
Szülõvárosomban, Székesfehérváron szenteltek
pappá tizenöt évvel ezelõtt, és ide kaptam kine-
vezést 2010 augusztusában két egyházközség
vezetésére. Ezt megelõzõen elsõ szolgálati he-
lyem szintén ebben a városban volt, ott két évig
voltam, és a városi pasztoráció mellett a vidéki
lelkipásztorkodást is lehetõségem nyílt megta-
pasztalni. Ezután kerültem ismét kápláni be-
osztásban egy Budapest melletti kisvárosba,
ahol a katolikus gimnáziumban hittant kezd-
tem tanítani. Másfél év után kaptam kinevezést
egy kisvárosba önálló (plébánosi) szolgálatra. A
kisváros mellett el kellett látnom hat falu lelki-
pásztori szolgálatát, valamint a helyben találha-
tó katolikus általános iskola püspöki biztosi (ve-
zetõi) feladatát is. E kilencévi szolgálat után ér-
keztem vissza jelenlegi helyemre, a százezer la-
kosú megyeszékhelyre.

Kinevezésemhez tartozik az esperesi hivatal
vezetése, amely inkább adminisztratív jellegû
munka, bár fontos lenne a kerületben élõ atyák
látogatása, segítése is. Ezt a munkát eddig nem
sikerült beépíteni az életembe, mert elsõsorban
plébánosnak tartom magam, aztán esperesnek.

Az egyházmegye ifjúsági referense is lettem,
így az ifjúsági iroda vezetõje is lettem két mun-
katárssal, irodával, infrastruktúrával.

A Vasútvidéki Egyházközség, ahová kineve-
zést kaptam, és amelyrõl az alábbiakban írok,

nem azonos azzal a közösséggel, ahol gyerek-
ként felnõttem. Attól távol, a város másik végén
található, így „tiszta lappal” kezdhettem meg
szolgálatom. 

A népszámlálási adatok alapján tízezer és öt-
ezer katolikus hívõ tartozik a két közösséghez,
amelynek papja vagyok. Mindkét közösség fiatal
alapítású, az 1930-as években hívták létre õket,
tehát nem rendelkeznek évszázados hagyomá-
nyokkal. 

A Vasútvidéki Egyházközség sajátos adottsá-
ga, hogy évek óta vannak családi misék, amelye-
ken fiatal, sokgyermekes családok vesznek részt,
akik az egész egyházközség arculatát meghatá-
rozzák. A plébánia közösségi arculata kialakuló-
ban van. Sokan most csatlakoztak: nyitottak,
befogadók és elõítélet-mentesek. Kezdenek ki-
rajzolódni a közösségen belüli kisebb közössé-
gek is. A fõplébánia, ahol lakom is, közelebb áll
hozzám, mivel még formálható, és nagy lehetõ-
ségeket rejt magában. Könnyebben érzek indít-
tatást új lelkipásztori utak kipróbálására, hiszen
nem alakultak ki olyan gátló hagyományok, me-
lyek a fejlõdést gúzsba kötnék, akadályoznák.

Éppen az egyházközségben megtapasztalt
potenciálok késztettek arra, hogy átgondoljam
a rám bízott közösség jövõjét. Ritka élmény lel-
kipásztori életemben, hogy nem azon kell törni
a fejem, hogy a fogyó és kimerülõ közösséget
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Valami elkezdõdött

T Ó T H  T A M Á S

Közösségépítés és mentálhigiéné

„Arra vágyom, (...) hogy együtt álmodjunk egy olyan egyházról, amelyet szenvedélyes spiritualitás,
szeretetteljes külsõ és belsõ kapcsolatok, inspirált istentiszteletek, lelkes keresztyén életforma, és ma-
gasan motivált gyülekezeti tagok jellemeznek. Olyan egyházról, amely nyitott és autentikus, amely-
ben szívélyesség és lelkesedés uralkodik, amely sokszínû és életvidám, és amelynek a tagjai elsõrangú
munkát folytatnak Isten dicsõítésére és a rájuk bízott emberek javára, úgy, hogy mindez kisugározzon
a gyülekezeten kívülre is, és az emberek lássák, és jöjjenek, és azt mondják: A közöttetek élõ szeretet
vonzott ide bennünket.”1

1 Douglass, K.: Az új reformáció – 96 tétel az egyház jövõjérõl. Budapest, 2005, Kálvin Kiadó, 353.
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hogyan töltöm meg új erõvel – ebben korábbi
tapasztalataim nyomán lett volna gyakorlatom
–, hanem azon kell gondolkodnom, hogy a fel-
merülõ erõket, lehetõségeket milyen módon ko-
ordináljam és kamatoztassam.

A korábbi években elvégeztem a Semmelweis
Egyetem mentálhigiénés képzését, mely nagy-
ban megváltoztatta gondolkodásomat Istenrõl,
a világról, önmagamról. Ezek után iratkoztam
be a lelkigondozói szakirányra, hogy a korábban
megszerzett tudást „megkereszteljem”. Az otta-
ni egyik stúdium keretében fogalmazódott meg
bennem az a gondolat, hogy megkérdezhetem
Istentõl, mi az õ álma és terve rólunk. Közhely-
nek tûnik a gondolat, de be kell vallanom, hogy
tizenöt éves papságom alatt még soha nem tet-
tem fel ezt az alapvetõ kérdést. Mit gondol Isten
a jövõnkrõl, milyen álma van rólunk? Rájöttem,
hogy eddig víziók nélkül terveztem és irányítot-
tam a közösségeket, jobbára saját erõmre és öt-
leteimre támaszkodva, csupán néhány munka-
társat bevonva a közös munkába. Most már meg
akarom tudni, hogy Istennek mi az álma rólunk.

Adott számomra egy nagy létszámú közösség,
mely kihasználatlan potenciálokkal rendelkezik.
Személyes beszélgetések során megfogalmazó-
dott a hívekben az az igény, hogy szeretnének
egy élõ közösség aktív tagjai lenni. Elsõ hallásra
ez könnyen kezelhetõ igénynek tûnt. Alapítsak
közösségeket, azokba hívjak meg embereket, és
így sok-sok mûködõ közösség jelenik majd meg
az egyházközség életében. Sokféle technikát és
mentálhigiénés módszert felhasználtam, de a
várt siker elmaradt. A lelkigondozói képzés so-
rán fogalmazódott meg bennem, hogy sok eset-
ben kevés az emberi bölcsesség és a gyakorlati
tudás. Isten tervének és álmának, a tõle kapott
küldetésnek a felismerése az alapvetõ lépés a
közösség életében. Ez az igazság annyira egy-
szerû, mégis oly távol volt tõlem eddig.

Tehát megszületett bennem az elhatározás,
hogy létrehívok egy „imádkozó és álmodó” cso-
portot. Plébánosként elhívást érzek arra, hogy
munkatársaimmal egy szolgáló közösséget al-

kossunk, mely képes együtt imádkozni, tervezni
és álmodni az egyházközség jövõjérõl. Legin-
kább a kisközösségek utáni vágy szólít meg.
Ezek létrejöttét is segítjük egy ilyen közösség
megszületésével és szolgálatával.

Az alábbiakban elõször általánosan a közös-
ségépítési, csoportszervezési szakirodalmat,
majd ennek speciális egyházi vetületét tekin-
tem át. Majd saját egyházközségem átalakítási
programját, a dinamikus közösségek létrehozá-
sának gyakorlatát mutatnám be, különös tekin-
tettel a kezdeti lépésekre, amelyek során nagy
szerepet kap az újonnan létrejövõ kisközösség.
Ez utóbbi az „álomcsapat” nevet kapta, hiszen
az ebben megszületõ vízió válik majd az új kö-
zösség alapjává. E folyamat bemutatásához fel-
használom a mentálhigiénés képzésre készített,
jelen írásom alapjául szolgáló szakdolgozatom
projektnaplójának részleteit.

Dolgozatomban az anonimitás megõrzésé-
nek érdekében nem jelöltem meg a pontos
helyszíneket, a szereplõk nevét pedig megvál-
toztattam.

SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

1. Egyházam a mai világban

„Az utóbbi évtizedek politikai és gazdasági át-
alakulása és a társadalmi szerkezetváltozás
olyan korábban nem sejtett kulturális, szociális
és mentális változásokat eredményezett, ame-
lyek felkészületlenül érték az egyházak vezetõit,
lelkészeket, gyülekezeti munkatársakat.”2 Sok-
szor tapasztalom, hogy fiatal lelkészek már né-
hány évi szolgálat után kiégési szindrómában
szenvednek, hogy az eszmék, amelyekért egykor
lelkesedtek, eltûntek az életükbõl, és munkás
mindennapjaik kizárólag „elõírás szerinti szol-
gálattal” telnek. Feladataikat sokan közülük
annyira terhesnek érzik, hogy kreativitásuk és
spiritualitásuk teljesen háttérbe szorul.3

„Fel kell tennünk a kérdést: Kik vagyunk? Mit
akarunk elérni? Merre induljunk? E három kér-

2 Fazakas S. (szerk.): Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában. Budapest, 2008, Kálvin Kiadó, 5. 3 Szabó
L. (szerk.): A közösségépítõ lelkész – Gyakorlati teológiai kézikönyv lelkészeknek és nem lelkészeknek. Budapest, 2010, Luther
Kiadó, 248.
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dés tisztázása elengedhetetlen akkor, amikor az
egyházi intézmények és a gyülekezetek fejlõdé-
sének rövid vagy hosszú távú stratégiai tervét,
vezetési koncepcióját szeretnénk kidolgozni.”4

Feladatomnak tudom, hogy jövõt álmodjunk
az egyháznak, egészen pontosan annak a rész-
egyháznak, ahol jelenleg szolgálok. A pénzügyi
és személyi gondoknál is nagyobb baj, hogy egy-
házamnak nincsenek álmai.5

„A kiformált Álom alapvetõen az életnek ér-
telmet adó, hosszú távú célok és tervek foglala-
ta, azokat a személyes törekvéseket tartalmaz-
za, amelyek kijelölik az élet élésének térképét,
meghatározzák az életút irányát és végsõ célját,
s mint ilyenek, rendkívül lényegesek az emberi
élet minõségének szempontjából.”6

Megálmodni az egyház jövõjét annyit jelent,
mint magunkhoz ölelni az újat.7 A II. vatikáni
zsinat is bátorít bennünket, hogy merjünk ál-
modni, így fedezve fel Isten tervét az õ közössé-
gérõl.8 Ferenc pápa szavai bátorítanak, hogy
merjünk új útra lépni a meglelt vízió útján.
„Önmagunkból kilépni azt is jelenti, hogy kilé-
pünk megrögzött meggyõzõdéseink körüldesz-
kázott kertjébõl, ha azok akadállyá válhatnak,
ha elzárják a horizontot, amely Istené is.”9

Milyen vízió lebeg a szemünk elõtt, amikor
lobogónkra tûzzük a spirituális gyülekezetme-
nedzselést? Mindenekelõtt arról kell beszél-
nünk, hogy mi a célja életünknek és munkánk-
nak a gyülekezetben, és nem elsõsorban az esz-
közökrõl és módozatokról, melyek önmagukban
kevés gyümölcsöt teremnek, ahogy már megta-
pasztaltam eddigi munkám során.10

