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Kettős áldozat a cselekvő szeretetért 

„A Názáreti Jézus nevű emberben öltött testet Krisztus lénye. Egy em-
bernek, a legnagyobb embernek a lélek-testburka vált a szellemi biro-
dalomból alászálló Krisztus-lény hordozójává. Krisztusnak ez az em-
berré válása az egyik leghatalmasabb misztérium. Amilyen mértékben 
az emberiség erről ismét tudást szerez, úgy válik szabaddá az út egy 
szabadságon alapuló vallásos élet felé. Itt van a sarokköve mindannak, 
ami a test, lélek és szellem kapcsolatára, a földi-emberi minőség égi-
isteni minőséggel való áthatására vonatkozik. … Jézus úgy áll előttünk, 
mint az emberiség betetőzése, és mint az áldozat prototípusa. Az ember 
az áldozati edény, és Krisztus az edény tartalma. Így az isteni és az em-
beri egyesülnek ebben a rendkívüli és egyszeri áldozati képben. Hason-
lóan, egy más módon, egyesülniük kell minden emberi lényben. Az em-
bernek egyre inkább Krisztoforosszá kell válnia és valóra váltania a sza-
vakat: „Nem én, hanem a Krisztus énbennem.” Keresztelő Szent János 
azt mondja: „Neki növekednie kell, nékem pedig kisebbednem.” (János 
3,30). Jézus valóra váltja: „Nem én, hanem a Krisztus énbennem.” E 
kettős áldozat által költözhet Krisztus az emberiség életébe.” 

(Emil Bock: Az Evangélium/A Jordán-keresztelő - a Názáreti Jézus, mint 

Krisztoforosz) 

Ebből az egybefonódó áldozatból fakad, hogy az elhunytak, angyalok 
és magasabb szellemi lények Krisztussal együtt érdeklődnek az életünk, 
kérdéseink, érzéseink és tetteink iránt. Ha mi is figyelünk rájuk, és élünk 
a párbeszéd lehetőségével, a szellemvalóság erejét vihetjük életünkbe. 
A világunk sötétjébe világít Krisztus kegyelemfénye, és a lelkünket is 
áthatja, ha feléje fordulunk, felemeljük a gondolkodásunkat, érzésün-
ket, és lelki szemünkkel keressük azt a fényt, amely Krisztushoz vezet. 
Őáltala megtalálhatjuk az útját és módját annak, hogy szívünk ember-
séges jóakarata világos tudattal cselekvő szeretetté váljon, és mara-
dandó jót teremtsen. Ha nem engedjük elnehezedni a szívünket „má-
morban, részegségben, és az evilági gondok között” (Lukács 21,34), bi-
zakodó szívvel és az isteni-szellemi iránt odaadó érzülettel a Jézuséhoz 
hasonló áldozatot hozhatunk.  

Ennek csodálatos misztériuma nyilvánul meg az emberszentelő szertar-
tás Vízkereszt/Epifánia-időszaki imájában, amikor a szívünk melegedé- 
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sének és szellemünk világosodásának egybeillesztéséről hallunk, hason-
lóan Rudolf Steiner egyik meditációjához: 

 
A szeretet meleg erejét 
Érzem a fejemben 
A gondolkodás fénylő hatalmát 
Érzem a szívemben 
A szeretet meleg ereje 
Egyesül 
A gondolkodás fénylő hatalmával 
Ez teszi erőssé 
Kezeimet 
Jó emberi cselekedetekhez. 
Érzem önmagam. 

Ich fühle in meinem Kopf  
Warme Liebekraft 
Ich fühle in meinem Herzen  
Leuchtende Gedankenmacht 
Die warme Liebekraft  
Vereint sich mit der  
leuchtenden Gedankenmacht 
Davon werden stark 
Meine Hände 
Zu gutem menschlichen Wirken. 
Ich fühle mich. 

 

Szív- és fejerőink áramlásainak tudatos összekötésével egyesíthetjük 
szeretetünk szívhőjét és gondolataink fényerejét, érezhetjük igazi ön-
magunkat, szabaddá tehetjük akaratunkat. Ez Én-erő aktivitást és áldo-
zatot igényel a lehúzó erőkkel terhelt lelkünkben, melyből ki kell küz-
deni magunkat, hogy felemelkedhessünk. Ez a szellemi aktivitás a belső 
és külső béke alapfeltétele, enélkül a kísértők által változatos gazdag-
sággal kínált egyoldalúságokba sodródunk, és a szívtelen ész vagy az 
esztelen szív polaritásaival hatunk, ami belső háborgást, majd a külvi-
lágban is megnyilvánuló konfliktusokat, akár háborút eredményez.  

Advent-Karácsony- és Vízkereszt/Epifánia-időszakban Krisztus fo-
kozott jelenléttel keresi a kapcsolódást minden emberrel, aki nemcsak 
vágyik a békére, hanem kész áldozatot is hozni érte cselekvő szeretettel. 

 Ennek jegyében kívánok áldott Karácsonyt szeretettel Bozókiné 
Anna és a munkatársak nevében is! 

Silye Imre  
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Elisabeth Vreede: Ízisz-Szófia  

A közelgő karácsony két irányba fordítja a kutató tekintetét: saját belső 
világa, belső világának hiányosságai és nehézségei, valamint a fenséges 
csillagos ég felé, ahonnan elhangzott a békeszózat a pásztorokhoz, és 
ahol a napkeleti bölcsek felragyogni látták a csillagot, mely Betlehembe 
vezette őket. A két megnyilvánulást Rudolf Steiner 1920 karácsonyán 
tartott előadásaiban az Ízisz-Szófia-misztériummal kötötte össze, ami a 
matematika és a csillagászat fejlődésével még ma is a legszorosabb kap-
csolatban áll, és ha a szellemtudomány termékenyítő hatása érvényre 
tud jutni, a jövőben is szoros lesz a kapcsolatuk. 

A két Jézus-gyermek születésekor az emberek már csak kivételes 
esetben kaphattak híradásokat közvetlenül a szellemi világból. Ha 
mégis, ezt kétféle adottság tette lehetővé. Voltak, akik szellemi szemmel 
látták a csillagok világát, és színes képekkel teli világnak élték meg az 
ásványokat, növényeket. A mágusok is ilyen emberlelkek voltak, akik 
egy mélységesen szellemi asztrológia-csillagászat birtokában még láttak 
és hallottak, mert „egykor a csillagok még beszéltek az emberekhez”. A 
csillagok, az ásvány- és növényvilág imaginációk formájában ösztönöz-
ték a bölcsesség felé az ember szellemét. Ez az isteni Szófia egyik oldala, 
a külvilág felé fordított oldala. 

A pásztorok képviselte áramlatban valami más működött. Ők azzal 
álltak kapcsolatban, ami a Föld mélyéből erők, fluidumok, színes felhők 
alakjában száll fel, és inspiráló erővel áradva az ember lelkébe, elsősor-
ban akaratát, lelkileg fogékony voltát megtermékenyítve, egyfelől az 
emberek lelkével, másfelől az állatok életével egyesül. Az ehhez az 
áramlathoz tartozó emberek sajátja a bensőségesség, a jámborság volt, 
ahogyan a szívbéli bölcsesség, fenségesség és magasztosság is. A pász-
torokhoz a magasságokból érkezett a békeüzenet. Bennük olyan termé-
szetű tulajdonságok működnek, mint egy csíráé, ami csak a halál után 
bontakozhat ki teljesen. A testben élő emberben kiváltképpen gyermek-
korában tevékenyek, majd fokozatosan visszahúzódnak, hogy csak ha-
lálakor ragyogjanak fel újra, és az élet kései szakaszaiban csak különle-
ges adottságú embereknél vannak még meg. Idős korig megőrzött gyer-
mekiesség nélkül nincs kivételes szellemi képesség, zsenialitás! Ilyen 
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gyermekded lelkek az angyal híradását jámborul és áhítattal szívükbe 
fogadó pásztorok is. 

Az idő haladtával amilyen mértékben tovatűntek a régi, imaginatív 
képességek, olyan mértékben éledtek fel a mágusvonalat hordozó em-
berben a matematikával, külső csillagászattal és később a mechanikával 
összefüggő képességek. 

A pásztorlelkek pedig, akik korábban egy belső észlelőképesség alap-
ján ismerkedtek meg az éghajlat, a talaj sajátosságaival, az emberek és 
állatok aurájával, mindennel, ami a földi melegben él, sok száz évvel 
később az elvont, érzékeléshez kötött természettudomány hordozóivá 
váltak.  

A mágusok felismerték az újra testet öltő Zarathusztra (jelentése: 
arany csillag) szellemi csillagát és az éteri alakzat formájában megmu-
tatkozó utat, amelynek vége Betlehemben afölött a ház fölött volt, ahol 
a kisded feküdt. E napkeleti bölcsek tudták, hogy velük végleg kihuny-
nak az ilyen képességek. Amikor tehát odaajándékozták az újszülött Jé-
zusnak a bölcsesség aranyát, a megtisztított érzés tömjénjét és a tiszta 
akarat mirháját, feláldoztak neki mindent, ami csak volt, és aminek át 
kell majd alakulnia, hogy Krisztussal áthatva támadjon fel újra. A nap-
keleti bölcsek ajándékai az ősi bölcsesség áldozatát jelképezik. Ez a Szó-
fia a mélységbe hullott. A mai ember lelkéből eltűnt Ízisz, az egyipto-
miak Nap-istenének, a darabokra tépett Ozirisznek a testvére és hit-
vese, akiből Mária-Szófia, az Anya lett. Az emberek lelke számára 
Krisztus mindig jelen van. De Ízisz-Mária-Szófiát megölték: 

 

Ízisz-Szófia, 

Isteni bölcsesség, 

Lucifer ölte meg őt, 

S a világerők szárnyán 

A tér távolába vitte.1 

 

Mindent kiirtottak, ami egykor így élt a pásztorok és a mágusok két 
áramlatában. Fokozatosan merev formát öltött, illetve babonává ha-
nyatlott, fantáziálás lett belőle. A keresztény egyház üldözőbe vette a 
gnózist, mert a kozmikus nézőpontok nem illettek a dogmáihoz. 
Ugyanakkor mindennek így kellett történnie: nem szabadultunk volna 
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meg a régi, kozmikus függőségünktől, ha erőszakkal nem vették volna 
el tőlünk az ősi bölcsességet.  

A régi korok Íziszéből már csak egy koporsó maradt meg. Ezt a ko-
porsót kell ma felkutatnunk a világtérben, ahol jelenleg még egy szel-
lemmentes természettudomány, csillagászat és matematika kutat. A ko-
porsó fedelét a Krisztustól kölcsönözhető erővel kell és lehet felnyitni. 
Ha a mágusemberek átalakítják az absztrakt matematikát, épp a mate-
matikai képességeikkel fogják megérteni az imaginációkat. A pásztor-
emberek szívbéli bölcsességének pedig tovább kell terjednie kifelé, és 
testtől független megismeréssé, inspirációvá kell válnia. Így újra lesznek 
majd olyanok, akik „angyalokat hallanak énekelni”. Az egész természet 
adja majd hírül nekünk, hogy Isten megnyilatkozik a mennyei magassá-
gokban, idelent pedig békében élhetnek a jóakaratú emberek. 

Végezetül a jászolra utalunk ismét, ahol a pásztorok megtalálták a 
gyermeket. Újra meg újra mélységes mélyen szólítja meg az emberek 
szívét egy ökör és egy szamár közötti jászolban fekvő gyermek képe.  

Régi szemléletek merültek feledésbe, egy temetőn haladtunk keresz-
tül. Egy új tudományért küzdünk, Ízisz újraélesztéséért, azért, hogy fel-
lebbentsük fátylát. 

 

Ha Krisztus akarata 

Működik az emberben, 

Elragadja Lucifertől majd, 

És az ember lelkében feléleszti 

A szellemi ismeretek sajkáján 

Ízisz-Szófiát, 

Isten bölcsességét.2 

 

1Rudolf Steiner: Wahrspruchworte, GA 40a. Benne: Worte zur ersten 

eurythmischen Darstellungen und drei Gedichte (Az első euritmia-elő-

adások szövegei és három vers).  
2 Uo. 

A szerző Csillagászat és antropozófia címmel megjelenő írásaiból a 16. 
körlevél rövid összefoglalója. Az eredetit fordította: Göröntsér Márton. 
Mandala Könyvek, 2020.  

Az összeállítást készítette: Boros Mária 
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„Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát,  
se sarut.” (Lukács 10) 
 

A Keresztény Közösség életében egy mérföldkőhöz, megalapításának 
100. évfordulójához érkezve a legfontosabb kérdés ez lehet: hogyan 
alakul majd a jövője? Miképpen őrizhetjük meg a ránk bízott kincset? 
Ami egy új mozgalom kibontakozásakor, fejlődésekor rendszerint tör-
ténik, ugyanaz a mi Keresztény Közösségünkkel is megtörtént: az em-
ber tökéletlensége miatt a mozgalom már nem olyan sértetlen és érin-
tetlen, mint a kezdetekkor. Vannak, akiknek ez okot ad arra, hogy ki-
ábránduljanak és elforduljanak, valami mást, valami jobbat keresve. Ha 
azonban valaki minden csalódás ellenére megtapasztalta, mi történik az 
emberszentelő szertartásban – ki az, aki szól és hat –, nem vágyik 
semmi jobbra, mint őrizni ezt a hatalmas ajándékot, és kivinni a világba, 
minden városba, mindenhová, ahová Krisztus el akar jönni. Igen, de 
hogyan? Miként nézünk szembe a következő évszázaddal? 

Egy dolog bizonyos: a jövőben nem fogunk tudni a múltban elért 
eredményekre, az előttünk járók teljesítményére támaszkodni. Bizo-
nyos értelemben üres kézzel, elvárások, ítéletek, előre kigondolt tervek 
nélkül kell majd a jövővel szembenéznünk – csak annak az örökké jelen 
való segítségére utalva, akit az oltárnál szolgálunk. 

Ha valaki az emberszentelő szertartás ismeretlen földjére lép, le kell, 
hogy vegye a cipőjét, maga mögött kell, hogy hagyja a málhazsákját 
mindazzal, amit addig elért, és le kell tennie az összes szellemi gazdag-
ságot tartalmazó erszényét. Krisztus a szellem koldusait keresi, akik az-
zal a tudattal élnek: Tőle elválasztva nincs erőm, hogy bármit is meg-
cselekedjek. 

A legjobb előkészületet erre a bizonytalan jövőre az jelenti, ha min-
den egyes emberszentelő szertartásra úgy lépünk be, mintha egy üres 
lap lennénk, mintha először találkoznánk Krisztussal. És ha ez nem si-
kerül: úgy, mintha utoljára találkoznánk Vele. Ekkor megtapasztaljuk, 
hogy Krisztus a földön létező dolgok között a legértékesebbet adja ne-
künk: önmagát. 
2022. szeptember  

Bastiaan Baan, A Keresztény Közösség papja  
Fordította: Boros Mária 
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100 ÉVES A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG 

Centenáriumi emberszentelő szertartás és ünnepség 
Budapest, 2022. szeptember 17. 
 

Nagy összefogás és erőfeszítés előzte meg az eseményt a közösségünk 
tagjainak részéről. Na meg az izgalom és a várakozás... Mind kellettek 
ahhoz, hogy a Pesthidegkúti Waldorf Iskola euritmiatermében felállí-
tott oltár előtt a szertartás első mondata elevenen és messze hangzón 
szólalhasson meg: „Teljesítsük méltóan…!”      

Hálásak vagyunk azért, hogy méltó teret kaptunk méretében és szel-
lemi töltésével együtt ahhoz, hogy legalább kétszer, ha nem háromszor 
annyian járuljunk hozzá a szertartás szentségének teljesítéséhez, átélé-
séhez, mint a Nádor utcai kápolnában lehetséges. Hogy ennyi ember-
nek micsoda hangzása van, amikor Balogh Jázmin apró, finom jelzéseit 
követve énekel!!! Biztosan ez is messze hangzott… Mint egy burok ölelt 
körbe minket az iskola épülete a Waldorf-pedagógia szellemiségével át-
itatódott, életteli tereivel, zöld kertjével, csendes környékével. 

És ha még azt is hozzáteszem, hogy ministránsként azt lehetett ér-
zékelni, hogy sokkal több lélek van a teremben, mint ahány szék lett 
bekészítve, akkor talán átélhetővé válik, hogy milyen fontos megemlé-
kezés is volt ez a szertartás. Egészen besűrűsödött a tér. Jó volt még a 
szertartás előtt arról hallani tőletek, hogy ki, milyen szándékkal érkezett. 
Volt, aki Rudolf Steinerhez igyekezett csatlakozni a szentség teljesítése 
által. Volt, aki az alapítókhoz. Volt, aki A Keresztény Közösség lényé-
hez. Volt, aki Krisztushoz és volt, aki a világ keresztényeihez. Ha szán-
dékaink szerint ennyi meghívottunk volt, akkor már érthető, hogy be-
sűrűsödött a tér körülöttünk. Remélem, hogy mindnyájunk szándékát 
áldás kísérte! 

Ez a besűrűsödés azért volt érzékelhető számomra, mert volt egy 
pillanat az átváltoztatás előtt, amikor a tér levegősebb, hűvösebb, kiüre-
sedettebb is lett. Olyan volt, mint mikor egy tisztelettel, áhítattal és oda-
adással teli lélek előtt a tér megnyílik, és helyet ad az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentszellemnek: vegyék a kenyeret és szőlőlevet, fogadva a mi fel-
ajánlásainkat, egybegyűlésünket az Ő nevükben. Itt nem lehet tola-
kodni, csak szerényen visszahúzódni... 
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Aztán a kommunió alatt már csak a fizikai testben jelenlevőket érzékel-
tem, mert nagy volt a jövés-menés, hiszen sokan voltunk és sokan vet-
tük magunkhoz Krisztus testét és vérét, hogy a mindennapi létünket is 
ez hassa át, és sugározhasson ki a világba általunk. 

