 
Sucher, az asztrozófia alapjainak kidolgozója a Nap-Vénusz együttállásokat is 
megvizsgálta Jézus és Krisztus földi élete kapcsán, és a pentagram csúcsait egy-egy bibliai 
eseménnyel kapcsolta össze. Ezek mindegyike a régi misztériumok végleges lezárulásához 
köthető, mivel a Vénusz egy adott minőségében a misztériumokkal hozható kapcsolatba. 
A tavaly virágvasárnapi együttállás annak Az ötödik evangéliumban leírt eseménynek az 
emlékeztetője, amikor Jézus az esszénusok kapujánál visszapillantva meglátja Lucifert és 
Arimánt, és megérti, hogy nem lehet többé a világtól elzárkózva, kis közösségként a fényt 
ápolni, a sötétséget pedig a kapun kívül maradó emberiségre hárítani. Ez az élmény vezeti 
őt aztán a Jordánhoz.  

Tehát a pentagramnak ez a csúcsa is – mint emlékeztető – a gonosz rejtélyének 
megfejtésére, a gonoszhoz való időszerű viszony tisztázására hívott fel. Nem lehet nem 
idehozni mellékszálként a Vénusz háromszoros együttállását a Plútóval 2021. december 
11-én és 25-én, illetve most március 3-án. A Plútó legalsó minőségében a „legnagyobb 
gonoszt”, a legsötétebb erőket, az Ént támadó aszúrákat, Szóratot, fizikai síkon pedig pl. 
az atomenergiát jelenti. A márciusi találkozásnál a háború istene, a Mars is beszállt a 
megbeszélésbe. A világban zajló eseményekben érzékeljük, hogy az emberiség kinek adott 
nagyobb teret. Háború vagy béke. Háború és béke… Ezt nem a bolygók „okozzák”. A 
háború az emberiség választása, mulasztása, a fel nem ébredés előidézte figyelmeztetés. 
Mire a harmadik együttállás bekövetkezett, már végképp eldőlt: egyre több ország 
fegyverekkel és zsoldoshadseregekkel lesz „békeharcos”. 

Elérkeztünk a harmadik, idei virágvasárnaphoz, amikor ismét a Jupiter szférája, az éteri 
világ ősképeinek birodalma és egy ún. külső, a bolygóvilág hagyományos határán túli 
égitest, a Neptunusz az, amihez kapcsolódhatunk – tágabban a március 20-án kezdődő 
passió-időszaktól egészen május elejéig.  
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Aki csak egy kicsit is járatos a bolygók jelentésében, pozitív várakozással tekint e két 
bolygó együttállása felé, mely a nagyhéten hat a legerőteljesebben. Eddig nem ejtettem 
szót a jelek és csillagképek szerepéről, de itt most megkerülhetetlen. Az együttállás a 
Halak jelében és csillagképében jön létre! Ez az asztrológiában azt jelenti, hogy „otthon”, 
saját jelükben vannak, legerősebben hozzák a minőségeiket. Ez így utoljára 1856 
márciusában fordult elő. A Halak a 12-es zodiákusi kör lezáró jele, összegző, a múltat 
letisztító jegy, a vízelem, az éteriség képviselője. Magas minőségében a szellemi felé 
fordulást, a világ iránti odaadást, áldozatkészséget és együttérzést jelent. 

A Neptunusz az asztrozófiában a megtisztított, átszellemiesített 
étertest minőségét, az életszellemet képviseli. Az asztrológiában ő a 
békét, szeretetet, harmóniát hozó Vénusz magasabb szintje. Ezért 
merítettem a címhez ihletet Babits Mihály Húsvét előtt című 
verséből.  

