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„De én az Urat várom!” 

Alapige: Mikeás könyve 7,7      Olvasmány: Mikeás könyve 7, 1-20 
 

Szinte minden évben hallunk valamilyen természeti csapásról, amikor felborul a természet 

egyensúlya. Mikeás próféta idejében Izráelben nem a természet, hanem az élet egyensúlya bomlik 

meg, az embereknek Istenhez és egymáshoz való viszonyában történt negatív irányú egyensúly-

eltolódás. Ennek következménye az a lelkekben végbement romlás és pusztulás, amelynek láttán a 

próféta nagyon elszomorodik. Nem találni igaz embert, nem találni termést, gyümölcsöt. Megromlott 

az emberek egymással való kapcsolata. És miért történik mindez? Mert elromlott az emberek Istenhez 

fűződő kapcsolata. Nem törődnek már az Úr szavával, Igéjével, hanem élik a maguk életét. És ebben a 

bűnnel teli világban szólal meg Mikeás próféta hangja: De én az Urat várom! - vagy a Károli fordítás 

szerint: De én az Úrra nézek! Mikeás egy olyan világban mondja ezt, ahol mindenki levette tekintetét 

Istenről és csak saját magára, a saját érdekeire nézett. És ebből következik az emberek egymástól való 

elidegenedése is. Mikeás kifejezi hűségét Istenhez: DE!  

DE én az Urra nézek, az Urat várom! Te kire nézel, kit vársz? Kitől várod a megoldást, a 

válaszokat? A Biblia annyi példát állít elénk. Mit jelent ma az Úrra nézni? Annyit jelent, mint az Ő 

akaratát keresni és a magunk számára elfogadni, egyedül benne bízni, tőle erőt nyerni. Az Úrra nézni 

annyit jelent, mint megmaradni Isten mellett egy értékvesztett világban, legfőbb mércének Isten Igéjét 

tartani akkor, amikor mindenki saját mércét, rendet akar felállítani. A tömeghangulattal szemben 

naponta mond ki: De én az Úrra nézek, de én az Urat várom! Ámen 
. 

HIRDETÉSEK 
 

1. Köszönjük Farkas Balázs István lelkipásztor testvérünknek a helyettesítési szolgálat elvégzését. 

2. Alkalmak a gyülekezetben 

Kedden 19 órakor tartjuk a presbiterek óráját, melyen az ige tanulmányozása mellett aktuális 

feladatainkról is szót ejtünk. Várjuk a presbiter testvéreket! 

Szerdán 18 órakor folytatódik a bibliakör sorozata. (Dávid; 2 Sám 5) 

Jövő vasárnap 9 órakor veszi kezdetét a gyermekistentiszteleti sorozat. Szeretettel várjuk a 

gyermekeket és szüleiket egyaránt.  

A 10 órakor kezdődő istentisztelet keresztelés alkalma is lesz. Erdőhegyi Zoltán és Csurgó 

Zsuzsanna, Maja nevű kislánya részesül a keresztségben. Isten áldását kívánjuk a gyermekre és az 

egész családra. 

 

3. Gyülekezeti kirándulás 

Köszönjük mindazoknak, akik a sátoraljaújhelyi gyülekezeti kirándulásra jelentkezve már befizették 

az 5000 Ft előleget! Az előzetesen megállapított jelentkezési határidő 15-én, kedden jár le. Mivel van 

még néhány szabad hely, a jelentkezéseket szeptember 20-ig fogadjuk. (Az eddigi hirdetéseknek 

megfelelően a szállás és három étkezés költsége 10.000 Ft, amely mellett felmerülő utazási költségek 

kisbusszal utazók esetében 10.000 Ft/fő, személyautóval utazók esetében várhatóan 4000 Ft/fő. Az 

utazás időpontja: október 17-18 hétvégéje.) 

 

4. Egyházunk közösségét érintő gyászeseményről kell számot adnunk: az elmúlt héten, szeptember 

7-én hunyt el Dr. Sipos Ete Álmos lelkipásztor testvérünk, 78 éves korában. A tőle való búcsúzás 

szeptember 20-án, vasárnap 14 órakor lesz a ceglédi református nagytemplomban. Isten a mi 

reménységünk, ő a vigasztalás! 

 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