A nap folyamán a számtalan munkacsoport-foglalkozás egyikén ve-
hettünk részt. Én a halottainkkal való együttélés és eleven kapcsolat 
ápolása témáról szóló körre mentem el, amit Strassenreiter József ve-
zetett. Bár csak a küszöb átlépéséig jutottunk, rengeteg segítséget kap-
tunk a haldoklók kíséréséhez. Jóska nyitott arra, hogy ha szeretnénk 
tovább mélyíteni az érzékfeletti világbéli lét, az ott megtett út megisme-
rését, akkor egy vele előre egyeztetett helyen és időben ezt a munkát 
folytathatjuk, elmélyíthetjük. (Tóth Klára várja a jelentkezőket.) Talán 
ezen írás hatására más munkacsoportok tevékenységéről is születik egy-
egy rövid ismertető, mint például a keresztény festészet megújítása,  
szociáleuritmia vagy formarajz. 

A közös étkezések az azt megelőző áldással, és utána a csendes be-
szélgetések csoportokban, a találkozások mindig fényes pontjai a na-
gyobb közösségi együttléteinknek. Hálás köszönet a finom falatokért, a 
kedves jóltartásért! Az étkezővé alakított aulában volt tabló régi képek-
kel, emlékekkel az alapítás idejéből és egy csodálatos kiállítás is! 

Még most is erős hatással van rám, amikor arra gondolok, hogy He-
gedűs Miklós is velünk volt ezen a napon lélekben, szellemben és fest-
ményeivel. Gondolhattunk felé meleg szeretettel, kapcsolódva hozzá a 
festményein keresztül. Másnap a rendes vasárnapi szertartás után is er-
ről beszélgettünk, s pár óra múlva kaptuk a hírt, hogy Miklós átlépte a 
földi világ küszöbét. Szívem mélyéről remélem, hogy azt a meleg sze-
retetteli rágondolást is magával vitte, amivel körülvettük az ő lényét be-
szélgetésünk közben, és előző nap a festményeiben elmerülve! 

És újra jó kimondani, hogy teljesítettük. Méltóan! És hálatelt szívvel 
az alapítók, Rudolf Steiner és a szellemvilág, Krisztus felé, hogy megte-
hetjük! 

Szeretettel:  

Tóth Bea 
  



2022. Karácsony - 2023. Epifánia/Vízkereszt - Passió-időszak 

11 

 

Beszámolók a nemzetközi LOGOS-konferenciáról  

NAGY ÁGOSTON 

Átkísértük A Keresztény Közösséget a második évszázadába. Október 
elején közel 2400-an gyűltünk össze Dortmundban, A Keresztény Kö-
zösség alapításának 100 éves évfordulójára rendezett LOGOS - Az em-
beriség megszentelése címet viselő konferencián. 

A rendezvényen minden reggel 7-8 oltárnál, összesen többtucatnyi 
nyelven volt emberszentelő szertartás, minden nap egy pappá szentelés 
is. Naponta több tucat előadás és mintegy százötven műhelymunka zaj-
lott párhuzamosan. Ezek felöleltek minden, A Keresztény Közösség-
hez kapcsolható területet, csak a műhelymunkák fő csoportjai a követ-
kezők voltak: Keresztény Közösség és vallás, Életkérdések, Gyermek-
kor és ifjúkor, Társadalom és tudomány, Színház-mozgás-kézműves-
ség, Művészetek, Zene.  

A konferencián a világ összes földrészének 38 országából vettünk 
részt, Magyarországról huszonhatan. Ötnapos intenzív közös együttlét-
ben kutattuk, amit megnyitó szavaiban João Torunsky így tett fel: tömeg 

vagy közösség? Mitől függ, hogy közösséggé válik-e a sok ember? Két 
kérdést helyezett a szívünkbe: Ki vagyok én? Ki vagy Te?  

Egyik nap Michaela Glöcklerrel találkozva a folyosón, megköszön-
vén neki, hogy ő is eljött, azt felelte: "Ez a temérdek jóakarat erős mu-
níció lesz a második 100 évre." 

Hát így kísértük át A Keresztény Közösséget a második évszáza-
dába. És nem csak mi, akik ott együtt voltunk, hanem ezzel egyidőben 
a magyarországi közösségben itthon összegyűlők, és feltehetően még 
sok száz további gyülekezetben is világszerte... 

*** 

Patrick Kennedy A Keresztény Közösség papja és a papi szeminárium 
vezetője Észak-Amerikában, jelenleg Torontóban. Meghívásunkra re-
mélhetőleg a következő két év valamelyikében Magyarországra is ellá-
togat. Patrick Kennedy előadásának összefoglalása:  

„A világ azért él, mert a fák élnek - fákká kellene válnunk. Ember-
voltunk kiteljesítése az ima munkájában.” Ezzel a címmel hirdette meg 
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Patrick Kennedy az ifjúsági tagozatnak szánt előadását, de fanyar hu-
morral állapította meg, hogy legalább annyi "őszhajú fiatal" is megjelent 
az egyébként teltházas, kétszáz fős előadóteremben. (Pontosabban ez a 
dortmundi Waldorf-iskola harmadik számú előadótere: a főépület 800 
fős színházterme és a második épület 3-400 férőhelyes színházterme 
után ez "csak" az aulája a harmadik épületnek - amelyben még mindig 
felsóhajtottunk, hogy bárcsak lenne legalább egy ilyen Magyarorszá-
gon.) 

Hogyan ÉL a világ a fáknak köszönhetően? 

„Mindenkinek vannak gyerekkorából a fákkal összefüggő fontos él-
ményei. Egyetemista koromban hallottam, hogy egy aktivista, Julia 
Butterfly Hill, úgy védett meg egy mammutfenyőt a kivágástól, hogy 
felmászott rá, és két teljes évig ott volt fenn. Erre én úgy gondoltam, 
hogy nem a fákat kellene így megmentegetni, hanem az emberekbe kel-
lene "felmászni", és úgy alakítani a lelküket, hogy eszükbe se jusson 
többezer éves fákat gazdasági haszon céljából kitermelni.  

Pár héttel később betegen feküdtem az egyetemi kollégiumban, és 
csomagot kaptam édesapámtól. Julia Butterfly Hill könyve volt benne. 
Az első elutasítás után kénytelen-kelletlen elolvastam a könyvet. Meg-
ragadott benne egy esemény: Hatalmas vihar jött, és Julia fent a fán, hét 
emelet magasságban nagyon félt. Úgy érezte, hogy megbolondul, és 
meghal. Imádkozna, de kihez? A fához imádkozott, akit ő Lunának ne-
vezett el. Valódi kapcsolódásban nemcsak mi beszélünk a másikhoz, 
hanem néha meghallgatjuk őt is. Ekkor azt hallotta válaszként: "Lazulj 
el!" És ő felismerte, hogy van valami benne, ami erősebb a halálnál: 
»Készen állok meghalni valakiért, akit szeretek.« 

Ettől fogva bennem már csak egy kérdés élt, amit minden embernek 
fel akartam tenni, de elsősorban önmagamnak: Melyik fára állok készen 
felmászni, és meghalni érte? 

Mit tesznek a fák? Gyökerükkel felszívják a vizet a földből - leveleik 
szervek a nap befogadására. Azt lélegzik be, amit mi kilélegzünk - igazi 
alkimisták. Az ágaik végén kinyújtják virágaikat, és fogadják a szelet és 
a rovarokat - itt kapcsolódnak ahhoz, ami mozog. Gyümölcsöt érlelnek, 
sokszor többet, mint ami a szaporodásukhoz szükséges - táplálékot 
nyújtanak a környezetükben élő állatoknak.  
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Elbomolva termékenyítik a talajt. Nélkülük sem a föld, sem a menny 
nem tudna termést érlelni. És hamarosan megszületett bennem az én 
válaszom a kérdésemre: Én a Kereszténység nevű fa megmentésére ál-
lok készen. 

A Biblia elején ott áll két fa az Édenkertben, a végén is ott áll két fa 
az Új Jeruzsálemben (Jel 22,1). A Biblia közepén pedig egy lény, aki 
engedte magát egy fára felszegezni. A kereszténység fája kitágul a 
mennybe. Az emberi szívek a talaj, amibe a magvait hullajtja. A fák ké-
szek meghalni az új fákért. A kereszténység fájának gyümölcsét úgy hív-
ják: szeretet. De ha csak belül szeretünk, és nem mutatjuk ki, szere- 
tet-e az? Szeretni nehéz. Hosszú, életen át tartó tanulást igényel. 

És amikor nehezen megy, akkor segít az ima.” 

GULYÁS ANDI 

Daniel Hafner előadásából egy gondolat: "Az új típusú közösségekre 
azért van szükség, hogy lehetővé tegyék a magasabb lényeknek, hogy a 
közösség tagjain keresztül hassanak. ... A szellemileg tudatosan élő, 
együttélő közösségekben válik lehetővé az életerők áttranszformálása." 

Nora Minassian előadásából: "Honnan van a belső béke? Hogyan 
sugározhatjuk azt a világba? Az erő forrását, a belső csendesség erejét 
magamban találom. A béke kapuja a megértés, a másik világába belépés, 
a megértés pedig ott kezdődik, ahol kérdéseket teszünk fel, ahol őszin-
tén érdeklődünk a másik iránt. Ez valójában a Krisztus iránti érdeklő-
dés: Ki az a másik ÉN VAGYOK? A belső béke forrása a Krisztus ben-

nünk. Krisztus megismerése nem egy lejátszott meccs, hanem egy fo-
lyamatos cselekvés." 

FEHÉR LANTOS SEBESTYÉN (IFJÚSÁGI RÉSZTVEVŐ) 

Számomra részt venni a LOGOS-konferencián Dortmundban annyit 
jelentett, mint igencsak feltöltődni és egy kicsit más emberként haza-
jönni. Nem mindennapi dolog ennyi és ennyiféle emberrel találkozni. 
Beszélgettem emberekkel Ukrajnából, Ausztráliából, az Egyesült Álla-
mokból, részt vettem svéd, illetve lett nyelvű emberszentelő szertartá-
son, és még sorolhatnám, miféle kulturális fürdőben volt részem ezalatt 
a pár nap alatt. Nagy élmény marad számomra az is, hogy hozzájárul-
hattam a rendezvényről készülő dokumentumfilm megvalósításában is, 
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ami az utómunkálatok végeztével mindenki számára megtekinthető 
lesz. 

 
Ukrán fiatalok énekelnek az udvaron 

BUJDOSÓ JUDIT 

Azon egyik résztvevő voltam, aki nem beszéli a nyelveket... Nos, mit is 
kerestem ott, ahol nem beszélnek magyarul és ahol az élmények nagy 
része a verbális kommunikációval hatolt volna fejembe. Elmondhatom, 
hogy így is nagy élményben volt részem, és azért néhányan tudtak ne-
kem segíteni a fordításokban is, amit ezúton is hálásan köszönök.  

A több mint 2000 ember együttléte, a nyitottság és a jóság ily tömény 
megtapasztalása átütő erővel hatott rám. Zarándokútnak fogtam fel, és 
néhány nehézség átélése ezt meg is erősítette bennem. Azt mutatták 
meg, hogy a következő 100 évben milyen kihívások elé nézhetünk. Pl. 
komfortzónán kívüli kisebb-nagyobb kényelmetlenségek, hosszú sorál-
lás az étkezésért, a szavakkal és a szavakért való küzdelem... miközben 
mosolygó embereket, vicces történéseket láttam a megértésre, ölelő 
szemeket és segítő kezeket tapasztaltam.  

Legnagyobb élményem az ifjúsági szekciónak tartott szertartáson a 
mindennapos lelkesítő „godspell” hangulatú éneklés volt, mely kiegye-
nesítette énemet, melegséggel és üde életerővel töltött fel, miközben a 
szertartás áhítatát is megőriztem.  
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A formák utáni érdeklődésemből fakadóan a helyszínen lévő épületek 
goetheanisztikus formavilágából meríthettem inspirációkat, valamint az 
oltárok, oltárképek sokaságában gyönyörködhettem. Megrendítő és 
csodálatos is számomra az a környezet, amit ez a dortmundi antropo-
zófus pedagógiai intézmény létre tudott hozni.  

 

 

A herdeckei gyülekezet temploma 

GYARMATI JUDIT 

A kávézóban senkit se ismerek. A huszonvalahány magyar társam 
egyike sincs a közelemben. Ideális helyzet az ismerkedésre. Leülök egy 
hölgy mellé, rámosolygok, majd a kávémmal foglalatoskodom. Az is-
meretlen egy csinos kekszes dobozt tol finoman a kávéscsészém mellé, 
tele szív alakú mézes csodákkal. Így indul a beszélgetésünk vidáman, 
felszabadultan, görcsök nélkül. Honnét tudják ott fenn, hogy ki mellé 
kell leülnöm? Pillanatokon belül kiderül, hogy egy ausztriai idősotthon-
ban dolgozó hölggyel kávézom együtt, aki egy gyors körképet vázol fel 
a német és osztrák idősotthonok közti különbségekről. Én meg mesé-
lek arról a magyarországi antropozófus idősotthonról, aminek születé-
sénél bábáskodom. És ez csak egy volt a találkozások közül. 
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GYESZAT LENCSI (IFJÚSÁGI RÉSZTVEVŐ) 

Azon gondolkodtam többször is, milyen hihetetlen csoda, hogy én 
pont most, A Keresztény Közösség 100. évfordulóján járok itt a földi 
világban, és hogy átélhettem ezt az egészet, ráadásul közel 2400 ember-
rel ünnepelhettem együtt Dortmundban! Fárasztó és kimerítő volt az 
az öt nap, amit ott töltöttünk, de közben mintha a lelkem szárnyalt 
volna! Olyan találkozásaim voltak, olyan gondolatokat hallottam, és 
olyan érzéseket ismertem meg ott kint, amelyek – azt hiszem – teljesen 
átformáltak engem. Hirtelen a „kamaszos sötétségben” mégis megmu-
tatta magát a fény az alagút végén. Még most, egy hónappal később is 
azok az erők visznek és támogatnak engem, amiket attól a pár naptól 
kaptam. Mind a szertartásoktól, a közös éneklésektől (egyaránt attól, 
ami a szertartásokon, és ami a hosszú-hosszú ebédlősorban, várakozás 
közben szólalt meg), és attól az ezernyi, aprónak tűnő élménytől, hogy 
valaki segítséget kért, és én képes voltam neki válaszolni angolul, vagy 
valaki minden ok nélkül csak úgy rám mosolygott. Olyan dolgok ezek, 
amik nemcsak egy hónap elteltével ragyognak és éltetnek, de egész éle-
temben fognak. 

RADICS HELGA 

Imre pappá szentelése után felidézve az eseményeket, a stuttgarti papi 
szeminárium hatalmas templomát, az oltárt és a hatalmas falfelületre 
festett oltárképet, éltem át és értettem meg, hogy A Keresztény Közös-
ség a Feltámadott Krisztus közössége, egyháza.  

A 100 éves évfordulóra szervezett nemzetközi ünnepen, Dortmund-
ban a szentségeknek, mint az emberi életút nagy segítőinek jelen-
tősége tudatosodott bennem. Egy-egy németországi régió együttműkö-
désben a skandináv országok papjaival kialakított egy-egy teret a szent-
ségeknek. Itt elmélyítő előadások és munkacsoport-beszélgetések zaj-
lottak szépen felépített tematika alapján. Sőt már a tér kialakítása is a 
szentségre jellemző karakterrel bírt. Néhány példa:  

A keresztelő szentségével foglalkozó csoportok tere előtt folyama-
tosan égett a tűz, nyírfát égettek, amelynek hamuja kellő finomságú. 
Egyike azoknak a szubsztanciáknak – a megszentelésre kerülő víz és só 
mellett –, amivel a keresztelő gyülekezet jelenlétében a pap a nevén  
nevezi  és  megkereszteli  a  keresztelendő  gyermeket.  Ezzel  hozzájárul  
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a keresztelt testének képzéséhez és 
a gyülekezet éltető testének, a kö-
zösségnek az építéséhez.  

A konfirmációs sátor előteré-
ben kiláthatott az oda belépő az 
őszbe forduló természetre, és egy 
évszakasztalban is gyönyörködhe-
tett. A gyermekkor természetből 
merített erői és a szülők, kereszt-
szülők hordozóereje az, ahonnét a 
kisgyermek vallásossága elindul. A 
sátor első felében ennek tere mutat-
kozott meg. Azután egy határvo-
nalhoz érkeztünk, amin át kellett 
lépni. Utána egy belső tér tárult 
elénk. A sátor falán természeti né-
pek fiatallá avatásairól készült ké-
pek, illetve az evangélium részleteit 
és a szentségeket, az áldás történe-
tét ábrázoló illusztrációk voltak lát-
hatók. Az asztalokon a konfirmán-

sok saját készítésű füzeteibe lapozhattunk bele. Elénk tárult az a mély 
tartalom, ami a felkészülés közel egy éve alatt elvezet a határhoz, ahol 
a kisgyermekkorból az ifjúkorba lép a konfirmálandó a konfirmáció 
szentségében részesülve. 

Az itt tartott egyik előadásban a konfirmáció és az utolsó kenet ösz-
szefüggéseiről hallhattunk. A gyermeket a szülők, keresztszülők és a 
gyülekezet hordozva kíséri a konfirmációig, a konfirmációval az életbe 
indulás, az önfejlődés lehetősége, a személyes biográfia kezdődik el. A 
szent kenet pedig a halálba és a halál utáni életbe indulást segítheti. 
Mindkét szentség azon kevesek közé tartozik, ahol a pap megérinti a 
szentségben részesülőt. A konfirmációban a fej fölé tett kézzel, egy ál-
dással a testbe érkezést segíti, a haldoklónál pedig a szentelt olajjal há-
rom helyen történő kenettel a testtől való eloldódás lehetőségét. Az 
evangélium Főpapi imája hangzik el itt és ott is. Ezáltal közvetetten a 
halál jelentőségével találkozhatunk, amely az életet értékesebbé teszi. 

Nyírfa hamuvá égetése a 

 keresztelő szentségéhez 
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Ez a többször felmerülő gondolat csengett bennem a találkozó után, és 
az született bennem, hogy a halál kérdésével mennyire fontos foglal-
kozni egy teljesebb életért. 