E bolygóhoz tartozik a vallásos érzület, az ima és a meditáció, 
valamint a feltétel nélküli szeretet is. Szimbóluma, a háromágú 
szigony közismert. Bennem azonban ez a szimbólum mint egy  
Grál-kehely jelenik meg. Ebbe a kehelybe illeszkedik bele a 
Golgota keresztje középen, hogy találkoztassa az eget és a földet; 
hogy  
a Grál-kehelybe csorgó éteriséget belevigye a földbe. A bolygó találkozása a Főpap-Fiú 
Jupiterrel a legszebb lehetőségeket hordozza. Aki az elkövetkező időszakban képes lesz 
ezekhez a legmagasabb minőségekhez a legmagasabb, legtisztább szándékkal és 
igyekezettel imában, meditatív és imaginatív módon kapcsolódni, akár az éteri Krisztus 
megpillantásáig is eljuthat. Krisztus a béke és a szeretet. Bízhatunk benne, hogy 
törekvésünk Őfelé tisztítja az elmúlt két évben körülöttünk és bennünk ugyancsak 
elsötétült teret. Töltsük meg ezt a kelyhet Krisztus éteri vérével! Ha viszont e szférák 
árnyékhierarchiájához tudunk csak kapcsolódni, akkor tovább fokozódik a bizonytalanság 
és a káosz. Mert ezt is hozhatja ez az állás… Kinek engedek teret magamban? Persze 
végső soron a jó legyőzhetetlen: a magnak is a halálon és káoszállapoton kell 
keresztülmennie ahhoz, hogy a szellem rendező ereje formát adjon neki, és később új 
növényként kicsírázhasson. 

Tudjuk, hogy a Halak-korban élünk, amikor egy egészen új kereszténységnek kell 
szárba szökkennie, mely egy másik korban hozza majd el a gonosz végső megváltásának 
lehetőségét. A kint és bent zajló események is mutatják, hogy emberiségszinten még 
hosszú az út addig. De ezt az utat egyénileg és közösen is járjuk, és az éteri Krisztust most 
meghívhatjuk, hogy a jövő fénymagjait elültessük a sötétségbe. Mert a bolygók semmit 
nem kényszerítenek ránk, az ember szabadságában áll, hogyan és melyik minőségükhöz 
kapcsolódik. Ha bent háború dúl, a háború erőit erősítjük. Ha Krisztus békéjét 
meditáljuk, fényt teremtünk vele. De ezt földi tettekre is kell váltanunk! A mi minden 
tettünk, érzésünk és gondolatunk lehet a megváltáshoz vezető vagy épp a sötétséget 
fokozó tett, érzés és gondolat. 

2022. március 8.                        

 Boros Mária 
  

Neptunusz-szimbólum 
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Babits Mihály: Húsvét előtt (részlet) 
  

Én nem a győztest énekelem, 
nem a nép-gépet, a vak hőst, 
kinek minden lépése halál, 
tekintetétől ájul a szó, 
kéznyomása szolgaság, 
hanem azt, aki lesz, akárki, 
ki először mondja ki azt a szót, 
ki először el meri mondani, 
kiáltani, bátor, bátor, 
azt a varázsszót, százezerek 
várta lélekzetadó szent 
embermegváltó, visszaadó, 
nemzetmegmentő, kapunyitó, 
szabadító drága szót, 
hogy elég! hogy elég! elég volt! 
hogy béke! béke! 
béke! béke már! 
Legyen vége már! 
Aki alszik, aludjon, 
aki él az éljen, 
a szegény hős pihenjen, 
szegény nép reméljen. 

 
 

Szóljanak a harangok, 
szóljon allelujja! 
mire jön új március, 
viruljunk ki újra! 
egyik rész a munkára, 
másik temetésre 
adjon Isten bort, búzát, 
bort a feledésre! 
Ó, béke! béke! 
legyen béke már! 
Legyen vége már! 
Aki halott, megbocsát, 
ragyog az ég sátra, 
Testvérek, ha túl leszünk, 
sohse nézünk hátra! 
Ki a bűnös, ne kérdjük, 
ültessünk virágot, 
szeressük és megértsük 
az egész világot: 
egyik rész a munkára, 
másik temetésre: 
adjon Isten bort, búzát, 
bort a feledésre!  
 

Örömklub - Egyéni kezdeményezés  
Mottó: „Az ember csak ott egészen ember, ahol játszik.”  (Friedrich Schiller) 
 

