(2. évfolyam, de) 5. üzenet
Kedves Timóteusok!
„Vizek árjával vetted körül [a földet] …, de parancsodra visszafolytak…”
E két mondat hallatszott ki legerősebben számomra a legutóbbi hetek történéseikor a 104.
zsoltárból. Láttuk a prágai zsidó temető vízbe dőlő sírköveit, a drezdai képtárnál láncba
szerveződő embereket, amint egymásnak adogatták a remekműveket. És visszhangzik bennem
Lupa-szigeti ismerősöm hangja a telefonban: Kezdhetek mindent elölről.
Ez a mondat a Teremtés himnuszából júniusban még vigaszként hangzott egy bibliodrámaszemináriumon a „nem több-e az élet?” kérdésére. Folyt. köv. a lukácsi szövegben:
„aggodalmaskodásával ki tudná meghosszabbítani az életét?”, meg hogy: „mindezeket a világ
pogányai kérdezgetik”.
Hogy is van ez?
Kegyelmi idő (K. Rahner), új teremtés (P. Tillich), felnőtt keresztyénség (D. Bonhoeffer) – és
a letagadhatatlan valóság: megszürkült kukoricatábla, halottak, sírók, és az „épp hogy
megúsztuk” élménye. Hát íme a bibliodráma szíve közepe.
És történt más is.
A Szív-Szentjánosbogár mozgalom „ősbogarai” idén augusztus közepén az új jezsuita
gimnáziumban táboroztak Szegeden. A hét két napjára bibliodramatikusokat hívtak meg:
Hegyes Kata – Oláh Zsuzsa, Varga Péter Pius, Potzner Irén – Fischer Kata, Fehérvári Anikó –
Bucsek Mari és jómagam vállaltunk – ki egy napra, ki kettőre – csoportalkalmakat
(Beszámolóikat olvasd a mellékletben).
Úgy vélem, izgalmas, maradandó élményekben gazdag időtöltést kínáltunk nekik. Egymás
közti rövidebb-hosszabb beszélgetéseink pedig erősítették bennem a meggyőződést, hogy
érdemes és szükséges közös fórumokon erőt, hitet, indíttatást, ötletet nyerni, mi több,
kapcsolatot teremteni a sokszínűségben. Lépésről lépésre. Saját ritmusban, de a másikra
odafigyelve.
A legfontosabb, hogy tudjunk egymásról. És mondd, te mit csinálsz? Hogyan gondolod?
Ez a levél lehetne egy vezércikk. A szegedi alkalomról szóló reflexiók már a történések
rovatában szerepelhetnének. A rövid hírek között tudósíthatnánk egymást arról, hogy milyen
bibliodramatikus irányultságú események valósulnak meg egy gyülekezetben, milyen
szeminárium folyik a Wesley-főiskolán, vagy ki milyen pályázatot nyert bibliodráma-ügyben.
Ez a szándéka szerint folyóirattá növekedni kívánó körlevél akár hirdetés formájában is
közzétenne konkrét programokat. Legisleginkább szakmai véleményeket, érveket,
tanulmányokat szeretne közölni (pl. vitafórumot adni a magyar szóhasználat – bibliadráma
vagy bibliodráma – ügyében). Szupervíziót kívánó kérdésekben közölhetne állásfoglalásokat.
És sorolhatnám.
Kérlek, aktivizálódj! Ha információm van valamiről, vagy ha levelem válaszra méltatod, azt
rovattá, cikké szervezem, szerkesztem. Ha társamul szegődsz, megköszönöm.

2002. szeptember 26-án csütörtökön 18.00 órakor tartja első közgyűlését a Magyar
Bibliodráma Egyesület.
A helyszín a MBE székhelye: 1038. Bp. Mező utca 12.
Ez a lakótelepi új evangélikus templom és gyülekezeti ház (vigyázat, nem református, abból
is van új!), fölismerhető a vörös téglafalról. A békásmegyeri HÉV-állomástól tízperces
sétával megközelíthető a hegy irányába.
Programpontok:
1. Bibliodramatikus „bemozdulás” az alkalomhoz
2. Ismertető az Egyesület jogi státuszáról, szavazás a tagfölvételekről
3. Akcióprogram kialakítása:
a) Előkészítő bizottság szervezése a 2003. június 12-15 között tartandó nemzetközi
kongresszusra
b) Ötletbörze a kongresszus témájához
4. Információcsere
5. Záróliturgia
(műfaja lehet pl.
- gesztusokkal kísért Miatyánk
- „zsolozsma” vagy „talmudiskola” stílusú körbenjárás szöveggel
- vagy más)
Örülnénk, ha módszerekkel, ötletekkel, vállalásokkal segítenétek a találkozó lebonyolítását!
Kérjük, jelentkezzetek Ildikónál!
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