A hét szentség: a keresztelő, a konfirmáció, a sorskérdésekben tör-
ténő tanácsadásnál a megújított gyónás, a házasságkötés, a szent kenet, 
a papi hivatást választóknál a pappá szentelés és a mindezek alapjául 
szolgáló oltári szentség, az emberszentelő szertartás a kommunióval 
(áldozással) az életutunk kísérő, segítő lehetőségeit rejtik magukban, és 
hozzájárulnak az égiek és földiek együttműködéséhez. A hét szentség e 
nagy munkával kialakított terei Dortmundban számomra kiemelkedtek, 
oszlopaiként álltak a nemzetközi találkozónak és A Keresztény Közös-
ség munkájának, melyekben öröm volt elmélyülni. 

Hazaérve újra kezembe vettem a kápolnában kapható kiadványun-
kat: Johannes Lenz: A Keresztény Közösség – Bevezető címűt, amely 
lényegre törő pontossággal mutatja be a hét szentséget. Úgy éreztem, 
jó újraolvasni. 

*** 

Néhány évtizeddel ezelőtt, a Balti-tenger egyik öblének partján, Helsin-
kiben hallottam először egy Keresztény Közösségi pap előadását. Lars 
Karlsson katonai pályája után végezte el a papi képzést és lett a finnor-
szági Keresztény Közösség alapítója. A Snellman-főiskolán, a Waldorf-
tanárképzésen tartott Mihály-napi előadást és gitározott a hallgatóknak. 
A sors úgy hozta, hogy Dortmundban a keresztelőről szóló szakcsoport 
munkájában vele és több észak-németországi és finn pappal dolgozhat-
tam. A 80 év feletti, nyugdíjas pap szellemi elevensége, tapasztaltsága, 
fiatalossága most is nagyon megérintett. A fiatalok esti „Nachtcafe”-
jában a finn bandával basszusgitározott. Amikor a Georg-teremben az 
esti kulturális program és az azt követő díszletpakolás elhúzódott, ő 
kint az udvaron tartotta meg a kultikus zárást, a telihold és egy gyertya 
fényénél olvasta fel finnül az evangéliumot.  

A szakcsoportban különös kis társaság jött össze. A csoportmunka 
végére kirajzolódtak korábbi találkozásaink: egy Hollandiában élő eu-
ritmista hölgy, tanárával, Anke Nerlich papnővel találkozott és a papnőt 
Lars Karlsson tanította a hamburgi papi képzésen, ahogy én az ő elő-
adásában találkoztam először A Keresztény Közösség szellemiségével 
stb. Utána hallottam a magyar csoport tagjaitól, hogy Michael Debus 
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ezzel egy időben tartott előadást A Keresztény Közösség szellemi gyö-
kereiről és az abból növekedő jövőbeli feladatáról. Ebben kiemelte, 
hogy milyen fontos egy impulzussal való első találkozásunkat időről 
időre feleleveníteni. Ez a belső ápoló munka az impulzussal való kap-
csolódás megújulásához vezethet. Ilyen és ehhez hasonló finom szel-
lemi és fizikai szálak szőtték át az egész találkozót, és olykor megadatott 
az a kegyelmi pillanat, hogy felismerve erre rá is csodálkozhassunk! 

Nagyon várom, hogy a gyülekezetben megnézzük Till Brinkmann 
filmjét, melynek címe: „Was keiner kann…”, azaz „Amit senki sem 
tud…”. Négy életúton keresztül (köztük van Lars Karlsson is) a pappá 
válás útjáról szól.  

*** 

Régóta érdekelt a finnországi Keresztény Közösség munkája és a talál-
kozón beszélgetni tudtam erről a finnországi papokkal. A Helsinkiben 
hallott előadás óta több gyülekezet és filiálé (fiókgyülekezet) alakult 
szerte az országban, és decemberben a helsinki gyülekezet Jollaszból a 
belvároshoz közelebb költözik, új terük kialakításán dolgoznak. Nagy 
vágy ébredt bennem az odautazásra. Meghívást is kaptunk, hogy akár 
egy gyülekezeti csoporttal látogatást tegyünk. 

*** 

Szeretnék köszönetet mondani a magyarországi és a külföldi adomá-
nyokért, amelyek lehetővé tették, hogy papjainkkal egy népes csoporttal 
vehessünk részt a nemzetközi ünnepen! 

BÁNDY BARBARA 

Három éve lehetett, hogy az első LOGOS-felhívás megjelent a kápol-
nánk faliújságján. Aztán múlt az idő, jött a covid, vele bezárások és el-
maradt találkozók, így év elején még egyáltalán nem lehetett látni, hogy 
létrejöhet-e egyáltalán ez az esemény, és ha igen, lesz-e módunk utazni. 
Ilyen előzmények után hihetetlen most visszanézni arra, hogy milyen 
népes magyar csoport tudott október elején eljutni A Keresztény Kö-
zösség alapításának 100 éves évfordulójára Dortmundba, hogy együtt 
ünnepeljen a sok más országból érkező vendéggel. 

Tavasszal úgy kezdtük a szervezést, hogy alig tudtunk valamit a ter-
vezett programról, nem láttuk, hogy lesz-e lehetőség kedvezményes 
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részvételi díjat fizetni, tudunk-e olcsó szállást szerezni. A bizonytalan-
ságok ellenére már az első felhívásra elég sokan jelentkeztek, és nyár 
elejéig tovább gyarapodott az utazni készülő csoport.  

Huffman Szilvi kezdettől fogva sokat segített, ő tartotta a kapcsola-
tot a helyi szervezőkkel, követte a konferencia honlapján a fejleménye-
ket, próbált kedvezményesen szállást szervezni a csoportnak, aztán ő 
tartotta kézben az elhelyezésünk szálait az indulás napjáig. Igazán sokat 
köszönhetünk neki. 

*** 

Nyár elején felhívást tettünk közzé a magyarországi gyülekezetben, és 
adománykérő levelet fogalmaztunk a külföldi baráti körnek is, amit vé-
gül azoknak küldtünk el, akik már korábban is támogattak minket. A 
felhívásunkra sok felajánlás érkezett, a magyar gyülekezettől 170.000 Ft 
adomány jött, a svájci számlán 3.280 svájci frank gyűlt össze, német és 
osztrák barátaink pedig 1200 eurót adományoztak, hogy Magyarország-
ról minél többen tudjunk utazni, és ki tudjuk fizetni a részvételi díjunk 
teljes összegét. 

Az indulás előtti utolsó hét is tartogatott még izgalmakat, mert kap-
kodva kellett újragondolni a betervezett magyar euritmia-előadást, és 
zongoristánk, Spengler Kriszti részvétele is az utolsó pillanatig kérdéses 
volt. Végül a Pásztélyi Csenge által szervezett euritmia-előadás is meg-
valósult, és Kriszti is utazott velünk, akinek így alkalma nyílt tágabb 
körben is bemutatni azokat a kultikus zenéket, amelyeket a közössé-
günk számára komponált. 

Az indulás napján a korán kelés, kevés pihenés és hosszú utazás fá-
radalmait követően egyszer csak ott álltunk a bőröndjeinkkel a dort-
mundi campus területén, ahol már a megnyitó ünnepség előtt három-
négy órával is rengeteg ember volt. Beléptünk a sátorba, ami később 
ebédlőként szolgált, de érkezéskor a szervezők itt próbáltak mindenkit 
üdvözölni, regisztrálni, eligazítani. Azt hiszem, itt hagytuk végleg ma-
gunk mögött az itthoni világot, onnantól számunkra az volt az élet, ami 
ott körülvett minket: rengeteg ember, esemény, benyomás. Nyilvánvaló 
volt, hogy képtelenség lenne mindent befogadni, amit kínálnak nekünk, 
de nem volt könnyű kiválasztani, hogy az előadások, munkacsoportok, 
kulturális események és kiállítások közül min érdemes mindenképp 
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részt venni, és miről lehet lemondani, hogy ki tudjunk tartani erővel a 
rendezvény végéig. 

Reggelente nyolc különböző helyszínen indult a nap emberszentelő 
szertartással. Minden helynek megvolt a maga karaktere, előnyökkel és 
hátrányokkal. Én többnyire oda mentem, ahol a fiatalok énekeltek, mert 
nagyon jó volt megélni azt az erőt, energiát, ami a közös éneklésből 
áradt. Itt viszont az volt nehézség, hogy nem zártak kaput kezdéskor, 
úgyhogy előfordult, hogy szertartás közben is jöttek-mentek az embe-
rek. Ezért nagyon kellett koncentrálni, hogy végig a kultusz maradjon a 
figyelmünk középpontjában. Az egyik helyszínen mindennap volt egy 
pappá szentelés, erre a négy nap alatt mindenkinek egy alkalommal volt 
módja eljutni.   

 

 

Az ünnepi sátorban a több mint 2300 résztvevő között 
 

Mivel a LOGOS-konferencia egyben ifjúsági találkozó is volt, nagyon 
sok fiatal volt körülöttünk, akik élettel töltötték meg az épületek közötti 
helyeket. A szabad ég alatti tér fontos helyszíne volt a spontán kialakult 
közös éneklésnek, táncnak és a délutánonként szervezett vásároknak. 
Én inkább csak vágyakozva néztem ezt a sok vidámságot, beállni egy-
szer se mertem közéjük, talán legközelebb! Egyébként hálásak lehetünk 
érte, hogy majdnem végig gyönyörű idő volt, csak egyszer kellett egy 
kisebb eső elől a sok embernek az épületekbe húzódni.    
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A vásári kiállítók között volt a mi standunk is, ahol alapvetően Méhes 
Adrienn portékáit lehetett megvenni, de itt tudtuk árulni Kriszti kottáit 
és a gyerekek nyári táborban készített ékszereit. Itt függesztettük ki a 
gyülekezeti fotóinkat, és itt volt az a rövid, de annál vidámabb éneklés 
is, amivel mi, magyar résztvevők igyekeztünk hozzájárulni a jó hangu-
lathoz.   

Közösségünk bemutatkozása 
 

Délelőtt és délután is volt lehetőség előadásokon és munkacsoporto-
kon részt venni. Hatalmas volt a választék, főleg azoknak, akik tudtak 
németül, de az angollal is lehetett boldogulni. Én mind a hat alkalmat 
kihasználtam, amikor előadásokon lehetett részt venni. Egyszer vélet-
lenül betévedtem egy német nyelvű előadásra, azt sajnos nem nagyon 
értettem, de a többi előadáson volt angol tolmácsolás, ezek jó választá-
sok voltak. Nagyon érdekes volt számomra, hogy bizonyos gondolatok, 
motívumok, példák több előadásból is visszaköszöntek. 

Mikor itthon újra elolvastam a jegyzeteimet, arra jutottam, hogy nem 
is annyira az előadások tartalmának újdonsága volt számomra a lényeg, 
hanem az, hogy mit tudtam a hallottakból megőrizni, és átmenteni az 
itthoni életembe. Úgyhogy most tele vagyok új elhatározásokkal, amiket 
a kint hallottak nyomán tettem. 

Szeretnék az eddiginél jobban figyelni az emberekre, akikkel össze-
sodort a sorsom, mert érzem a felelősségemet abban, hogy milyenné 



2022. Karácsony - 2023. Epifánia/Vízkereszt - Passió-időszak 

23 

 

formálódnak a közösségek, amelyeknek része vagyok. Sokszor eszembe 
jut az is, amit a figyelmes emberi szó gyógyító erejéről mondott Daniel 
Hafner. Úgyhogy igyekszem arra is jobban figyelni, hogy mit beszélek, 
mert szeretnék olyan ember lenni, aki a lehető legtöbbször gyógyító 
gondolatokkal és szavakkal üzen a másiknak. 

Mélyen megérintettek Lisa Devine szavai, aki azt mondta, hogy meg 
kell tanulnunk igent mondani a helyzetekre, amelyekben találjuk ma-
gunkat, és mindig a számunkra megadatott lehetőségekből kell kihoz-
nunk a legjobbat. Azt is mondta, hogy ha el tudjuk viselni a nehézsége-
ket, és hagyjuk, hogy a fájdalom átalakítson minket, akkor új világ tárul 
fel előttünk. Ő emlékeztetett arra is, hogy Rudolf Steiner szerint min-
den emberben megvan az a képesség, hogy megérezze, hogy amit hall, 
az igaz vagy sem, mert ha valami igaz, akkor az ember melegséget, fényt 
él át, míg a hazugsághoz nehéz kapcsolódni, ha hazug dolgot hallunk, 
hidegség vesz körül minket, és szinte bénultnak érezzük magunkat. Li-
sához kapcsolódik az egyik személyes bátorságpróbám is, ugyanis több 
kihagyott alkalom után egyszer véletlenül összefutva vele végül meg 
mertem szólítani őt, és megköszöntem mindazt, amit tőle kaptam. 

Kedd délutánra aztán megfogyatkoztak erőink, de mivel a gépünk 
csak szerdán hozott minket haza, volt még egy fél napunk a kilégzésre. 
Ennek utóbb igazán örültünk, mert így egy kicsit pihentebben érkez-
tünk haza, mint ha a konferenciáról egyenesen a repülőtérre mentünk 
volna. Itthon aztán vissza kellett zökkennünk a hétköznapjainkba, de 
úgy érzem, ez az öt nap letörölhetetlen nyomot hagyott rajtunk, amiért 
nagyon nagy hála van bennem.  

*** 

Meglátogattuk a gyülekezet templomát is, amelyet hosszú, közös folya-
matban maguk terveztek meg. Csodáltuk a gyülekezet nagy könyvét is, 
melybe gyöngybetűkkel be volt írva az év napjaihoz, kinek a kereszte-
lője, házasságkötése, temetése teljesült azon a napon. 

A 26 fős magyar csoport számára nagy feladat volt a szállás szerve-
zése, melyhez nagy segítséget kaptunk Huffman Szilvitől és Liliana 
Singhtől, aki a herdeckei gyülekezet körében keresett nekünk befogadó 
családokat. Hálásan köszönjük nekik. A fiatalok a dortmundi Waldorf-
iskola tornatermében aludtak. Sok élménnyel gazdagodtunk a szemé-
lyes találkozások során.  
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Éneklés az ünnepi sátorban 

 

 

Az ünnepi sátorban  
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Kapcsolódás Budapest és Dortmund között 

Online fórum helyett telepatikus képességek ébresztgetése  

 

A dortmundi Logosz világtalálkozóval egy időbe eső szombaton kirán-
dulni mentünk Boros Marika nem szűnő lelkesedése és kitartása ered-
ményeként, hogy jó „hídépítő” mesterekként lélekben-szellemben 
együtt lehessünk a világtalálkozó résztvevőivel. 

Már az erdő szélén igen nagy örömmel üdvözöltük egymást, hogy 
rövid idejű szervezéssel, konkrét időponttal heten is jelen tudtunk lenni. 
Egyszerre – egy időben – egy helyen! Már önmagában ezt is áldásnak 
éreztük, hát még a két igen jól nevelt és minden simogatást tűrő négy-
lábú barátaink jelenlétét! 

Némi erdőjárás után elképedtünk a kiszáradt Jági-tó szomorú látvá-
nyán, de arra is volt szemünk, hogy a nagy nyári aszály ellenére lássuk, 
hogy még milyen eleven, színes az erdő maga: a fák lombozata dúsan, 
színesen borult fölénk. És azt tudjátok, hogy az őzek nem járnak itató-
hoz, de a szarvasok igen? Ezt is itt a Jági-tónál kellett megtudnom... 

Már benne jártunk a délelőttben és az erdőben, amikor szépen meg-
terített asztal mellett (hiszen asztalterítő mindig kerül, ha körünkben 
van az, aki már az alapítás előtti időktől kíséri a közösséget), hét mécsest 
gyújtva előkerültek beszélgetéseinkhez az első témák, amelyek elsősor-
ban az évkör időszaki elmélkedéseit foglalták magukba. Természetesen 
a természet ihlette, Michaelhez fűződő antropozófiai témák voltak 
ezek. 

Néhány irodalmi hivatkozást hadd soroljak itt fel, amelyekkel a  
témát hozók foglalkoztak és megosztották velünk, mire jutottak vagy 
milyen kérdéseik merültek fel. 

Az egyik ilyen forrás volt a Michaeliták korábbi száma, amely idézi 
Az év körforgása – Az antropozófia és az ember lelkülete című művet. Ehhez 
kapcsolódóan ilyen kérdéseink voltak: Az ember tudja-e saját sorsának 
érezni a természet változását? Az őszi visszahúzódásban érzé-keli-e a 
szellemi megjelenését, annak ünneplését meg tudja-e teremteni – erő-
sítve, kiegészítve a húsvéti hangulatot? Élő tud-e lenni a hármasságok 
gondolata? 
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Ehhez kapcsolódtam R. Steiner: Michael imagináció – Szellemi mérföldkö-

vek az év körforgásában; A Michael-ünnep szociális jelentősége; A vér misz-

tériuma és a Szent Szellem elleni bűn írásokkal, és ezekből kiindulva me-
séltem az időszakban erőteljesen ható megtisztított kén és vas erők je-
lenlétéről, hatásáról és megjelenéséről az emberben. 

Ezután a Mihály korának feladatai – A rózsakeresztes beavatás elve című 
mű alapján rátekintettünk Mihály lényére, hogy miben különbözik a 
többi arkangyaltól. 

Énekeltünk is, és bár mindnyájan szeretünk énekelni, nehezen tud-
tunk választani. Végül egy csodaszép moldvai dal mellett döntöttünk, 
aminek a kezdő sora: Siralmas ez világ… de a befejezés!!! Érdemes utá-
najárni... 

Miután nemcsak szellemi, hanem finom falatok formájában fizikai 
étkeket is vettünk magunkhoz, duplán megerősödve folytattuk utunkat 
az erdőben, amíg egy domboldal nagy tisztására nem értünk, ahol a táj 
megnyíló tágasságára, a körülölelő dombok színpompájára kitárulhatott 
a mi lelkünk is. Itt újra letelepedve, a kék ég alatt, ragyogó napsütésben 
(én kicsit meg is pirultam), a pokrócokon kényelembe helyezkedve foly-
tattuk a „Logoszhoz” kapcsolódásunkat. Kitárult lelkünkben még mé-
lyebb hit és remény kelt. Többen egyetértünk abban, hogy talán itt, a 
napnak ezen a pontján éreztük leginkább az elevenséget abban a törek-
vésünkben, hogy „együtt legyünk” a Dortmundban lévőkkel, és hogy 
talán ők is érzik ezt… 

A helyhez csodaszépen illő Lukács evangéliumi részlet következett: 
a 9. fejezet 1-6. sorát hallgattuk meg, majd egy fontos idézetet Friedrich 

Rittelmeyer: Sorsdöntő találkozásom Rudolf Steinerrel című írásából. 

