AUGUSZTUSI CSENDESNAPOK
Budapest-Békásmegyer
2019. augusztus 16-18.
***
Mindennapi békesség
„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek,
amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János 14,27)
***
Augusztus 16. péntek, este 18 óra
1. Mi a béke? – „És így szóljatok: Légy békességben az életben, legyen békességben a te
házadnépe és legyen békességben mindened, amid van!” (1Sámuel 25,6)
Mit várunk tőle? Mire gondolunk, amikor célul tűzzük ki? Állapot vagy érzés? Miért
törekedünk rá? Miért legjobb kívánságaink egyike?
Igehirdető: Ónodi István

19.00 Vacsora
Augusztus 17. szombat délelőtt 9.00-11.00

Reggeli: 08.00-08.45
9.00-9.30

2. Béke Istennel-Béke önmagammal – „Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten
kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.” (2Korinthus 5,20)
Milyen az élet az Istennel való béke nélkül? Mi szükséges ahhoz, hogy békességet kössünk
vele? Mindennek alapja a vele való megbékélés. Vallásosan, „hívőn” is lehet békétlen utat
követni. Ha Istennel megbékélünk, akkor magunkra is tekinthetünk úgy, ahogy Ő. A test
háborúskodásra való hajlama fölött átveszi az uralmat a lélek. Nem bántom magamat, Isten
teremtményét, és nem teszem magam a békétlenség csataterévé.
Igehirdető: Kertai-Szabó Ildikó

9.30-11.00

3. A Bibliaiskola végzett hallgatóinak rövid szolgálata és okleveleik átadása

11.00-11.30

4. Keresztelő

11.30-12.00

5. Béke a kapcsolataimban, családomban – „Titeket is, kik hajdan elidegenültek és
ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis
megbékéltetett.” (Kolossé 1,21)
Sokszor a közvetlen környezetünkben a legnehezebb helytállni, békességesnek maradni. Ők
ismerik legjobban a gyengeségeinket, velük töltünk legtöbb időt. Mikor világbékére vágyunk,
gondoljunk arra, mennyire tudjuk legszűkebb környezetünkben megvalósítani?
Igehirdető: Iklódy László
12.00-13.00 Csoportos beszélgetés
13.00

Közös ebéd

14.30 -16.00 Szabadon választható bibliodráma foglalkozás
Vezeti: Iványi Júliai
Augusztus 17. szombat délután 16.30-19.00
16.30-17.00

5. Béke a környezetemben – „Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel
békességesen éljetek.” (Róma 12,18)
Felebarátaink felé munkahelyen, közlekedés során, a mindennapok eseményeiben. Mit
tegyünk, ha mások nem békés szándékkal közelítenek felénk?
Igehirdető: Lakatos Anka

17.00-17.30

6. „Békeharc” – A béke ára – „Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is
megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e
föld lakosait.” (Jelenések 3,10)
Olykor akaratunk ellenére békétlen helyzetbe csöppenünk. Mikor kell a békéért harcolni, és
hogyan? Nem ellentmondás ez? (Gandhi, Martin Luther King békés ellenállása, de pl. Izrael
fegyveres harca a békéért – saját hazánk esetében mit jelent?) Becses béke: mikor mások
harcolnak meg a mi békénkért.
Igehirdető: Jónás Miklós

17.30-18.00

7. Haszontalan béke – „Hazugsággal gyógyítgatják az én népem lányának romlását,
mondván: Békesség, békesség, és nincs békesség!...Miért békességre várni, holott nincs
semmi jó; gyógyító időre, holott ímé itt van az ijedelem?” (Jeremiás 8,11.15)
Engem senki ne zavarjon, semmi nem érdekel, csak engem hagyjanak békében. Semmibe nem
avatkozom bele, csak az életemben ne legyenek zökkenők. Inkább hiszek a hamis béke
látszatának inkább. Mi a baj ezzel?
Igehirdető: Verebics Petra

18.00-18.30

8. Mindig békére kell törekednünk? – „A tömlöctartó…Pálnak: …menjetek el békességgel!
Pál pedig mondta: nem úgy!” (Kolossé 1,21)
Előfordulhat olyan helyzet, amikor nem lehetséges a béke, és fel kell adnunk ezt a törekvést?
Van olyan, amikor nem a béke, hanem a jog ideje van? Miért és mikor lehet utóbbi fontosabb
az előbbinél?
Igehirdető: Iványi Gábor Jun.

18.30-19.00

Ének – Imádság - Áldás
19.00 Vacsora
Augusztus 18. vasárnap délelőtt 9.00-11.00
Reggeli: 08.00-08.45
9.00-9.30

9. Mi fenyegetheti a békét? – „Ezekben az időkben nincs békessége sem a kimenőnek, sem
a hazajövőnek, mivelhogy nagy a nyomorúsága mindazoknak, akik e földön laknak.”
(2Krónika 15,5)
Aggodalmaskodás, nyereségvágy, féltékenység, irigység, harag, fáradtság, engedetlenség…
Mire kell odafigyelnünk? Hogyan védhetjük a békességünket?
Igehirdető: Iványi Miklós
9.30-10.00

10. Minden értelmet felülhaladó béke – „És az Istennek békessége, mely minden értelmet
felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4,7)

Isten békessége mindenféle körülmények között megtapasztalható. Nem földrajz vagy
időfüggő. Minden értelmet meghalad, mert akkor is elnyerhető, amikor a körülmények semmi
okot nem szolgáltatnak rá, és egyáltalán nem „logikus”.
Igehirdető: Ónodi István
10.00-10.30

11. A békesség gyümölcsei – „Szerzek velök békességnek frigyét, örökkévaló frigy lesz ez
velök.” (Ezékiel 37,26)
A béke gyümölcsei: növekedés, építkezés, nyugalom, nyitottság, áldás – élet. Győzhet-e valaha
a béke a Földön?
Igehirdető: Iványi Gábor
Ének – Imádság - Áldás
11.30-12.30

Csoportos beszélgetés

12.30

Közös ebéd és hazautazás
Menjetek békével, és az Úr legyen veletek!