A jövõ egyházáról álmodni annyi, mint Isten
álmainak nyomába szegõdni. Van-e más lehetõ-
ségünk, mint ez? „Aki nem kockáztat, mindent

kockáztat” – hangzik egy graffitibölcsesség.
Számomra úgy tûnik, hogy ez nem más, mint
annak a jézusi igének a posztmodern körülírása,
amely szerint „aki meg akarja tartani az életét,
elveszíti azt”. Álmainknak pedig eléggé meré-
szeknek kell lenniük, hogy Istennek helye le-
gyen bennük. A mi bajunk általában nem az,
hogy túl merészen, hanem hogy túl kisszerûen
álmodunk. Gondolkodásunk kiindulópontja ne
az egyház valósága legyen, hanem Isten lehetõ-
ségei! Törekedjünk nagy dolgokra Istenért, és
várjunk nagy dolgokat Istentõl. Ha nem így te-
szünk, az nem szerénység, hanem hitetlenség.
„A merész álmok nem feltétlenül Istentõl va-
lók, de minden Istentõl származó álom vissza-
tükröz valamit az õ nagyságából. Ezért hát ne
féljünk a merész álmoktól! Éppen keresztyén
körökben tapasztalom a félelmetes kisszerûsé-
get: »Ki vagyok én, hogy merészeket álmod-
jam?« A válasz nagyon egyszerû: »Isten gyerme-
ke! Isten képmása vagy!«”11

Az evangélium szerinti élet felszabadítja az
embert, hogy önmaga lehessen, és megtölti a
Lélek erejével. Kiszabadítja magát a kézi vezér-
lés alól, és rábízza magát a Lélek vezetésére.
Úgy fogadja el önmagát, amint van, lehetõsé-
geivel és korlátaival, és új szabadságra jut el,
mely a szív spontaneitása. Istennel él a szabad-
ság szövetségében.12

2. Isten elfelejtett nyelve: az álom

Isten képes szólni álmainkon keresztül, hogy el-
mondja az õ álmát rólunk. Egyszerû, ugyanak-
kor elfelejtett igazságot találtam meg a szakiro-
dalom tanulmányozása során. Minden teológus-
nak tudomásul kell vennie a bibliai álmokat és

4 Fazakas S. (szerk.): Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában, i. m. 5. (Lásd a 2. lábjegyzetet.) 5 Douglass,
K.: Az új reformáció..., i. m. 346. (Lásd az 1. lábjegyzetet.) 6 Horváth-Szabó K.: A házasság és a család belsõ világa. Bu-
dapest, 2007, Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet és Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 129. 7 Douglass, K.: Az
új reformáció..., i. m. 364. (Lásd az 1. lábjegyzetet.) 8 „Isten népe a hittõl indítva, mellyel hiszi, hogy az Úr Lelke, mely
betölti a földkerekséget, vezérli az eseményekben, szükségletekben és vágyakban – melyekben korunk embereivel együtt
részesedik – próbálja fölismerni, hogy közülük melyek Isten jelenlétének vagy tervének igaz jelei. A hit ugyanis új fényt vet
mindenre, s föltárja az ember egész hivatására vonatkozó isteni tervet, így tehát az elmét az igazán emberi megoldásokra
irányítja” (Gaudium et spes, 11.). In A II. vatikáni zsinat tanítása. Budapest, 1986, Szent István Társulat, 452. 9 Ferenc
pápa 2007-ben: „Hagyjátok nyitva az ajtót”. http://www.talita.hu/index.php?option=com_content&view=article&id
=1406:ferenc-papa-2007-ben-hagyjatok-nyitva-az-ajtot&catid=62:orommondo&Itemid=88 10 Fazakas S. (szerk.): Ve-
zetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában, i. m. 52. (Lásd a 2. lábjegyzetet.) 11 Douglass, K.: Az új reformá-
ció..., i. m. 360. (Lásd az 1. lábjegyzetet.)  12 Moltmann, J.: Új életstílus. Budapest, 1994, Református Zsinati Iroda Ta-
nulmányi Osztálya, 27.



355EMBERTÁRS
2013 / 4.

K
ö

z
ö

s
 

u
t

a
k

,
 

s
z

e
m

é
l

y
e

s
 

é
r

l
e

l
õ

d
é

s

látásokat, egyszerûen azért, mert a Bibliában
vannak. Valamiképpen foglalkozniuk kell velük!
Éppen a Szentlélek kitöltése utáni beszédben
hirdeti Péter:13 a Szentlélek maga ihleti majd az
ifjakat látomásokra és a véneket álomra.14 A
Szentírásban – mind az Újszövetségben, mind
az Ószövetségben – az álomnak sokszor kiemelt
szerepe van, hogy közvetítse Isten akaratát. Ez a
tény megerõsített abban, hogy érdemes és sza-
bad álmodni akár egyénileg, akár közösségben.
Nyitottá tenni a szívünket, hogy észrevegyük Is-
ten üzenetét, melyet a közösségünknek ad.

A Szentírásban található álmok mindig
megrendítõek és maradandók, határkövet jelen-
tenek egy-egy ember életében.15 Ezt a határkö-
vet akarom meglátni közösségünk életében is.

Az Ószövetség megemlít álomban adott ki-
nyilatkoztatásokat, amelyekhez hozzájárulnak
még Isten szavai és Istenre vonatkozó látomá-
sok.16

Az Újszövetség Jézus egyetlen álmáról sem
szól: bizonyára azért, mert igen keveset foglal-
kozik a Mester pszichológiájával, de fõképp
azért, mert Jézusban azt látja, aki ismeri az
Atyát, közvetítõ nélkül. Ugyanakkor az álom
nem hiányzik teljesen az Újszövetségbõl.17

Látnunk kell, hogy Isten Jézus halála, feltá-
madása és a Lélek kitöltése után is használja ezt
a „nyelvet” övéi felé.18

3. Közös vízió

Miként nyerhetünk a gyülekezeten belül, közö-
sen egy bibliailag inspirált, egyúttal gyülekeze-
tünket motiváló víziót? 

Szintén a célok között szerepel az alábbi kér-
dések megválaszolása:
– Miként vagyunk képesek analizálni gyüleke-

zetünk kiindulási helyzetét?
– Milyen célokat kell megfogalmaznunk a kö-

vetkezõ évekre?
– Milyen stratégia segít hozzá céljaink elérésé-

hez? 
– Milyen személyi erõforrásokra van szükségünk?
– Miként tudjuk kialakítani a megfelelõ szerve-

zetet? Mit kell tennünk, kikkel kell együtt dol-
goznunk, és milyen eszközöket kell használ-
nunk? Miként teremtjük elõ a szükséges eszkö-
zöket (beleértve az anyagi eszközöket is)? Mi-
ként kezeljük az ellenállást? És hogyan segítsük
e folyamatot lelkigondozói szempontból?

– Miként tudjuk ellenõrizni, hogy az eredmé-
nyek egybevágnak-e azzal, ami számunkra
stratégiailag fontos („controlling”), és hogy ta-
pasztalataink alapján milyen stratégiai kiigazí-
tásokra van szükség („megújító tervezés”)?19

Az álomcsapat célja továbbá az egyházközség
saját nevének megtalálása. Azért is gondolom,

13 „A végsõ napokban – mondja Isten – kiárasztok lelkembõl minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak
látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak” (ApCsel 2,17). 14 Gyökössy E.: Isten elfelejtett nyelve, az álom. Budapest,
1998, Szent Gellért Kiadó és Nyomda, 9. 15 Gondoljunk csak Mózes látomásaira, vagy amikor Izaiás látja az Úr dicsõségét
(Iz 6,1–5), vagy Jeremiásra, a mandulavesszõre és a forró fazékra (Jer 1,11–13), Ezekiel víziójára, amikor az Úr dicsõségét lát-
ja a kerubokon (Ez 1,1–28), vagy amikor látja a könyvtekercset tartó kezet (2,9), a tûzalakot (8,2–16), a száraz csontok meg-
elevenedését (37,1–12), az új templomot (Ez 40). Gyökössy E.: Isten elfelejtett nyelve, az álom, i. m. 65. (Lásd a 14. lábjegy-
zetet.) 16 Ezeket a kinyilatkoztatásokat néha magánszemélyek kapják (Jób 4,12–21; Sir 34,6), mi több, pogányok (Ter
40–41; Dán 4), de legtöbbjük Istennek népére vonatkozó terveit látja: álmok világosítják meg a pátriárkákat (Ter 15,12–21;
20,3–6; 28,11–22; 37,5–11; 46,2–4: ez mindig így van az elohista hagyományban), Gedeont (Bír 6,25 k.), Sámuelt (Sám 3),
Nátánt (2Sám 7,4–17), Salamont (1Kir 3). A számûzetés után Zakariás (1–6) és Dániel (2; 7) álomban kapják az üdvösség
hírét. Joel álmokat ígér a Szentlélek kiáradásának idejére (3,1). In Léon-Dufour, X. et al. (szerk.): Biblikus teológiai szótár. Bu-
dapest, 1972, Szent István Társulat, 48. 17 Pünkösdkor Péter hírül adja Joel 3,1 jövendölésének beteljesedését, amely
prófécia szerint az álom úgy jelenik meg, mint a Lélek utolsó idõkben történõ megnyilvánulása (ApCsel 2,17). Az Apostolok
cselekedetei Pál több éjszakai látomásáról is számot ad (16,9 k.; 18,9; 23,11; 27,23); az apostolt ezek a jelenések megerõsítik
és tovább vezetik missziójában, de nem adnak neki semmiféle tanbeli üzenetet. Máté az Ószövetség álmaihoz hasonló több
álomról is szól: legyen az a pogányok megvilágosítására (Mt 27,19), vagy Jézus gyermekkorában József vezetésére (1,20;
2,13.19.22: az Úr angyalának itt három, az Ószövetség stílusában történõ megjelenésérõl van szó. Léon-Dufour, X. et al.
(szerk.): Biblikus teológiai szótár, i. m. 49. (Lásd az elõzõ lábjegyzetet.) 18 Gondoljunk csak az ApCsel 9,20-ra, ahol láto-
másban (s nehéz itt meghúzni a határt az álom és a vízió között) figyelmezteti Ananiást Damaszkuszban Saulra, azaz Pálra.
Vagy az ApCsel 16,9-ben nem „éjjeli látomásban” figyelmezteti-e Isten – egy macedón férfi alakjában –, hogy menjen át Eu-
rópába, Macedóniába? És nem éjjeli látomásban erõsíti-e az Úr Pált Korinthusban, hogy „ne félj, hanem prédikálj, és ne hall-
gass, mert én veled vagyok...”? (ApCsel 18,9). Ebbõl a néhány példából is azt kell látnunk, hogy a Lélek kitöltetése után sem
hagyja el Isten, hogy ezen a sajátos nyelven is szóljon övéihez; s ha új kijelentést nem is ad, azért figyelmeztet, irányít, báto-
rít, vezet álmok és látomások útján is. (Gyökössy E.: Isten elfelejtett nyelve, az álom, i. m. 9.  Lásd a 14. lábjegyzetet. 

