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Gorove 2017.

A magától növekvő 
közösség, avagy hol a 

leggyengébb láncszem?

Gorove László és Kriszta

2017. 01. 25.

Gorove 2017.

Christian A. Schwarz

• * 1960 (Herne ‐ Ruhrgebiet)

• Evangélikus teológus

• Mitől fejlődik egy közösség?

• 1996: Natural Church Development (NCD)
• 22 Könyv

• 42 nyelven

• 1,7 millió példányban
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Gorove 2017.Gorove www.par‐
beszed hu

Családok Jézusban

Miért nem működik a 
közösség?

Gorove 2017. Családok Jézusban
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Gorove 2017.

A közösség 
növekedése nem más, 
mint:

Azoknak a növekedési 
automatizmusoknak a 

felszabadítása, 
amelyekkel Isten meg 

akarja

ajándékozni a közösséget.

Ezután így szólt: „Az Isten
országa olyan, mint
amikor az ember magot
szór a földbe. Azután már
akár alszik, akár ébren jár
éjjel és nappal, a mag
kikel és növekszik, maga
sem tudja, hogyan. Mert a
föld magától termi meg
először a hajtást, aztán a
kalászt, majd a fejlett
szemet a kalászban.
Mikor pedig megérett a
termés, azonnal sarlót vág
bele, mert elérkezett az
aratás” (Mk 4,26-29)

A „magától-elv”A „magától-elv”

Gorove 2017.

Christian A, Schwarz

• Kérdőív 1000 plébániára (1996‐1997)

• 32 ország, 5 kontinens (18 nyelven)

• Plébániánként 30 kérdőív

• Összesen 4,2 millió válasz
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Gorove 2017.

1000 Plébánia, 32 Ország                   
5 Kontinens

A kutatási Projekt

Utánozni

Alapelv:

Alkalmazás:Elvonatkoztatás:

Natural Church 
Development -

NCD

Gorove 2017.

Természetes 
egyházfejlődés

Természetes 
egyházfejlődés
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Gorove 2017.

Szentháromság-iránytűSzentháromság-iránytű

Gorove 2017.

… és alkalmazása: kapcsolódás 
Istenhez

… és alkalmazása: kapcsolódás 
Istenhez
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Gorove 2017.

… és alkalmazása: Isten művei… és alkalmazása: Isten művei

Gorove 2017.

Sok közösségben csak a 

gyümölcsökre teszik a 
hangsúlyt

Sok közösségben csak a 

gyümölcsökre teszik a 
hangsúlyt

És közben nem figyelnek a 

gyökerekre, amelyekből 
ezek a gyümölcsök táplálkoznak

És közben nem figyelnek a 

gyökerekre, amelyekből 
ezek a gyümölcsök táplálkoznak
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Eredmény 1. = 8 minőségi 
jellemző

1. Megerősítő vezetés

2. Szeretetteljes kapcsolatok

3. Szenvedélyes lelkiség

4. Ajándék‐ vagy adományalapú szolgálat

5. Inspiráló istentisztelet

6. Holisztikus kiscsoportok

7. Szükségletorientált evangelizáció

8. Hatékony struktúrák

Gorove 2017.

„Ha egy plébániai 
közösség 

növekedni akar, 
akkor nem 
mondhat le 

egyetlen 
jellemzőről sem”

Eredmény 2.
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Gorove 2017.

• Nem felhatalmazott guru! 
• Magyaráz
• Motivál
• Szabadságot ad
• Kísér

• Hogy olyanná váljanak, ahogy az Isten tervében 
szerepel

• Lelki „önszerveződés”, „magától”

• A legtöbb ilyen vezető ismeretlen

1. Megerősítő vezetés

Gorove 2017.

•Vezető és teológus
(Hány százaléknak van teológiai 
képzettsége)

•Külső segítség igénybevétele
(„Rendszeresen kérek tanácsot másik 
plébánostól”)

Kérdések
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Gorove 2017.

Vienney szt. János

„Minden falunak 
olyan plébánosa 
van, amilyet
megérdemel”

Gorove 2017.

Hogyan Mérhető?

2.Szeretetteljes kapcsolatok
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Gorove 2017.

A szeretet három színeA szeretet három színe

Gorove 2017.

Szeretetteljes kapcsolatok

• Milyen gyakran találkoznak a plébánia tagjai 
programokon kívül?

• Hányszor hívják meg egymást ebédre, teázni 
stb.?

• Mennyire ismeri a pap/vezető a 
problémákat?

• Mennyit nevetnek?

Hogyan Mérhető?
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Unatkozni tilos!Unatkozni tilos!

• Mi a szeretet ellentéte?

• Gyűlölet

• Félelem 

• Nem: a közömbösség, unalom!

• Nem minden kapcsolat szeretet 
teljes, ami nem unalmas

• De! a szeretet teli kapcsolat sosem unalmas!

