
Elcsendesedés

„Csendesedjetek el 

és ismerjétek el, 

hogy én vagyok az Isten!" 

(Zsolt 46,11)



Miért fontos ez a kérdés?

1) Rohanó életmódot 
folytatunk
Túl sok információ, 
program, hatás, stressz
Figyelmünk szétszórt
Semmire sincs időnk

Ige: Ézs 30,15-16

Miért rohanunk?



Mi a csend?

1) A csend nem semmi

2) A csend nem a hang hiánya 
csupán!

3) Miért lesz zavaró a csend?

4) Szenzoros depriváció



Problémánk

2) Sodródás
Sokan sodródnak az árral.
Sokan elsodródnakL

Ige: Zsid 2,1



Miért fontos ez a kérdés?

3) Hitkrízis
Sok kétség, kérdés, fel nem 
dolgozott csalódás, érzések, 
életesemények.

Nagy szükségünk van az Istennel való 
közösség megélésére



Jézus példája

1) Mk 1,35: Korán kiment egy lakatlan 
helyre imádkozni.

2) Lk 4 – 40 napra elvonult a pusztába

3) Mt 14,13 majd 22-23: Egyedül akart 
maradni, elvonul egy csendes helyre

4) Mt 26,36kk – Gecsemáné kertben

? Miért volt szüksége Jézusnak csendességre?
? Mit tanulhatunk ezen a területen Tőle?
? Van-e valaki, aki elfoglaltabb, mint Jézus?



Isten keresése

„Folyamodjatok az Úrhoz, az Ő 
hatalmához, keressétek orcáját 

szüntelen!” Zsolt 105,4

Zsolt 63,1-6

Zsolt 62,2-3

? Miért van szükségünk folyamatos 
Istenkeresésre?



Gyakorlati tanácsok

1) Kapcsolj ki mindent magad körül
(zene, telefon, számítógép, tv)!
Csak Isten számára légy elérhető!

2) Keress egy nyugodt helyet (lakásban, 
természetben, kertben)!

? Van-e olyan hely, ahova te el tudsz vonulni?
? Milyen gyakran teszed?



Más közösségek, vallások 
gyakorlata

1) Keleti vallások: jóga, meditáció, 
relaxáció

2) Katolikus egyház: szerzetesség, 
zarándoklat, lelki gyakorlatok

? Mi a véleményed ezekről a gyakorlatokról?
? Miért vagyunk mi protestánsok mindig 

hangosak?



Böjt jelentése

1) Nem csak az ételtől, italtól való 
tartózkodás. Minden más kedvteléstől 
való mentesség.

2) Cél: teljes figyelmünkkel az Urat 
keresni!

? Milyen gyakran böjtölsz életedben?



Három példa az Ószövetségből

1) Jákób. 1Móz 28,10-13
Milyen környezetben szólítja meg őt 
Isten?

2) Mózes. 2Móz 3,1kk
Hol találkozik Mózes az Úrral?

3) Illés. 1Kir 19,11-12
Miért szól csendben az Úr Illéshez?

? Mit tanulhatunk ebből a három példából?



Puszta

1) Hós 2,16
A puszta gyakran az a hely, ahol az 
Isten szól. (Miért?)
Mit jelent a puszta az életünkben?

? Volt már az életed „pusztában”? 
? Milyen tapasztalataid vannak erről az 

állapotról?



Befejezés

1) Legyen Istennel töltött időd 
rendszeres!

2) Hozz döntést, alakítsd ki a saját 
gyakorlatodat!


