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KIRÁLY IGNÁCZ 

KAPCSOLAT 
„A lehető jót kell akarnunk,  

nem a képzelt jót.” (Széchenyi) 
 
A növekedő pályára álláshoz egészséges Bokor kell. 

Az az egészséges, akinek jók a kapcsolatai. Istenével, 
önmagával, hitvestársával, gyerekeivel, bokros testvér-
barátaival, felekezeti tagokkal, civil mozgalmakban lé-
vőkkel¡Kaz egész teremtett világgal. Jó kapcsolat azt 
jelenti, hogy élni hagyó, élhető és a mi Jézustól tanult 
elvünk szerint ÉLTETŐ ez a kapcsolat.  

Alap szemlélet. A Bokor logója üzen. A mi égő Bok-
runk figyelmet kell, keltsen, oda kell vonzzon, tisztítson, 
melegítsen és küldjön. Személyes kapcsolatok építésén 
fordul az Isten Országa terjedése. Eszmei csúcsérték az 
Ország. Szolgálati csúcsértékünk a Bokor. Nem a Bokor 
megmaradásáért kell fáradoznom, hanem a jézusi elvek 
megvallásáért és megéléséért, az Országért. Ha ezt te-
szem, akkor ennek számomra legoptimálisabb mozgal-
mát, mint a történelmi helyzetből Gyurka bácsi által 
adatott Bokrot úgy fogom éltetni, mint életem és Életem 
erőterét. Organikus szervezet vagyunk, személyes kap-
csolatainkban élve.  

1./ Kapcsolatom mennyei Atyánkkal. Istenképünkön 
fordul mindenünk. /vö. Garay dolgozata/. Magunk ala-
kítjuk, mint a vallások? Jézushoz igazodunk, mint a tör-
ténelem néhány kiemelkedő személyisége? A tapasztalt 
világból, belső élményekből, személyi kisugárzások-
ból¡K alakítjuk, alakul bennünk? Válaszok jöhetnének 
abból, hogy a magukat Bokorhoz tartozóknak vallók 
hogyan élik ezt meg. Válaszok születnének abból is, ha 
megtudhatnánk, melyik közösség milyen szellemi és 
spirituális tájékozódással építi kapcsolatát Atyánk felé. 
Az egyéni, de közkinccsé tehető első kötelékes kincse-
ink biztatólag hathatnak az erre szomjazó, nyitott testvé-
reink számára. 

2./ Kapcsolatom önmagammal. Az Isten Országa az 
önszeretetre épül. „Amit szeretnél, hogy neked tegye-
nek¡K” /Jézusunk Mt.7,12/. A veszély: „Igényeink nö-
vekedését illetően határtalanul fejlődő állatfaj va-
gyunk.”/Galgóczy E./. Ebben az egy személyes rendsze-
rű és önkényeztetésre csalogató világban jel, aki máso-
kért élésben bontakoztatja ki személyiségét. Törődés 
magammal, hogy hatékonyan törődhessek másokkal. 
Gerinctelen, gerinchúros és gerinces emberek kavalkádja 
sok kísértést jelent. Tartás javító gyakorlatok nélkül 
nincs edzett karakter /aszkézis/. Önnevelésre épül min-
den másokat megszólító magatartás. 

3./ Kapcsolatom hitvestársammal és gyerekeimmel. 
Jegyes oktatási anyagunk /Melinda szerkesztésében/ 
kiváló mutatója az Úton járásunknak. Gyerekeink kiskö-
zösségeinkbe járásának aránya kiváló mutatója vérségi 
emberhalászatunk hatékonyságának. Olyan kincs van 
kezünkben fejünkben és szívünkben ebben a témában, 
hogy a világ fiai – minden bűnünk ellenére – csak pis-

lognak. Belső értékeink közösségi hasznosításához bi-
zalmas megnyílások és vallomások kellenek.  Nem a 
bűneink és gyengeségeink a szégyenünk, hanem, ha 
erényt kovácsolunk belőlük. Nem a magasztos elveink 
az igazi erényünk, hanem a megélés során megélt küz-
delmünk és az ebből született tapasztalati bölcsessége-
ink. 

4./ Kapcsolatom testvérbarátaimmal és a Bokorhoz 
tartozókkal. A kettős megfogalmazás indokolt, mert 
sokakat már nem ismerek, kik ide tartoznak. Közös is-
merősökbe vetett bizalmunkra épül az ismeretlen isme-
rősökkel való közösség vállalásom.  

Személyi összetételünk sokfélesége mellett sokfélék 
vagyunk nézeteinkben, megoldásainkban. Sokféleségünk 
áldását, gondját és ennek kezelését rendezgetés felé kel-
lene segítenünk. Ha mindenki megy a maga egyéni út-
ján, hol fogunk találkozni? Rendnek kell lennie: a közös 
dolgainknak helyükön kell lenniük. Közös nevezőnk 
nem elodázható kérdéskör. Az erőszakmentesség-
békességteremtés volt eddig az egyetlen amiben egyet 
értettünk, mára erre is rajzolódnak kérdőjelek /v.ö.: Lé-
lekváró elm. és KD vélemény/. Nem a kérdőjelek a baj, 
hiszen az fejlődést szolgálhat, hanem a dialógus, a véle-
mény ütköztetés hiánya. Konfliktuskerülési reflexszel 
nem tisztulás a fejemben. Következménye, hogy behatá-
rolódnak és elsorvadnak kapcsolataim.  

5./ Kapcsolatom máshová tartozó felebarátaimmal. 
Személyesség a mi erényünk és hatékonyságunk titka. 
Nem egyházakkal, felekezetekkel, mozgalmakkal¡K 
hanem az oda tartozó személyekkel kell kapcsolatot 
építenem. „Jézust nem a prostitúció érdekelte, hanem a 
prostituált.”/Karátson G./ Értékszemlélet van rám bízva, 
tovább adnom kötelesség. Ha ebből mozgalmak közötti 
dialógus, együttműködés is gyümölcsözik, hálát adunk 
érte. Az út errefelé a személyes barátságok keresése, 
munkálása. Elvfeladás veszélye nélkül nyitni mások 
felé, ez küldetésünk. A kincset talált ember megenged-
heti magának azt a magabiztosságot, hogy megmutassa 
kincsét bárhol, bármikor, bárkinek.  

6./ Kapcsolatom a teremtett világgal. Egy vagyok a 
világ teremtett létezői közül. Fejlettségem, jézusi látá-
som, küldetéstudatom függvényében felelős vagyok az 
élet rám eső kis zugáért /Szentgyörgyi A./. Környezettu-
datos életvitel megmenthet a nemtörődömségektől 
/pusztít, kihasznál/, de a kultikus természet imádattól is 
/embereken átgázoló állatvédelem¡K/. Zöld mozgalmak-
ban munkálkodókkal való kapcsolat, környezetünkben 
való aktív részvétel hitelesítője a mi istenképünknek. A 
természetjáró, azt egyre jobban ismerő életvitel olyan 
kapcsolatok lehetőségét hordozza, ahol politikai és ideo-
lógiai szólamok helyett madárcsicsergést hallgatunk 
másokkal. 

 
 