Ami ezután következett, az azt hiszem mindnyájunkat mélyen meg-
indított. Emil Bock életrajzához Wolfgang Gädeke: Die Gründung der 

Christengemeinschaft c. könyvének angol nyelvű változata volt az iro-
dalmi alap. Olyan érdekfeszítő és alapos életrajzi ívet festett nekünk a 
beszámoló, hogy én még mindig magam előtt látom azt, amikor Bock 
hosszú órákig sebesülten fekszik az I. világháború csataterén… És mi-
lyen jó, hogy nem szállították el rögtön, mert emiatt nem vérzett el, és 
lett olyan oszlopa a Keresztény Közösségnek és szerzője sok-sok kiváló 
könyvnek, mint a Három év, hogy meggyőződésem szerint sokunkban 
él mély hála azért, hogy túlélte azt a borzalmat. 



2022. Karácsony - 2023. Epifánia/Vízkereszt - Passió-időszak 

27 

 

Ehhez kapcsolódóan hallhattunk néhány szerényen hozzáfűzött gon-
dolatot a papi szemináriumi életről, ami igazán méltó módon kapcso-
lódott a Bock-életrajzhoz. 

És bár nem terveztük így, mégis kerete lett a napnak azzal, hogy 
Michaellel fejeztük be a tisztáson lelkünk kitárását Dortmund és a világ 
keresztényei felé, a beszélgetésünk ezen részének szellemi alapját pedig 
Rudolf Steiner: Michael küldetése című írása adta. 

Már jól benne jártunk a beszélgetésben, amikor is egy illusztris ven-
dég bújt ki a pokrócok széle közül… Ha bárkiben felmerülne a kérdés, 
hogy ki vagy mi volt a vendég, gondolkodás nélkül vágja rá nyugodtan, 
hiszen mi más lehetett volna, mint egy IMÁDKOZÓ SÁSKA! 

Csak azért, mert a jól végzett munka nyomán jólesik kimondani: 
méltóan teljesítettük a vállalásunkat! Hidat építettünk, szellemhez emel-
kedtünk, telepatikus képességeinket ébresztgettük azzal, hogy szeretet-
tel, kitárult lélekkel és kehellyé vált szívvel töltöttük el ezt a napot egy-
mással, a világ minden keresztényével, s ezért szívünkben hála él! 

Szeretettel osztottam meg veletek is megéléseinket! 

Tóth Bea 
 

 

A kirándulók csoportja 



A Keresztény Közösség körlevele 

28 

 

Néhány gondolat a kirándulásról, együttlétről 

A kirándulás ötletgazdájaként és szervezőjeként nagyon hálás vagyok a 
fenti hangulatfestő beszámolóért Tóth Beának mint a kirándulócsapat 
régi és oszlopos tagjának – és mindenkinek, aki eljött, készült, hozott 
valamit: Lajos Katinak, Mátravölgyi Orsinak, Nagy Brigittának, Nagy 
Miklósnak, Palumby Ivettnek. Örülök, hogy örömhírt mondhatunk egy 
ilyen együttlétről. Több évig szerveztem rendszeresen túrákat, kirándu-
lásokat, ahol mindig megjelent – ha röviden is – valamilyen kulturális 
vagy szellemi tartalom. De soha nem fordult még elő, hogy minden 
résztvevő komolyan készült egy szellemi témával, soha nem kapott még 
ezeken az alkalmakon ekkora támogatást a törekvés a nagyon mély 
együttlétre, a megnyílásra a szellem felé – a természeti világ ölében. Az 
élmény felemelő volt – azt hiszem, ezt mindannyiunk nevében mond-
hatom. Érdemes ismételgetni.      Mert egyedül nem megy – csak együtt! 

Boros Mária 

KÖZÖSSÉGI ÉLETÜNK 

Átváltoztatások – Gisela Wielki látogatása  

2022. szeptember 23-30. között Gisela Wielki, az Észak-Amerikai Ke-
resztény Közösség német származású papnője egy hetet töltött Buda-
pesten, ahol korábban még sohasem járt. Amilyen kíváncsi érdeklődés-
sel várta ő és társa az ismerkedést a fővárossal, az emberekkel, a törté-
nelmünkkel, ugyanolyan izgalommal tekintettünk mi is a vele való talál-
kozásra. Hiszen Gisela személyében egy 1970-ben felszentelt, 52 éve 
szolgáló papot, az észak-amerikai szeminárium korábbi vezetőjét is-
merhettük meg, aki vállalta, hogy papjaink távollétében emberszentelő 
szertartást és előadást tart nekünk. 

Első közös programként arra vállalkoztam, hogy érkezésük másnap-
ján elviszem a vendégeket a Várba délután, este pedig a Mátyás-temp-
lomba koncertre. Úgy hiszem, hogy mindenkiben élnek népekkel, nem-
zetekkel kapcsolatos sztereotípiák, vagy szellemileg kifejezve: egy nép 
karakterére, gondolkodására, jellemző jegyeire a saját népszelleme, 
nyelvszelleme és személyiség- vagy gondolkodásszelleme gyakorol ha-
tást. Hogy ezeket a jegyeket személyesen ki-ki mennyire hordozza, hogy 
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a „sztereotípiák” hol és miben működnek, hol dőlnek meg, a szellem-
mel telített élet milyen átváltoztatást visz véghez – ezeket figyeltem, 
vagy csak egyszerűen észleltem e látogatás kapcsán. Ezért néhány apró 
részletről is beszámolok. 

A kápolnában fogadtam a vendégeket, akik azonnal azzal a közvet-
lenséggel üdvözöltek, amely az amerikaiakról közismert: a formális be-
mutatkozás, kézfogás helyett egy nagy ölelést kaptam a keresztnevek 
elhangzása mellé. Ugyanakkor ez nem az az általunk gyakran felszínes-
nek tartott amerikai közvetlenség volt. Szívmelegség párosult vele. Az-
tán hamar megmutatkozott a gyakorlatiasság, cselekvőkészség is: csak 
alig egy napja érkeztek Budapestre, de már BKK-bérlettel közlekedtek, 
és egy órát sem vesztegetve, túl voltak egy óriáskerekezésen és Bazilika-
látogatáson. 

Mielőtt elindultunk, még ülve, nyugodt körülmények között mesél-
tem nekik a magyar történelemről. Hogy külföldiként ne vesszenek el 
benne hosszan, kiemeltem egy-egy fontosabb kort, eseményt, szemé-
lyiséget, az elhelyezkedésünkből fakadó sorsunkat és feladatainkat – sa-
ját tudásom szerint, némi szellemi háttérrel. Már itt akkora érdeklődést 
mutattak kérdéseikkel, hogy nehéz volt elindulni a Vársétára. Azzal ösz-
tönöztem őket, hogy ott helyben újra felidézünk néhány dolgot a látni-
valókhoz kapcsolódóan. Érdekes volt látni, hogy a séta során milyen 
apró részleteket vett észre megfigyelő, mindenre nyitott szemük, szel-
lemük. Gisela például őszinte csodálattal kiáltott fel, amikor meglátott 
egy István királyt megjelenítő férfiút fényképen – „Micsoda arc!” –, de 
fotókat készített számtalan csatornafedélről is. 

Ezután – mi mást! – pizzát szerettek volna enni, és a Mátyás-temp-
lom szomszédságában sikerült is egy étteremben hozzájutnunk. A tö-
kéletes amerikai akcentussal és folyékonyan beszélő fiatal pincérről ki-
derült, hogy három hete még New Yorkban volt, ott dolgozott. 
Giseláék azonnal rávágták: „Három hete még mi is ott voltunk!” 

A sietve elfogyasztott vacsora után a Mátyás-templomban a Buda-
pesti Kórus koncertjét hallgattuk meg az Ars Sacra fesztivál keretében. 
Közösségi társunk, Balogh Ádám tagja a kórusnak, így őt is láthattuk-
hallhattuk a csodálatos előadáson. Vendégeinket nemcsak az énekhan-
gok, a zene, hanem a Mátyás-templom is lenyűgözte.  Amellett, hogy  
 



A Keresztény Közösség körlevele 

30 

 

ennek többször is hangot adtak, érzékelhető volt őszinte ámulatuk. Bár 
hosszú volt a nap, és besötétedett, másnap pedig a 79 éves Giselára egy 
szertartás celebrálása várt, nem nagyon kellett őket győzködni, hogy ne 
siessünk haza, mert megéri még felmennünk a Halászbástyára a látvá-
nyért. Itt a kilátás elfeledtette a fáradtságot! Közben ismét jöttek az ér-
deklődő kérdések: „Honnan kapta a nevét a Halászbástya? Mit gondo-
lunk mi a Parlament épületéről?” És a többi… 

Vasárnap angolul részesülhettünk az emberszentelő szertartásban. 
Angol nyelvű szövegek magyarra fordítójaként, nyelvtanárként, beval-
lom, működött bennem az az általános vélekedés, hogy az angol nyelv 
meglehetősen kis szókinccsel, póriasan egyszerűen fejez ki mindent, 
ezért nagy várakozásban voltam, hogy tudja-e hordozni a szertartás 
nagy szellemi erejét. Az első percektől kiviláglott azonban, hogy még 
ha a nyelv nem is lenne esetleg alkalmas rá (ez persze így nem igaz), 
Gisela a nyelvet is átváltoztatta! Lényével, 52 éves papi, tanítói szolgá-
latával, Krisztussal úgy megemelte, átszellemiesítette, hogy az élmény 
leírásához nincsenek (magyar) szavak! 

A szertartást követő előadás címe „Egy ország és embereinek fénye, 
árnyéka” volt. Részletekről itt nem számolok be, ez egy másik cikk té-
mája lehet. De az átváltozás misztériumát ki-ki itt is átélhette. Az ér-
zelmi alapú ítéletalkotás leküzdéseként Gisela elénk tárt egy tárgyilagos, 
szellemi alapokra fektetett Amerika-képet, egy kontinensnyi ország fel-
adatát, amely egyben világsors hordozása is. Nem könnyű, nem nép-
szerű, csak szükségszerű. 

Gisela többször elmondta: nagyon valószínű, hogy itt, Magyarorszá-
gon nekünk celebrálta az utolsó európai emberszentelő szertartását. 
1970-ben, pappá szentelése után pedig az elsőt. Közöttük ott van több 
évtizednyi szolgálat az amerikai kontinensen. Őt megismerve tovább 
erősödött bennem az a tapasztalat, hogy ha a gyakorlatias, földi tettre-
készség és a pátoszmentes szellemi akarat, szellemi tudás párosul egy-
mással, az átváltoztatja a világot! De ehhez valóban mindkettőre szük-
ség van. Őbenne pedig megnyilvánultak. 

2022. november 2.  

 Boros Mária 
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Gulyás Andrea bemutatkozása mint koordinátor 

Ez év elején nagy megtiszteltetés ért, ami-
kor felkérést kaptam Christine Josttól, 
hogy vegyem át tőle a regionális koordi-
nátori teendőinek egy részét. Ami azt je-
lenti, hogy segítsem területi vezetőnk, 
Stephan Meyer úr munkáját régiónk – 
első körben magyarországi, csehországi és 
romániai – gyülekezeteinek gazdálkodási 
és szervezeti kérdéseiben, illetve igyekez-
zek közvetíteni a gyülekezetek és a köz-
ponti Foundation munkatársai között. 
Ebben a szerepemben szeretnék most bemutatkozni mindazoknak, 
akik még nem ismernének.  

Gulyás (korábban Liszka) Andrea vagyok. 1996 nyarán találkoztam 
A Keresztény Közösséggel, amikor kislányomat a gyöngyösi barátaim 
gyermekeivel együtt Michael Kaiser úr megkeresztelte. A következő  
évben Bozókiné Tengely Annával együtt szerveztük az első magyaror-
szági családos tábort, később részt vettem az akkor még évente csak  
2-3 alkalommal létrejöhető programok szervezésében. 2008-ban tagja  
lettem a munkatársi körnek, majd aktív szerepet vállaltam az alapítási 
ünnepségünk szervezésében, és pár éven át a közösség gazdasági  
csoportjában is tevékenykedtem. 2015-ben váltam taggá. 2016-ban 
szakmai túlterheltség miatt egy kicsit hátrább léptem, és egy ideig csak 
ministránsként vettem ki részemet a feladatokból. Az utóbbi pár évben 
ismét aktívabb vagyok, főleg a szervezetek működésével kapcsolatos 
tudásommal igyekszem közösségünk életét segíteni. 

Röviden írok egypár gondolatot szakmai életutamról is: 1996-ban sze-
reztem történelem-angol szakos tanári diplomát, és nem sokkal ezután 
részt vettem a gyöngyösi Waldorf-iskola megalapításában. 2000-ben 
Waldorf-osztálytanítói képesítést, 2002-ben közoktatási vezetői  
végzettséget szereztem, ami a rám háruló intézményvezetői szerep  
miatt volt kötelező. 2006-ban felkérést kaptam a Magyar Waldorf Szö-
vetségtől egy Szakmai Szolgáltató Intézet megalapítására, mely kétévnyi  
előkészítés után, 2008 áprilisában Waldorf Ház néven kezdte meg  
működését. Ennek az intézetnek voltam vezetője, tanügyigazgatási  
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tanácsadásért, majd pedig a mérésértékelési területért felelős munka-
társa 2020 őszéig. Időközben közigazgatási menedzseri diplomát  
szereztem a Budapesti Corvinus Egyetemen, és a Waldorf-mozgalom 
nemzetközi szervezeteiben (ECSWE, IAO) képviseltem Magyarorszá-
got. 2013-ban kezdtem meg doktori tanulmányaimat az ELTE Neve-
léstudományi Doktori Iskolájában, amit 2017-ben abszolváltam. A Wal-

dorf-pedagógusok munkájának értékeléséről szóló disszertációmat ez év 
(2022) szeptemberében védtem meg. 2017-ben kezdeményezője  
voltam az ország első gyógypedagógiai Waldorf-iskolájának, a Rózsa-
háznak. Egyik fő szervezője voltam az iskola-alapítás folyamatának, és 
a működés megkezdése után az intézmény szervezeti és gazdálkodási 
folyamatainak kialakítását vállaltam fel. Az akkor vállalt feladat a múlt 
tanév végén befejeződött, így júliusban megszűnt a heti rendszerességű 
elfoglaltságom, de a gazdasági ügyek felelőseként, az Igazgatási Konfe-
rencia vezetőjeként, és az intézményfenntartó egyesület vezetőségi  
tagjaként továbbra is segítem az iskolát. 

*** 

Eddigi pályafutásom során mindig azt kerestem, hogy hogyan lehet egy 
önigazgatásra törekvő szervezetet jól működtetni. Az elmúlt évek során 
sok tapasztalatot gyűjtöttem e téren, ezek alapján úgy látom, hogy az 
emberiség jövője szempontjából elengedhetetlen a szabadság-egyenlő-
ség-testvériség eszméinek megértése, mindennapi életgyakorlattá alakí-
tása, továbbá mindezek alapjaként az egyének felelősségvállalási képes-
ségének erősítése. Mivel az egyéni felelősséget az önigazgató szervezeti 
struktúra tudja erősíteni, törekednünk kell – bármilyen nehéz is – az 
önigazgatás megvalósítására. Ezért határoztam el, hogy tudásomat és 
tapasztalataimat annak szolgálatába állítom, hogy segítsem a közössé-
geket, szervezeteket az önigazgató működésük kialakításában, az ehhez 
szükséges szociális képességek megszerzésében. Teszem ezt tanácsadó-
ként és különböző képzések oktatójaként (alapítója és oktatója vagyok 
a Waldorf-intézményvezető képzésnek, a Fenntartók képzésének, vala-
mint az ELTE Bárczi Karán működő Waldorf-osztálytanító Szakirányú 
továbbképzésnek).  

A szabadság-egyenlőség-testvériség megértésének elmélyítésében nagy 
segítségemre volt, hogy A Keresztény Közösséghez és általa Krisztus-
hoz kapcsolódhattam. Ezért nemcsak nagy megtiszteltetés a regionális 
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koordinátori feladatra való felkérés, hanem nagy öröm is számomra, 
hogy az itt szerzett tudásból visszaáramoltathatok valamennyit A Ke-
resztény Közösség gyülekezeteinek segítésébe. Úgy vélem, hogy azon 
közösségekben van leginkább helye ezen eszmék életgyakorlattá alakí-
tásának, ahol él a Krisztus impulzus.  

Gulyás Andrea  

Változás a gyülekezeti segítő személyében 

Kedves Barátaink! 
A munkafolyamataink megosztásában történő változásról szeretnénk 
tájékoztatni benneteket. 

2022 decemberében Radics Helga leteszi a gyülekezetünk segítői fel-
adatait, és Bándy Barbara átveszi jelentős részét, a továbbiakat pedig 
mi, papok hordozzuk másokkal megosztva. 

2017 őszétől a két papi tevékenység a munkatársi folyamatokkal 
együtt jelentősen bővítette a közösségi életünket és feladatainkat, mi-
közben túl sok szervezés és ügyvitel vett igénybe papi erőforrást. Egy-
értelművé vált, hogy a feladatok összehangolt megosztása heti, rend-
szeres feladatvállalást igényelt. Ennek a lehetőségeit kerestük 2018-ban 
egy olyan személyben, aki évek óta tagja a közösségünknek, ismeri az 
életünket és hozzánk kapcsolódó embereket, és van ügyviteli, szerve-
zési tapasztalata. Így kapott az önkéntesen vállalt feladatai mellett Ra-
dics Helga 2019-ben megbízást arra, hogy legalább egy éven át, heti két 
napon jövedelemmel honorált gyülekezeti segítői munkát végezzen. A 
megbízatás fontos része volt, hogy közreműködjön új rendszerek és 
folyamatok kialakításában, melyekre idővel rátekintünk majd, hogyan 
célszerű működtetni, mi adható át másnak, ki melyik részét végzi. A 
gyülekezeti segítő feladatköre lett a kapcsolattartás és levelezés, a nap-
tárkezelés, kiadványok értékesítésének és a kápolnahasználat megálla-
podásainak követése, közreműködés a honlapfejlesztésben és kezelés-
ben, irodai rend kialakítása, többféle adminisztrációs és szervezési fel-
adat. Helga projektszerűen dolgozott a körlevél összeállításán, az adat 
bázis kialakításán és működtetésén, az SZJA egyházi 1 % rendelkezések 
gyűjtésén, a családos nyári táborunk szervezésén. Munkájával ő is jelen-
tősen hozzájárult a gyülekezetünk fejlődéséhez. Olyan rendszerek és 
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folyamatok kialakításában is közreműködött, melyekre a jövőben is épí-
tünk. Ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki közösségünk nevében! 