• A szeretet tolerancia is – de nem az unalom tolerálása

• Térjetek vissza első szeretetetekhez!
– „De kifogásom van ellened: az, hogy elhagytad első szeretetedet. 

Emlékezz tehát arra, honnan estél ki, tarts bűnbánatot, és tedd azt, amit 
korábban tettél” (Jel 2,2‐5)

Gorove 2017.

• A hit átadott és lelkes megélése

• Ez az, ami a legjobban megkülönbözteti a 
növekvő közösséget a nem növekvőtől

• Nem függ felekezettől vagy karizmatikus / 
nem karizmatikus vonaltól

• A módszerek másodrangúak

• A legjobb módszer is csődöt mond ha nincs 
lelkesedés és megélt hit.

3. Szenvedélyes lelkiség
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Gorove 2017.

Kérdések

•„Az imádság mindig lelkesítő a 
számomra”
•Az imádságban eltöltött idő nem volt 
döntő

•„Lelkesedem a közösségemért”

Gorove 2017.
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A megtérés és a katekumenátus folyamata

Prof. James Engel (Wheaton College USA 1980) nyomán

Folyamatos lelki növekedés

A lélek adományainak felismerése

Elköteleződés egy közösségben

A hitben való élet következményeinek felismerése

Megtérés – újjászületés

Az életem átadásának elhatározása

Személyes (Isten) élmény

Az Evangéliumhoz való pozitív hozzáállás

Az egyszerű Evangélium megértése

Érdeklődés a keresztény hit iránt

Homályos kép a keresztény hitről

A természetfeletti létező elismerése

Minden természetfelettinek az elutasítása

A hit elmélyítésének 
az ideje (misztagógia)

A beavató szentségek felvétele

A prekatekumenátus időszaka

Kiválasztás–skrutinium-bünbánat

A hit megvallása

Exorcismus - Kereszt

Átadás (Hitvallás – Miatyánk)

Befogadás
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Gorove 2017.

• Isten tervében szerepel, hogy kinek milyen 
munkát kell végeznie

• Ha az Isten terve szerinti munkát végzed, 
akkor nem a saját erődből, hanem a Lélek 
erejéből dolgozol

• A megkérdezettek 80%‐a nem tudta, milyen 
adományai vannak

• Boldog vagy?

4. Adományközpontú 
munkatársak

Gorove 2017.

Atya! Ez a 
vezetőképzés olyan jó, 
volt, hogy már nincs is 
szükségünk rád!

„Az önkéntes munkatársainknak 
képzést adunk”
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Gorove 2017.

• „A plébánián végzett feladataim 
megfelelnek az adományaimnak”

• „Figyelünk arra, hogy hosszú távon 
mindenki olyan munkát végezzen, ami 
az adományának megfelel”

Kérdések

Gorove 2017.

5. Inspiráló szentmise

• A növekedés szempontjából lényegtelen:
• Hogy hívőket vagy hitetleneket akarunk megszólítani

• A nyelvezet

• A liturgikus fegyelem vagy szabadság

• Nem kötelességnek tekintik

• Csak az számít, hogy van‐e ösztönző ereje vagy 
nincs? 

„Érdekes”-e?
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Gorove 2017.

Inspiráló szentmiseInspiráló szentmise

Gorove 2017.

Homilia (EG 138 – 139)

•Mindenfajta katekézis felett áll, lévén hogy ez az 
Isten és a népe közötti párbeszéd 
legkiemelkedőbb mozzanata a szentáldozás előtt.
•A homília annak a párbeszédnek az újrakezdése, 
mely már megnyílt az Úr és népe között.
•Aki prédikál, annak ismernie kell közössége 
szívét, hogy lássa, hol élő és lángoló az Isten utáni 
vágy, de azt is, hogy ez az egykor szenvedélyes 
dialógus hol hallgatott el, vagy hol nem tudott 
gyümölcsöt hozni.
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Gorove 2017.

Homilia (EG 138 – 139)

•Nem lehet szórakoztató látványosság, nem 
igazodhat a média eszközeinek logikájához, 
hanem lelkesedést és értelmet kell adnia az 
ünneplésnek.
•Rövidnek kell lennie, és kerülnie kell, hogy 
konferenciabeszédnek vagy előadásnak tűnjön.
•A prédikáció a közösséget is, a prédikátort is a 
Krisztussal való – az életet átalakító –
eucharisztikus egyesülés felé irányítsa. 

Gorove 2017.

• Legfontosabb minőségi jellemző

• Átlátható létszám (Kiscsoport = csoport, ami kicsi)

• Gyakorlati témák

• Személyes problémák

• Kifelé irányuló munka

• Anonimitás problémáját megoldja

6. Holisztikus kiscsoportok



2017.02.01.

17

Mit táplálnak a kiscsoportok?Mit táplálnak a kiscsoportok?

Gorove 2017.