Erős a késztetés bennem arra hívni a közösséget, hogy örüljünk együtt hétköznapi 
módon, egyszerűen. Találjuk meg ennek a módját, azt a tevékenységet, ami erőt ad a 
mindennapokban.  Szeretném, ha abban erősítenénk egymást, hogy figyelmünket a 
jelen helyzetben is a szépre, jóra, békés dolgokra irányítsuk, s ezt „gyakoroljuk”, hogy 
minél jobban megálljuk a helyünket, ki-ki a maga területén. Ismerőseinket is 
hívhatnánk.  A programlehetőségek között szerepel a játék, városi séta (kedves 
helyszíneken), élménybeszámoló utazásról, filmről, zenéről stb., Kallias gyakorlatok 
dr. Jakab Tiborné Nagy Ágnes vezetésével. Ezek Werner Kuhfuss óvodapedagógus 
játékos mozgásos gyakorlatai, melyek segítenek embermivoltunk megtalálásában. 
Találkozás havi egy alkalommal a Keresztény Közösség Nádor utcai kápolnájában. 
Időtartam: kb. 2-3 óra. 
 A tervezett első alkalom 2022 áprilisában lesz, melyről e-mailben küldünk értesítést. 
Visszajelzés időpontja: lehetőség szerint 2022. március vége, illetve folyamatos. 
Érdeklődni lehet: szelenyiandrea9@gmail.com címen vagy a 06-30-858-4178 számon. 

Szelényi Andrea Éva 
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KÖNYVISMERTETŐK 

Vlagyimir Szolovjov: Az élet szellemi alapjai 

„A vallás feladata, hogy életünket megújítsa és 
megszentelje, hogy összekösse az isteni élettel. Ez 
elsősorban az Istenség feladata, de nélkülünk ez nem 
végezhető el: életünk nem újulhat meg tulajdon 
közreműködésünk nélkül. A vallás istenemberi kérdés, 
és önmagunk számára is az.” (Vlagyimir Szolovjov) 

Múlt év augusztusában megjelent magyar 
fordításban Vlagyimir Szolovjov (1853-1900) Az élet 
szellemi alapjai című – ahogyan ő maga nevezte – „kis 
okulásul szolgáló vallási-erkölcsi tartalmú 
könyvecske” első része az Agapeaneum Kiadó 
gondozásában. A könyv ismét megvásárolható a 
Keresztény Közösségben is. 
A könyvet szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe 
Dukkon Ágnesnek a kötethez írott gondolatával:  

„Szolovjov szellemi útjának minden állomásán 
megfigyelhető a közösségre építő szemlélet és szellemi 

magatartás. Ez egyúttal annak is bizonyítéka, hogy a nyugati filozófia és 
tudományosság köreiben való jártassága nem homályosította el benne a Keleti Egyház 
hagyományait, az erkölcsi kérdések iránti érzékenységet. Meggyőződése, hogy az 
irgalmasság, a jótékonyság, az önfeláldozás gyakorlása a felebarátainkkal való 
együttélésben lehetséges, de csak akkor, ha mindezek forrása és mozgatója az Isten és 
az ember/felebarát iránti szeretet, ahogy Jézus Krisztus a két nagy parancsolatban 
tanítja. Előbb a nemzet, majd a Krisztusban testvériesült emberiség egysége lebeg 
szemei előtt, s szenvedélyes-aszketikus élete során a földi realitások, a lefele húzó 
erők, az entrópia és a gravitáció erkölcsi szinten is érvényesülő hatalma ellenében 
mégis hiszi, várja a nagy Misztériumot, Krisztus második eljövetelét s vele az Örök 
Életet. A földi vándorút buktatói között pedig egyetlen tökéletes iránymutatót, 
Krisztus szellemi képének felidézését jelöli meg, mely eligazítja az embert a 
lelkiismeret viaskodásaiban, a jó döntések és választások meghozatalában.”  

Én pedig – fordítóként – azt szeretném kiemelni, hogy az író a második kiadásnál a 
könyv címét megváltoztatta, és a ’vallásos’ szó helyére a ’szellemi’ szót állította. 
Szolovjov jelentősen kitágította művének értelmezhetőségét nemcsak kora, de még 
inkább a mi korunk számára, és megteremtette annak lehetőségét, hogy a modern – 
21. századi ember – az egyház keretein kívül is szabadon gondolkodhasson az életről, 
a világról s benne a maga helyéről. Talán nem túlzás, ha úgy fogalmazunk, hogy a 
’szellemi’ szó kiemeli a művet és az olvasó gondolkodását a szűken vett egyházi-
vallásos értelmezési tartományból úgy, hogy az elfogulatlan olvasó könnyen beláthatja, 
hogy az élet alapja és forrása valamilyen módon mégiscsak egy másik létformában 
keresendő.                                                                                       

Vincze Zsuzsanna 
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Martin Luther King: Erő a szeretethez 

Ha van Martin Luther King könyvei között olyan, 
amelyről az emberek következetesen azt mondják 
nekem, hogy megváltoztatta az életüket, akkor ez az 
Erő a szeretethez. Azt hiszem, azért, mert ez a könyv 
írja le legjobban Martin Luther King erőszakmentes 
filozófiáját; a hitet egy szerető isteni jelenlétben, ami 
minden életet összeköt. 