December 1-től mentesítjük Helgát a négy éven át végzett gyüleke-
zeti segítő feladatköréből. A közösségünkkel kapcsolatos kérdéseitek-
kel a továbbiakban keressétek bizalommal Bándy Barbarát az 
info@akeresztenykozosseg.org e-mail címen, illetve a 30-961-6265-ös 
telefonszámon.  
Szeretettel 

Bozókiné Anna és Silye Imre 

A családos napok varázsa 

Közel egy éve veszünk már részt a Közösség által szervezett családi 
napokon, amelyeket minden hónap utolsó szombatján rendezünk meg.  
Korán kelünk, hogy vidékről a két és fél órás út után megérkezzünk a 
Nádor utcába. Kisfiam (nemsokára 12 éves) nagy izgalommal szokott 
készülni minden egyes napra, javasolja, milyen ételeket vigyünk, és ha 
éppen van, a kertből is hoz virágot.  

Megérkezésünk után üdvözöljük a többieket, örülünk a viszontlátás-
nak. Éneklünk, evangéliumi részletekről beszélgetünk, majd a gyerme-
kek felkészülnek a számukra tartott szertartásra, amelyen ténylegesen is 
meghallgatjuk a vasárnapi igeszakaszt. Ezután vidám hangulatú kézmű-
veskedés, esetleg rövid, gyermekeknek szóló előadás, beszélgetés kö-
vetkezik. Közben előkészítjük az ebédet az általunk hozott hozzávalók-
ból: gyümölcsöt, kenyeret darabolunk, magvakat, salátaféléket, zöldség-
krémeket teszünk kis tányérokba, megterítünk, majd a közös ima után 
jóízűen elfogyasztjuk.  

A családi napok mindig jó hangulatban telnek. A gyerekek szeretnek 
együtt lenni, szabad teret kapnak az előkészületek során, örömmel se-
gítenek, aktívan kapcsolódnak be az egyes témák megbeszélésébe, majd 
kora délután, feltöltődve, az énekeket dudorászva lépnek ki a kapun. Jó 
látni, hogy van még olyan, keresztény szemléletű (kütyümentes!) hely 
napjainkban, ahol szeretnek lenni a fiatalabbak, és lelkesedésük, szere-
tetteljes együttlétük felmelegíti a hétköznapjaikat is. 

Fehér Anita 

mailto:info@akeresztenykozosseg.org
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A munkatársak formarajzot gyakorolnak a cáki találkozójukon 

 

Hírek Ukrajnából 

Időről időre kapunk híreket az Ukrajnában szolgáló pap kollégáinktól, 
Andrej Zsilcovtól Odesszából és Tatyjana Nyecsitajlótól Kijevből. Írá-
saikat a honlapunkon olvashatjátok HÍREK, AKTUALITÁSOK alatt 
https://akeresztenykozosseg.org/hirek/ címen. November elején ér-
keztek tőlük friss hírek, melyeket magyarra fordítva elérhetővé tettünk. 

Bozókiné Anna és Silye Imre 

 

Gwendolyn Fischer új elérhetősége 

Gwendolyn Fischer, gyülekezetünk alapító papja jelenleg Überlingen-
ben él, az ottani és a környező gyülekezetek munkáját segíti nyugdíjas 
papként. Aki még nem ismerné őt, a honlapunkon és korábbi körleve-
leinkben is olvashat magyarországi munkájáról.  

Link: https://akeresztenykozosseg.org/magyarorszagi-fejlodese/ 

Hamarosan megszűnik Gwendolyn eddigi e-mail elérhetősége. Az 
új címe: gwendolynfischer51@gmail.com. 

https://akeresztenykozosseg.org/magyarorszagi-fejlodese/
mailto:gwendolynfischer51@gmail.com
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A Keresztény Közösség Lengyelországban 

A lengyelországi Keresztény Közösség kezdetei az 1980-as évek köze-
pére nyúlnak vissza. Ekkor tartott lengyel földön először emberszen-
telő szertartást Ingo Müller Krakkóban, német nyelven. Engedélyt ka-
pott az ottani domonkos kolostor apátjától, hogy az ökumenizmus szel-
lemében „egy ismeretlen keresztény istentiszteletet” celebráljon. 

A folytatás a viharos társadalmi változások időszakában, 1989-ben 
vált lehetővé Michael Gerasch által, akihez idővel csatlakozott Marina 
Gschwind-Grieder és Jarosław Rolka. Jarosław Rolka az első lengyel 
származású pap, akit 1994-ben szenteltek. Ő Németországban, Bo-
chumban él, a nyugat-németországi régió területi vezetője és a héttagú 
vezetőség tagja. Immár három évtizede utazik Lengyelországba évente 
több alkalommal Marina Gschwind-Grieder Svájcból és Michael 
Gerasch Németországból. Ők is megtanultak annyira lengyelül, hogy 
lengyel nyelven tartják a szertartásokat, és lelkesen, sok áldozatot hozva 
építik Jarosław Rolkával együtt a közösséget. Hozzájuk csatlakozik al-
kalmanként Rafał Nowak, akit 2015-ben szenteltek pappá. Ő jelenleg 
az Egyesült Államokban, Los Angelesben szolgál. 

2017-ben új lendületet kapott a lengyelországi közösség fejlődése 
azáltal, hogy a Hamburgi Papi Szeminárium közreműködésével egy elő-
képzést (proszemináriumot) hoztak létre Lengyelországban. Anna 
Kruczek, Marta Lackowska, Grzegorz Kozioł és Rafał Duszyński igye-
keztek összeegyeztetni a szakmai és családi életet az intenzív belső 
munkával. Az előszeminárium után a hamburgi szemináriumon folytat-
ták a tanulmányaikat, és közülük hárman, Rafał Duszyński, Anna 
Kruczek és Grzegorz Kozioł pappá váltak. Varsóban, 2021 Michael-
időszakában volt a szentelésük, melyen a héttagú vezetőség is részt vett: 
João Torunsky, Christward Kröner, Oliver Steinrueck, Susanne Gö-
decke, Gisela Thriemer, Jarosław Rolka és Stephan Meyer.  

Bár a közösségépítés még nem jutott el a gyülekezetalapításhoz, a 
nemrég szentelt három pap már Lengyelországban szolgál. Mivel a kö-
zösség hordozóereje még nem teszi lehetővé a teljes idejű papi szolgá-
latot, a korábbi munkájukat is folytatják: Rafał Duszyński a családi gaz-
daságukban, Anna Kruczek Waldorf-tanárként, Grzegorz Kozioł  
informatikusként is dolgozik. 
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A szertartások és rendezvények számára 2021 márciusában kezdtek  
bérelni egy háromszobás lakást Varsó központjában, de másfél év után 
kénytelenek voltak lemondani erről, mert emelkedtek a bérleti díjak, és 
a közösségi hozzájárulások nem voltak eléggé rendszeresek. Most új 
helyet keresnek. Varsón kívül Krakkóban is tartanak szertartásokat ha-
vonta. Évente rendeznek nyári tábort vidéken. 

A lengyelországi honlapcím: http://wspolnotachrzescijan.pl/ 

Nemrég megjelent a külföldi baráti körnek szóló első körlevelük. A né-
met nyelvű kiadványból elvihető néhány példány a kápolnánkból, to-
vábbiak kérhetők nyomtatva vagy e-mailben Renate Scheertől, akinél a 
későbbi kiadványok rendszeres küldését is lehet kérni: 

r.c.scheer@gmx.de  tel. +49 6151 3686 461. 

Silye Imre  

 

1Rafał Duszyński, Anna Kruczek és Grzegorz Kozioł a pappá 

szentelésük utáni ünnepségen 

http://wspolnotachrzescijan.pl/
mailto:r.c.scheer@gmx.de


A Keresztény Közösség körlevele 

38 

 

Walter Giezendannerre emlékezünk 
 

Amikor a pappá szentelésem után, az első kiküldetéssel 2007 Virágva-
sárnapján megérkeztem a szentgalleni gyülekezetbe, és megismertem 
Walter Giezendannert, mint ottani kollégámat, egyben területi vezető-
met, sem én, sem Gwendolyn Fischer és a héttagú vezetőség nem sej-
tette, hogy az ottani tevékenységünkön túl a magyarországi gyülekezet-
alapításért is együttműködhetünk majd. Giezendanner úr embersége és 
jósága, szellem iránti elkötelezettsége és bölcsessége nagymértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy gyülekezetet alapíthattunk Magyarországon. 
Területi vezetőként bátorította és támogatta az alapításhoz vezető ko-
rábbi folyamatokat, melyeket több szinten kellett még erősíteni és ösz-
szehangolni: az Égiek áldó erőterében, a Keresztény Közösség papsá-
gának és vezetőségének tudatában, a nemzetközi baráti körünkben, a 
Gwendolyn Fischerrel és munkatársainkkal kibontakozó együttműkö-
désben. Giezendanner úr az alapítás után is nagyon sokat tett a közös-
ségünk fejlődéséért. Utoljára 2019 októberében járt Magyarországon, 
amikor a hit és megismerés kapcsolatáról, a misztériumokról és az ős-
kereszténység ezoterikájáról adott elő. Élete utolsó hónapjaiban is aktí-
van foglalkozott az ezoterikus kereszténységgel. 

Giezendanner úr a gyülekezetünk alapításának ünnepén 2011 Adventjén 
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Mély hálával emlékezve őrá ajánlom Michael Bruhn alábbi írását az élet-
rajzáról.  

Silye Imre 

BIOGRÁFIA 

Walter Giezendanner Svájcban született 1951. augusztus 6-án, Huben 
faluban, Frauenfeld közelében, szülei második fiaként. Anyja kézműves 
családból, apja földműves családból származott, de ekkor már betűsze-
dőként dolgozott egy nyomdában. A falu iskolája csak pár méterre volt 
házuktól, a környező tanyák, mezők és erdők formálták gyermekkorát.  

Legfőbb gyermekkori vágya az volt, hogy állatidomár legyen a cirkusz-
ban. 14 éves korától a régi nyelvek gimnáziumába járt a városban. Két 
evangélikus lelkésszel folytatott beszélgetései után kezdett a teológia 
iránt érdeklődni. Iskolai évei vége felé a képzőművészet és a színház 
került előtérbe meghatározó tanárszemélyiségek révén. Színpadtervező 
és rendező akart lenni, és elhatározta, hogy saját maga állítja össze a 
képzését: egy év iparművészeti és egy további év színművészeti iskola 
Zürichben. De a színházi élet valósága elvette a kedvét, nem felelt meg 
az ő elképzeléseinek. Ideáljait inkább egy Parsifal-előadásból merítette, 
melyen 19 évesen vett részt Bayreuthban, és amely mélyen megérin-
tette, megrázta. Egy mély válságból 21 éves korában, a világtól való tel-
jes visszavonulás időszakában új ötletek születtek: szabad színházi cso-
portot alapított utcaszínházi előadások céljával, melyhez amatőröket és 
hivatásos színészeket akart összehozni. A sikerük korlátozott volt, és 
ebben az időszakban hívták be katonai szolgálatra, amit megtagadott, 
mert nem akart fegyvert fogni, szabad akarata ellenére embert ölni. 
Ezért nyolc hónap börtönbüntetésre ítélték. A civil szolgálat választá-
sának lehetősége a katonai helyett Svájcban csak 1996 óta létezik! A 
börtönben töltött időben lehetősége volt kitanulni a betűszedést, apja 
szakmáját. A nehéz időszak alatt még egyértelműbbé, világosabbá vált 
számára, hogy nem lenne képes ölni. Végül ezt tudomásul vették, és így 
nem kapott újabb behívót és elítélést.  

Ezután kábítószer-függőségből gyógyultakkal közösen egy olyan ká-
bítószer-elvonó intézményt alapított, ahol a függőségtől szabadulni 
akaró lakókkal megbeszélték az alapelveket, és velük együtt alakították 
ki a terápiás időszak szabályait. Dr. Fritz Wartenweiler (1889-1985),  
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akit a svájci felnőttképzés megalapítójának tekintenek, Frauenfeldben 
lévő villájának nagy részét a rendelkezésükre bocsátotta, miközben 
visszavonult a legfelső szintre dolgozni, és atyai mentorként segített ne-
kik.  

Időközben a barátai felhívták a figyelmét az antropozófiára, és részt 
vett egy misztériumdráma előadáson a Goetheanumban. Hamarosan 
jelentkezett a dornachi pedagógiai szemináriumra, de nem vették fel, 
azt tanácsolták neki, hogy előtte intenzívebben tanulmányozza az ant-
ropozófiát. További terápiás munka következett svájci drogfüggőkkel 
Toszkánában. Amit az ottani intézmény alapítója a keleti és nyugati spi-
rituális háttér gyűjteményének tekintett, azt ő antropozófiai alapokra 
akarta helyezni, de az alapító nem értett vele egyet. Így lassan erősödött 
benne a meggyőződés, hogy mégiscsak itt az ideje teológiát tanulni.  

Emil Bock bibliafordítása révén ismerte meg A Keresztény Közös-
séget. 1977-ben felvették a stuttgarti papi szemináriumra. Tanulmányai 
során tagjává vált az Antropozófiai Társaságnak, majd a Keresztény 
Közösségnek, és 1980. március 2-án pappá szentelték Stuttgartban. 

Rudolf Frieling, akit a szemináriumban a legmeghatározóbb tanára-
ként élt meg, betegség miatt már sok feladatot átadott Taco Baynak (az 
új legfelső vezetőnek), köztük a felszentelések celebrálását, de abban az 
évben még részt vett a pappá szentelésekben azáltal, hogy az ember-
szentelő szertartásba iktatott szentelési részek általa hangzottak el. Ez 
a kifejező kép azt is jelentette Walter Giezendannernek, hogy közvetle-
nül megtapasztalta a felelősség átadását az alapító papi generációtól a 
következő generációnak. 

Első kiküldetése Münchenbe vezette, majd 1981-1995 között a bá-
zeli gyülekezetben tevékenykedett, ahol a gyermekek nyári táboraiért és 
a kultikus szertartásokon megszólaló zene fejlesztéséért, három fiókkö-
zösségért, valamint az aargaui gyülekezet megalapításáért felelt. Fontos-
nak tartotta, hogy a munkáján és az antropozófiai körökön kívül is ápol-
jon baráti kapcsolatokat, sokat utazott barátokkal vagy egyedül. Tuda-
tosan lemondott a házasságról és a családról a papi szolgálat javára.  

1991-ben a svájci gyülekezetek területi vezetője lett, ezt a feladatkört 
25 éven át, 2016-ig látta el. Kezdetben maradt még emellett ideje rész-
leges gyülekezeti papi tevékenységre a régióban, 1995-ig Bázelben,  
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2002-ig Bernben, később Zürichben és Szentgallenben. A régió és a 
felelősség azonban nőtt, a Tessin (Ticinó) tartományban működő  
közösségi kezdeményezésből kiindulva megalakult az olaszországi Ke-
resztény Közösség és a magyarországi munka is új szintre lépett az első 
magyar származású pap Szentgallenbe való kiküldetésével és papi szol-
gálatba való bevezetésével. Franciaország, Spanyolország és Portugália 
is a feladatkörébe került. 

Területi vezetőként az igazságosság és a jó gyakorlat harcosa volt. 
Sok mindenre kiterjedt a figyelme, amit jobban és szélesebb körben te-
hetnénk a gyülekezeten belül és kívül. És ha túl keveset tettek érte, ak-
kor bosszankodni is tudott emiatt. Egyébként könnyen ötvözni tudta a 
humort és nevetést a mély komolysággal. Konfliktussal terhelt helyze-
tekben nem akart gyorsan ítélkezni, igyekezett minden érintettet hig-
gadtan meghallgatni. Ahol az egyéni papi életvezetésben túlságosan le-
mondó, aszketikus szellem uralkodott, vagy ha egy egyedül élő pap eset-
leg nem volt megértő egy másik pap családjának szükségletei iránt, ott 
ő gondoskodott a kiegyenlítésről és támogatást nyújtott. A másokért 
való kiállás volt az elve.  

Abban az időben, amikor sok antropozófus tudatában még mély el-
választó szakadék húzódott az antropozófia és A Keresztény Közösség 
között, ő sikeresen kereste a párbeszédet és az együttműködést. Folya-
matosan bővítette művészeti és művészettörténeti ismereteit, és Chris-
tine Josttal mint történésszel és szervezővel több mint 20 éven át, nö-
vekvő létszámú csoportokkal 47 művészeti utat tervezett és vezetett 
Európa-szerte. Antropozófusként társalapítója volt az Antropozófiai 
Társaság egyik szakágaként több helyen működő munkacsoportnak, 
melyek a halál körüli folyamatok és teendők kultúrájának fejlesztéséért 
dolgoztak (Sterbekultur). Szeretett volna hozzájárulni egy hasonló, 
rendszeres munka elindításához is a születés előtti élet témakörében. 