19 Fazakas S. (szerk.): Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában, i. m. 33–34. Lásd a 2. lábjegyzetet.
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hogy fontos lenne egy olyan név, olyan jelige ki-
választása közösségünk számára, amely befelé
és kifelé is jól kommunikálható, mert megfogal-
mazza az adott közösség hitét, jövõképét. Ez le-
het például egy bibliai idézet: „A reménység pe-
dig nem szégyenít meg” (Róm 5,5a) és egy eb-
bõl adódó név: a Reménység Gyülekezete. A
gyülekezet így megfogalmazott terveit és elkép-
zeléseit jól képes közvetíteni a külvilág felé.20

4. Közösségi döntés

A II. vatikáni zsinat tanítja, hogy Isten minden
ember által szólhat, és mindenki eszköz lehet
számára.21 Ugyanakkor a csoportok – általában
– jobb döntést hoznak: mert több szem többet
lát a fontos információkból; a nyílt vita segít a
szempontok helyes mérlegelésében; a közösen
hozott döntéseket inkább magukénak érzik a
tagok, és az illetékesek a megvalósításban is
motiváltabbak.22

Ha pedig közösséget akarok, nekem magam-
nak kell közösséggé válnom. Aki isteni szenthá-
romságos közösséget akar, annak valamiképpen
magában kell hordoznia a másikat, a másokat:
élnie kell a közösséget.23 Mégpedig kisközössé-
get akarok létrehozni. „Sok világi és pap meg-
ijed vagy elkeseredik, ha nem lát tömegeket ma-
ga körül. Pedig egy élõ közösség általában úgy
jön létre, ha eleinte kevesek alkotják. A kiscso-
portkutatás szerint egy csoport ideális létszáma
5–12 fõ. A résztvevõk csak egy ilyen kis csoport-
ban tudnak igazán kibontakozni, otthonra talál-
ni; itt mernek megszólalni, véleményt nyilvání-
tani; itt érzik felelõsen magukénak a csoport
ügyeit. És éppen azáltal, hogy itt otthon érzik
magukat, hogy meg mernek szólalni, hogy fele-

lõsséget éreznek, alakulnak a közösségnek mind
élõbb, mind felelõsebb tagjaivá. Egy ilyen fele-
lõs tagokból álló, élõ közösség azután kisugár-
zik, és új tagokat vonz maga köré.”24

„A plébániaközösség ott kezd születni (újjá-
születni), ahol legalább két-három ember meg-
próbál olyan közösséget alkotni, amelyben meg-
jelenhet Jézus. (...) Ahogyan a középkor felfe-
dezte Jézus oltáriszentségi jelenlétének, a reális
praesentiának a jelentõségét, úgy fedezi fel ma
újra az egyház a két vagy három ember közt
megjelenõ Jézus valóságát. S ha ez a jézusi ígé-
ret tényleg igaz, ha képesek vagyunk ezt új hit-
tel hinni, akkor kezünkben van a plébánia meg-
újulásának titka.”25

„Isten Jézusban nekünk megmutatta, kedvét
leli bennünk, és az útjainkon és tévútjainkon
valóban mellettünk áll. Ez érvényes a közössé-
günkre is. Különbözõségeket, konfliktusokat és
kritikákat fogadhatunk el, mert egymásban ma-
radandóan kedvünket leltük.”26

5. A kiscsoport fejlõdésének sajátosságai

A legelsõ és legfontosabb kérdés, kiket hívjunk
meg a teambe/magközösségbe.
– Azokat, akik elfogadják és támogatják a víziót,

hogy a gyülekezet átalakuljon közösségek di-
namikus közösségévé – felismerik a közössé-
gek jelentõségét, értékét, szükségességét;

– akik képesek másokat motiválni;
– akik imádságosak és elkötelezettek, hogy meg-

valósítsák ezt a víziót;
– akik önmaguk is hajlandók növekedni egy kö-

zösségi közegben;
– akik képesek és hajlandók legalább egy évre

elkötelezõdni erre a szolgálatra.27

20 Szabó L. (szerk.): A közösségépítõ lelkész..., i. m. 253. (Lásd a 3. lábjegyzetet.) 21 „Ezenkívül ugyanez a Szentlélek az Isten
népét nemcsak a szentségeken keresztül és a papi szolgálatokkal szenteli meg, vezeti és ékesíti erényekkel, hanem ajándékait
»tetszése szerint juttatva kinek-kinek« (1Kor 12,11), minden rendû és rangú hívõnek különleges kegyelmeket is ad, melyekkel al-
kalmassá és készségessé teszi õket különféle tevékenységek vagy hivatalok vállalására az egyház megújhodása és továbbépítése
érdekében, ahogyan írva van: »A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon velük« (1Kor 12,7). E karizmákat, akár
a legragyogóbbakat, akár az egyszerûbbeket és gyakoribbakat, mivel az egyház szükségleteihez igazodók és nagyon hasznosak, há-
laadással és vigasztalódással kell fogadnunk” (Lumen gentium, 12.) In A II. vatikáni zsinat tanítása, i. m. 49. (Lásd a 8.
lábjegyzetet.) Budapest, 1986, Szent István Társulat, 49. (Lásd a 16. lábjegyzetet.) 22 Waldmüller, B.: A közösségi döntés. Bu-
dapest, 2010, L’Harmattan Kiadó, 9. 23 Tomka F.: Hogyan születik krisztusi közösség a plébánián? http://www.
vigilia.hu/regihonlap/1997/2/9702tom.html 24 Tomka F.: Új evangelizáció. Budapest, 1999, Szent István Társulat, 186. 

25 Tomka F.: Hogyan születik krisztusi közösség a plébánián?, i. m. (Lásd a 23. lábjegyzetet.) 26 J. Moltmann: Új életstílus.
Budapest, Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya, 1994, 22. 27 Kõvári M.: Mentálhigiénés lelkigondozás csoportban,
közösségben. Semmelweis Egyetem, Mentálhigiénés Lelkigondozó Szakirányú Továbbképzés. Elõadás, 2012. szeptember 20.
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A közösség, csoport nem a pillanat mûve, ha-
nem lassú kibontakozás, fejlõdés eredménye. A
teljes kibontakozásig minden csoport több, egy-
mástól könnyen megkülönböztethetõ fejlõdési
szakaszon megy keresztül. E fázisokat négy cím-
szóval jelölhetjük: tájékozódás, konfliktus, szer-
vezkedés, tevékenység.

Tájékozódás: A csoport alakulásának ebben az
elsõ szakaszában a tagok adatokat gyûjtenek
egymásról, ismerkednek. 

Konfliktus: Az imént említett bizalomkeresés
szülte feszültség gyakran nézeteltérések for-
rása lehet. Majdnem minden csoport megél
egy kezdeti visszahanyatlást, a viszonyok
mintha elmérgesednének, az elsõ nagy lelke-
sedés mintha szárnyaszegetté válna. 

Szervezkedés: A konfliktus feloldása után a ta-
gok mélyebb szinten elfogadják egymást
„másmilyenségükben”. Ami a csoport célját
illeti, a társadalmi küldetésre, feladatokra irá-
nyuló csoportokban ekkor kezdenek el beszél-
ni az „ügyrõl”.

Tevékenység: A csoport megkezdi „életét”, mû-
ködését. A tagok elfogadják szerepüket, azo-
nosulnak státusukkal, a csoport célkitûzéseit
nem vonják többé kétségbe. Elkezdõdik a szo-
ros értelemben vett „csoportdinamika”.

Ekkor jelenik meg a bizalom kérdése. Min-
den ember igényli a bizalmat: hogy megbíz-
hasson másokban, és hogy benne megbízza-
nak. Ugyanakkor azonban minden ember fél is
a bizalomtól: nem merünk megbízni a másik-
ban. A kölcsönös bizalom e taszító-vonzó di-
namikája jelen van a csoport „megszületésé-
nél” is, és végigkíséri egész létezése folyamán,
hiszen egyik alapmotívuma éppen a közvetlen-
ség és bizalom iránti igény. Ám jelen van a szo-
rongás is: mi lesz, ha visszaélnek a bizalom-
mal, ha az egyént megsebzik legszemélyesebb
érzelmeiben? E lehetõségnek, illetve ennek a
kockázatnak a vállalása szükséges a csoport ki-
alakulásához.28

6. Módszerek Isten akaratának keresésére

„Isten érzéseimben és érzéseim által, gondola-
taimban és gondolataim által szól hozzám. Em-
berekben és emberek által szól, konkrét helyze-
tekben és kihívásokban, mindabban, amit a
Biblia az idõk jeleinek szokott mondani (vö. Mt
16,3).”29

A hagyományos jezsuita gondolkodás három
módszert mutat be, amelyek által a csoport az
együttlétek hatására képes lesz felismerni Isten
akaratát, meglátni a lehetséges víziót.
– Csoportoknak is megadathat, hogy hosszú ke-

resés után egyszerre csak mindenki számára
világossá válik, melyik utat is kell választani-
uk, és bár talán mindannyiukat meglepetés-
ként éri ez, egyként készek belevágni az újba. 

– A második fajta döntés: belsõ megmozdulása-
im pontos észlelése és szívem hangjának kö-
vetése. Ehhez nagyon fontos, hogy bizalmas
viszonyba kerüljek megmozdulásaimmal, és
újra meg újra merjem ezeket Isten elõtt
szemlélve tanulni a megkülönböztetést.

– A harmadik út, hogy kezdjük mérlegelni az
észérveket, vagyis járjunk kifejezetten racio-
nális úton. Állítsuk egymás mellé az elõnyö-
ket és hátrányokat, a lehetõséget és veszélye-
ket. Az elért döntést azután imában vigyük Is-
ten elé, ajánljuk fel mintegy Istennek, hogy
így szívünk nyugalmával is megpecsételjük.30

Izgalmas kérdés, honnan tudjuk, hogy Isten
akaratát vagy pusztán emberi vágyat, rosszabb
esetben a „Kísértõ” szándékát véljük-e sajátunk-
nak. Ebben segít a megkülönböztetés adomá-
nya, mely szintén a közösségben tud könnyen
megnyilvánulni. Ebben az esetben beszél Ignác
a gazdagabb termésrõl, azaz hogy melyik alter-
natíva terem többet: több szabadságot, több
igazságosságot, hitet, reményt, szeretetet.31

További kérdés, hogy tudunk-e feltétlen he-
lyes döntést hozni munkánk során?