Coretta Scott King (Martin Luther King özvegye)  

 
„A bizonytalanság e viharos napjaiban, a háborúk, 
valamint gazdasági és faji igazságtalanságok révén 
megnyilatkozó gonosz az emberiség puszta túlélését 
fenyegeti. A válság rendkívül súlyos. Ebbe a kötetbe 
olyan beszédeket gyűjtöttem össze, amelyek ezt a 
krízist és hátteret mutatják be. Azért éppen ezeket 
választottam ki, mert valamilyen módon mindegyik a 
válságból eredő személyes és közösségi problémákat 
érinti.” 

Martin Luther King 

 
Évtizedek múltán sem veszítettek érvényességükből ezek a szavak. Sőt, korunkban 
talán időszerűbbek, mint valaha. A könyvben összegyűjtött beszédek pedig ma is, mint 
keletkezésük idején, segítenek, hogy kijussunk az ideológiák labirintusából, kiemeljük 
fejünket a politikai érdekek és szempontok állandó viszonylagosságából, és felismerjük 
az ész józanságát és a szív emberségét egyesítő örök érvényű igazságokat. Ezekhez 
nyugodt bizonyossággal igazíthatjuk meggyőződésünket a kibogozhatatlannak tűnő 
társadalmi és politikai kérdésekben, hiszen már bizonyították, hogy korábban 
elképzelhetetlennek hitt változásokat képesek elindítani az ember belső világában, és 
társadalmi szinten egyaránt.  

„Ügyeljetek arra, hogy eszközeitek ugyanolyan tiszták legyenek, mint a cél, 
amit el kívántok érni.” 

Martin Luther King 

Casparus Kiadó, 2015,  
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KÖZELGŐ ESEMÉNYEK 

Meghívó közgyűlésre és gyülekezeti napra 

 

Kedves egyesületi Tagok, kedves Barátaink!  
 
Szeretettel hívunk Benneteket Benneteket a Keresztény Közösséget jogilag 
hordozó vallási egyesület éves közgyűlésére és gyülekezeti napunkra  

2022. május 8. 11:30 órára, 

a Keresztény Közösség Egyház székhelyére (1051 Budapest, Nádor u. 34.) 
 

Üdvözlettel a vezetőség tagjai:  

Bándy Barbara, Bozókiné Tengely Anna, Krivácsy Ádám, Silye Imre 

 

 

Konfirmáció 

2022. április 24-én, vasárnap a gyülekezetünk Nádor utcai kápolnájában nyolc fiatal 
fogadja a konfirmáció szentségét: 
 

Bubik Tamás, Cséfalvy Tibor, Cséfalvy Zsófia, 
Cs. Tóth Ágoston, Gaál Noémi Odett, Hegedűs Borbála Mária, 

Kramer-Boga Ábel, Szappanos Panna Veronika. 
 

A kápolna befogadóképessége miatt csak a szűk család, a ministránsok és segítők 
vehetnek részt a szertartáson. Kérjük megértéseteket és támogató figyelmeteket a 
távolból is, hogy ez a fontos esemény méltó módon teljesülhessen. 
 

Konfirmációra készülők nyári tábora 

Kedves Szülők és Keresztszülők! 
 
A konfirmációra való felkészülés fontos, első eseményére, a nyári táborra várjuk a 
2008 húsvétja és 2009 júniusa között született gyermekeket. A Nemesvámoson, 2022. 
július 18-22-ig megrendezett táborban létrejövő csoport felkészítését 2022 őszén 
folytatjuk. Az ő konfirmációjuk 2023 húsvétidőszakában, április 16-án lesz. 

További tájékoztatásért forduljatok Bozókiné Annához; a +36 20-463-4163 számon 
vagy bozoki.anna@akeresztenykozosseg.org e-mail címen. 

 
A jelentkezési határidő: 2022. június 30. 

mailto:bozoki.anna@akeresztenykozosseg.org
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Meghívó a fiatalok nyári táborába  

Szeretettel hívjuk a 15-24 év közötti fiatalokat a fiatalok nyári táborába, melyet 2022. 
július 17-22-éig tartunk Nemesvámoson. A tavalyi táborról élménybeszámolót 
olvashattok a 2021. karácsonyi körlevelünkben, további részletek pedig a Közösségi 
életünk rovatban a 10. oldalon. 
 

