BOKORÜNNEP 2021. – ÚJRAKAPCSOLÓDÁS

Az augusztusban megszokott többnapos Bokor Nagytábor helyett most egy napra gyűltünk
össze 2021. augusztus 28-án, Bokorünnepet tartottunk a Sylvester János Református
Gimnáziumban. Örömmel és felelősen készült sok testvérünk, hogy emlékezetessé tegyük a
személyes részvételű, kötelező maszk nélküli lehetőséget.
A gondos előkészületek után az alkalom programjainak összefogását, moderálását Bajnok
Dani professzionális módon végezte. „A mai nap lehetőségeit használjuk ki, hogy újra kapcsolódjunk egymáshoz és Istenhez!” – hangsúlyozta.
A délelőtti előadásra (Közösségi kiutak az ökológiai válságból) az ELTE humánökológiával foglalkozó docensét, Takács-Sánta Andrást kérték fel az ifjúsági
régió szervezői. Mindannyiunknak nagyon jól esett, hogy bevezetőjében említette a közösségünkkel kapcsolatos ismereteit és a dicséretével sem fukarkodott.
Röviden összefoglalta az ökológiai válság problémáit: éghajlatváltozás, fajok kihalása, szintetikus vegyületek negatív hatásai, légszennyezés, általános erózió… Új kultúrát kell építenünk! –
hivatkozott Ferenc pápa enciklikájára. Feladatunk, hogy intenzíven foglalkozzunk a
problémával, újra fel kell fedeznünk a közösségek létrehozásának jelentőségét, mert egyedül
kevesek vagyunk. Még nem tudtuk bevenni a nagy kanyart, az ökológiai fordulatot, a sikerességhez egyénenként kell megváltoznunk – mondta. Vezetésével Kisközösségi programot
dolgoztak ki, Újkoma hálót hoztak létre, közvetlen kapcsolatokat építettek ki a termelőkkel.
(részleteket ld. www.kiutak.hu)
Az előadást követően kiscsoportokban beszéltük meg az elhangzottakat, illetve az általa előkészített kérdéseket:
 Milyen, a teremtésvédelemhez kapcsolódó passzusokat tudtok fölidézni a Bibliából?
 A saját egyházi közösségetek mit tett eddig teremtésvédelmi témában?
 Mit tehetnétek együtt ezen a téren a közeljövőben?
A délelőtti előadás idejében a kisebb gyerekeknek meghívott óvónők biztosítottak játékos
programokat az emeleten, és focizni is lehetett az udvaron.
Az ebédszünet alatt az étkezésen kívül élveztük egymás társaságát és egyéni beszélgetésekkel gazdagítottuk egymást.
Ezt követően Finta Lajos atya számolt be a
perui missziós szolgálatáról, a kezdetleges
körülmények között élő, magukra hagyott
indián közösségek újraélesztéséről. A sok
értékes eredményen kívül szólt a hatóságokkal folytatott, sok energiát felemésztő
és gyakran kilátástalan küzdelmeiről is.
Beszámolóját színesítette a helyszínen készített fotóival, amivel bepillanthattunk az
őslakosok életkörülményeibe és mindennapjaik viszontagságaiba is.

Bejelentette, hogy a közel húszéves szolgálata után nem tud már visszamenni szolgálati helyére és megköszönte a közösségeink részéről sok éven
keresztül nyújtott erkölcsi és anyagi támogatást.
(Finta Lajos missziós tevékenyégéről további részletek olvashatók honlapunkon: https://bokorportal.hu/finta_lajos_misszio.php)
A délután következő napirendi programjában Miklós Tibi és Kinga számoltak be kapcsolatukról Istennel, elköteleződésük folyamatáról. Őszinte tanúságtételüket a szavaikon kívül, az
azokat kiegészítő, vetített képek által is élvezhettük. A tartalmas beszámolót a mondanivalójuk mellett az előadásuk módja is nagymértékben emelte és változatossá tette.
A házaspár beszámolójával párhuzamosan Bisztrai Gyuri a szokásosan
értékes bábozással szórakoztatta tartalmasan a gyerekeket.
Az találkozó utolsó programjaként Benyhe Robi és „Társulata” szerzett
kellemes perceket egy Karinthy-írás (A teknősbéka) rövid színi előadásával.
Bajnok Kristóf igényes ének- és gitárjátékát is meg kell köszönnünk, mert ezzel is hozzájárult
az együttlétünk jó hangulatához.
A nap végén gyönyörű, kézzel készített könyvjelzőket kaptak a résztvevők Szekeres Ágitól és
közösségétől.
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