Tapasztalat, hogy a spirituális döntési folya-
matban hozott döntés is emberi döntés marad,
vagyis benne rejlik a hiba lehetõsége. Isten aka-

28 Alszeghy Z. – András I. et al.: Kereszténység és közösség. Róma, 1981,154–155. 29 Waldmüller, B.: A közösségi döntés,
i. m. 46. (Lásd a 22. lábjegyzetet.) 30 Uo. 50–52. 31 Uo. 57.
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ratának õszinte keresése nem megszünteti sza-
badságunkat vagy felelõsségünket, hanem ép-
penhogy elmélyíti. Minden döntésnek van koc-
kázata. Hisz egy döntési folyamat nem olyan –
bármennyire is úgy teszünk néha –, mint egy
matematikai képlet: az egyes csoporttagok vagy
a csoport egészének belsõ megmozdulásai és
ezek megkülönböztetése inkább spirituális in-
tuíciónak nevezhetõ, és mindig az egyén és a
csoport mérlegelésén múlik. Azért is nehéz „he-
lyes” döntésrõl beszélni, mert a „helyesség”
mindig csak utólag derül ki. A csoport tehát
nem juthat el „a helyes” döntésre, hanem csak-
is a helyzetnek leginkább megfelelõre.

Amikor a csendben és az imában vigaszt ta-
pasztalok meg, akkor nagy, mély egységben va-
gyok önmagammal, Teremtõmmel és embertár-
saimmal, elevennek és erõsnek, belsõ forrásaim-
ból táplálkozónak érzem magam. Mindez köny-
nyeket is szülhet: az örömnek, de akár a szé-
gyenkezésnek, a megbánásnak vagy a fájdalom-
nak a könnyeit. Mindenütt Isten Lelke mûkö-
dik, ahol, még ha fájdalmak közepette is, de gá-
tak szakadnak fel – és az ember szabadon szár-
nyalni kezd. Ilyen tapasztalatok erõsítenek meg
abban, hogy helyes úton járok.32

„Minden spirituális döntéshozatali folyamat
lényege egy olyan egyöntetûség, amely alapja
egy majdani közös cselekvésnek. Nem egyszerû-
en szavazati többség vagy egy kialkudott komp-
romisszum ez, hanem egyfajta közös rezdülés
abban, ami az imában és a csöndben, a megosz-
tásban és az egymásra figyelésben egyre világo-
sabban, mint Isten akarata körvonalazódott.”33

Munkamódszerünkhöz tartozik majd hasz-
nálni a Szentírást. A Bibliát olvasva a jelennel
találjuk szemben magunkat. Engedni kell fel-
színre törni a „Mit kell tennem, Uram?” kérdést
– önmagunkkal és az egyházközséggel kapcso-
latban is. Aki megtanulja feltenni e kérdést, azt
már réges-rég behálózta Isten hívása és szerete-
tének felkínálása.

Ezután következhet saját elhivatottságunk
ünneplése. Mi mindannyian Isten papi népe va-

gyunk: megtapasztaltuk, hogy õ hív bennünket
magához egyházaként, s ezért vég nélkül ma-
gasztaljuk az Urat.34

„Néhány kérdés, amelyen érdemes eltöpren-
geni az álomcsapatban:
– Hogyan fejlõdött plébániai gyülekezetünk a

közelmúltban?
– Melyek a fejlõdés reménykeltõ mozzanatai, s

melyek okoznak gondot?
– Az Ószövetség istenfélõi népük történelmét

Isten és a nép közös történeteként tapasztal-
ták meg, s megtanulták ilyenként látni és el-
beszélve áthagyományozni. Ugyanez érvényes
Isten újszövetségi népére is. Vajon magunk is
képesek vagyunk Isten és a mi plébániai gyü-
lekezetünk közös történelmét ismerni fel ab-
ban, ami egyházközségünkben történik?

– S ha igen, akkor milyen történelmet írt Isten
a mi gyülekezetünkkel? 

– Hogyan válaszoltunk Isten velünk kapcsolatos
szándékaira?”35

A keresztény spiritualitás mindig abban éri el
csúcspontját, hogy Isten kommunikál velünk, s
mi kommunikálunk Istennel. Ha hallgatunk a
Szentírás szavára, és imádkozunk, az segít ab-
ban, hogy megfeleljünk az élet újabb és újabb
kihívásainak.36

7. A vízió és a változás

„Csak álmodni nem elég. Álmainkat tettekre kell
váltanunk. Az álmodni képes ember nem ismeri
azt, hogy »nem«, csak azt, hogy »még nem«.”37

Mindennemû változás komolyan igénybe ve-
szi azt, aki a változtatás mozgatója, s azokat is,
akiknek – bármilyen értelemben – meg kell vál-
tozniuk. E folyamat törvényeinek megismerése
segíthet mindazoknak, akik akármely szinten
valamilyen változásért, megújulásért tevékeny-
kednek, tehát sajátosan azokat, akik (lelkipász-
torként vagy világi közösségvezetõként) elõ sze-
retnék mozdítani az egyház vagy egy egyházi
közösség megújulását.

32 Uo. 54. 33 Uo. 60. 34 Zulehner, P. M. – Fischer, J. – Huber, M.: „Népem lesznek.” Luzern, 1990, Egyházfórum, 1990,
101. 35 Uo. 44. 36 Fazakas S. (szerk.): Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában, i. m. 18. (Lásd a 2. láb-
jegyzetet.) 37 Douglass, K.: Az új reformáció..., i. m. 361. (Lásd az 1. lábjegyzetet.)
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Minden változási folyamatnak van három
összetevõje:
– Valaminek a megszûnése: az átalakítás elõtt

tisztán kell látni, mi szûnik meg, kit-mit érint,
milyen következményekkel jár. 

– Várakozás: a megszûnést követõ, látszólag sem-
leges, de pótolhatatlanul fontos idõszak.

– Végül az új kezdés: valami újnak a megszüle-
tése.

Közösségi szinten mindig tapasztalunk ellen-
állást a változással szemben. Az embert semmi
sem köti annyira, mint a megszokás. Még in-
kább akkor, ha a megszokott dolgot, cselekvés-
formát stb. egy egész közösség magáénak érez-
te, kötelezõ normaként fogadta el, élte meg,
várta el tagjaitól.

A változás folyamata lényegesen függ attól,
hogy a személy milyen szintjét érinti. Az igazi
változás az, ami az „értékek” rétegét érinti. Az
értékek megváltoztatása: a megtérés. Ezt köve-
tõen könnyen változik az érzelem, a magatar-
tás.38

„Úgy gondolom, meg kell tanulnunk az egy-
házban, hogy »magunkhoz öleljük« az újat, ami
annyit jelent, hogy valóban elfogadjuk értékeit.
Menedéket kell ugyan nyújtanunk azoknak is,
akik fenyegetést látnak mindenben, ami új, de
nem engedhetjük, hogy az õ félelmeik határoz-
zák meg cselekedeteinket. Nem engedhetjük
meg, mert különben elõbb-utóbb elveszítjük az
embereket. De nem engedhetjük meg fõleg
azért, mert Isten maga az, aki elõre kényszerít
bennünket.”39

EGY KÖZÖSSÉG MEGÚJULÁSÁÉRT

1. Szembesülés az igényekkel

Amikor megérkeztem új állomáshelyemre, egy
lelkes közösség fogadott, amelynek létszáma az
idõk folyamán fokozatosan növekedett, kö-
szönhetõen a családi-gyermek miséknek, me-
lyek kötetlenségükkel és a hagyományos, elvárt
templomi szabályok elengedésével egyre nép-

szerûbbek lettek a városlakók körében. Ennek
örülve ugyanakkor a félelem is megjelent ben-
nem, hogy meddig tudom fenntartani és meg-
õrizni a lelkesedésüket. Ez a felelõsség nyo-
masztott, hogy csak rajtam múlik a siker. Ez
odáig ment, hogy a szentmiséken számolgat-
tam az embereket, hogy a létszám alakulásából
következtessek munkám sikerére. 

Korábbi próbálkozásaim eredményességét
vizsgálva arra a tapasztalatra jutottam, hogy a
sok befektetett energia nem hozta meg a várt
gyümölcsöket. Ismét megérintett annak kísér-
tése, hogy minden igényt, amelyet a közösség
vagy az én irányomban támasztanak, maradék-
talanul teljesítsek. „Az egyházban egymás mel-
lett él a hagyományos lelkipásztori tevékenység
igénye és egy sor újabb kihívás, lehetõség. A pa-
pok jó része buzgó, él benne a hivatása iránti fe-
lelõsség, szeretne ezeknek a kihívásoknak meg-
felelni, de vagy nincs meg hozzá a megfelelõ
fölkészültsége, jártassága, vagy a már eddig vál-
lalt munkája is leköti teljes energiáját. Ebbõl
adódóan aztán ide-oda kapkod, vagy belefullad
a munkába.”40 Az igények közül a közösség, fõ-
leg a kisközösségek utáni vágy jelent meg, mely
szolgálja az elfogadást, a befogadást, a progra-
mok lehetõségét, a tanulást. Igény van a szemé-
lyes beszélgetésekre, az egyházközségi munká-
ba való tevékeny bekapcsolódásra, arra, hogy
beteg, idõs testvéreinket látogassuk. Elvárás az-
iránt, hogy a gyerekek számára táborokat, kirán-
dulásokat szervezzünk. Többekben elvárás,
hogy ingatlanjainkat, értékeinket óvjuk, védjük,
fejlesszük. Szükséges, hogy egyházközségünket
anyagi biztonságban tudjuk, és ezért tegyünk.

Az igények listáját az egyik vasárnap ismer-
tettem a hívekkel is. Így szerettem volna be-
mutatni, hogy lehetetlen ennyi vágyat kielégí-
teni. Ezek egy részét el kell engednünk, hogy
legyen lehetõségünk megvalósítani azokat,
amelyek a mi közösségünk sajátos feladatai, fi-
gyelembe véve Isten álmát rólunk, meglátva a
saját víziónkat. 

Sokféle szervezésbe belefogtam, de a lelkese-
dés nem tartott sokáig, így többször okoztam

38 Tomka F.: Új evangelizáció, i. m. 179–180. (Lásd a 24. lábjegyzetet.) 39 Douglass, K.: Az új reformáció..., i. m. 365. (Lásd
az 1. lábjegyzetet.) 40 Bosák N.: A papság helyzete egy püspök szemével. http://www.tavlatok.hu/52-9-PAPIE.htm
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csalódást másoknak. Ezt egyik-másik közösségi
tag levélben is jelezte felém.41 Persze ez a csaló-
dás önmagamban is megtörtént, és nyomasztó
érzéseket váltott ki bennem.

A szükséglet nemcsak belülrõl jelent meg a
változás iránt, hanem kívülrõl is megszólított.
Az említett levél és annak üzenete is megerõsí-
tett abban, hogy ez az újfajta vállalkozás nem
csupán az én saját szükségletem a kialakult
helyzetre, hanem a hívõ ember igénye is. Meg-
értettem, hogy az álom nem csupán az én ötle-
tem, hanem a másik hívõ ember életében is je-
len van, aki kész velem álmodni egy víziót.42

Az igényfelmérés része volt, hogy a képviselõ-
testület tagjait megkérdeztem írásban az egy-
házközség jövõjére vonatkozó véleményükrõl.
Az egyik testületi ülésen két kérdést tettem fel
a tagoknak:
– Írd le, milyen egyházközségben akarsz élni!
– Írd le, mivel nem akarsz találkozni a közössé-

gen belül!

