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kapcsolatban állnak a hatalommal. Ez tehát óriási
eredmény a pápa részéről.
– Valahol úgy fogalmazott, a lelkileg erősebbnek
kell lépnie a gyengébb felé. Hogy látja a mai magyar
társadalom rendelkezik annyi lelki erővel, hogy
lépjenek a szegények felé?
– Ha azzal nem is, de nagyobb iskolázottsággal,
műveltséggel igen. A tudás felelősséggel jár. Egy
tanult, pallérozott elmétől, még ha esetleg erkölcsileg
gyenge is, a tanultsága okán elvárható, hogy nyisson az
elesettek irányába.
– Az esetleges agresszióval szemben viszont az
ember általában eszköztelen. Hogyan nyissunk úgy,
hogy közben ne sérüljünk?
– Nehéz kérdés. Ha nem engeded, hogy valami
megsebezzen, soha nem fogod megérteni. A sebeink
által tanulunk. Meggyőződésem, hogy azért lett Isten
emberré, mert különben nem tudta volna megérteni az
ember helyzetét: a fájdalmát, a sebzettségét, a halált. Ez
egy pozitív tapasztalat, ami nem pusztít el feltétlen.
Ostoba világ, amiben élünk, mert itt minden fájdalmat
negatívumnak tartunk, pedig az élet és a halál
ugyanazon a tengelyen helyezkedik el.
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Tudom, hogy nem a nevek, nem a definíciók alapján
értékel bennünket Jézus és a mennyei Atya. A mi
önértékelésünkhöz azonban hozzá járulhat, ha a tények
hatására változtatunk néhány eddigi, sok évtizedes
önmeghatározásunkon.
1./ KV-nak neveztük azt a közösségvezetők közül
delegált munkacsoportot, melynek dolga a Bokor
egybeszeretése és egybe szervezése. Ezzel a
KépViselettel vettük át Gyurka bácsitól a szervezési
feladatokat. Ugyanakkor kifelé is sokszor ez a közösség
képviselte a Bokrot, kellő megfontoltsággal, belső
feszültségek oldásával..
Mára megváltozott a helyzet. Kiemelten a
szervezési feladatokat látja el a KV. A legtöbb esetben
nem a régiók egésze delegál, hanem a Bokorért
dolgozni hajlandóakból tevődik össze a létszám. Már
régen nem jellemző, hogy csak közösségvezetők
legyenek ott. Egyre nehezebb rábeszélni, vállalásra
rávenni embereket. Tény, hogy itt-ott felmerült, hogy
nem is küldenek „képviselőt”, hanem két régiót egy
ember képvisel, sőt, hogy egyáltalán nincs is, akit
küldhetnének,
nem
vállalja
senki.
Erősen
megfontolandó, hogy kell-e nekünk a hagyományos
KV? Szervezni, egybe fogni, Bokrot rátermetten
szolgálni akaró munkacsoport kell.
Más név kell a megváltozott feladathoz. A feladat a
Bokor
programjainak
szervezése.
Erre
a

2021. augusztus

legalkalmasabb emberek akárkik lehetnek, akik
hozzánk tartoznak. Nem régiós korlátok szerint, hanem
rátermettség és vállalás szerint tevődne össze a
munkacsoport. Ezen személyek felhatalmazását a
mindenkori KVT adhatná meg. A névre lehet ötletelni:
BSZ (Bokor Szervezők), BM (Bokor Munkacsoport)
2./A KVT (Közösség Vezetők Tanácskozása) arra
jött létre, hogy a közösségvezetők olyan döntési fóruma
legyen, melyen a lényeges változtatni valókat
zsinatoljuk át és tesszük rendbe. Hamarosan KVKTnek is nevezhettük volna (Közösség Vezetők és
Képviselők Tanácskozása), mert a közösségekből
képviselőt, küldöttet is küldtek, és nem a közösség
vezetője jött. Mára már KVKÉT-nek is nevezhetnénk
(Közösség
Vezetők,
Képviselők,
Érdeklődők
Tanácskozása), mert akinek kedve van, érdeklődik, az
mindenki jöhet, kiemelten a fiatalok bevonásával. A
valóságot kicsit sok betűvel lehetne kifejezni…
Jó szó lenne a realitásaink kifejezésére pl. a
„Szinódus”. Az együtt úton levés, az együtt haladás
(„szün-hodosz”). Hogy egy felé nézzünk és egy irányba
is haladjunk a jézusi úton, ahhoz nagyon kell ez a
zsinatolási és döntéshozói fórum. A Gyökér közösség
és más kiemelten szellemi életet is élő közösség azzal
szolgálja a Bokrot, hogy rendszeresen felkínálja
szellemi, inspiratív meglátásait. Ehhez bizony ki kell
lépniük kisközösségeinknek a maguk zárt rendszeréből
és a szellemi embereknek a maguk szerény világából.
Ha nem akarjuk, hogy a KVT… „Szinódus” egy
egynapos Bokortáborrá váljon a maga kedves,
ismerkedős, barátkozós jellegével, akkor meg kell
fontolnunk a Bokor létének és életének megújítását.
Az én jelenlegi Bokor meghatározásom realitásokra
és irányulásainkra épül:
A
Bokor
római
katolikus
indíttatású
kisközösségek hálózata, melynek tagjai a Jézustól
tanult szeretet-eszmény megélésére és hirdetésére
törekszenek.
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