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K Ö Z Ö S S É G É S E VA N G É L I U M
„Isten egy, de nem magányos” – mondta Szent Hiláriusz, ókori püspök. Maga az egy
Isten szeretetközösség, ahol az egység nem elôzi meg a többséget és a többség nem
elôzi meg az egységet. Az ember abban is a háromságos Isten képmása, hogy nyitott
Isten és embertársai felé és én-te-mi viszonyokat igyekszik létrehozni velük. E kapcsolatok megvalósítása az ember számára feladat és felelôsség, de egyben boldogság
forrása is.
Jézus az utolsó vacsorán tanítványai egységéért imádkozott. Életébôl, halálából, feltámadásából és a Szentlélek küldésébôl közösség született, amelyet a Szentírás ekklésziának, magyarul egyháznak nevez, mely szó szerint a „kihívottak gyülekezetét”
jelenti. Amikor a feltámadás után az apostolok hirdették az örömhírt, annak hallgatói
nem szétszéledtek, hanem csatlakoztak a tanítványokhoz, gyakran összejöttek és úgy
szerették egymást, hogy a „hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke”.
• Nyári túrákon, amikor együtt énekelve megyünk fel a hegyre, amikor a sokadik hátizsákot viszem a csúcsra a gyengébbeknek segítve, vagy elkeserít a távolság legyûrhetetlensége,
jó tudnunk, hogy van elôkészített sátorhelyünk, csak meg kell találnunk. Ez a közös erôfeszítés nyújtja az egymásra való rászorultság, a gyengeség igen mély alapélményét.
• A hitem épülésében az segített leginkább, hogy közösségvezetôként tudtam: tovább kell
adnom. A közösség nem engedte, hogy elengedjem, elhagyjam Istent, és rajtuk láttam azt is,
hogy csak igazat mondhatok, amikor a hitemrôl beszélek.
• Akkor éltem meg a közösség valódi erejét, amikor gyermekem halála után egy napon belül
a közösségem minden tagja személyesen felkeresett, hogy velünk legyen.

{

… hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem vagy és én
tebenned, úgy ôk is egy legyenek mibennünk. (Jn 17,21)

}
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KÖZÖSSÉG ÉS EGYHÁZ
Egy másik ókori püspök, Szent Iréneusz szerint a Szentlélek mindig fiatal. Újra és
újra tapasztaljuk is, hogy megfiatalítja az egyházat. A II. vatikáni zsinat megfogalmazása szerint az Egyház Isten népe, Krisztus teste és a Szentlélek temploma. Valamennyi
tagja részesedik Krisztus prófétai, papi és királyi hivatalában. A zsinat új egyházképe
nem piramis formájú, hanem egy kör, melyen belül, a Szentháromság mint középpont körül számtalan kisebb-nagyobb kör helyezkedik el: az egyházmegyék, a helyi
egyházak és a közösségek.
Manapság leginkább emberléptékû közösségekre van szükség, ahol az emberek ismerik
és megbecsülik egymást, beszélgetnek, tanulni igyekeznek egymástól és szeretik egymást. Ezért a katolikus egyház nagy reménye a kisebb-nagyobb keresztény közösségek
születése és felvirágzása.
• Amikor elkezdtünk szombat délelôttönként kosarazni, arra gondoltam, hogy ez annyira
jó, hogy biztosan ez lesz az, ami tartósan összetartja a csapatot. Aztán nem a sport, hanem
a szerda esti imádság maradt meg a közösség lelkének.
• Minden vasárnap este ott álltam a templom elôtt a lépcsôn, és láttam, hogy jól érzik
magukat a fiatalok együtt. Nagyon jó lett volna közéjük tartoznom.

{

Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok,
ha szeretettel vagytok egymás iránt. (Jn 13,35)

}
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K Ö Z Ö S S É G É S E G Y É N I H I VA T Á S
A közösség az a hely, ahol szerethetek és szeretve vagyok, ahol kiteljesedhetek,
megtalálhatom helyemet és célomat az életben. A társaim által állított tükör segít
meglátnom az értékeim és felszínre hozni azokat. Az elfogadó szeretet, amellyel a
tagok körbevesznek szárnyakat ad a rejtett képességeim kibontakozásához. A közösségben a helyemre kerülök, ugyanúgy mint az énekesek a kórusban: a különbözô
hangok harmóniában olvadnak össze és visz magával az együttes lelkesedés.
A legkisebb közösségem a család. Mégis fontos számomra, hogy a családtagjaimnak
minden életkorban lehetôségük van megtalálni az egyházi közösségbe vezetô utat.
Hiszen a családok és a kiscsoportok kölcsönösen erôsítik egymást a szerzett tapasztalatok és élmények által.
• Egy fiatal közösség-tagunk megjegyezte sikeres felvételi interjúja után, hogy önmaga ilyen
szintû megfogalmazását bizony köztünk, a közösségben sajátította el.
• Nagyon függök az érzelmeimtôl. Érzelmi mélypontjaimon, nehéz lelki helyzeteimen mindig
a közösségem segített át, ahol meghallgattak, és engedték, hogy nehéz emberük lehessek.
• Az ifjúságomat kisközösségen belül töltöttem el. Olyan alapélmény volt a sok-sok együtt
töltött idô, annyi emberi tapasztalattal lettem gazdagabb, hogy az ott megtanult kapcsolati
minôségeket vihettem át a házasságomba, a gyerekeimmel való kapcsolatomba. Most otthon,
a családban is közösségi módon szeretnék élni.

