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Hivatkozott szövegek 

A közösség

 
cím fejezethez 

Lásd a zsinati dokumentum 12. oldalán   

[1] KEK 1702 Az isteni képmás minden emberben jelen van. Az isteni személyek egymás 
közötti egységének hasonlatosságára fölragyog a személyek közösségében.

 

[2] Gaudium et Spes 12.  A Szentírás ugyanis azt tanítja, hogy az ember "Isten képmására" 
teremtetett, s képes arra, hogy megismerje és szeresse Teremt jét, aki úrrá tette minden földi 
teremtmény fölött,viii hogy Istent dics ítve uralja és használja azokat.ix

 

[3] Gaudium et Spes 24. Isten, mindnyájunk gondvisel Atyja azt akarta, hogy az emberek 
egyetlen családot alkossanak és testvérnek tekintsék egymást. Hiszen mindannyian Isten 
képére vannak teremtve, aki "betelepítette az egy st l származó emberiséggel az egész 
földet" (ApCsel 17,26), s mindnyájan egy és ugyanazon célra vannak hivatva, aki nem más, 
mint maga az Isten. 

Ezért Isten és a felebarát szeretete az els és legf bb parancs. Isten szeretete tehát nem 
választható el a felebarát szeretetét l: "...ami egyéb parancs még van, mind ebben az egyben 
tet z dik: Szeresd embertársadat, mint saját magadat... A törvény tökéletes teljesítése tehát a 
szeretet" (Róm 13,9-10; vö. 1Jn 4,20). 

 

[4] Gaudium et Spes 24.  S t amikor az Úr Jézus az emberi észnek föl nem fogható 
távlatokat nyitva azért imádkozik az Atyához, hogy "legyenek mindnyájan egyek. .., amint mi 
egyek vagyunk" (Jn 17,21-22), bizonyos hasonlóságot sejtet az isteni személyek egysége és 
Isten gyermekeinek igazságban és szeretetben élt egysége között. E hasonlóság rávilágít arra, 
hogy az ember - aki az egyetlen teremtmény a földön, akit Isten önmagáért akart - teljesen 
csak akkor találhat önmagára, ha szintén elajándékozza magát.xlii

 

[5] KEK 1879 Az emberi személynek szüksége van a társas életre. Ez az ember számára nem 
valami ráadás, hanem természetének követelménye. A másokkal való kapcsolatok, a 
kölcsönös szolgálatok és a testvéries párbeszéd által bontakoztatja ki az ember a maga 
képességeit, és így tudja teljesíteni sajátos hivatását. (Vö. II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et 
Spes lelkipásztori konstitúció, 24)

 

[6] Gaudium et Spes 12.  Az ember ugyanis ízig-vérig társas lény, és másokkal való 
kapcsolat nélkül képtelen élni és képességeit kifejleszteni.

 

[7] KEK 357 Az emberi egyed, mivel Isten képmása, a személy méltóságával bír: nem 
csupán valami, hanem valaki. Képes arra, hogy megismerje önmagát, uralkodjék önmagán, 
szabadon ajándékozza magát és közösségre lépjen más személyekkel; és kegyelemb l 
szövetségre hivatott a Teremt jével, hogy hittel és szeretettel válaszoljon neki, amit helyette 
senki meg nem tehet.
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[8] Kavanaugh, J. F.: Krisztus követése a fogyasztói társadalomban, Ursus Libris 

 
Altern 

csoport, Budapest, 2003. 

[9] KEK 2419 "A krisztusi kinyilatkoztatás (...) elvezet minket a társadalmi élet 
törvényeinek mélyebb megértésére." (II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et Spes lelkipásztori 
konstitúció, 23) Az Egyház az evangéliumból megkapja az ember igazságára vonatkozó teljes 
kinyilatkoztatást. Amikor az evangélium hirdetésére szóló küldetését teljesíti, Krisztus 
nevében tanúsítja az embernek tulajdon méltóságát és meghívását a személyek közösségébe; 
az isteni bölcsesség szerint tanítja neki az igazságosság és a béke követelményeit.

 

[10] Evangelii Gaudium 14., Ferenc pápa apostoli buzdítása: A Lélek segít, hogy 
közösségben ismerjük fel az id k jeleit.

