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A KÖZELEDÉS ÜNNEPE 
 

„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.” Jak 4,8  Olvasmány: Zsoltárok 34 
 

Advent heteiben a közeledés ünnepét éljük, hiszen ez az az időszak, amikor nem csak a gyermekek, de a 

felnőttek is számolják, mennyi van még hátra az ünnep érkezéséig. Adventben az ünnep közeledésére 

figyelünk. Mennyivel inkább a karácsony ünnepe is a közeledésről szól, ahogy Isten egészen közel jön, 

emberként lép hozzánk: megszületik. Isten közeledésének ünnepe. 

Jakab ezen a helyen még egy szempontot mutat fel nekünk. Felhívja a figyelmünket, hogy feladatunk van 

ebben. Aktivitásra szólít: Közeledjetek! Az apostol ismeri a gyülekezetet. Tudja, hogy sokszor úgy vagyunk, 

mint az egyszeri gyermek, aki arcán huncut mosollyal hátrál, ha lépsz egyet felé. Sokszor megtartjuk mi is 

Istennel szemben a tisztes távolságot. Látjuk az ő hatalmát, igazságát, erejét, és úgy véljük, ennyi távolság kell. 

Pedig adventben Isten egy lelki útra hív, melyben a köztünk lévő ’biztonságos’ távolságot akarja csökkenteni. 

Bizony, messziről indulunk, különösen is az év ezen szakaszán, amikor minden gondunk megsokszorozódik, 

amikor még nehezebb időt engedni, elcsöndesedni, elindulni. Mégis erre hív. 

Közeledjetek az Istenhez… és az eredmény nem marad el! Megtapasztalható ez Isten közeledésében, 

pontosabban Isten közelségének felismerésében. Mert Isten már olyan közel jött, hogy annál közelebb már nem 

is lehetne. Ő mellettünk áll, velünk van. Erre szemünk fokozatos megnyílásával, hitünk ébredésével jövünk rá. 

Így tapasztaljuk meg egyre jobban az ő közelségét.  

Az Úr Istenhez való közeledésünknek még egy eredményéről fontos beszélünk, ami Jakab gyülekezetében is 

legalább ennyire szükséges volt. Ha az Úrhoz közeledsz, másokhoz is közelebb kerülsz. Ha önmagában a 

gyülekezetet nézzük, bizony végtelen távolságok lehetnek ember és ember között. És bizony, aki nem az Úrhoz 

közeledik, az hamar eltávolodik a másiktól is. De ezzel ellentétben, ahogy közeledünk Jézushoz, úgy lesznek a 

többiek is egyre közelebb, így lesz az Istenhez közeledés eredménye a szeretetközösség. 

A közeledés ünnepében Isten adjon nekünk sikereket, hogy az ő közelségét, s ezzel együtt az egymással való 

közösség örömét is megélhessük. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Advent harmadik vasárnapján az Úr Istennek adunk hálát, hogy együtt ünnepelhetünk az istentisztelet 

mellett közös ebéddel is. Köszönet mindenkinek, aki szeretetével, adományával hozzájárult mai 

közösségünkhöz. 

2. Alkalmak. Ma délután folytatódnak a közös adventi gyertyagyújtások. 16 órakor Tordason, 17 órakor 

Gyúrón találkozhatunk. Szerdán 17 órakor folytatódik a Bibliakör, melyet az adventi szolgálatra való 

felkészülés követ. Csütörtökön 17 órakor Baracskán tóvidéki Bibliaóra lesz, melyre hívjuk a gyülekezet minden 

tagját. Pénteken 18.30-kor konfirmációs órát tartunk. Advent negyedik vasárnapján megtartjuk 

istentiszteleteinket. 

Az ünnep közeledtével készülünk idős testvéreink meglátogatására, valamint karácsony ünnepén a házi 

úrvacsorára is lehetőség van. Ezekkel kapcsolatban várjuk az igényeket, jelzéseket. 

3. Esperesi körlevél érkezett advent idejében. 

4. A hátsó kerítés elemei immár megújulva a helyükre kerültek. Köszönet az elmúlt hónapokkal együtt az 

elmúlt napok elvégzett munkálataiért is! 

5. Adventi könyvvásárunkat ismét szeretettel ajánljuk a gyülekezet tagjainak figyelmébe! Emellett figyeljünk 

egyéb folyóiratokra is, így a Biblia és Gyülekezet, a Presbiter, a Karakter újság megjelent számaira, valamint a 

Vetés és Aratás kiadványra. Ezek szabadon elvihetők. 

6. Az év fordulójára egy sajátos gyülekezeti emlék készül, egy fényképalbum, amelyben az elmúlt évtizedek 

fellelhető fotói közül szeretnénk egy bő válogatást megörökíteni. Szeretettel várunk ehhez olyan fényképeket is, 

amelyeken a gyülekezethez köthető családi események vannak megörökítve. 

7. Adakozás. A kihelyezett támogató perselybe várjuk advent vasárnapjain a gyermekkarácsonya szánt 

adományokat. Advent második vasárnapján 12.400 Ft volt a támogató perselyben. Köszönjük! 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