Meghívó közösségünk családos nyári táborába  

Az idei nyári táborunkat 2022. július 24-től augusztus 1-ig tartjuk Nemesvámoson, a 
Balaton közelében. A tábor vasárnap este kezdődik és hétfőn reggel zárul. A helyszínt 
ismét a Fehérlófia Waldorf Iskola biztosítja, szállásunk a Pajtaszálló és az iskola 
tantermei lesznek, sátorozni az iskola kertjében lehet majd.  

A családos tábor vidám együttlét, ahol tartalmas beszélgetések, feltöltő euritmia, 
kézművesség, sok játék és kirándulás is lesz. Minden reggel emberszentelő 
szertartáson, este kultikus záráson, vasárnap az iskolás gyerekek szertartásán lehet 
részt venni. Alkalom nyílik a ministrálás tanulására is. A tavalyi tábornak a sorsalakítás 
volt a fő témája, az idei téma formálásán még dolgozunk. Kisgyermekeseket, nagyokat, 
egyedülállókat és családosokat egyaránt várunk. A jelentkezéseket 2022. július 1-ig 
kérjük. A részletek hamarosan a honlapunkon is olvashatók lesznek.  

A részvételhez szükség esetén támogatás kérhető. Aki szeretne további tájékoztatást 
kapni a programról és a jelentkezés feltételeiről, keresse Radics Helgát az 
info@akeresztenykozosseg.org e-mail címen vagy a +36 70-338-7079 telefonon.  
Szeretettel várunk Benneteket! 
 

Logos konferencia - 100 éves a Keresztény Közösség! 

Idén ünnepeljük a Keresztény Közösség 100 éves alapítását és működését. A jelentős 
évfordulónak a gyülekezeti ünnepek mellett egy nagy nemzetközi konferenciát is 
szentelünk Dortmundban, 2022. október 7-11-ig. A visszatekintés és ünneplés mellett 
fontos téma lesz, hogy milyen küldetéstudattal és inspirációval lépünk a Keresztény 
Közösség második évszázadába, hogyan tudjuk a Krisztus-impulzust erősíteni a 
világban. 

A konferencia honlapjának címe: https://cg-2022.org/wp/ 

Az általános program: minden reggel átélhető az emberszentelő szertartás (egyidejűleg 
nyolc teremben, nyolc oltár előtt, több nyelven), este a kultikus zárás hasonlóképpen. 
Napközben előadások, műhelymunkák, kiállítások és beszélgetések lesznek, esténként 
kulturális program. Az előreláthatóan 2000 nemzetközi résztvevő között 500 fiatal 
részvételére számítanak, akik számára külön programokkal készülnek. 

Nagyon különleges élménnyel, felemelő szellemi tartalmakkal gazdagodhat, aki részt 
vesz. Érdeklődni és jelentkezni Huffman Szilviánál lehet: malyvacsiga@gmail.com  

Az utazás részleteinek szervezését a jelentkezőkkel folytatjuk majd.  
  

https://cg-2022.org/wp/
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HONLAPUNK ÉS LEVELEZÉSI LEHETŐSÉGEINK 

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a honlapunk oldalait és frissülő bejegyzéseit: 
https://akeresztenykozosseg.org.  Igyekeztünk a tartalmát úgy kialakítani, hogy ránk 
találhassanak új érdeklődők, valamint a közösségünkhöz tartozók is mélyebben 
megismerhessenek bennünket, tartalmas írásokat, aktuális híreket olvashassanak, 
ezáltal is érzékelhessék közösségünk sokrétű életét. 

Az Ebben tudunk segíteni oldalakon példaként kiemeltünk olyan életterületeket, 
amelyekkel kapcsolatban segítséget lehet kérni tőlünk.  

A Közösségi életünk oldalain mindig frissen letölthető az aktuális programismertető 
és a körlevél. Ugyanitt az Eseménynaptárban naprakészen megtaláljátok a szertartások 
és programok időpontját, részletesen olvashattok a rendszeres csoportmunkákról, 
táborokról, ifjúsági találkozókról. A közösségünk 10 éves magyarországi és 100 éves 
nemzetközi évfordulójával kapcsolatos hírek is itt találhatók.   