 

[11] Evangelii Gaudium 24., Ferenc pápa apostoli buzdítása: Az evangelizáló közösség 
mindig figyel a gyümölcsökre, mert az Úr azt akarja, hogy termékeny legyen. Gondoskodik a 
búzáról, és nem veszíti el békéjét a konkoly miatt.

 

[12] Evangelii Gaudium 28., Ferenc pápa apostoli buzdítása: A plébánia az adott területen az 
Egyház jelenléte Minden tevékenységével arra bátorítja és neveli tagjait, hogy az 
evangelizálás aktív tagjai legyenek. Közösségek közössége, szentély, ahová a szomjazók inni 
járnak, hogy folytathassák útjukat, a folytonos missziós küldés központja.

 

[13] Esztergom-Budapesti F egyházmegye Zsinati könyve 3308, (Christifideles Laici 26.) 

[14] Etológusok szerint egy átlagos ember legfeljebb 120-150 más emberrel tartozik egy 
közösségbe, tud érdemi kapcsolatot tartani. Ez a nagyobb közösség összetartó, együttm köd 
kisebb közösségekb l áll, legkisebb egysége a család. 
(Ld. pl. http://www.c3.hu/~tillmann/konyvek/ezredkezdet/csanyi.htm  
Csányi Vilmos: A felel sség kultúrája, Lélegzet, XVI. évfolyam, 04. szám, 2006. tél, 
http://www.lelegzet.hu/archivum/2006/04/3435.hpp.html  A plébános sem képes több száz 
emberrel érdemben foglalkozni, napi kapcsolatot tartva velük. 

[15] Egy közösség harmonikus és szoros együttm ködésének feltétele, hogy gyakorlatilag 
azonos legyen tagjainak alapvet értékrendje, nagyban egyezzen meg érdekl dési köre, 
élethelyzete. Vezetéselméleti ismeretként tanítják, hogy a leghatékonyabb a kb. 10 tagú 
csoport. Egy átlagos ember legfeljebb 20-30 tagú csoportot tud hatékonyan közvetlenül 
vezetni. A bevált hagyományon túl ezekb l is következik a kisközösségi szervez dés 
célszer sége. Vezetéselméleti ismeretek. L. például: Dr. Balogh Eszter: Csoportok vizsgálata 
szervezetekben, Károli Gáspár Egyetem, 2011. Pp. 4.; 8. 

[16] KEK 1883  Az Egyház tanítása kidolgozta az úgynevezett szubszidiaritás, a 
kölcsönös kisegítés elvét. Ezen elv szerint "egy magasabb szint közösségnek nem szabad 
beavatkoznia egy alacsonyabb szint közösség bels életébe, és nem szabad megfosztania 
illetékességét l, épp ellenkez leg, szükségleteiben támogatnia és segítenie kell, hogy annak 
tevékenységét összehangolja a társadalmat alkotó más tényez kkel, tudniillik a közjó 
érdekében". (II. János Pál pápa: Centesimus annus enciklika, 48: AAS 83 (1991); vö. XI. Pius 
pápa: Quadragesimo anno enciklika: AAS 23 (1931))

 

http://www.c3.hu/~tillmann/konyvek/ezredkezdet/csanyi.htm
http://www.lelegzet.hu/archivum/2006/04/3435.hpp.html
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[17] KEK 1884 Isten nem akarta magának fenntartani az összes hatalom gyakorlását. 
Minden teremtményének megjelöli azokat a feladatokat, amelyeket természetének képességei 
szerint végezni tud. A kormányzásnak ezt a módját kell követni a társadalmi életben. Isten 
világot kormányzó stílusának, mely mélységes tiszteletet tanúsít az emberi szabadság iránt, 
kellene inspirálnia azok bölcsességét, akik az emberi közösségeket kormányozzák. Nekik úgy 
kell viselkedniük, mint az isteni Gondviselés szolgáinak.

 

[18] KEK 1881 Minden közösséget a célja határozza meg, ennek következtében sajátos 
szabályoknak engedelmeskedik, de "minden társadalmi intézmény alapelve, alanya és célja az 
emberi személy, s annak is kell lennie". (II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et Spes lelkipásztori 
konstitúció 25.)

 