Amikor Walter Giezendanner 2016-ban - Magyarország kivételével 
- átadhatta a különböző országok irányítási felelősségét, az volt a vágya, 
hogy még néhány évig nyugalomban segíthessen a gyülekezeti szolgá-
latban. Ez végül is nem adatott meg neki. Egyrészt nem könnyű az át-
fogó, mindenre kiterjedő területi vezetői figyelmet elengedni és egyet-
len gyülekezetre koncentrálni. Másrészt a Magyarországon végzett te-
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vékenységhez társult Ausztria, a Cseh Köztársaság, majd később Ro-
mánia, és felkérték, hogy egy átmeneti időszakra gondoskodjon az 
újonnan létrejött Középső Európa (Mittleres Europa) régió vezetésé-
ről. Aztán úgy alakult, hogy amikor már ezt a felelősséget is át tudta 
adni, jött a rákos betegség, amivel több mint egy éven át küzdött. A 
betegséggel való párbeszédnek nevezte ezt. A művészet segítségével fo-
kozta a párbeszédét, és festővé vált. Elmondása szerint sokat tanult a 
színek, a formák lényéről és a betegség természetéről. A zürichi Birken-
rain idősotthonba költözött, és kezdetben sétákat tehetett a közeli 
Wesendonck-villába, a mai Rietberg Múzeumba, abba a házba, ahol Ri-
chard Wagner számára először vált megragadhatóvá a Parsifal-gondo-
lat. Augusztus 28-án fogadta a kenet szentségét, melyre meghívott né-
hány kollégát és barátot, és még egyszer beszélhetett mindannyiukkal. 
A Grálról és a rózsakeresztről is szó volt még. Ezután lassan elhagyta 
az ereje. A 2022. szeptember 6-ról 7-re virradó éjszaka meghalt a bir-
kenraini szobájában. 

Michael Bruhn területi vezető, Zürich 

Fordította Silye Imre 
 

A Walter Giezendanner lényéért tartott emberszentelő szertartás szept-
ember 17-én volt Zürichben, abban az órában, amikor emberszentelő 

szertartással kezdve A Keresztény Közösség alapításának 100 éves évfor-
dulóját ünnepeltük Budapesten a Pesthidegkúti Waldorf Iskolában.  

 

Friedrich Doldinger: Az örök város 

Meghaltam. 
Testem a koporsóban fekszik. 
A hozzátartozók szomorkodnak, én is búsulok velük, hogy ezt a  
mindenek ellenére olyan szép világot itt kell hagynom. 
Visszatekintek az életemre. 
Mint képek állnak előttem. 
Tegnap látogatók, barátok és rokonok jöttek, tegnapelőtt egy pillangó 
szállt az ágyamra. 
Azelőtt a szomszéd gyerekek rosszul hangolt furulyákon ájtatos dalokat 
játszottak. 
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Köszönöm nektek, hogy az életemet rám emlékezve vonultatjátok el  
előttem. 
Ez megkönnyíti számomra, hogy a részleteket jobban lássam. 
Érzem a tévedéseimet, és örülök néhány jónak, amit tettem. 
Köszönöm mindnyájatoknak, ne sírjatok nagyon. 
Most közeledek a visszatekintésben a gyermekkoromhoz, itt sok szépet 
látok. 
 

Most már két napja, hogy halott vagyok. 
Ti figyelitek a mosolyt a vonásaimban. 
Ne hagyjátok magatokat lebeszélni róla, hogy ez még a lelkem utolsó  
üzenete. 
Megbékélt vagyok. 
Megtapasztalom a halotti ítéletet. Isten igazságos. 
De Krisztus az én bírám. 
Ő maga a kegyesség. 
 

Már eltemettetek engem, köszönöm nektek. 
Az utam hosszú, imádkozzatok értem. 
Fázni kezdek, meggondolatlan beszédem, 
Amikor másoknak véleményt mondtam, 
úgy vesz itt most körül, mint egy jeges táj. 
Olvassatok fel nekem valamit az Istenek tetteiről. 
Adjatok valami hideget innom,  
Szomjazom, a vágyaim égetnek engem. 
Ennek így kell lennie. 
Itt a jó vágyak sem hasznavehetők. 
Ne gondoljátok, hogy nincs szükségem az imátokra, mert jó embernek 
tartotok engem. 
Szeretném a málna illatát szagolni, de már nincsen orrom. 
Szeretnék borókabogyót rágni, de hol van az ínyem, amivel ízlelhetnék? 
Szeretnék hegedülni, de elolvad a kezeim között. 
Szeretnék egy árvaházat építeni, a kövek szétmorzsolódnak. 
Szeretnék elmenni a barátokhoz, megvigasztalni őket, de hol maradtak 
a lábaim? 
Játsszátok nekem Mozart zenéjét. 
Az ő jókedve olyan, mintha már minden megtörtént volna. 
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És ha ti ezt érzitek, én is hallom. 
A lelketeket hallom. 
Ne nehezteljetek az életre, mert ez nekem köd. 
Gondoljatok mindent az Isteniből. 
Ahogy te a hegedűm aranyfáját nézegeted, azt hallom. 
Ahogy a lemniszkáta törvényét megcsodálod, melynek alapján  
megépítették a hegedűt, úgy csendül fel nekem, mint szférák üdvözlete. 
 

Te a szellem énekéről beszéltél a vizek fölött, és tegnap felolvastál  
nekem valamit, hogy a tűz a magas Istenek áldozatából született. 
Mondjál nekem sokat a világról az őszinteség szemszögéből. 
Ez a tekintetemet a magasságokba irányítja, ha itt szegény vagyok, mert 
nélkülözöm a hullámok csobogását, és egy kicsi tüzet sem láthatok már 
a kályhában. 
Amikor már sok éve halott voltam, és a lelki tisztulás hegyét szabad volt 
elhagynom, magas mesterek hívattak, hogy segítsek, amikor a gabona 
növekszik, és a citromfenyők gyantát eresztenek. 
Ott voltam, amikor a tanár a gyermekeitek ifjú lábacskáit geometriai  
formákban hagyta szaladni. 
Amikor a játékot a hét napjainak szentségéről begyakoroltátok, jó  
ötleteket sugalmaztam nektek. 
 

Gondolkozzatok egész mondatokban, és a főnevet eseményekben  
oldjátok fel, akkor tudnak hallani benneteket. 
Némelyik nyolcszáz oldalas könyvből alig értünk meg négy sort. 
Bánjatok tisztességesen a beszédetekkel. 
Országos Fogyasztói Egyesületi Döntés vagy akár OFED úgy hangzik  
számunkra, mintha betontuskót kellene megemésztenetek. 
Ha ti ebben a stílusban beszéltek egymással, akkor az a benyomásunk, 
mintha az ember alapvetően le akarna mondani arról, hogy  
együttműködjön velünk. 
 

Most már nincs testformám, a kozmosz felszippantotta a lényemet. 
De én egy Én maradtam, és ha ti a Feltámadottat, mint Világ-Ént  
magatokban átélitek, akkor mi is veletek vagyunk. 
Ne felejtsétek el soha, hogy a halál pillanata számunkra a legnagyobb  
 
születési esemény, amire mint egy hatalmas freskóra mindig felnézünk. 
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Szőjétek bele ebbe a festménybe a szereteteteket. 
Ehhez soha nem lehet túl késő, akkor sem, ha mi már rég eltávoztunk. 
Lehetséges, hogy egyszer már nem hallanak meg titeket, akkor a ti  
angyalotok elhozza a szereteteteket a mi őrangyalainknak, vagy  
beleszövi az éter csodaszőnyegébe. 
Amen 
 

Tiszteljétek a nagy emberek életáldozatait, akik a szellemben előttetek  
járnak.  
Tiszteljétek az életpálya titkait, a föld legkisebb fiánál is. 
Aki sokszor áll a koporsónál, az tudja, hogy az Istenek előtt nincs  
egyetlenegy jelentéktelen ember sem. 
Amen 
 

Emlékezzetek az Örök Városra, amelyben egykor mindnyájan egybe-
gyűlni akarunk. 
Amen  

Fordította: Kovács Éva 
 

 

A családos napon készült angyalok 
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Szentségeinket fogadták 2021 Adventje óta

KERESZTELŐ 

Fülöp Zsófia   (*2009.06.28.) 

Katona Bence (*2021.06.06.) 

Noble Ábris Ilián (*2019.03.19.) 

Simon Benedek (*2013.08.30.)  

 

  Szekeres Vince  (*2015.09.18.) 

  Szűcs András  (*2010.09.19.) 

  Tamás Olívia  (*2021.03.27.) 

 

KONFIRMÁCIÓ 

Bubik Tamás  

Cs. Tóth Ágoston 

Cséfalvay Tibor 

Cséfalvay Zsófia 

Gaál Noémi 

Hegedűs Borbála 

Szappanos Panna 

HÁZASSÁGKÖTÉS 

Bakati Boldizsár   és  Kollár Rozália 

Mózes Fóris   és  Siroka Jana 

Pethő Áron   és  Keleti Alexandra 

Trencséni Sándor   és  Fridrich Ágnes 

SZENT KENET 

Hegedűs Miklós 

Dr. Kovács Antal

TEMETÉSI RITUÁLÉVAL KÍSÉRTÜK 

Dr. Ágotai Attiláné Szer Klára Katalin (*1944.02.01.- †2022.09.18.)  

Csapiczki Ferencné Szirák Magdolna Mária (*1954.09.30.- †2022.10.26.) 

Földes Imréné Simon Erzsébet (*1936.10.25.- †2021.11.22.) 

Hegedűs Miklós (*1949.01.13.- †2022.09.18.) 

Szabó Dezsőné Nagy Emma Anna (*1943.08.06.- †2022.03.13.) 

Szedmák Marianna (*1940.05.14.- †2022.05.20.) 
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SZÍVÜGYEM  

Szeretnénk megismerni közelebbről egymást és azokat a témákat, élet-
területeket, 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@akeresztenyko-
zosseg.org e-mail címen. 
 

A Szadai Biodinamikus Közösségi és Bemutatókert  
felhívása és bemutatkozása 

GYÓGYÍTÓ ÉLELMISZER TERMELÉSE EGY TÁMOGATÓ KÖZÖSSÉGBEN 

“Keressük egymást!” – “Talán épp egymást keressük?” – A Szadai Bio-
dinamikus Közösségi Kert szeretettel várja azokat, akik bővülő terüle-
tén szeretnének közösségben biodinamikus élelmiszert termelni és egy 
sokszintű tanulási folyamatban részt venni!  

BESZÁMOLÓ A 2022. ÉVI MUNKÁKRÓL 

Zöld Edit 30 éve biodinamikusan művelt kertje az utóbbi pár évben 
közösségi bemutatókertként működik a közelebbi-távolabbi térség szá-
mára. Hozzá közel „fogadtuk örökbe” az önkormányzat megbízásából 
a másik kertet, ahol szükség van még több dolgos kézre, és ahol még 
nagyobb teret kaptunk arra, hogy minél több embernek megmutassuk, 
hogyan lehet biodinamikus, földet és embert gyógyító élelmiszert ter-
melni családunk asztalára egy támogató közösségben. Bemutató prog-
ramokat szervez nálunk a Biokultúra Egyesület, a Diverzitás Alapít-
vány, a Dunakanyar Falusi Turizmus.  A szadai „ÖRÖMHÍR” gyer-
mektábor a nyár folyamán két kisebb csoportban látogatást tett a kert-
ben. Fontosnak tartjuk, hogy már gyermekkorban érdeklődővé váljanak 
gyermekeink a kertben való tevékenykedés iránt. Ugyanígy az idei Fény-
fesztiválon a „Fénysétány” végén „Nyitott Kapuval” vártuk a résztve-
vőket.  

A tudatos táplálkozásnak nemcsak az egészséges élelmiszer, de a 
szellemi, lelki táplálkozás is része, amelyet olvasókörünkben és műhely-

mailto:info@akeresztenykozosseg.org
mailto:info@akeresztenykozosseg.org
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munkáinkon tapasztalunk meg. A röviden csak Szadai Biokörnek ne-
vezett tágabb közösségünkhöz hozzátartoznak azok az emberek, akik 
Budapestről, közeli településekről csak alkalmanként jönnek el, illetve 

 

 

Mulcsozás az örökbefogadott kertben 
 

más kapcsolódó üggyel foglalkoznak, és fontosnak tartják az összefo-
gást közös feladatokban. Ilyen volt például a márciusban tartott vízmű-
hely – melynek fontosságát és időszerűségét a nyári időjárás bebizonyí-
totta. A budapesti helyszín A Keresztény Közösség Nádor utcai termé-
ben volt, ahol Hassmann Péter a vízzel hozott minket bensőséges kap-
csolatba. A vizen keresztül a projektív geometria és „Az emberiség rep-
rezentánsa” szobor mélyebb megértéséhez is hozzájárult a közösségi 
tér szelleme.  

A műhelyről és a Kertről készült videók önmagukért beszélnek a 
Szadai Biokör Youtube oldalán.További információ: Zöld Edit Bio-
kertje (facebook oldal), Szadai Biokör (facebook oldal) 

Szeretettel várunk csatlakozni vágyó társakat! 
Jelentkezni lehet a szadaibiokor@gmail.com e-mail címen, Zöld Edit-
nél a 06 70-948-1344-os telefonszámon, vagy a Kertben: Szadán, a 
Kertalja utcában, a fólia sátornál (házszám nincs). 

Gombos Ilona 
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Balogh Ádám: Találkozások – életképek 2022 nyarából 

Nyári élményeimből szeretnék pár emlékezetes találkozást megosztani 
veletek. 

ERDÉLY, MAGYARREMETE, AUGUSZTUS 9. 

Augusztus elején túrázni voltam Erdélyben egy 40 fős csoporttal. Ma-
gyarremetén volt a szállásunk, innen jártuk be a Bihari-hegység külön-
böző helyeit. Az első, hétfői nap végén már hazafelé tartottunk, mikor 
a köves talajon elcsúsztam, és csúnyán felsértettem az alkaromat. A se-
bet ugyan bekötöztük, de a kupaktanács úgy döntött, hogy ezt orvosnak 
is meg kellene mutatni. A házigazdánktól megtudtam, hogy reggelente 
egy román orvos jár ki a szomszéd városból (Belényes), de Katika, az 
asszisztensnője magyar. Másnap reggel elmentem az orvoshoz, el-
mondtam, mi történt. Az orvos ellátta a sebet, és közben beszélgettünk 
angolul. Elmondta, hogy június elején Budapesten járt családjával 
együtt, és nagyon tetszett neki a város, a Bazilika, Gellérthegy stb. A 
végén kérte, hogy amíg ott vagyok, minden nap menjek el kötözésre, 
nehogy gyulladás alakuljon ki. Elbúcsúztunk egymástól és már az ajtó-
ban voltam, mikor megszólalt magyarul (egész jó kiejtéssel): 

–  „Áldjon meg téged az ÚR!” 

A meglepetéstől földbe gyökerezett a lábam, és csak lassan tértem 
magamhoz, majd egy hirtelen sugallattól vezérelve feléje fordulva foly-
tattam a megkezdett mondatot:  

–  „Őrizzen meg téged az Úr, fordítsa az Úr az ő orcáját tereád és adjon 

tenéked békességet!”  

–  Mit mondott, mit mondott? – kérdezte izgatottan Katikától. Megis-
mételtem neki, mondván, hogy ez az Ároni áldás Mózes könyvéből 
(4Móz 6:22-27). 

–  Ki vagy te, pap vagy? – kérdezte.  

–  Nem egészen – mondtam –, mérnök vagyok. És te?  

–  Én az orvoslás mellett pap vagyok, a belényesi pünkösdi gyüleke-
zet lelkésze. 

És elmondta, hogy egy pünkösdi gyülekezet meghívására jártak Buda-
pesten, és náluk hallotta sokszor ezt a mondatot, amit nekem mondott 
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(ami szinte önkéntelenül, nem is tudatosan hagyta el a száját, mint utó-
lag kiderült). Utolsó nap, a kezelések végén megöleltük egymást és  
testvérként búcsúztunk el egymástól. 

NÉMETORSZÁG, HAMBURG, SZEPTEMBER 4. 

Augusztus második felétől sógornőm meghívására Hamburgban töltöt-
tünk két csodálatos hetet feleségemmel. Az utolsó vasárnap elhatároz-
tam, hogy elmegyek A Keresztény Közösség szertartására Hamburg 
központi gyülekezetébe (Johannes Kirche, Johnsallee 17). Azt tudtam, 
hogy a Johnsalle a Mittelwegből nyílik, így a buszról a hozzá legköze-
lebb eső állomáson (Dammtor) szálltam le. Ez egy tér nagy parkkal. A 
buszról leszállva fogalmam se volt, merre induljak el, ezért megkérdez-
tem egy hölgyet, hogy merre van a Mittelweg. A nő megvonta a vállát 
és közölte, hogy nem tudja. Közben odaért egy idősebb, ősz hajú hölgy, 
aki szintén a buszról szállt le, és megkérdezte:  

–  Mittelweg? – majd rám néz és a világ legtermészetesebb hangján 
megkérdezi:  

–  Zu Christengemeinschaft? – A meglepetéstől alig tudtam megszó-
lalni. 

–  Igen – mondtam –, a Keresztény Közösségbe (ez olyan, mintha 
Pesten a Kossuth vagy még inkább a Deák téren megkérdezem  
valakitől, hogy merre van a Nádor utca, és erre visszakérdez, hogy A 
Keresztény Közösségbe megyek?). 

–  Én is oda megyek – mondta, és mutatott egy hátsó utat, a 
Mittelweg megkerülésével. 

Útközben beszélgettünk, és amikor megtudta, hogy Magyarországról, 
Budapestről jövök, megkérdezte, hogy Hiller Sáráékat ismerem-e? 
Hogyne, válaszoltam, gyülekezetünk tagja ő is és a férje, Klaus is. Akkor 
adjam át üdvözletét nekik, és bemutatkozott: Karin Wöhlbrandt a neve. 
Az üdvözlet átadása hamarabb teljesült, mint gondoltam: ebéd után há-
zigazdáinkkal együtt elmentünk egy kávézóba, ahol finom kávé és süte-
mény mellett beszélgettünk és élveztük a szép délutáni napsütést. Egy-
szer csak megszólal a telefonom, és legnagyobb meglepetésemre Hiller 
Sára keresett! Fogalma sem volt, hogy Hamburgban vagyok, de így leg-
alább alkalmam nyílt azon frissiben átadnom Karin üdvözletét.  
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(Hiller Sára és Klaus 1994-es hazatérésük előtt Hamburgban éltek, és 
innen az ismeretség Karinnal). 