Egy másik helyen a Szertartásainkat mutatjuk be.  
Az Írások és ajánlók között pedig a magyarországon és külföldön szolgáló papjaink 

evangéliumi szemlélődései, közösségi életünk eseményeiről szóló beszámolók, 
fordítások olvashatók, melyek időről időre frissülnek az adott időszakhoz, 
eseményekhez kapcsolódva.  

A Rólunk oldalakon a közösség történetéről, gazdasági életéről, jogi formáiról is 
írunk, itt mutatjuk be a taggá válás lehetőségét is.   

Az Ajánlásaink nevű oldalon olyan magyar és idegen nyelvű írásokra, könyvekre, 
hang- és videófelvételekre hívjuk fel a figyelmet, amelyek segíthetnek tájékozódni a 
rendkívül összetett világhelyzetben, a felmerülő kérdésekben, például a háborúval, a 
járvánnyal és oltásokkal kapcsolatban: https://akeresztenykozosseg.org/ajanlasaink/ 

Igyekszünk itt olyan tartalmakat megjeleníteni, amelyek nem szélsőségesek, nem 
egyoldalúak, és több szempontú megközelítéssel szabad ítéletalkotásra inspirálhatnak. 
Sokfélék vagyunk, természetesen előfordulhat, hogy egy tartalmat vagy egy részletét 
nem ilyennek lát valaki. Az önálló véleményformálást nem akarjuk befolyásolni, 
csupán szeretnénk bemutatni figyelemre méltó forrásokat. Amelyeknek nem sikerült 
minden tekintetben kiegyensúlyozottá válni, azokból is értékek meríthetők elfogulatlan 
megközelítéssel. Bővítjük, frissítjük ezt az oldalt is. Akit érdekel, tekintsen rá időnként.  
 
Elérhetők vagyunk a facebookon is. Örömmel fogadunk tőletek is képeket, 
beszámolókat, fordításokat. Érdemes időnként az oldalra látogatni. Ajánlhatjátok az 
ismerőseiteknek, érdeklődőknek is! https://www.facebook.com/akeresztenykozosseg 
 

A Keresztény Közösség levelezésének lehetőségei 
Szeretnénk bemutatni a kapcsolattartás eddigi útjait, és hírt adni közösségünk 
levelezésének lehetőségeiről. Feliratkozni a kápolnában kihelyezett nyomtatott lapon 
lehet vagy az info@akeresztenykozosseg.org e-mail-címre írt levélben kérve. Ha valaki 
bizonytalan abban, hogy akarja-e kapni, olvasni valamelyik lista leveleit, próbaként is 
feliratkozhat, és ha mégsem kéri őket, bármikor leiratkozhat. 
 

https://akeresztenykozosseg.org/
https://akeresztenykozosseg.org/ajanlasaink/
https://www.facebook.com/akeresztenykozosseg
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Közösségünk fő hírei 
Ezt bárki kérheti, aki szeretne értesülni A Keresztény Közösség híreiről, szeretné 
kapni a programismertetőnket és körlevelünket nyomtatott vagy/és elektronikus 
formában. 
 

Értesítés a fiataloknak és fiatal felnőtteknek szóló közösségi eseményekről 
A fiataloknak (14-24 éves korig) és a fiatal felnőtteknek (21-33 éves korig) szívesen 
küldünk értesítést a nekik szóló eseményeinkről, ha ezt kérik személyes e-mail-címük 
és telefonszámuk megadásával az info@akeresztenykozosseg.org e-mail-címen. 
 

Értesítés a családoknak, kisgyermekeseknek szóló közösségi eseményekről 
A kisgyermekeknek, az iskoláskorúaknak (14 éves korig), illetve a fiataloknak (14-24 
éves korig) szóló eseményeinkről szívesen küldünk tájékoztatást, ha a szülő ezt kéri 
személyes e-mail-cím, telefonszám megadásával az info@akeresztenykozosseg.org e-
mail-címen. 
 

Tájékoztatás önkéntességről és a támogatás lehetőségeiről 
Munkánkat sok önkéntes felajánlás teszi lehetővé. Te is segíthetsz önkéntes munka 
felajánlásával, tárgyi, illetve rendszeres vagy alkalmi pénzadománnyal. Ezekről is lehet 
tájékoztatást kérni. 
 