{

A kegyelmi adományok különfélék ugyan, de a Lélek ugyanaz.
A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. (1Kor 12,4-5)

}
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KÖZÖSSÉG ÉS TÁRSADALOM
A társadalmi igazságosság igénye és a szolidaritás eszméje a szeretetbôl fakad. Az isteni szeretet a személyen és a közösségen keresztül tapasztalható meg a társadalomban.
A közösség nemcsak a személyes kapcsolatok és a szolidaritás mintája, hanem pontosan ez az a hely, ahol az örömhír üzenete értelmezhetôvé válik a személy számára.
A megosztás és a továbbadás elemi gesztusa ugyanis a személyes ismeretség miatt
éppen a közösségben válhat legkönnyebben valóra. Amint Jézus életének és példájának forradalmi üzenete is: a legszegényebbekkel és az elesettekkel való közösségvállalás.
A közösségi önkéntesség napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap. Ebben a szeretet
– caritas – társadalomépítô, -jobbító és -megtisztító funkciója bontakozik ki, ahol a
képességeket a személyek nem a maguk hasznára, hanem mások szolgálatára fordítják.
• A nagy plébánia képviselôtestületének elnöke számon kérte a számos helyben mûködô
közösség láthatóságát, és megkérdôjelezte létjogosultságukat. Aztán kiderült, hogy a testület
negyven évnél fiatalabb tagjai valamennyien kisközösségbôl érkeztek.
• Mindig máshol tartjuk az összejöveteleinket. Amikor egyikünk megbetegedett, akkor a
kórház udvarán találkoztunk. Így volt természetes.
• A közösségek összeálltak, és jelentkeztek a plébánosnál egyházi tennivalóért. Rövid gondolkodás után azt kaptuk feladatként, hogy le kellene mosni a plébánia épületének ablakait.
Aztán megszerveztük magunknak a szolgálatot: karitász, katekumenátus, közösségi missziós
hétvégék, és mellette az akciók.

{

Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, idegen voltam és
befogadtatok engem, mezítelen voltam és felöltöztettetek, beteg voltam és
meglátogattatok, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. (Mt 25,35-36)

}
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K Ö Z Ö SS É G É S H Á L Ó
Az igazi „egyházi” közösségek létéhez szükséges, de nem elegendô kapcsolatot tartani az egyházi hierarchiával. Emellett nagyon fontos a katolikus kisközösségek
kölcsönös kapcsolatainak ápolása. A Háló – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
által jogilag jóváhagyott és támogatott szervezet – célja a Kárpát-medencei katolikus
közösségek közötti hídépítés a személyes kapcsolat és barátság által. Szeretné összekapcsolni és egymás felé megnyitni a sokféle, sokszínû kisközösségeket, kifelé is
láthatóvá és élôvé tenni értékeiket. A Háló lelkülete a találkozásra épül. Jézus erejét
is a vele személyesen találkozó emberek tapasztalták meg. A Krisztusban való találkozásoknak hasonló ereje van. Ezt a Háló közösségi programjainak résztvevôi újra és
újra át is élik.
A személyek és közösségek kölcsönös nyitottsága egyszerre cél és eszköz, mely által
megvalósul a szeretetközösség.
• Kis plébánián bérmálkozásra készült a csoportunk. Jó volt a csapat, de közösségi ûrben
éreztem magam, amíg egyszer véletlenül meg nem hallottam, hogy a rózsafûzér társulat a
bérmálkozókért imádkozik. Azóta mélyebben is ide tartozom.
• Kedvenc közösségi játékunk a frizbizés kétkapura. Egyik télen korcsolyázni mentünk a
Velencei-tóra, és látjuk, hogy a távolban valakik frizbifociznak a jégen. Persze, ugyanahhoz a
plébániához tartozó csoport volt, ahonnan mi is jöttünk.

{

Mivel is róhatnánk le hálánkat értetek Istennél a bôséges örömért, mellyel
örvendezünk miattatok a mi Istenünk elôtt? (1Tessz 3,9)

}

A kisközösség az Egyház építôköve.



A kisközösség a személyes találkozások helye.
A kisközösség az önismeret terepe – tükör.
A kisközösség az ünnep és a
megbocsátás helye.

A kisközösség a növekedés és a szolgálat helye.
A kisközösség a hit és az élet
kapcsolódási pontja.

A kisközösség a misszió eszköze.

A kisközösség a Szentháromság lenyomata
a teremtésben.

„Annak érdekében, hogy a plébániák mind a keresztény hívek valódi élô közösségei
legyenek, a helyi egyházi hatóságoknak támogatniuk kell a kis bázisközösségeket, az
úgynevezett „élô” közösségeket, ahol a hívek Isten igéjét egymásnak hirdetni tudják
és ahol a szolgálatban és a szeretetben tevékenykedhetnek és növekedhetnek. Ezek a
közösségek, lelkipásztoraikkal együtt, az egyházi közösség – communio – hiteles
kifejezôdései és az evangelizáció központjai.” (A püspöki szinódus 7. rendes ülése, 1987)
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