
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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KERESSÉTEK AZ URAT! 

Igeolvasás: Jakab levele 4: 1-10. 

Alapige: Ézsaiás 55, 6: „Keressétek az Urat, amíg 

megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van.”  

     

Kedves Testvérek! A ma embere kereső lény. Az embert nem 

elégíti ki mindaz amit az életben elért, mindig többre és többre 

vágyik. Keresi a boldogság forrását, életének értelmét, a 

helyet ahol jól érzi magát. 

Valamit, vagy valakit mi  mindig keresünk. 

Beteg ember keresi az egészségét, a tárgyaló teremben keresik 

az igazságot, a munkanélküli munkát keres, a tudós keresi az 

emberi életünk titkait. A  magányos ember keresi a társát, a 

boldogságot. 

Az ember kereső lény, nem elégíti ki a kézzelfogható világ, 

mindig többre vágyik. Egész életünk szüntelen keresésből áll. 

Keressük önmagunkat, az életünk értelmét, célját, keressük helyünket a világban, a világ titkait, keressük 

egymást, a másik embert. Egy Nobel díjas íróról olvastam, hogy azt kérte a végrendeletében hogy ez legyen a 

sírfelirata „Kerestem”. Mennyi minden elmond ez az egyetlen szó. Benne van ebben a szóban az egész élete, 

talán a csalódása is, hogy kerestem, de nem találtam meg. 

Ézsaiás próféta is az emberiség nagy keresőinek egyike. Ő nem kenyeret, egészséget, igazságot, tudást, 

boldogságot keresett, hanem ennél sokkal, de sokkal többet, magát az Istent kereste. És erre buzdít bennünket 

is amikor ezt írja „ Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!” 

Keressétek az Urat!  

Mindannyian érezzük, hogy valami hiányzik az életünkből. Pascal a 17. században élt fizikus mondta „ Minden 

ember lelkében egy Isten formájú űr van, amit nem tud semmi más betölteni, csak Isten.” Ezt keresi minden 

ember. 

Hol az a hely ahol Isten megtalálhatjuk? Először is a gyülekezet közössége. 

 Pál apostol írja Római levélben: a hit hallásból van. Hallunk Istenről és az Isten lelke el kezd munkálkodni 

bennünk, és megszületik bennünk a döntés. Elmegyünk oda ahol hallhatunk róla, a templomban, ahol 

megtalálhatjuk Őt. Nyilván sok mindent megtudhatunk a gyülekezeti közösségben, az Isten házában Istenről, 

de ez még nem elég a hithez. 

Nem csak mi keressük az Istent, ha nem ő is keres bennünket. Isten mondja, hogy akik keresnek engem, 

azoknak engedem, hogy megtaláljanak ahogy Jakab apostoltól hallottuk:  „Közeledjetek Istenhez, és ő is 

közeledni fog hozzátok” 

Ezt élték át Jézus  tanítványai is akiket elhívott a követésére „ Jöjj és kövess engem”, ezt élte meg Péter akit a 

halászháló mellől hívott el emberhalásszá, ezt az új életet kínálta fel Máténak és nekünk is ezt kínálja fel, ha 

keressük az Urat. 

Keressük Őt a Szentírásban, hiszen az Isten szava hozzánk „ Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az Ő 

egyszülött fiát adta, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen” 

Hívjátok Őt segítségül, amíg közel van! 

Naponkénti csendességünkben, imádkozva végiggondolni a napunkat. Végig gondolni mi vár ránk. Mit kell 

megoldanunk? Mit akar tőlem Isten a helyzeteimben? Hívj segítségül- hallottuk Igénkből. 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

Az imádság arra való, hogy gondolataimat Krisztus kezébe tegyem és az Ő gondolatait gondolni és az ő akaratát 

akarni. 

Istennek terve van ezzel a világgal és benne velem, veled, velünk. Ebben a tervben egy részletet velem, veled 

szeretne megvalósítani, ezért próbáljuk őt mindennapi csendességünkben megismerni, mit vár tőlem, tőled 

naponta. 

Megtaláltad már így az Urat? Megtapasztaltad már az Ő segítségét? Megérezted gondviselő kezének 

segítségét? Kívánom, tapasztald meg. Ámen 

Szolgálattevő: Ráczné Veres Sára lelkipásztor 

 
Jótékonysági hangverseny október 20-án        (Fotó: AÁ) 

 

Október-november 

27. vasárnap 17.00 
Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral. Igét hirdet: Horváth Béla - teológiai 

hallgató. 

30. szerda 18.00 Női bibliaóra 

31. csütörtök 10.00 Babamama klub 

31. csütörtök 16.30 Cserkészet 

31. csütörtök 17.00 Ifjúsági óra 

31. csütörtök 17.00 
Úrvacsorás ökumenikus istentisztelet a Reformáció Ünnepének alkalmából 

a Nagytemplomban. Igét hirdet: Pásztor Dániel  

02. szombat 10.00 Tűzzománc szakkör 

03. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában 

03. vasárnap 10.00 
Újborért hálát adó úrvacsorás istentisztelet és párhuzamosan gyermek 

istentisztelet       

03. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

08. péntek 16.30 

Filmklub – Az Áttörés című film megtekintésére kerül sor. Egy 14 éves fiú 

beszakad egy tóba, hívő édesanyja pedig azért imádkozik, hogy a fiú túlélje. Egy 

megható, igaz történet a hit erejéről 

09. szombat 16.00 Kézműves Játszóház 

17. szombat 15.00 Presbiteri találkozó a Csapókerti gyülekezetben (Hirdesd az Igét!) 

84 éves korában elhunyt gyülekezeti tagunk: Tóth-Máthé Miklós. Temetésére előre láthatóan november 8-

án pénteken, 14 órától, a tiszaluci temetőben kerül sor. 

Szeretet doboz gyűjtés december 10-ig: Nehéz körülmények között élő, nélkülöző családok, betegek, 

gyermekek és idősek számára gyűjt tartós élelmiszert, tisztítószert az egyszerű, tetszetős, környezetbarát 

doboz segítségével a Magyar Református Szeretetszolgálat. 
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