Témák szerinti hírlevelek 
A közösségünk levelezőlistájának terhelése nélkül csak a feliratkozóknak továbbítjuk  
e-mailen az alábbi témakörhöz tartozó leveleinket, melyek más közösségektől is 
érkezhetnek:  

Antropozófiával kapcsolatos események, írások 
Túra- és kiránduláslehetőségek 
Kulturális események ajánlója (koncert, előadás, kiállítás) 
 

Agora - levelezőlista egymás személyes segítésére 
Többen kérték, így létrehoztunk egy olyan levelezőcsoportot, ahol személyes hírekről, 
kérésekről lehet írni, kezdeményezéseket ismertetni, munkát kínálni-keresni, adni-
venni stb. A levelezőcsoport tagjainak bárki tud írni, aki feliratkozott. A jelentkezés 
linkjének címe: https://groups.google.com/d/forum/kk-agora 
 

A közösségi életet és az együttműködést segítő levelezőlisták 
A budapesti szertartásokat hordozók köre célja a szertartásokhoz kapcsolódó 
feladatok ellátása. Tagjai közé bárki jelentkezhet, aki szívesen vállal feladatot a 
szertartások teljesítése érdekében. Erről az Önkéntes lehetőségek közösségünkben 
címmel fentebb is írtunk. 
 

A nyugat-magyarországi szertartásokat hordozók köre célja a szertartásokhoz 
kapcsolódó feladatok ellátása és kapcsolattartás az érdeklődőkkel a nyugat-
magyarországi régióban. Tagja bárki lehet, aki szívesen vállal feladatot a szertartások 
teljesítése és a rendezvények szervezése, megvalósítása érdekében. 

https://groups.google.com/d/forum/kk-agora
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FELHÍVÁS  
KÖZÖSSÉGÜNK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRA 

 
A rendszeres hozzájárulások és az alkalmanként perselypénz jelleggel fizetett 
egyszeri hozzájárulások 2021-ben bevételeink 35%-át tették ki. Ahhoz, hogy ez az 
arány javulhasson, és egyre inkább a közösségünk megtartó ereje legyen 
működésünk alapja, továbbra is nagy szükségünk van támogató figyelmedre és a 
közösség érdekében hozott anyagi áldozatodra! Ha van rá lehetőséged, segíts 
minket a támogatásoddal hónapról hónapra! 
 
Kérjük, hogy ismét rendelkezz a javunkra, amikor a 2021-es személyi 
jövedelemadód (SZJA) 1%-áról döntesz!  
 

Technikai számunk: 1926 
További részletek: https://akeresztenykozosseg.org/1-szazalek/ 

 
Az előző évben ezen az úton már több mint ezer barátunk és ismerősünk 
méltányolta a közösségünk értékeit és tevékenységünket, bár még mindig sokan 
nem figyelnek arra, hogy az egyházi 1%-ról is rendelkezzenek. Köszönjük a sokfelől 
érkezett támogatást! A kis összegekből tavaly 5.890.000 Ft gyűlt össze, ami nagy 
segítség céljaink megvalósításához, mivel bevételeink negyede ebből a forrásból 
származik. Kérlek, vidd a hírünket, segíts nekünk bővíteni a támogató 
körünket.  
   
Ha gyermeket nevelő szülőként érintett vagy, és megteheted, kérlek gondolj ránk 
akkor is, amikor a márciustól esedékes SZJA-visszatérítésekből többletbevétele 
keletkezik a családodnak. Ez az intézkedés áldás a családoknak, de az a pénz 
valahonnan hiányzik majd. Most lehetőségünk nyílt arra, hogy az adónk nagy 
részének felhasználásáról magunk döntsünk. Kérjük, gondolj szívügyeidre – 
köztük a Keresztény Közösségre, amikor a váratlan bevétel elköltéséről 
döntesz, és támogasd a Keresztény Közösséget egyszeri nagyobb összeggel! 