MÁSNAP UTAZTUNK TOVÁBB MÜNCHENBE  

Időben kimentünk a pályaudvarra, felségem bement kicsit körülnézni, 
én addig kint álltam a bőröndökkel. Egyszer csak arra lettem figyelmes, 
hogy egy félmeztelenre vetkőzött fiatalember ordibál és agresszívan vi-
selkedik a járókelőkkel. Egy idő után kinézett magának és odajött hoz-
zám, markát nyújtva követelte, hogy adjak neki valamit. Magyarul kö-
zöltem vele, hogy sajnos nem értem. Miután többször próbálkozott 
eredménytelenül, bosszúsan odament egy közeli kukához, kivett belőle 
egy üres borosüveget, egy mozdulattal széttörte kukán, majd a kezében 
maradt üvegcsonkkal odajött hozzám, és azzal hadonászott az orrom 
előtt és ordibált.  

Barátom – mondtam magamban – ez nem fair, majd sarkon fordul-
tam, és elindultam a pályaudvar bejárata felé. Már bent jártam az épü-
letben, mikor szembetalálkoztam két rendőrrel, akik sietős léptekkel ha-
ladtak el mellettem…   

KODÁLY-140, BUDAPEST, SZEPTEMBER 9. 

Idén, 2022-ben ünnepeljük Kodály Zoltán születésének 140-ik évfor-
dulóját, ebből az alkalomból a Rádió Énekkar egy sorozatot indított 
Kodály-140 címmel. A nyitó hangverseny szeptember 9-én, pénteken 
volt a Jézus Szíve Jezsuita Templomban. A koncertre menet különös 
események sorozata történt velem, melyekből csak egyet emelek most 
ki.  

Az M4 metró kelenföldi végállomásánál az aluljáróba érve énekhang 
ütötte meg a fülemet. Már majdnem lementem a metróhoz, de vissza-
fordultam, mert vonzott ez a szép, erőteljes hang, kíváncsi voltam, ki 
énekel. Egy fiatalember ült törökülésben a padlón, előtte műanyagpo-
hár az adományok számára. Figyeltem a fiút, hogy mit énekel, nagyon 
szép, dallamos ének volt, és amikor a szöveg is eljutott a tudatomig, 
meglepődtem:  

– „Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged, fordítsa az Úr az 
ő orcáját tereád és adjon tenéked békességet!” – a fiú elmélyülve éne-
kelte az Ároni áldást.  
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Odamentem hozzá, dobtam a „perselyébe” némi pénzt, és megszólí-
tottam: 

–  Szép a hangod és szépen énekelsz. 

–  Köszönöm – mondta – és felém fordította az arcát. Akkor vettem 
észre, hogy vak. 

–  Hol tanultad? – kérdeztem. 

–  A pusztaszabolcsi Hit Gyülekezetében – válaszolta. 

–  Az Ég áldjon meg téged! – mondtam, miközben kezemet a vállára 
tettem.  

–  Áldjon meg téged is az Úr! – mondta és megérintette a kezemet. 

Egy vak koldus áldásával folytattam utamat. A koncerten Kodály 
szakrális műveiből volt válogatás. A Missa Brevis záró tételét hallgatva 
hálás szívvel gondoltam a vak fiúra: Dona nobis pacem. 

VÉGEZETÜL EGY VIDÁM TÖRTÉNET ERDÉLYBŐL – EGY MÁSFAJTA  
TALÁLKOZÁSRÓL 

Egy pap kirándulni megy a hegyekbe, teljesen elmerült a gondola-tai-
ban, és egyszer csak azon kapja magát, hogy egy medve jön vele szem-
ben. Semmi esély a menekülésre, itt már csak a csoda segít, gondolja 
magában és térdre rogyva fohászkodik Istenhez:  

–  Uram, ments meg engem a medve karmaiból! – És láss csodát, az 
ima meghallgatásra talál, mert a medve is térdre ereszkedve imádkozni 
kezd. A pap fennhangon hálálkodik: 

–  Uram, köszönöm, hogy ilyen gyorsan meghallgattad imámat! – 
majd megüti fülét a medve imája: 

–  Jövel Jézus, légy vendégünk… 

Budapest, 2022. Szent Mihály hava 

Balogh Ádám 
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Gyarmati Judit: Szívügyeim 

Hatéves koromtól tanárnak készültem, így nem volt kérdés 18 évesen 
a pályaválasztás. 2003-ban az önismereti bolyongásaim közepette ösz-
tönösen léptem rá a Waldorf-útra. Azóta érzem, hogy teljes szabadság-
ban, mégis vezetve vagyok. Az élet egy olyan területét fedeztem fel  
magamnak, ahol egyszerre lehetek örök tanuló, tanár, kezdeményező, 
ember. Waldorf-iskolát teremteni - ebben már kétszer is volt részem. 
És antropozófus életközösséget?  Ez álmomban sem bukkant fel,  
egészen addig, míg saját magam Németországban részese lehettem egy-
nek egy teljes tanéven át. Azóta nem enged a bennem ott megszületett 
vágy: itthon is szükségünk van ilyen jövőbe mutató életközösségre, ahol 
fiatal és idős, egészséges és ápolásra szoruló éltető ritmusok között egy 
közös ideát hordozva teszi a dolgát minden nap.    

Nem szoktam hosszan álmodozni, szeretek tenni. Még haza sem ér-
keztem Németországból, elkezdtem felkutatni azokat az embereket, 
akiket hasonló célok vezetnek. Már több, mint egy éve dolgozunk 
együtt egy kis csoporttal. Hosszú beszélgetések eredményeként bonta-
kozott ki, mi a közös ideánk, aminek Földre születésénél bábáskodunk 
mi most, jelenleg 13-an:  

„Az idősek köré szerveződő antropozófus életközösségünk küldetése az 
élet és halál misztériumának tudatos megismerése és ápolása a korszel-

lem szolgálatában. Ennek érdekében cselekszik és fejlődik az egyén a kö-
zösség részeként, és ezen az úton válik lehetővé békében fordulni a szel-

lemi fény felé. Természetbe beágyazott otthont hozunk létre és éltetünk, 

ahol teret kapnak ápoló és gyógyító tevékenységek.”  

Az alapelveink, a célok megfogalmazása után elkezdtük „látni” az  
AntrOtthont, a természeti és épített környezetét, az embereket, akik ott 
élnek és dolgoznak. Remélhetőleg nincs messze az idő, amikor a  
helykeresés eredményéről is beszámolhatok. Abban a pillanatban „ki-
nyitjuk a kaput” azok előtt az emberek előtt, akik azonosulni tudnak 
eddigi munkánkkal, és szeretnének aktívan belelépni a fizikai terem-
tésbe.  
 

Gyarmati Judit   
gyarmati.judit@prwk.hu 

mailto:gyarmati.judit@prwk.hu
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HÁZI KÖNYVTÁRUNK 

Közösségünk Nádor utcai kápolnájában néhány éve működik egy kis 
könyvtár, mely adományoknak és vásárlásoknak köszönhetően jött 
létre, és folyamatosan bővül. Rudolf Steiner művei magyarul, egyéb ma-
gyar nyelvű könyvek, angol és német nyelvű könyvek olvashatók, köl-
csönözhetők. Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy könyvállomá-
nyunk jegyzéke immár elektronikusan is elérhető, melyért ezúton is kö-
szönetet mondunk Boros Máriának és segítőinek. Ezzel igyekszünk 
mindenki számára megkönnyíteni a kölcsönzést. Egyúttal a polcokat is 
átrendeztük, hogy segítsük a tájékozódást. 

 
Kérjük, akinél lejárt könyv van otthon, hozza vissza a könyvtárba! 
 
Néhány tudnivalót szeretnénk itt is megosztani a könyvtár  
használatáról: 
• Az eddigi 1 hónapról 2 hónapra módosítottuk a kölcsönzési időt. 

Ez hosszabbítható egy hónappal személyes megkereséssel. 
• A könyvállományt tartalmazó egyszerű Excel-táblázatban külön-

böző füleken találhatók a kiadványok szerző/szerkesztő és cím sze-
rint ábécérendben. Azok a kiadványok, ahol a szerző neve hiányzik, 
a listák alján láthatók. 

• Link a könyvállományról:  https://docs.go-
ogle.com/spreadsheets/d/1gFp8Qmyzs-gCDZoYTfS3XCS5eN-
HFxLlo/edit?usp=sharing&ouid=100120783121055784607&rtpo
f=true&sd=true 

• Mivel a kölcsönzés és a visszahozatal továbbra is a saját közremű-
ködésetekkel történik, kérjük, hogy ezentúl is magatok írjátok be a 
könyv kartonjára kivitelkor és visszahozatalkor az ott kért adato-
kat a kifüggesztett könyvtárhasználati szabály szerint.  

• Ha a kikölcsönzött könyv nem kerül vissza a lejárat napjára, arról 
értesítést küldünk az érintettnek.  

Professzionális kölcsönzési rendszert nem tudunk biztosítani, de re-
méljük, hogy a jobb átláthatósággal és szervezettséggel elősegíthetjük, 
hogy könyvtárunk betöltse célját: mindenki olvashasson olyan könyve-
ket, amelyek otthon nem állnak rendelkezésére, a könyvek ki- és vissza- 
is áramoljanak időben. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFp8Qmyzs-gCDZoYTfS3XCS5eNHFxLlo/edit?usp=sharing&ouid=100120783121055784607&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFp8Qmyzs-gCDZoYTfS3XCS5eNHFxLlo/edit?usp=sharing&ouid=100120783121055784607&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFp8Qmyzs-gCDZoYTfS3XCS5eNHFxLlo/edit?usp=sharing&ouid=100120783121055784607&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFp8Qmyzs-gCDZoYTfS3XCS5eNHFxLlo/edit?usp=sharing&ouid=100120783121055784607&rtpof=true&sd=true
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A könyvek visszahozásával és a hosszabbítással kapcsolatban keressé-
tek bizalommal Szelényi Andreát iroda@akeresztenykozosseg.org cí-
men. 

Aki szívesen vállalna valamilyen feladatot a könyvtár működtetésé-
ben, jelezze ezt az info@akeresztenykozosseg.org e-mail címen. 
Üdvözlettel: 

Boros Mária, Radics Helga és Silye Imre 
 

KÖNYVAJÁNLÓ 

A Keresztény Közösség 100 éves évfordulója alkalmából rendezett 
nemzetközi találkozó élményei közül kiemelkednek a szentségeket be-
mutató és megismerésüket elmélyítő termek, tematikus előadások és 
beszélgetések. Több előadás és csoport munkájában foglalkozhattunk 
A Keresztény Közösség alapításának történetével és jövőbeli feladatá-
val is. Ezekről részletesebben írtunk a dortmundi beszámolóban e kör-
levelünk oldalain.  

Szeretettel ajánlunk egy füzetet és egy könyvet A Keresztény Kö-
zösség saját kiadványainak sorából, hogy forrásul szolgáljanak a követ-
kező évszázad munkája és életünk alakításához. Mindkettő megvásárol-
ható a kápolnában, és postázással is megrendelhető. 

Johannes Lenz: A Keresztény Közösség - Bevezető 

Az elmúlt évszázad hatalmas változásokat és átalakulásokat hozott 
Közép-Európában. Feléledt az újrakezdés vágya, és ezzel együtt a ke-
resési vágy is, hogy az élet minden területén biztos alapokra leljünk. Az 
igazi keresés során jutott el az ember a Waldorf-pedagógiához, a biodi-
namikus mezőgazdasághoz, valamint az antropozófiai orvosláshoz. 

Vallási területen is létezett egy embercsoport, akik a kereszténységen 
belül akartak valami teljesen újat. A Keresztény Közösség néven, mint 
vallást megújító mozgalom léptek a világ elé. 
A Keresztény Közösség lényegét írja le ez a kis könyv. Jusson el mind-
azokhoz, akik keresnek, és komolyan törekszenek arra, hogy a keresz-
ténységet új módon éljék át. 

Michael Kaiser ajánlása 
A5 méretű kiadvány, 33 o., ára: 1000 Ft. 

mailto:iroda@akeresztenykozosseg.org
mailto:info@akeresztenykozosseg.org
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Friedrich Rittelmeyer: Sorsdöntő találkozásom Rudolf 
Steinerrel 

Az evangélikus teológus, író és lel-
kipásztor Friedrich Rittelmeyer 
maga is a kulturális élet kimagasló 
személyisége volt, amikor 1911-
ben találkozott Rudolf Steinerrel, 
az antropozófia megalapítójával. 
Hozzá való viszonyát először a 
kritikus távolságtartás jellemezte, 
amiből mégis a kölcsönös nagyra-
becsülésen alapuló barátság és 
munkakapcsolat alakult ki. Rittel-
meyer józan világossággal és em-
beri melegséggel írt visszaemléke-
zései a leghitelesebb és legerede-
tibb életrajzi tanúságtételek közé 

tartoznak. Ráadásul fontos forrás-
munkát jelentenek mindazok szá-

mára, akik élethű képre törekszenek Rudolf Steiner személyiségéről és 
szellemi individualitásáról. 

A könyv megjelenése a Génius Kiadó kiadásában a magyarországi 
Keresztény Közösség támogatásával valósult meg. 207 oldal, lágy borí-
tású, ragasztott, ára 2 900 Ft. 

A Keresztény Közösség kiadványairól a honlapunkon további infor-
mációk olvashatók: https://akeresztenykozosseg.org/kiadvanyaink/ 

https://akeresztenykozosseg.org/kiadvanyaink/
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Krisztus-Nap 

Volt idő a világtörténelemben, amikor 
nagy idők voltak… Volt egy év, amit 
nyugodtan lehet a mínusz egyedik 
számmal jelölni. Ebben az évben há-
rom angyali üdvözlet hangzott el a Föl-
dön! Az első a Dávid házának sala-
moni-királyi ágában született Józsefet 
értesítette, hogy felesége Mária fiút fog 
szülni, akinek Jézus lesz a neve. A má-
sodik angyali üzenet Zakariás paphoz 
érkezett, akinek felesége Erzsébet volt, 
és mindketten igazak voltak az Isten 
előtt. Zakariásnak akkor jelent meg az 
angyal, amikor az oltárnál állt, és 
mondta, hogy könyörgését meghallgatta 
az Úr, és felesége, Erzsébet, fiút szül, akinek a neve János lesz. A har-
madik angyali üdvözlet Máriához érkezett, akinek férje a Dávid házának 
nátháni ágából származott. És mondta Máriának az angyal, hogy fiút 
fog szülni, akit Jézusnak kell nevezni.  

Harminc évvel később János már vízzel keresztelt a pusztában, és 
hirdette, hogy közeleg Jézus, aki Szent Szellemmel és tűzzel fog keresz-
telni. Ebben az évben megérkezett Krisztus, a Nap-Isten, az Isteni Fény 
Krisztus Nap, aki három évre jelenléte szellemi erejével betöltötte a 
Názáreti Jézus étertestét. – „Ezért találkozunk a Zarathusztra-tanban 
azzal a csodálatos közléssel, hogy Zarathusztra azért nyerte el a beava-
tást, hogy a fényben az ő Ahura Mazdaóját észlelje, de még az isteni 
teremtő Szót is, Honovert, akinek le kellett szállnia a Földre, és aki a 
János-keresztelőnél először merült bele egy egyedi ember étertestébe.” 
(Rudolf Steiner: A Lukács-evangélium, GA 114., 7. előadás 138.o.)  

Krisztus mennybemenetelével a Földön a mindenütt jelenvalóság ál-
lapotába került, így azóta minden emberben, minden népben jelen van, 
akkor is, ha még én-érzékelésünk nem ébredt fel annyira, hogy erről 
tudjunk is. A mennybemenetel óta folyamatos Krisztus bennlakása az 
emberi lélekben, és egyúttal egyre kiterjedő behatolása a Föld összes 
szférájába. 
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Pünkösd reggelén a tanítványok a tíznapi búskomorság után vissza-
nyerték lelki békéjüket. Fejük felett lángnyelvek fellobbanásával Énjük-
ben fellángolt a Nap-Isten Krisztus Szelleme és a lángnyelvek szívük 
belsejében fénylettek tovább. A pünkösdi lángok a tanítványok lelkébe 
költöző Krisztust jelenítették meg. Azóta minden emberben is ugyanígy 
történik. Így költözik a Krisztus-Én az emberbe, hővel, fénnyel, bátor-
ságot és Nap-erőt adva, hogy mindenki hirdesse a Jó Hírt, Krisztus ve-
lünk! A tanítványok a megkapott Szent Szellem tűzerőivel képviselték 
Krisztust, ők is tanítottak, gyógyítottak, csodákat tettek ezzel az erővel. 
Azóta is ezzel a hővel és fénnyel ismerkedik az ember, amikor Krisztus 
áthatja. 

Krisztus új világában élni – ehhez nem kell elmenni sehová, hiszen 
a makrokozmosz mikrokozmoszként bennünk van. Bárhol is vagyok, 
ott is élhetek Krisztus új világában - önmagamban! Krisztus új világát 
nem kell kívül keresni, mert belül van. „Az Isten országa bennetek 
van.” (Lukács 17,21). Krisztus minden ember lelkében szeretné felépí-
teni új világát, de ehhez lemondás, erőfeszítés, alázat elengedhetetlen. 
A mai civilizációk harcában, ha Krisztust tudatosan hordozzuk ma-
gunkban, akkor állandó belső jelenlétének tudata védhet meg bennün-
ket Ahriman új földi világában! 

A mostani hetekben erősödőn érezhetünk Keresztelő János szelle-
miségéből: Változtassátok meg gondolkodásotokat, mert az idő betel-
jesedik! Ilyenkor a ránk bízott erőket, belső élményeket megszámolják, 
akinél több van, mint amennyit kapott, még kap, akinél kevesebb, még 
azt is elveszik tőle, amije van… De mindig lehetőségünk van a bennünk 
élő Krisztushoz fordulni! 

 

A KRISZTUS-NAP összeállítás ehhez, az inkarnációnk lehetőségét 
beteljesítő úthoz kíván segítséget nyújtani. Kiadja a Szellemi Ember Ba-
ráti Kör. Összeállította Persőtzi Mihály, a Mihály Út Szellemi Műhely 
tevékenységének keretében. A könyv kapható a Nádor utcai kápol-
nánkban, de közvetlenül is megrendelhető a persomihaly@gmail.com 
címen. Ára utóbbi esetben 1800 Ft+430 Ft postaköltség. Fizetni utólag 
is lehet a Szem B. K. 11736037-20592969 számlaszámra átutalással. 

