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- Mesélj nekem a hétvégédről! Tudom, hogy a Bokor Ifjúsági Zsinaton voltál, de mégis, 

miből áll egy ilyen rendezvény? 

- Sokat beszélgettünk. Voltak közös játékok, teáztunk a programok közti szünetekben, 

de voltak, akik frizbi meccsekben vezették le a fölösleges energiáikat vagy éppen 

fociztak. Sok minden történt. Nehéz összefoglalni. Egyszerűen jó volt! 

- Miről beszéltetek? Kivel beszéltél?  

- Tudod, minden ilyen BIZS-nek van egy fő témája, amire felépül a három nap teljes 

gondolatmenete. Az idei témakör „A válság” volt. 

- Válság?A pénzügyi, vagy milyen válság? 

- Nem. Sokkal tágabban kellett 

értelmeznünk ez esetben. Szó volt az 

egyéni válságról, hogy mikor is 

beszélünk pontosan erről egy baráti 

közösségben. Mik a jelei, az előnyei és 

hátrányai, mi a kiút egy ilyen szorult és 

kellemetlen helyzetből. 

- Tehát összeültetek három napra kb. 

hetvenen és valaki vezetésével ezekről 

            beszéltetek? 
 

- Nem egészen! Mindig van egy előadó a 

témával kapcsolatban, aki támpontokat ad. 

Idén Schanda Bea volt, aki a Bokor közösség 

egyik fantasztikusan egyedi gondolkodású 

nője. Két kiváló előadást tartott a témával 

kapcsolatban, ami kifejezetten jó és átfogó 

képet adott a fiataloknak. Tisztázta bennem a 

válság fogalmát, beszélt az egyéni élet 

válságáról, a reagálási lehetőségekről, az ár-érték kapcsolatról, a jövőképről, a cél 

fontosságáról. Kiemelte a közösségi válságot, mikor egy baráti körben megoldatlanul 

hevernek a problémák. Mesélt saját tapasztalatairól, ami számomra elevenebbé tette a 

korábban elhangzottakat. Beszélt a jól működő közösségről. Hogy konkrétumot 

említsek, Bea hat pontban összeszedte a közösségi élet dinamikus alkotóelemeit, amik 

a következők voltak: a cél, a törvény, funkciók, szerepkör, méltatás, és a köztulajdon.  



Majd ezeket is bővebben kifejtette. Fontosnak 

találta a közös munkát, az elhivatottságot az 

Isten országa mellett. Az elszámolásra külön 

felhívta a figyelmet, közösségi szinten is. 

- Neked mit üzentek az előadásai? 

-  Ezek fényében nagyító alá helyeztem a saját 

életem egyéni válságait. Vázolódtak bennem a 

saját kisközösségem hibái, és az, hogy ezeket a 

problémás helyzeteket hogyan kell meg-

oldanom, megoldanunk majd a jövőben. 

- És egy ilyen előadás után ezeket átbeszéltétek? 

- Pontosan. Kisebb csoportokra szakadtunk és egy-egy csoportvezetővel elvonultunk a 

táborhely különböző pontjaira, ahol körbeülve irányadó kérdésekkel mindenki 

kifejthette a véleményét. Ezek a beszélgetések helyet adnak személyes élményeknek, 

egyéni gondolatkörök vázolására vagy éppen egy jó vitára, ami által sokkal jobban 

megismered az adott személyt. 

- Érdekesen hangzik ez az egész. És 

imádkoztatok együtt? 

- Igen. Minden este egy áhítattal zártuk 

a tartalmas napunkat, ami után 

jöhettek az egyéni programok és 

beszélgetések, akár a tábortűz 

fényénél. 

- Idén neked mi tetszett a legjobban? 

- Nehéz kérdés. Bár azt hiszem, hogy 

számomra az utolsó este volt a kiemelkedő. Nagyszerű kvízt bonyolítottak le a 

szervezők, ami nem kis feladat volt ennyi emberrel. Meglepően jól sült el! Kiváló 

csapatok voltak és nagyon szorossá vált a verseny. 

- Mit csináltatok az utolsó napon, mire van idő az indulás reggelén? 

- Természetesen részt veszünk a táboron belül egy misén, ami valóban ennek a szűk 

közösségnek szól. Ebben a szentmisében is tetszett, hogy családias hangulatban olyan 

prédikációt hallottunk 

Tádétól, ami kifejezetten 

nekünk és rólunk szólt. 

Tudatosította bennünk, 

hogy kivételes fiatalok 

vagyunk, akik nem kisebb 

feladatot vállalnak, mint 

az Isten országának 

hirdetése és 

megvalósításának kísérlete 

itt a földön s ez a nemes 

cél összeköt minket 

örökre. 