Ferenc Pápa

„jobban szeretek egy, az utcára lépéstől balesetet 
szenvedett, sebesült és bepiszkolódott Egyházat, 
mint egy a bezártsága és az önnön bizonyosságaiba 
való kapaszkodása miatt megbetegedett Egyházat” 

(EG 49).

„Számomra kedvesebb egy olyan Egyház, amely 
rosszul csinál valamit, mert csinál valamit egyáltalán, 
mint egy olyan Egyház, amely megbetegszik, mert 
csak saját magával van elfoglalva”
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Gorove 2017.

Kérdések

• Fontosabb, hogy mindenkinek 
legyen kiscsoportja, mint hogy az 
istentiszteleten részt vegyen

• Olyan kiscsoportba járok, ahol tudok 
a személyes gondjaimról beszélni

• Tudatosan törekszünk arra, hogy 
kiscsoportok osztódjanak

Gorove 2017.

7. Szükségletorientált 
evangelizáció

• Evangelizáció nélkül nincs növekedés
• Nem: „Fakalapács módszer”

• Nem: „Majd kérdez ha akar”

• Hanem: A hittől távol álló emberek örömhír 
utáni éhségét kielégíteni.

• Beszéddel
• Tettekkel
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Gorove 2017.

Evangelizáló közösségekEvangelizáló közösségek

Gorove 2017.

Kérdések

• Plébános: tisztában vagyok azzal, 
hogy kik rendelkeznek a 
közösségben az apostolkodás 
adományával

• Figyelünk arra, hogy az új megtérők 
evangelizációs feladatot kapjanak
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„Prófétai küldetésüket a világi hívők az 
evangelizáció révén is teljesítik, „tudniillik 
Krisztust hirdetik az élet tanúságával és a 
kimondott szóval”. A világi hívőknél „ez az 
evangelizáció (...) sajátos jelleget és 
különleges hatékonyságot nyer attól, hogy a 
világ megszokott körülményei között történik”
„Ez az apostolkodás azonban nem merül ki az 
élet tanúságtételében; az igazi apostol keresi 
az alkalmakat, hogy szavával is hirdesse 
Krisztust, mind a nem hívőknek, (...) mind a 
hívőknek.”

(KEK 905, v.ö.Lumen Gentium 35; Apostolicam actuositatem 6; Ad Gentes 15)

Gorove 2017.

„A misszió lelke a szeretet. Ha a missziót 
nem a szeretet vezérli, ha nem egy 
mélységes, Isten iránti szeretetből fakad, 
akkor félő, hogy csupán formális 
jótékonysági és szociális aktivizmussá 
redukálódik.”

„Misszionáriusnak lenni nem más, mint 
teljes szívből Istent szeretni, olyannyira –
hogyha szükséges – az életünket is odaadjuk 
Érte „

XIV. Benedek
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Gorove 2017.

Ferenc

„Minden megkeresztelt ember, akármilyen egyházi 
funkciója vagy hitismeretekben való jártassága 
legyen is, az evangelizáció aktív alanya. Helytelen 
volna egy olyan elképzelésre gondolnunk, miszerint 
szakképzett munkások viszik előre az evangelizációt, 
miközben a nép többi tagja egyszerűen csak 
befogadja cselekedeteiket. Az új evangelizációnak 
magában kell hordoznia minden egyes megkeresztelt 
újfajta aktív szereplővé válását.” (EG 120)

Gorove 2017.

• A használt struktúráink megfelelnek‐e a célnak vagy nem?

• „Minden szabad, de nem minden használ” (1Kor 10:23)

• Cél? – Eszköz?
• Képviselőtestület?

• Programok ideje? Időtartama?

• Istentiszteletek?

• Ez volt az egyik legellentmondásosabb pont.

Mert így szoktuk meg!...

Hatékony struktúrák
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Gorove 2017.

Tevékenységek, „struktúrák” 
akkor célszerűek, ha…

Tevékenységek, „struktúrák” 
akkor célszerűek, ha…

Gorove 2017.

Kérdések

• A plébánián az egyes feladatoknak külön 
felelősük van

• Az egyes feladatok felelősei rendszeresen 
tanácskoznak

• Szerintem a plébániánk tradicionális 
beállítottságú

• Minden vezető mellett van egy 
segédvezető is
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A teszt

• A közösség harminc aktív tagja és a vezető 
egy 90 kérdésből álló (online) feleletválasztós 
kérdőívet tölt ki.

• Az adatok összesítése után a közösség 
különböző mélységű elemzések közül 
választhat, amelyek segítségével 
megtervezheti a továbblépés folyamatát.

• Ebben a folyamatban az NCD magyarországi 
Nemzeti Partnere támogatást nyújt.

Gorove 2017.

Cél

•Nem egy egyszeri beavatkozás

•Egy folyamat elindítása, ami 
beépül a közösség szokásai közé

•Egyéni fejlődés, ami a közösség 
minőségi növekedését 
eredményezi
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Gorove 2017.

www.ncd.hu
Érdemes kérni, ha 
változtatni akarsz!