Az ezekre kapott válaszokból is kiderült,
hogy elmozdulásra van szükség. Különösen
megerõsített a következõ gondolat: „Ahol a
szeretet (Isten = szeretet) van a középpont-
ban. Ahol kollegialitás van, ahol meg lehet be-
szélni a dolgokat, ahol meghallgatják és segítik
egymást. (»Nézzétek, hogy szeretik egymást«;
»egy szív, egy lélek.«) Hogy mindezeket mikor
és hogyan lehet megvalósítani, csak sejtéseim
vannak. Elõször meg kell imádkoznunk. Sze-
mélyes kapcsolat építése Jézussal! Köszönöm,
hogy megkérdezted!”

2. „Kell egy csapat”

Célom egy olyan Krisztus-központú és nem
feladatorientált közösség megszületése, mely-

ben lehetõség nyílik az Istennel való személyes
találkozásra a kölcsönös támogatás megtapasz-
talásán, a növekedés lehetõségén keresztül.
Ezen belül részcélom egy olyan szolgáló közös-
ség, team létrehozása, amely az egyházközség
szükségleteire válaszolva együtt tervez és ál-
modik.

Ezt a csoportot azok számára hívom létre,
akik fontosnak tartják, és szívesen részt vesznek
az egyházközség megújításában, egy közös vízió
kidolgozásában és megvalósításában.

A szükségletfelmérés (a hívek elõzetes jelzé-
sei, illetve kérdõíves felmérés) után került sor a
stáb kijelölésére. A projekt potenciális célcso-
portjának képviselõi tehát ötleteikkel, javaslata-
ikkal kezdettõl részt vehetnek a közösségfejlesz-
tési folyamatban. Azok, akik fontosnak tartják,
és szívesen közremûködnek az egyházközség
megújításában, egy közös vízió kidolgozásában
és megvalósításában. A képzés során megtanul-
tam közösségben gondolkodni már a tervezés és
álmodozás szakaszában is, hogy ne „magányos
hõsként” vállaljam a kihívásokat.

Elõször két társat hívtam magam mellé a le-
endõ álomcsapatba. (Az idézett részek a men-
tálhigiénés szakdolgozatomhoz készített pro-
jektnaplómból valók.)

„...találkozásunkat megelõzte, hogy megszólí-
tottam azokat a társakat, akikre számítottam az
álmodásban. Elõször Balázst (az õ nevét nem
változtattam meg – a szerzõ), aki barátom,
mentálhigiénés szakember, lelkigondozó, teoló-
gus-hittanár, kétgyermekes családapa. Õ az,
akivel együtt fogalmaztuk meg az ötletet haza-
felé a lelkigondozói képzésrõl. Õ az, akivel már
legalább egy hónapja forgattuk az ötletet a szí-
vünkben és az eszünkben. Lelkesen vállalta a
közös munkát (e közös téma folytatásaként írt
szakdolgozatából született írása olvasható a

41 „Aztán néhány alkalommal összehívtad a lelkipásztori kisegítõket, és például azt mondtad, hogy mi leszünk a legközvet-
lenebb munkatársaid, és ezért kell, hogy találkozzunk, beszélgessünk. Aztán ezek az alkalmak elmaradtak. Gondoltam, ta-
láltál magadnak alkalmasabb legközvetlenebb munkatársakat. De hát végül is jogod van kiválasztani, hogy kivel akarsz dol-
gozni. Talán fiatalabbakkal, agilisabbakkal. Tavaly nyár végén még »összerántottál« minket, hogy majd lesz egy »kommuni-
kációs tréning«-sorozat, merthogy sokan rajtunk keresztül találkoznak az egyházközséggel, és ebbõl a találkozásból ítélik meg
az egyházközséget, sõt az egyházat. De aztán nem jött az ígért meghívó az idõpontokkal... Akkor azt gondoltam, hogy be-
lefáradtál, feladtad.” 42 „Az egyik elsõ képviselõ-testületi ülésen, 2010-ben – miután a képviselõtársak elmondták, hogy
mit »várnak el« az új plébánostól – azt kérdeztem tõled, hogy benned milyen kép van az egyházközségünkrõl, hogyan tud-
na jól, Istennek tetszõen mûködni. Elõször gondolkodási idõt kértél, mondván, hogy súlyos kérdésrõl van szó, majd a követ-
kezõ ülésen az mondtad, hogy nem válaszolsz rá – sem akkor, sem késõbb. Én azért kérdeztem ezt, mert szerettem volna
tudni, hogy miben tudok veled együtt dolgozni, az én utam hogy kapcsolódik össze a te »álmoddal«.”
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338–351. oldalon): a felnõttekkel való foglalko-
zást a közösségben, vagy valami hasonlót. Õ
mondta, hogy szívesen álmodna velem, mert csak
ennek látja értelmét, semmi másnak.

Megszólítottam Kittit, aki háromgyermekes
anyuka, az irodai adminisztrációt végzi, lelkipász-
tori kisegítõ, és jelenleg mentálhigiénét tanul...”

Velük választottuk ki azokat, akiket szeret-
nénk meghívni az álmodók csoportjába. „Kettõ-
jükkel gondolkodtunk, kit tudnánk még a csapat-
ba hívni. Egyhangúlag javasoltuk Miklóst, aki
többunokás nagypapa, lelkipásztori kisegítõ, hit-
oktató, sekrestyés. Bölcs ember, akinek bõséges
tapasztalata van közösségünkrõl. Meghívtuk fe-
leségét, Annát, aki most lett nyugdíjas, sok ener-
giával bíró hitoktató, lelkipásztori kisegítõ és
karitászvezetõ. Mindketten igent mondtak a bi-
zonytalanra. Miklós a célra mondott igent, Anna
inkább a személyemre. Remélem ez változni fog a
folyamat során, amikor õ és igazából mi is ma-
gunkévá tudjuk tenni a még számunkra is isme-
retlen célt és fõleg módszert...”

Elõzetes bemenetszabályozás keretében, szó-
beli meghívással kértük fel õket.

A kiválasztás szempontjai:
– kikkel tudok együtt dolgozni;
– kompetencia;
– kreativitás;
– kooperációs készség;
– hasonló jövõkép;
– hasonló egyházkép;
– közösséghez való kötõdés;
– mentális egészség;
– örömmel vállalt tagság.

Ezek után az említett négy taggal indult el az
álmodók közössége. Az elsõ találkozón megosz-
tottam velük, hogy miért éppen õket hívtam a
csapatba.

„Elmondtam a kiválasztásnak a szempontjait,
hogy miért õket választottam. Elsõsorban azért,
mert szimpatikusak, jó élményeim vannak velük
kapcsolatban. Izgalmas volt szembe dicsérni
õket. Még soha nem tettem velük ilyet, hiába dol-
gozunk együtt lassan három éve.

Balázst azért választottam, mert mély barátság
van közöttünk több mint tíz éve, értjük egymást.

Ezt a projektet együtt találtuk ki, és nagy lelkese-
dés van benne a végrehajtás iránt. Fennáll köztünk
az a bizalom, hogy meg tudjuk mondani egymás-
nak, amit érzünk és gondolunk, úgy, hogy a kap-
csolatunkat nem kell félteni. Mindezeken kívül
teológus, mentálhigiénés szakember, lelkigondozó.

Kittit azért választottam, mert olyan munka-
társra találtam benne, aki nagyon éles látású, lo-
gikus gondolkodású, praktikus és a szükséges
mértékben realista. Napi szinten részt vesz a kö-
zösség vezetésében, szolgálatában. Örülök, ha
nemcsak a feladatokat és a felelõsséget osztom
meg vele, hanem már a tervezés, álmodás folya-
matában is munkatársak lehetünk.

Miklós jelenléte izgalmas kihívást ad számom-
ra. Mély lelkû, a spiritualitásra nyitott, ugyanak-
kor makacs embert ismertem meg személyében.
Szükségem van a bölcsességére, közösségünkben
eltöltött sokéves tapasztalatára, és arra, hogy ké-
pes ellentmondani.

Anna a közösségi tagok jó ismerõje. Karitász-
vezetõként és hitoktatóként széles körû rálátása
van az idejáró emberekre. Szociális érzéke kiváló,
több évtizedet dolgozott egy anyaotthon vezetõ-
jeként...”

Már az õ kiválasztásukkor szembe kellett
néznem a személyükben rejlõ nehézségekkel.
Hogy fog mûködni közösségünk egy baráttal,
munkatárssal, házaspárral? Ezeket is figyelem-
be véve tudatosan õket hívtam meg a közös
munkára, álmodásra. Tudatosan kell figyelnem
a megjelenõ csoportdinamikai folyamatokra,
és azokat idejében felismerve és kimondva ref-
lektálni rájuk.

„Ezután azt is elmondtam, hogy melyikük vá-
lasztása miért lehet zsákutca. Juj! Van közöttünk
házaspár, itt ül a barátom, jelen van a munkatár-
sam, beosztottam. És itt van Miklós, aki makacs,
és akit nagyon tisztelek, ugyanakkor nehezen tu-
dok neki ellentmondani. Várható a csoportdina-
mika beindulása. Ehhez segítséget, szupervíziót
kell kérnem. Szóval elmondtam az összes zsákut-
cát is ebben a történetben...”

Az elsõ találkozás alkalmával megkérdeztem
õket, hogy milyen fantáziájuk van arról, hogy
mi fog itt történni.

„A találkozás elején kértem, hogy mindenki
mondjon öt érzést arról a napról, amelynek vé-
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gén most együtt ülünk. Utána mindegyikõnktõl
megkérdeztem, hogy milyen fantáziái vannak,
vajon mi fog itt történni. Ez izgalmas kérdés
volt, mert ezt én sem tudom. És akkor elmond-
ták, hogy szerintük mi fog történni. Az álom, jö-
võ, vízió szavak kerültek elõ többször. Bizonyta-
lanságot éreztem, de nem csak bennük. Eddig
soha nem kérdeztem meg az Istent, soha egyik
helyemen sem, hogy mi a terve az adott közös-
séggel. Most jó lenne megkérdezni. Azért fontos,
hogy közösségben kérdezem, mert nem biztos,
hogy rajtam keresztül akar az Isten beszélni, ha-
nem lehet, hogy rajtuk keresztül. Istennek na-
gyok a lehetõségei...”

Késõbb rájöttem, hogy az idõzítés nem volt
szerencsés, jobb lett volna, ha akkor beszélünk
errõl, ha már teljes a csapat. Bár ugyanakkor
sem õket, sem magamat nem akartam bizony-
talanságban tartani. Azt érzem, bennem na-
gyobb volt a feszültség a jövõt illetõen, mint a
társaimban.

Ezen a találkozón döntöttünk arról, hogy bõ-
vítsük-e a kört, és ha igen, akkor kivel.

Timire gondoltunk. Felkérése nem várt be-
szélgetést és tisztázást eredményezett. Nem-
csak Timi számára, de általa elõttünk is tisz-
tább lett, miért is vagyunk együtt.

