
Vadász Márta (vezető vallástanár, Pápai Ref. Koll. Gimn.): Bibliodráma
A bibliodráma hazánkban is egyre ismertebb és népszerűbb az utóbbi években. Tapasztalatom szerint
többek között azért, mert kiváltképpen járható útja annak, hogy a közelebb kerüljünk a Szentírás
szövegeihez, üzenetéhez, másokhoz, önmagunkhoz, egyszóval a megbékéléshez. A csoportban való
részvételhez semmi másra nincs szükség, mint a bennünk rejlő homo ludensre, a játékos ember
érdeklődésére és nyitottságára.
Szeretettel várjuk bibliodráma műhelyünkbe azokat, akik már ráléptek erre az útra, és azokat is, akik
most szeretnék kipróbálni.

Visky András: „Érted, amit olvasol?” avagy Kortársaivá válni a kortárs kultúrának (Egy missziói 
megközelítés)

Az Evangéliumot egy magát mindegyre megújító, szubverzív kinyilatkoztatásként olvasom, amely 
ellenáll a hatalmi beszédmódnak és a jelentések uralmi rögzítésének. Ehhez az olvasási-átélési módhoz 
viszont leginkább a kortárs művészet vezet el, amire viszont az intézmény gyakran gyanakvással tekint 
és különböző cenzúráknak veti alá. Ha nem vagyunk kortársai a (kortárs) művészeteknek (irodalom, 
zene, képzőművészet stb.), a tanúsítás nyelve valamiféle nehezen megragadható régmúltat 
visszhangoztat.  Hogyan olvassa a test a (szent)írást? Lehetséges-e a test megtestesülése? Közös 
foglalkozásunk során ezekre és ehhez hasonló kérdésekre keressük a közös választ. 

Kabai Virág OSB obl: Gyászfeldolgozás

Nem tudunk a halál okozta elengedés fájdalmas ténye elől elbújni, életünk minden szegmensét
kényszerűen áthatja. Ilyen a szerettünk elvesztésének eseménye, a gyász küzdelemes időszaka.
Műhelyünkben, e veszteség által okozott sérülés gyógyulásához igyekszünk segítséget nyújtani, hogy az
elengedés rögös és fájdalmas útján egymást segítve, közösen tegyünk meg néhány lépést.

Varga Gyöngyi (EHE): „Békíts ki magammal s magaddal”

Ady: „Imádság háború után” c. versének egy sora adja mottóját ennek a „műhely-lelkigyakorlatnak.” A
megbékélés mélyebb és intenzívebb tapasztalat, mint a kibékülés vagy a fegyverszünet, amint a békesség
is több a megnyugvásnál, megkönnyebbülésnél. Keresztény hitünk Krisztusban, a Békesség
Fejedelmében gyökerezik. A vele való lelki közösségben élhetjük át, hogy az ő békessége valódi erőforrás
ahhoz, hogy újrarendeződjön a kapcsolatunk Istennel, a saját szívünkkel és a másik emberrel. Az
Ószövetség a békére ezt a szót használja: „salom.” Ez a fogalom nem csupán megnyugvást, békét,
lelkierőt, hanem kiteljesedést, sőt magát a teljességet is jelenti. Képek, versek, csöndek és imák vezetnek
majd bele minket ebbe a Teljességbe, hogy végül rácsodálkozzunk Arra, aki életünk küzdelmeiben soha
nem hagy magunkra. S amikor Ő végignéz rajtunk, amikor ránk tekint, ki tudjuk mondani mi is: „Hiszen
Te vagy a béke!”

Fehérváry Jákó OSB: “Az Úrra bízzad utadat”

A légzésünkre figyelve és a Jézus-imát gyakorolva, bizalommal figyelünk a köztünk és bennünk jelen 
lévő Istenre. A 2 x 25 perces meditációt rövid bevezető előzi meg, meditációk között csendben körbe 
sétálunk, a végén rövid megosztás.

MŰHELYEK

Verba Andrea OSB obl (művészettörténész, lelkigondozó, pszichodráma
vezető): Képtelenség? – teret adni a változásnak

Életünk időről-időre váratlanul helyzetbe hoz bennünket, amellyel nem
mindig tudunk megbékélni. Ez lehet egy egyszerű, hétköznapi szituáció,
de válsághelyzetben mélyebben érintődünk, és talán hosszabb ideig nem
látjuk, merre, hogyan induljunk tovább. A képmeditációs
műhelygyakorlatban arra hívlak, hogy – külső és belső képekkel egyaránt
dolgozva –, adj egy kis időt és teret magadnak, hogy rá tudj tekinteni
arra, ami önismereti utadon itt és most megszólít. Engedd meg, hogy a
csoport terében születő új szempontok kimozdítsanak, és újra felfedezd a
változásra nyitott, alkotó látás örömét.