 
Persőtzi Mihály 

mailto:persomihaly@gmail.com
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Az Archívum  
 

Nincsen jövő a múlt ismerete nélkül 
 

„Csatlakozni a később élőkhöz annyi, mint tisztelegni az elhunytak 
előtt.” (Rudolf Steiner GA 168) 

Többszöri költözés után ma Berlinben található a Keresztény Közös-
ség Archívuma - tudtuk meg a LOGOSZ konferencián, ahol bemuta-
tót tartottak az archívum jelentőségéről, múltjáról és jelenéről azok a 
személyek, akik azt kezelik… 

 

  

A jelenlévők kis csoportja Dortmunban  

Wolfgang Gädeke, Roswitha Gädeke és Thomas Prange társaságában 

WOLFGANG GÄDEKE, AZ ARCHÍVUM JELENLEGI VEZETŐJE  

Az archívumban őrzik a személyes emlékeken túl (jórészt az alapító pa-
pok jegyzetei, prédikációi, naplók, szertartáskönyvek stb.) azokat a do-
kumentumokat is, amelyek egy gyülekezet számára jelentősek, amelyek 
emlékeztetik az adott közösséget a múltjára. Tudjuk, mennyire fontos 
a személyes emlékezet, és amikor egy betegség folytán az emlékezés 
képessége elveszik, az egyén elveszíti önazonosságát és a fejlődésre való 
képességét is. 

Nem könnyű belátnunk, hogy ugyanez vonatkozik a közösségekre is. 
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Ezért fontos az archívum. Ám nem minden lényeges és jelentős, ami a 
múltban keletkezik. A Közösség szempontjából, néhány lényegtelen 
dolgot el lehet felejteni, másokat pedig el kell felejteni, esetleg csak fel-
tételesen kell megőrizni. Ennek megkülönböztetése nem mindig köny-
nyű. Az állami és közintézmények erre vonatkozóan differenciált sza-
bályokat vezettek be, mi a "megőrzendő", vagy selejtezhető.  

A Keresztény Közösségnek is vannak erre vonatkozóan szabályai. Pél-
dául a papi munka során személyes használatban lévő szertartásköny-
vek, vagy a papoknak tartott előadásokat tartalmazó könyvek a papok 
halála után visszakerülnek a berlini központba és az archívum munka-
társai rendezik el ezek további sorsát. Ezen túl kérik, hogy gondoljunk 
arra is, hogy a közösség fontosabb dokumentumaiból egy példány a 
központi archívumba is bekerüljön; ilyenek például a programok, fon-
tosabb döntések, jegyzőkönyvek, feljegyzések. 

AZ ARCHÍVUM RÖVID TÖRTÉNETE 

Az archívum alapjait Gertrud Spörri fektette le, amikor 1921 júliusában 
Berlinben létrehozta az új mozgalom központi irodáját. Ő vezette az 
első teológiai résztvevők levelezőlistáit. Ő felelt a hírlevél elkészítéséért 
és elküldéséért, és kezelte a kurzusok átiratait. Összegyűjtötte az úgy-
nevezett "Feljegyzések"-et, amelyek alapján a teológusok 1922 tavaszán 
megalapították a Keresztény Közösséget, és kifejezték elkötelezettsé-
güket az archiválási munka azonnali megkezdésére. Minden alapítótól 
rövid önéletrajzot kért, és így keletkeztek az első személyi akták. 1922 
októberében, amikor Stuttgartba költöztek a Keresztény Közösség új 
székhelyén folytatta ezt a munkát. A dokumentumoknak kapott hely 
először egy szekrény volt az újonnan épült stuttgarti Urachhaus-ban, 
ami az archívum kezdetét jelentette. 

Wolfgang Gädeke 2011 áprilisában vette át a stafétabotot és jelenleg az 
utódlás folyamata zajlik Thomas Prange személyében. (lsd kettőjüket a 
képen) 

Ezekről és más érdekességekről részletesebben is olvashattok a könyv-
tárunkban meglévő Keine Zukunft ohne Herkunft c. füzetben. 

Bujdosó Judit   
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KÖZELGŐ ESEMÉNYEK 

Karácsonyi szertartások 

A Keresztény Közösség karácsonyi emberszentelő szertartásainak kü-
lönlegessége, hogy az éjféli, a reggeli és délelőtti szertartások különböző 
időszaki imával hangzanak el december 25-én. A szenteste éjjelén kez-
dődő szertartásban érzékelhetjük a sötétbe világító fényt. Gyógyító ha-
tása a tudásnál is erősebb sejtéssé válik imánkban. A reggel 8 órakor 
kezdődő szertartás kifejezi, hogy a gyógyító Ige által élővé válhat em-
beri szavunk és akaratunk. A 10 órakor kezdődő szertartás pedig átfo-
góan szól életfeladatunkról és a szellemi lényekkel együtt folytatható 
fejlődésünkről. A három szertartás egy élő egységet alkot, amelyben a 
megtestesülő Ige egyre mélyebben áthatja megtestesült lényünket, és 
egész évre szóló szellemi erőforrást nyújt az emberhez méltó élethez. 

Gyermekek részvételét az emberszentelő szertartáson csak 12 éves 
kor felett ajánljuk akkor, ha a gyermek maga is érdeklődik iránta, és 
előre tudja, hogy az neki hosszúnak tűnhet. A 14 évnél fiatalabb gyer-
mekek nem vesznek részt az oltárnál fogadható kommunióban. 

Prédikáció az éjféli és a 10 órakor kezdődő szertartáson lesz. A szer-
tartások zavartalansága érdekében a kezdés óráitól 65-70 percnyi időre 
ki lesz kapcsolva a kapucsengő.   

 

Karácsonyi szertartás iskolás gyermekeknek 

December 26-án 11.30 órakor tartjuk az iskolás gyermekeknek ezt a 
szertartást, ami évente egyszer hangzik el egy olyan bensőséges tarta-
lommal, ami mélyen átélhetővé teszi a karácsonyi eseményt, és meleg-
séget, bátorító erőt nyújt az új év életéhez.  

9.40-től 11.10-ig gyermekfelügyeletet biztosítunk. Érkezni 9.30 kö-
rül vagy 11.10 és 11.20 óra között lehet. A szertartások zavartalansága 
érdekében 10 órától 11.10-ig és 11.30-11.50-ig ki lesz kapcsolva a ka-
pucsengő. 
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Családos nyári tábor 2023-ban 

A következő családos nyári táborunk időpontja és helyszíne:  
2023. július 22-31., Nemesvámos. Érkezés július 22-én, szombaton, 
a tábor július 30-án, vasárnap délután ér véget, és lehetőség nyílik 31-
ei, hétfői elutazásra. 

További információ kérhető az info@akeresztenykozosseg.org 
e-mail címen. Részletesebb tájékoztató lesz majd a húsvéti körlevelünk-
ben, hírleveleinkben és a honlapunkon. 

A családos nyári táborunk küldetését így fogalmaztuk meg a mun-
katársi körben 2013-ban: 

„A nyári táborunk tervezése során arra törekszünk, hogy tartalmas és 
közösségépítő nyaralást biztosíthassunk. A gyermekeknek és felnőttek-
nek szóló változatos programmal szeretnénk lehetővé tenni annak 
megélését, hogy szabadságra teremtett lények vagyunk, ugyanakkor fe-
lelősséget kell éreznünk a testvériség gyakorlásáért. Egyéni képessége-
ink felajánlásával közös értékeket akarunk teremteni, és intenzív szel-
lemi munkával új kapcsolódási lehetőséget nyújtani a közösségünk iránt 
érdeklődőknek. Erősíteni akarjuk az összetartozás érzését, és segíteni 
abban, hogy egyre többen felismerjék a közösségi sorskapcsolatok je-
lentőségét a kereszténység szellemében.” 

 

Fiatalok találkozói és a fiatalok nyári tábora 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyülekezetünkhöz kapcsolódó fiataloknak 
olyan találkozásokat tudjunk biztosítani, ahol az együttlét öröme mellett 
lehetőségük van arra is, hogy feltehessék az őket foglalkoztató kérdése-
ket, megoszthassák egymással tapasztalataikat, élményeiket. 

Ezzel a céllal indult el a havonta egy alkalommal tartott Fiatalok 
napja is, ahol az emberszentelő szertartás után tartalmas beszélgetések-
ben, útibeszámolókban, közös éneklésben és játékban lehetett részünk. 
Ezeket a találkozásokat új formában folytatjuk. Az idei tanévben három 
alkalommal egy-egy utazásra invitáljuk a fiatalokat, hogy ne csak néhány 
órát, hanem egy hétvégét töltsünk együtt, és közben megismerjünk 
olyan helyeket, ahol hasonló közösségek élnek.  

mailto:info@akeresztenykozosseg.org
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Az első ilyen utazást 2022. október 21-23-án tettük. Az Őrségbe, Is-
pánkra látogattunk el, ahol gyülekezetünk második oltára áll. Itt töltöt-
tünk egy sokszínű hétvégét az ország különböző városaiból érkező fia-
talokkal.  

Emellett a nyári időszakban egy hosszabb együttléttel tervezzük még 
tovább gazdagítani a közös élményeket. Hívjuk és várjuk szeretettel a 
2023. július 17. és 22. közötti héten Nemesvámosra azokat a 15-24 
éves fiatalokat, akik szívesen töltenének velünk és egymással néhány 
tartalmas napot.  

Érdeklődni és jelentkezni Bozóki Annánál, botean68@gmail.com  
e-mail címen vagy a 20 463-4163-as telefonszámon. 

 

 

Velemérben jártunk 

mailto:botean68@gmail.com
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HONLAPUNK  

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a honlapunk oldalait és frissülő be-
jegyzéseit: https://akeresztenykozosseg.org. Igyekeztünk a tartalmát 
úgy kialakítani, hogy ránk találhassanak új érdeklődők, valamint a kö-
zösségünkhöz tartozók is mélyebben megismerhessenek bennünket, 
tartalmas írásokat, aktuális híreket olvashassanak, ezáltal is érzékelhes-
sék közösségünk sokrétű életét. 

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

A Közösségi életünk oldalain mindig frissen letölthető az aktuális 
programismertető és a körlevél. Ugyanitt az Eseménynaptárban napraké-
szen megtaláljátok a szertartások és programok időpontját, részletesen 
olvashattok a rendszeres csoportmunkákról, táborokról, ifjúsági talál-
kozókról. A közösségünk 10 éves magyarországi és 100 éves nemzet-
közi 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 esemé-
nyeiről 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, köny-
vekre, hang- és videófelvételekre hívjuk fel a figyelmet, amelyek segít-
hetnek tájékozódni a rendkívül összetett világhelyzetben, a felmerülő 
kérdésekben, például a háborúval, a járvánnyal és oltásokkal kapcsolat-
ban: https://akeresztenykozosseg.org/ajanlasaink. 

Igyekszünk itt olyan tartalmakat megjeleníteni, amelyek nem szélső-
ségesek, nem egyoldalúak, és több szempontú megközelítéssel szabad 
ítéletalkotásra inspirálhatnak. Sokfélék vagyunk, természetesen előfor-
dulhat, 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 min-
den tekintetben kiegyensúlyozottá válni, azokból is értékek meríthetők 
elfogulatlan megközelítéssel.  
  

https://akeresztenykozosseg.org/
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LEVELEZÉSI LEHETŐSÉGEINK  

Szeretnénk bemutatni a kapcsolattartás eddigi útjait, és hírt adni közös-
ségünk levelezésének lehetőségeiről. Feliratkozni a kápolnában kihelye-
zett 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. 

Közösségünk fő hírei 

Ezt bárki kérheti, aki szeretne értesülni A Keresztény Közösség hírei-
ről, szeretné kapni a programismertetőnket és körlevelünket nyomta-
tott vagy/és elektronikus formában. 

Értesítés a fiataloknak és fiatal felnőtteknek  

A fiataloknak (14-24 éves korig) és a fiatal felnőtteknek (21-33 éves ko-
rig) 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  

A kisgyermekeknek, az iskoláskorúaknak (14 éves korig), illetve a fiata-
loknak (14-24 éves korig) szóló eseményeinkről szívesen küldünk tájé-
koztatást, ha a szülő ezt kéri személyes e-mail cím, telefonszám meg-
adásával az info@akeresztenykozosseg.org e-mail címen. 

Tájékoztatás önkéntességről és a támogatás lehetőségeiről  

Munkánkat sok önkéntes felajánlás teszi lehetővé. Te is segíthetsz ön-
kéntes munka felajánlásával, tárgyi, illetve rendszeres vagy alkalmi 
pénzadománnyal. Ezekről is lehet tájékoztatást kérni. 

Témák szerinti hírlevelek 

A közösségünk levelezőlistájának terhelése nélkül csak a feliratkozók-
nak továbbítjuk e-mailen az alábbi tematikus leveleinket, melyek más 
közösségektől is érkezhetnek:  

− Antropozófiával kapcsolatos események, írások  

− Túra- és kiránduláslehetőségek  

− Kulturális események ajánlója (koncert, előadás, kiállítás) 
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Agora - levelezőlista egymás személyes segítésére 

Többen kérték, így létrehoztunk egy olyan levelezőcsoportot, ahol sze-
mélyes 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 szíve-
sen vállal feladatot a szertartások teljesítése érdekében.  
A nyugat-magyarországi szertartásokat hordozók köre célja a szer-
tartásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása és kapcsolattartás az érdek-
lődőkkel a nyugat-magyarországi régióban. Tagja bárki lehet, aki szíve-
sen vállal feladatot a szertartások teljesítése és a rendezvények szerve-
zése, megvalósítása érdekében. 

 

*** 

RENDSZERES CSOPORTMUNKÁK ÉS  
KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉSEK 

Kultikus motívumok elmélyítése, aktuális gyülekezeti hírek,  
személyes tapasztalatcsere 

Az emberszentelő szertartás mélyebb megismerésére adunk lehetőséget 
és aktuális hazai, nemzetközi Keresztény Közösség-i hírekről számo-
lunk be rendszeresen a hónap első vasárnapján, a Nádor utcai kápolná-
ban 11.20 órától 12.30-ig. A Keresztény Közösség központi szentségé-
ről és motívumairól beszélünk, a felmerülő kérdésekről beszélgetünk, 
emellett lényeges közösségi hírekről és érdekes személyes tapasztalá-
sokról lehet értesülni. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné mé-
lyebben megismerni és hordozni a szertartásokat és közösségünket. 
Akik tovább is tudnak maradni, azokkal egy rövid batyus ebéd után 
folytatjuk a témáinkat a résztvevők érdeklődésének és lehetőségeinek 
megfelelően. 
  

https://groups.google.com/d/forum/kk-agora
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„A béke arca” 

„A béke arca” olvasókörben Vlagyimir Szolovjov által inspirálva, Ru-
dolf Steiner és más antropozófus szerzők műveinek szeretnénk megér-
teni a jó és a gonosz a működését a világban, megtanulni reagálni a fe-
lénk áramló mindennapi problémákra, világhelyzetre, együtt élni azok-
kal, ugyanakkor egy belső egyensúlyt megtartani. Tanulmányozzuk Ru-
dolf Steiner Vlagyimir Szolovjovról, az oroszságról, szlávságról szóló 
közléseit, amelyek segíthetik a szláv lélek megismerését, átélését. 

Időpontok a programismertetőnkben találhatók. Az olvasókörhöz 
lehet még csatlakozni, minden érdeklődőt szeretettel várnak: dr. Jakab 
Tiborné Nagy Ágnes és Vincze Zsuzsa: zsannavi@gmail.com 

Evangéliumkör 

Az evangélium és életünk összefüggéseiről beszélgetünk. Hazánkban 
hét helyen működik evangéliumkör A Keresztény Közösség szellemi-
ségében: Ispánkon az Őrségben hetente, Szombathelyen, Nemesvám-
oson, Budapesten, Gödöllőn, Pécsett és Debrecenben havonta. Buda-
pesten a Jelenések könyvével foglalkozunk alaposabban.  
A kapcsolattartók elérhetőségeit a programismertetőnkben közöljük. 

Fiatal felnőttek beszélgetése 

Aktuális életkérdésekről beszélgetünk Silye Imre segítségével. Az idő-
pontok a honlapunk eseménynaptárában láthatók. Szeretettel várjuk a 
21-33 év körüli fiatal felnőtt érdeklődőket.  

Biodinamikus Föld-művelés 

Minden hónap első hétvégéjén (előzetes egyeztetés alapján pénteken 
vagy szombaton) 16 órától 18 óráig a biodinamikus Földművelésről 
szóló beszélgetésen lehet részt venni a Nádor utcai kápolnánkban. 
Bárki csatlakozhat. Érdeklődni lehet Lóránt Lászlónál, a +36 20-994-
8361 telefonszámon. 

Haladva az öregkor felé – lélekben gazdagodva, a nehézségek-
kel megküzdve 

A csoportos együttlétek munkáját meghívott előadók is segítik.  
Időpontok a programismertetőben olvashatók. Érdeklődni lehet a szer-
vezőknél: Bolf Hajnalkánál a 06 72-332-788-as és Mészáros Máriánál a  
06 70-387-9795-ös telefonszámon. 

mailto:zsannavi@gmail.com
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Az első Goetheanumban alapított Keresztény Közösség magyaror-
szági gyülekezete jogosult fogadni a befizetett személyi jövedelemadó 
EGYHÁZI 1%-át. 

Hálásan köszönjük az eddigi támogatásotokat! Kérjük, segítsétek eb-
ben az évben is közösségünk sokrétű tevékenységét a rendelkezéssel, 
és ajánljátok ezt a lehetőséget ismerőseiteknek is!  

Emellett lehet rendelkezni további 1%-ról egy civil szervezet (alapít-
vány, egyesület) javára. Ha nem döntöttél még a jövedelemadó CIVIL 
1%-ának felajánlásáról, kérjük add azt a Magyar Antropozófiai Társa-
ság 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: +36 1-311 4300 
Számlaszám: MagNet Magyar Közösségi Bank 16200106-00083373 
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