„Elmondta, hogy õ attól retteg, és azért nem
mond igent, mert ha itt most egy csomó dolgot
ki fogunk találni, és mellé rögtön rendelünk fe-
lelõsöket is, akik valószínû innen lesznek, akkor
õ ezt nem tudja bevállalni, mert család meg
gyerek meg mindenféle elfoglaltság terheli. El-
mondtuk, szó nincs ötletelésrõl, mert nem azért
ülünk le, hanem azért jövünk össze, hogy kita-
láljuk, hogy ennek az egyházközségnek mi a
küldetése, és az Istennek mi ezzel a terve, hi-
szen õ ismer bennünket legjobban személyesen,
tehát õ tud ebbõl az egészbõl egy jó történetet
kihozni.

Megfogalmazódott, hogy nem is jó, hogyha az
álmodó csapat részt vesz konkrétan a megvalósí-
tásban, mert a megvalósításról szóló fantázia egy
csomó nehézséget fog elõhozni, ami gátolhatja az
álmodozást meg a vízió meglátását, hiszen akkor
rögtön elkezdünk abban gondolkodni, hogy jó, de
ki csinálja meg és hogyan. Így nem lehetünk sza-
badok...”

A csoport megalakulásakor kiscsoportot alakí-
tottunk. Szolgáló csoport leszünk, egy évre kö-
telezõdünk el. Kéthetente találkozunk másfél
órás idõkeretben a plébánián. Megállapodtunk,
hogy tiszteletben tartjuk egymás véleményét,
nem vitatkozásra, hanem megosztásra hívjuk
egymást. A titoktartás szabályának megtartásá-
ra különös gondunk lesz. Követelményként állí-
tottuk a rendszeres részvételt és aktív jelenlétet.
Vezetõként felelni fogok a keretekért és megtar-
tásukért.

Az értékelés szempontjait nem volt könnyû
megállapítani, hiszen Isten álmát rólunk, illet-
ve a mi Isten iránti felfogóképességünket nem
könnyû mérlegre tenni.

„Felmerül bennem a dolgozatírás közben, ho-
gyan tudok eredményességet mérni. Isten azért
eredményes-e, hogy vannak ötletei, vagy abban
eredményes-e, hogy ezt nekünk ügyesen el tudja
mondani. Vagy azt jelenti az eredményesség,
hogy mi képesek voltunk meghallani, vagy meg-
látni Isten álmát rólunk? Az Istennel való beszél-
getés közben idegesít ez a szó, hogy eredményes-
ség. Ki akarom törölni a szívembõl!...”

Ezért a folyamat lezárásakor inkább a mérhe-
tõ világban vizsgálódunk, mintsem hogy álma-
inkat tennénk mérlegre.

Értékelési szempontok:
– a vezetõ és a tagok elégedettsége;
– elvégzett feladatok, elért eredmények;
– hiányosságok, kudarcok;
– új ötletek, inspirációk, irányok.

Az értékelõ ív megszerkesztése:
– a fenti szempontok alapján készítjük el.

Az értékelés beépítése a további tervezésbe:
– az eredmények és a hiányosságok õszinte

számbavétele;
– az értékelés alapján új utak, célok, munkamó-

dok kiválasztása;
– búcsúzás a csoporttagoktól, ha kell, újraelkö-

telezõdés.

Mint a közösség vezetõje elvégeztem a cso-
port SMART-szempontok szerinti elemzését,
ezzel is vizsgálva életképességét. A SMART (az
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angol szó jelentése: okos, intelligens, ügyes...)
betûszó, mely a Specific (egyedi), Measurable
(mérhetõ), Achievable (megvalósítható), Rea-
listic (reális) és Time-based (idõtartamhoz kö-
tött) szavak kezdõbetûinek összeolvasásából
származik. Általánosan használt fogalom a cél-
kitûzések megfogalmazása terén. Egy jól kitû-
zött cél e kritériumoknak felel meg.43

Saját csoporttervem elemzése a SMART-szem-
pontok szerint:
S (specifikum, egyediség, jól meghatározható-

ság): a laikus hívek önálló feladatvállalására
épít, az õ konkrét igényeikre akar válaszolni.

M (mérhetõség): a résztvevõk és támogatók szá-
ma, megvalósult programok száma, a kapott
visszajelzések, hagyományteremtés.

A (akceptálhatóság, elérhetõség): a szükséglet-
felmérés alapján a célcsoport valódi igényeit
képviseli a projekt, a közösség a magáénak ér-
zi, elfogadja és támogatja, ordináriusi jóváha-
gyást is kérünk.

R (reális célok): a valós igények mellett a meg-
felelõ személyi feltételek (stáb, résztvevõk) és
az infrastrukturális, anyagi erõforrások bizto-
sítottak (plébánia, plébániai bevételek).

T (ütemezhetõség): megfelelõ felkészülési idõ,
szakaszolható megvalósítás, egymásra épülõ
részcélok.

3. Álmodni kezdünk

A második találkozás alkalmával már teljes volt
a csapat, amelynek tagjaiként vállaltuk, hogy
megpróbáljuk meglátni egyházközségünk vízi-
óját.

„Nagyon izgultam, és nagyon vártam a talál-
kozást. Az egész napomat beragyogta a várako-
zás öröme. Készültem is: az egyik szobában, ti-
tokban az asztalra fölpakoltam egy csomó tár-
gyat. Becsuktam az ajtót, és úgy vártam a csapat
tagjait. Amikor bementünk a szobába, és el-
mondtam a feladatot, egyikük mondta, hogy »de
jó, hogy te készültél!«. Ez persze megmelengette
a szívemet. Akkor mindenki választott magának
egy tárgyat, ami valamiképpen jellemzi és megje-

leníti õt. Leültünk a választott tárggyal a ke-
zünkben, és bemutatkozásként elmondtuk egy-
másnak, hogy ezzel a tárggyal miért tudtunk
azonosulni, vagy mi az, amit látunk benne, ami
számunkra fontos...”

Ezután arról beszélgettünk, hogyan tudnánk
felépíteni álmodási alkalmainkat. Mindenki el-
mondta a gondolatait ezzel kapcsolatban, ne-
kem pedig fogalmam sem volt, hogy lesz ebbõl
egységes gondolat. Úgy látszik, egyre inkább
megjelenik bennem a kényszeres személyiség
vonása, pedig ez egyáltalán nem jellemzõ rám.
Ebbõl is következett számomra, hogy elvárások-
nak akarok megfelelni, teljesítményt akarok fel-
mutatni. Ez pedig egy álom tekintetében igen
nehezen értelmezhetõ.

„Rövid csend után kértem, hogy osszuk meg,
milyen elképzeléseink vannak a találkozásokkal
kapcsolatban. Az imádság és a Szentírás került a
középpontba a megosztás végére. Hát akkor
imádkozzunk a Szentírással! Balázs felajánlotta,
hogy õ utánanéz, hogy mûködik a Szentírással
való imádság. Ehhez Jálics Ferenc könyvét44 hív-
ja segítségül, és a spirituális intenzív héten szer-
zett tapasztalatait. Ezeket a következõ alkalom-
mal megosztja velünk. Ez érdekes beszélgetés
volt, mert úgy érzem, hogy ez volt az elsõ olyan
igazi megnyílás egymás felé, amikor magunkból
tudtunk belsõ dolgokat megosztani. Bár jól is-
merjük egymást, minden újként hatott. Balázzsal
annyi mindent tudunk egymásról, mégis nagyon
figyeltem a szavait, mert számomra ismeretlen
arcát mutatta meg...”

4. Amivel meg kell küzdenünk

– Egyik alkalommal leültünk és megosztottam,
hogy milyen görcs van bennem az idõkerettel
kapcsolatban.

„Mivel egy évre szerzõdött le az álomcsapat,
ezért elképzelhetetlennek tartottam, hogy egy év
elmúltával ne lássuk meg a víziót. Ez az elvárás
feszültséget indukált bennem, és már az álmodá-
si alkalmakat is elõre terveztem, kizárólag az
eredményesség jegyében...”

43 Lásd in HR-szótár. http://www.hr-outsourcing.co.hu/index.php/component/option,com_profil/Itemid,170/task,showHr
Dictionary/ 44 Jálics Ferenc: Tanuljunk imádkozni. Kecskemét, 2009, Korda, 2009. 
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Ezután öröm volt rájönnünk, hogy sem Isten,
sem mi nem vagyunk belekényszerítve ebbe az
egy órába. Nem kell azon görcsölnünk, hogy itt
és most nagy dolgokat fedezzünk föl. Isten
nincs idõhöz és helyhez kötve, hogy beszéljünk
vele. Fontos a találkozásunk, és az is, ami a két
találkozás között történik bennünk. Ezt, azt hi-
szem, magam miatt mondtam.

– A másik bizonytalanság akkor kerített hatalmá-
ba minket, amikor elhatároztuk, hogy a Szent-
írással fogunk imádkozni.

„Kiderült, hogy ezzel kapcsolatban csak prob-
léma van. Nem tudunk imádkozni, és fõleg nem a
Szentírással. A »profi, kiválasztott« csapat, a
nagy víziót megismerõ válogatott csupán ebben a
két dologban bizonytalan. Elmondtuk, kinek mi-
lyen gyakorlata van az imádságban. Kiderült,
hogy ebben van mit tanulnunk. Akkor egyikünk
megfogalmazta, hogy nekünk elõször imádkozni
kellene közösen megtanulni...”

Balázs késõbb elmondta, hogy elolvasta az
említett könyvet az imádságról. Három mon-
dattal összefoglalta. Én úgy számítottam rá,
hogy még beszélgetünk róla, aztán egyszer csak
azt mondta, hogy akkor álljunk neki, és csinál-
juk. Meglepett ez a fajta határozottsága. Meg-
gyújtottuk a gyertyát, lekapcsoltuk a villanyt, a
másik szobából szûrõdött át a fény, eközben fel-
olvastuk az aznapi evangéliumot, mely Júdás ta-
gadása volt. Megegyeztünk, hogy elõször meg-
hallgatjuk az evangéliumot. Milyen érzés vagy
személy vagy akár egy tárgy szólít meg bennün-
ket? Újra meghallgatjuk a részletet ezzel a gon-
dolattal a szívünkben, majd tartunk egy kis
csendet, és akkor megosztjuk egymással, ami
megfogalmazódik bennünk. Na, még ilyet sem
csináltunk soha.

Nekem rögtön eszembe jutott, hogy de jó
lenne ezt minden héten megcsinálni, rögtön
hat prédikációs témát kapnék ajándékba.

– Hétköznapi találkozások alkalmával derült ki,
hogy bizonytalanság él bennünk arról, hogyan
fogjuk meghallani Isten szavát. Örültem, hogy
ez a bizonytalanságérzés is felszínre került.

„A másik bennem lévõ kérdés és abból fakadó
bizonytalanság az volt, hogy honnan fogom tud-
ni, hogy Isten szól hozzám. Szép dolog, hogy vár-
juk Isten ötletét rólunk, de hogy fogjuk meghalla-
ni?...”

Ennek feloldásában a szakirodalom hozott
segítséget.

„A könyv az elsõ jezsuita atyák példáját meg-
mutatva három lehetõséget is ad arra, hogy Isten
szavát hogyan tudjuk meghallani.