 

Bándy Barbara, a Gazdasági Kör nevében 

  

https://akeresztenykozosseg.org/1-szazalek/
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RENDSZERES  
CSOPORTMUNKÁK ÉS KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉSEK 

„A béke arca” 
„A béke arca” olvasókör folytatja munkáját. Vlagyimir Szolovjov által inspirálva, 
Rudolf Steiner és más antropozófus szerzők műveinek olvasása révén szeretnénk 
megérteni a jó és a gonosz a működését a világban, megtanulni reagálni a felénk 
áramló mindennapi problémákra, világhelyzetre, együtt élni azokkal, ugyanakkor egy 
belső egyensúlyt megtartani. Továbbra is tanulmányozzuk Rudolf Steiner Vlagyimir 
Szolovjovról, az oroszságról, szlávságról szóló közléseit, amelyek segíthetik a szláv 
lélek megismerését, átélését. 
Időpontok a programismertetőnkben találhatók. Az olvasókörhöz bármikor lehet 
csatlakozni, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Érdeklődni lehet dr. Jakab Tiborné 
Nagy Ágnesnél vagy Vincze Zsuzsánál: zsannavi@gmail.com 
 
Evangéliumkör 
Az evangélium és életünk összefüggéseiről beszélgetünk. Hazánkban hét helyen 
működik evangéliumkör A Keresztény Közösség szellemiségében: Ispánkon az 
Őrségben hetente, Szombathelyen, Nemesvámoson, Budapesten, Gödöllőn, Pécsett 
és Debrecenben havonta. Budapesten a Jelenések könyvével foglalkozunk 
alaposabban. A kapcsolattartók elérhetőségeit a programismertetőnkben közöljük. 
 
Fiatal felnőttek beszélgetése 
Rudolf Steiner „A lelki élet metamorfózisai” előadássorozat témáiról beszélgetünk 
havonta egy hétfő esti alkalommal a Nádor utcai kápolnánkban. A fiatal felnőttek 
körében megosztjuk az életkérdésekkel kapcsolatos tapasztalatainkat és 
felismeréseinket. A beszélgetést Silye Imre kíséri. Az időpontok a honlapunk 
eseménynaptárában láthatók. Az előadás előzetes olvasása nem feltétele a 
részvételnek, de előnyös. A Genius kiadó gondozásában megjelent könyv ismertetője: 
http://antropozofia.hu/termek/a-lelki-elet-metamorfozisai/ 
Szeretettel várunk minden fiatal felnőtt érdeklődőt.  
 
Biodinamikus Föld-művelés 
Minden hónap első szombatján 16 órától 18 óráig a biodinamikus Földművelésről 
szóló beszélgetésen lehet részt venni a Nádor utcai kápolnánkban. Bárki csatlakozhat. 
Érdeklődni lehet Lóránt Lászlónál, tel. +36 20-994-8361. 
 
A folyamatgazdák találkozója 
A folyamatgazdák a papokkal együttműködve hordozzák A Keresztény Közösség 
életét. Megbeszéljük a gyülekezetünk életével, fejlődésével kapcsolatos kérdéseket és 
feladatokat. Szeretettel fogadunk ezeken a találkozókon mindenkit, aki szeretne 
betekinteni a munkánkba, vagy tenni valamit a közösségünkért.   
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Az első Goetheanumban alapított Keresztény Közösség magyarországi gyülekezete 
jogosult fogadni a befizetett személyi jövedelemadó EGYHÁZI 1%-át. 

Hálásan köszönjük az eddigi támogatásotokat! Kérjük, segítsétek ebben az évben is 
közösségünk sokrétű tevékenységét a rendelkezéssel, és ajánljátok ezt a lehetőséget 
ismerőseiteknek is! Emellett lehet rendelkezni további 1%-ról egy civil szervezet 
(alapítvány, egyesület) javára. Ha nem döntöttél még a jövedelemadó CIVIL 1%-ának 
felajánlásáról, kérjük add azt a Magyar Antropozófiai Társaság működésének 
támogatására. Adószám: 19654133-2-41 
  

 

A Keresztény Közösség Egyház, Mozgalom a vallási megújulásért 
 

Technikai szám: 1926 
 

 

KAPCSOLATOK 

Bozókiné Tengely Anna 
pap-lelkész 
3200 Gyöngyös, Lehel u. 18. 
 
mobil: +36 20-463-4163 
botean68@gmail.com 

Silye Imre 
pap-lelkész 

1038 Budapest, Templom u. 44. 
tel.: +36 1-200-2889 

mobil: +36 20-440-9717 
imresilye@web.de 

 
Szertartásokra jelentkezés, hírlevélre feliratkozás és tájékoztatás:  

info@akeresztenykozosseg.org 
 

Honlapunk: http://akeresztenykozosseg.org 
Címünk: 1051 Budapest, Nádor u. 34. I/1. 

Telefon irodai napon, csütörtökön: +361-311 4300 

Számlaszám: MagNet Magyar Közösségi Bank 16200106-00083373 
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