Az elsõ mód, hogy egyszer csak mindegyikõnk-
nek egységesen világossá válik egy közös kép vagy
egy közös útnak a lehetõsége.

A következõ módszer, amikor életünkben és a
közösség életében minden egyfelé kezd mutatni,
minden körülmény egy irányba áll be. Erre hoz-
tam példát a saját életembõl, amikor minden
körülmény egy új lakás megvásárlására indí-
tott. 

A harmadik módszer szerint, amely a fiúkat
szólította meg, Szent Ignácék egymás mellé állít-
ják a különféle érveket, amelyek az álom mellett
vagy ellen szólnak, és a józan észt használják ar-
ra, hogy felismerjék Isten akaratát. E lehetõségek
átbeszélése valóban megnyugvást hozott, ahogy
ezt a csoporttagok vissza is jelezték. Nekem pedig
megnyugtató érzés volt, hogy ezek a feszültségek
és kérdések nemcsak bennem voltak meg, hanem
a társaim is küzdöttek velük. Soha nem gondol-
tam volna, hogy a szakirodalomnak ilyen haszna
lehet...”

– Miklós egy alkalommal megkérdezte, hogy a
bennünk megjelenõ gondolatokról honnan tud-
hatja, hogy Istentõl vagy valamiféle gonosz erõ-
tõl származnak-e. Eszembe jutott, hogy itt a
megkülönböztetésrõl lenne érdemes szólni.

„Waldmüller könyvébõl idéztem egy gondola-
tot: »Ilyen esetben beszél Ignác a gazdagabb ter-
mésrõl, azaz hogy melyik alternatíva terem töb-
bet: több szabadságot, több igazságosságot, hi-
tet, reményt, szeretetet.«45 Eszerint onnan tud-
juk, hogy egy sugallat, üzenet isteni-e vagy sem,
hogy az a közösséget, a hitet, a szeretetet gyara-
pítja-e vagy csökkenti. Ha gyarapítja és növeli,
akkor Istentõl van...”

45 Waldmüller, B.: A közösségi döntés, i. m. 57. (Lásd a 22. lábjegyzetet.) 
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– Ennek kapcsán felmerült annak kérdése is,
hogy a saját igényeim mentén könnyen félre tu-
dom-e magyarázni ezt a növekedést vagy csök-
kenést.

„Úgy gondoltuk, hogy egyéni nézõpontom
alapján valóban könnyen félreérthetem, de éppen
ezért választottuk a közösségi döntés és megkü-
lönböztetés útját, hiszen hat ember egységes in-
tuíciója biztosabb, mint egy ember személyes
meglátása...”

5. Az elsõ közös vállalkozás

Bevallom, ha valaki két évvel ezelõtt arra bizta-
tott volna, hogy imádkozzam az egyházközség-
ért, mentálhigiénés szakemberként megmoso-
lyogtam volna. Sokkal inkább szükség van profi
szervezetfejlesztésre, mint bármiféle imádság-
ra, mondtam volna. Most mégis én álltam a
kezdeményezés élére, hogy a szokásos, a legin-
kább külsõségeket hordozó templombúcsút
bensõségessé tegyük.

„Álomcsapatunk témája a templombúcsúhoz
kapcsolódó egyórás szentségimádás megálmodá-
sa volt. Talán itt dolgoztunk együtt elõször egy
konkrét feladaton.  Számomra eddig nem tapasz-
talt élmény volt, hogy mind az ötünk egy-egy öt-
lete megfogalmazódott, a leendõ programba be-
épült, és ezekre az ötletekre egyöntetûen és õszin-
tén tudtunk igent mondani. Megegyeztünk ab-
ban, hogy délután négy órakor kezdjük a temp-
lomban, ahol az egyórás szentségimádást a követ-
kezõ elemekbõl építjük fel: ünnepélyes szentség-
kitétel, képmeditáció, zenei meditáció, csend, el-
mélkedés.

A szentségimádás utolsó pontja lesz a válasz-
adás arra a két kérdésre, melyet a hívek fognak
kézbe kapni a templomba érkezésükkor. Elõtte a
hirdetésekben kértem, hogy mindenki hozzon ma-
gával íróeszközt a szentségimádásra. A kitett Ol-
táriszentség jelenlétében kérjük a velünk imádko-
zókat, hogy válaszoljanak az alábbi kérdésekre:

Milyen egyházközséget álmodok magamnak?
Mi kell ahhoz, hogy otthon érezzem magam a

közösségben?
A beérkezett válaszokat feldolgozzuk úgy, hogy

a legjellemzõbb vágyakat és igényeket kigyûjtjük,
és a közös imádságban Isten elé visszük...”

Timi nem volt jelen, amikor megbeszéltük a
szentségimádás programját, ez különösen rosz-
szulesett, nehezteltem is rá. Ennek ellenére kü-
lönleges dolog történt. 

„A találkozó után Kitti elmondta a hiányzó Ti-
minek, hogy mi történt velünk ezen az alkalmon.
Másnap Timi felhívott, hogy mi lenne, ha a gye-
rekek lehetõséget kapnának a játszóházban, hogy
lerajzolják az egyházközséggel kapcsolatos álma-
ikat, mert nekik olyan különleges csatornáik van-
nak az Istenhez, amelyek belõlünk, felnõttekbõl
már gyakran hiányoznak. Milyen jó, hogy Timi
nem volt jelen az alkalmon, és mégis tudott ve-
lünk álmodni...”

Különleges szentségimádás

Ez a szentségimádás érintett meg eddigi szolgá-
latom során a leginkább. Megtiszteltetést és fe-
lelõsséget adott, hogy a közösség élén én ülhet-
tem az elsõ sorban, vezetve a nép imádságát Is-
tenhez. Az idõ nagyon gyorsan eltelt. E pozitív
érzések mellett negatív érzések is megjelentek
bennem, amint ezt az alábbi naplórészlet is
mutatja. 

„A szentségimádás kezdetén várakozás és féle-
lem volt bennem. Várakozás, hogy mi fog történ-
ni, és félelem attól, vajon hányan jönnek el. Ez a
szentségimádás is megmutatta, milyen súlyos
mértékben vagyok a számok és a belõlük fakadó
értékelések fogságában. Hiába tudatosítottam
az agyamban, hogy itt nem számokról van szó, a
szívem nem tudott szabadulni ettõl. A vártnál
kevesebben jöttek el, és éppen az idõsek korosz-
tálya, akikrõl nem gondoltam volna, hogy fogé-
konyak lesznek erre az újfajta útra. A családos
misére járókból – akikre ebben a folyamatban a
leginkább számítok – gyakorlatilag senki sem
jött el. Tudatosítani kellett magamban, hogy a
folyamat kezdetén milyen hiba volt elvárni a
gyümölcsöket. Aminek a megvalósulásáért imád-
kozunk, annak már most akartam élvezni a gyü-
mölcsét...”

Ez az érzés az álmodó csapat tagjaiban is
megjelent.

„Balázs: »Csalódtam. Azt hittem, sokkal töb-
ben lesznek. A családosok közül senki nem volt
itt.«
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Anna: »A szentségimádás elõtt öt perccel öten
voltak. Az jutott eszembe, szegény atyának hogy
fog ez esni.«

Timi: õ nem tudott ott lenni (szülinapi ünnep-
ség volt náluk). Idegesített, hogy egy ilyen alkal-
mat az álmodó csapat tagja felcserél egy
szülinapi délutánra. Két nap múlva találkoz-
tunk, és így hangzott az elsõ mondata: »Elegen
voltak? Meg voltál elégedve?« 

Rá kellett jönnöm, hogy az álomcsapaton belül
is mennyi minden rólam szól. Arról, hogy én jól
érezzem magam. Úgy érzem, még mindig nem ér-
tik, mirõl van szó. Vagy az fontos, hogy én jól
érezzem magam, ebben a saját kis történetem-
ben, vagy pedig négy találkozás után már õk is
eredményeket akarnak látni. Mikor értjük már
meg végre mindannyian, hogy itt mirõl van szó?”

Az alkalom értékelése

A szentségimádás után készültem, hogy ta-
pasztalatainkat az álomcsapaton belül meg-
osztjuk egymással. Különleges érzésekkel a szí-
vemben voltam jelen a találkozót megelõzõ
szentmisén.

„Ugyanakkor harag volt bennem Balázs iránt,
hogy nincs itt a misén. Minden végigfutott az
agyamban. Nem fontos neki, õ ebben úgyis profi.
Ennyit nem tud megtenni kéthetente? Az is
eszembe jutott, hogy felajánlom neki, ha nincs
ideje, akkor nyugodtan mondhat nemet is erre a
csapatra. Ebben azonban sokkal inkább az õ
megbántása vezetett, mint a segítség felajánlása.
Megjelent a barátság hátránya a csapaton belül.
Ebben a haragban benne volt, hogy nehezen tu-
dom elfogadni a családján belül vállalt szerepét.

El is határoztam, hogy mindenkinek jól beszó-
lok ezen az alkalmon. A csalódás itt már többed-
szerre jelent meg bennem. Ismét feljött az az él-
mény, hogy kevesen voltak, hogy akikre számítot-
tam, nem jöttek el, és hogy a társaimat sem ér-
dekli a közös munka...” 

Elõször az érzéseinket osztottuk meg a szent-
ségimádással kapcsolatosan.

„A találkozó elején kértem, mondjuk el, milyen
érzések vannak bennünk a szentségimádással kap-
csolatban. Majdnem mindegyikünkben ugyanaz
az ambivalencia jelent meg, miszerint személye-

sen nagy élmény volt, de közösségi szinten csaló-
dás. Balázs így fogalmazta meg: »Pofára estem.
Csalódás volt a létszám tekintetében.« (Ismét
megérkeztünk a számok bûvöletébe, pedig a leg-
utóbbi mentálképzés is megerõsített abban, hogy
ilyen körülmények között normális jelenség, hogy
fogyunk.  Egy jó pap és egy jó prédikáció körülbe-
lül két-három évig tudja megtartani az embere-
ket. Én három éve vagyok itt...)”

Ezután nagyon izgalmas felfedezést tettünk.
„Amikor beszámoltunk az érzéseinkrõl, töb-

bünkben megfogalmazódott, hogy valószínûleg a
hívek nem értik, mit találtunk ki.  Azért nem tud-
ják magukévá tenni ezt a projektet, mert nem is
értik, mirõl van szó. Hogyan érthetnék, amikor
mi sem tudjuk igazán, miért vagyunk együtt? Ér-
dekes lehet ez a közösségi áttétel, viszontáttétel.
A bennünk lévõ bizonytalanság érzése a hívekben
jelenik meg...”

A szentségimádás közben a gyerekek saját ál-
maikat rajzolták le a plébánián. Ezek a rajzok
izgalmas felfedezést jelentettek nekünk.

„A gyerekek rajzait nézve azt vettem észre,
hogy mindegyik rajzban saját személyes álmuk
jelenik meg, melynek látszólag nem sok köze van
a mi »nagy« álmunkhoz. Ezen gondolkodtam el,
hogy vajon mi is kettõs színpadon mozgunk-e.
Egyszer megvannak személyes életünk belsõ vá-
gyai, ugyanakkor összejövünk kéthetente kedden,
hogy egy látszólag ettõl független másik álmot,
vágyat próbáljunk megérteni. Ez két külön pro-
jekt, vagy egy és ugyanaz?”

Összegyûjtöttük a szentségimádáson megfo-
galmazott gondolatokat. Ennek értékelése a jö-
võbeni feladatok közé tartozik.

Ilyen ideges még soha nem voltam a találko-
zó kezdetén, de ilyen nyugodt sem voltam soha,
mint ennek a találkozónak a végén. De jó, hogy
nem egyedül vagyok ezen az úton...

6. „Úgy látszik, elkezdõdött...”

Írásomban eddig tudtam követni az álomcsapat
munkáját. A folyamat itt nem fejezõdik be, to-
vább álmodunk, tanulunk imádkozni, és próbá-
lunk közösséggé válni. Befejezésül két fontos
gondolatot szeretnék megemlíteni, melyek az
együtt álmodás során fogalmazódtak meg. 



367EMBERTÁRS
2013 / 4.

K
ö

z
ö

s
 

u
t

a
k

,
 

s
z

e
m

é
l

y
e

s
 

é
r

l
e

l
õ

d
é

s

„...Miklós egy cikket olvasott fel nekünk, Akar-e
tõlem valamit Isten?46 címmel.

Igazából nem tudjuk, hogy mit akar Isten, és
azt sem tudjuk, hogy pontosan mi mit akarunk,
és ez így jó... Itt van tere dolgozni Istennek. Na-
gyon rossz ez a bizonytalanság, akár bennünk,
akár a hívekben, de Isten szempontjából ez a
legtermékenyebb talaj. »Nem születik új megol-
dás ott, ahol már mindenki eleve mindent
tud.«47 Isten finoman ki fogja venni a gyeplõt a
kezembõl, de ezt így is nagyon nehéz megélni.
Szeretem az életemet és a jövõmet a saját ke-
zembe venni, irányítani, és nem átadni Isten-
nek. Itt jelenik meg bennem a bizalom kérdése
Isten iránt. Véletlenek nincsenek. A mostani
pszichodrámán ezzel a gondolattal játszottam.
Itt nyertem azt a tapasztalatot, hogy merhetek
bízni az Istenben, hiszen van közös múltunk,
ahol már találkoztunk egymással. Úgy érzem,
vége a »romantikus« együttléteknek. Ez most
már keményen rólunk is szól...”

Balázs az egyik találkozáson szólt néhány
mondatot, amivel szíven ütött. Elmondta,
hogy legutóbbi olvasmánya során arra jutott,
hogy nekünk át kell tüzesednünk. Nem csupán
ötletelnünk kell, és megbeszélnünk dolgokat,
hanem izzani kell az Istennel való kapcsolat-
ban. Az izzás elkezdõdött bennem. A képzés
során hallottam, ha közeledünk Istenhez, ak-
kor elõbb egy sötét szakadékot kell megjár-
nunk. Tudom, hogy így van, de a miértre nem
tudom a választ.

Valahányszor életemben a megtérés útjára
léptem, minden alkalommal nagy kínok és ke-
servek között egy-egy vesekõ távozott belõlem.
Ezért is féltem megtérni, és találkozni az Isten-
nel, mert tudtam, hogy kórház lesz belõle. Mi-
után a víziót megálmodó álomcsapatunk meg-
kezdte mûködését, nem sokkal késõbb ultra-

hangra kellett jelentkeznem. A bal vesémben
két akkora méretû kõ van, amely már nem tud
magától távozni. Mûtétre lesz szükség, hogy
ezt a két követ eltávolíthassák. Úgy látszik, az
álomcsapat és benne én magam is jó úton hala-
dunk az Isten felé. Ezt a projektet sejtésem sze-
rint és a veseköveim alapján nem úszom meg
megtérés nélkül.

A kereszténység folyamatos meghalás és újjá-
születés. Csakhogy én nem szeretek meghalni,
sokkal inkább csak újjászületni szeretnék. Tár-
saimnak elmondtam, hogy ezt õk sem fogják
megúszni. Istenhez fordulásunk valószínûleg a
fájdalmas pillanatokat sem fogja nélkülözni.
Megerõsítettem õket abban, hogy bármikor ki-
léphetnek ebbõl a folyamatból. A kereszténység
felszínén lubickolva kellemes élmények várnak
ránk, azonban minél mélyebbre merülünk, an-
nál nagyobb a kihívás, de annál nagyobb az
öröm is. Úgy látszik, elkezdõdött...

ÖSSZEGZÉS

Projektem során igyekeztem szem elõtt tartani
a lelkigondozói szempontokat, melyek segítsé-
gemre voltak a feladat elvégzésében.

Lelkészidentitással, felsõfokú hitéleti, men-
tálhigiénés végzettséggel rendelkezem, jelenleg
a lelkigondozói képzés résztvevõje vagyok. Te-
vékenységemet igyekszem egyházam küldetésé-
nek megfelelõen, saját hitbeli elkötelezettsé-
gemben és a helyi konkrét szükségletek szerint
professzionális szinten alakítani.

A lelkigondozás mibenlétét olyan segítõkap-
csolatban látom, amelyben a professzionálisan
képzett lelkigondozó áll az egyes ember vagy cso-
port mellett egy új életszakaszhoz vezetõ átme-
netben, örömteli, rendkívüli vagy éppen szokvá-
nyos, mindennapi élethelyzetekben.48

46 „Isten akarata nem az, hogy inkább ezt vagy inkább azt válaszd, hanem az, hogy jól használd, amit választasz, hogy ön-
magadat válaszd, hogy õszintén, az önzéstõl és a félelemtõl megszabadulva keresd életed megvalósításának leginkább ter-
mékeny, legboldogabb módját. Figyelembe véve, hogy ki vagy, múltadat, élettörténetedet, fontos találkozásaidat, azt, amire
szerinted szüksége van az egyháznak és a világnak: milyen személyes választ tudsz adni arra, ahogyan az evangélium meg-
szólít téged. Isten nem azt várja, hogy ezt vagy azt a számodra öröktõl fogva kigondolt utat válaszd, hanem hogy leleménye-
sen találd meg válaszodat az õ jelenlétére és hívására. Tehát már nem arról van szó, hogy fel kellene fedezni vagy meg kel-
lene valósítani egy elõre meghatározott programot, hanem arról, hogy megszülethessen egy hûséges elkötelezettség. A ta-
pasztalat szerint ez elég gyökeres szemléletváltozást jelent, amelyhez gyakran idõre van szükség.” Rondet, M.: Akar-e tõlem
valamit az Isten? A Szív, 2012/4., 10. 47 Waldmüller, B.: A közösségi döntés, i. m. 33. (Lásd a 22. lábjegyzetet.) 48 Csáky-
Pallavicini R. – Ittzés A. – Harmatta J. – Egri L. – Szabó T. – Tomcsányi T.: Mentálhigiénés szemléletû emberszolgálat 
– A lelkigondozás mint segítõhivatás. Bencés Hírlevél, 2008/2. http://bences.hu/data/files/hirlevelek/hl08-2.pdf
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Az álomcsapatprojekt valóban egy olyan cso-
portot jelent, amely a születés szakaszában van,
megélve örömteli, fájdalmas és rendkívüli élet-
helyzeteket. Feladatom az álomcsapat lelki fo-
lyamatainak kísérése, fejlesztése, az egészséges
lelki mûködés irányába, a kompetenciahatárai-
mon belül. Ehhez segítséget kapok a csoport-
tagoktól is, hiszen némelyikük szintén képzett
szakember.

Meghatározott spirituális térben dolgozom,
személyes belsõ kapcsolatban Istennel. Így hár-
mas kapcsolati rendszerben figyelem önmagam
és a csoportot. 

Megbízatásomnak és szerepemnek átlátha-
tónak kell lennie, úgy érzem azonban, hogy
ennek tisztázása még sok feladatot jelent szá-
momra.

Pszichodráma-alkalmakra járok, ami nélkü-
lözhetetlen lelkigondozói szerepem megfelelõ,
hatékony mûködéséhez. Munkaeszközöm elsõ-
sorban a saját személyiségem. Ennek formálása
még további komoly kihívások elé állít. Tudom,
hogy életem eddigi sebei, elakadásai, fel nem
dolgozott élményei akadályt jelenthetnek a hi-
teles lelkigondozói munkában.

A projekt során tapasztaltam, hogy fejlõdés-
lélektani és társadalomtudományi felkészültsé-
gem lehetõvé tette, hogy mondanivalóm sze-
mélyre szólóan jusson el minden csoporttag-
hoz.

A különféle módokon végzett igényfelmérés
segített abban, hogy végig realitásközelben ma-
radjak. Ebben a csoporttagok õszinte és nyílt
visszajelzései is megerõsítettek.

Próbáltam az áttétellel, viszontáttétellel, el-
lenállással dolgozni. Izgalmas és új felfedezés
volt, hogy ezek a jelenségek nemcsak személy-
közi kapcsolatokban tudnak megjelenni, hanem

személy és csoport vagy csoport és csoport vi-
szonylatában is.

Ráláttam különféle helyzetek, kapcsolatok,
interakciók mentálhigiénés összetettségére.
Különös volt érezni azt a nyomást, melyet a hí-
vek válaszai jelentettek, amikor személyemet
jelölték meg a közösség alapjának, hordozójá-
nak.

Lelkigondozói specifikus eszköztáram része
éppen ezért a különféle imaformák, elmélkedé-
sek, meditációk megismerése és elsajátítása.

Eszköztáramat képezik továbbá a különféle
rituálék, áhítatok és istentiszteletek. Ennek
megfelelõen szerveztük közösségünk búcsú-
napján a szentségimádást. Bevezettük, hogy
minden hét keddjén az esti szentmisét közössé-
günkért ajánljuk fel, és ezen a szentmisén a hí-
vek könyörgése közben saját szavainkkal, sze-
mélyes szándékainkért imádkozunk. Tervezzük,
hogy a rózsafüzér-társulat tagjait bevonjuk,
hogy imádkozzanak közösségünkért, hogy meg-
lássuk Isten ránk vonatkozó álmát.

A lelkigondozó felé elvárás, hogy élõ isten-
kapcsolata legyen. Már a munka elején kiderült,
hogy bár imádkozni jövünk össze, alig van élõ és
személyes tapasztalatom errõl. Az elmúlt hat
találkozás végén egyértelmûen megfogalmazó-
dott mindannyiunkban, hogy elõször imádkoz-
ni kell megtanulnunk, azután hozhatjuk imá-
inkba közösségünk jövõjét. Éppen ezért meg-
született közösségünk következõ életszakaszá-
ban különbözõ imamódok segítségével tanu-
lunk meg imádkozni.

Amennyiben a projektet sikeresnek értékel-
jük, ami annyit jelent, hogy a felfedezett vízió
mentén a közösséggé válás útjára lépünk, azt
szeretném az esperesi kerületben és az egyház-
megye különféle fórumain bemutatni.
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