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Az Ige körül…
Közel jött
„Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.” (Jakab levele 4,8)
A modern telekommunikációs eszközök által
közel jött hozzánk a világ. A tévécsatornákon
vagy az interneten a világ távoli tájai és kultúrái
jelennek meg a lakásunkban. Olyan dolgokat tapasztalhatunk meg a világról, amiről néhány évtizeddel ezelőtt élt elődeink még álmodni sem
mertek. Nagyszüleinknek jóformán csak azokról a
történésekről volt tudomása, amik a szomszédban vagy a faluban történtek. Ma már a világ legtávolabbi pontjain történt eseményekről néhány másodperc múlva képeket láthatunk, háborúkat nézhetünk élőben
egy fotelban hátradőlve, közben akár a vacsoránkat fogyasztva. Távol élő ismerősökkel vagy éppen ismeretlenekkel beszélgethetünk úgy, hogy közben láthatjuk is
őket az asztalunkon levő monitoron. Közben a közeli barátainkat sem kell meglátogatnunk. Ha kíváncsiak vagyunk rájuk, elég, ha „rájuk írunk”. Bejárhatunk „virtuálisan” egy üzletet úgy, hogy ki sem mozdulunk a lakásból. Megvásárolhatjuk a kiválasztott árucikket, de nem is kell érte menni, mert kiszállítják címünkre. Valóban közel van hozzánk a világ.
Miközben összezsugorodott a világ és beköltözött a lakásunkba, addig egy ellentmondásos jelenségre figyelhetünk fel. Ha az emberek fölszállnak, például egy
metrószerelvényre, akkor biztos, hogy úgy kezdik megtölteni a kocsit, hogy egymástól minél távolabbi pontjain kezdenek helyet foglalni. Mintha félnének egymás közelségétől. Leülnek egymással szemben, bámulnak a telefonjukba (amely által kezükben az egész világ), úgy élik meg az utazásukat, mintha legalábbis csak egyedül
ülnének ott. Tavaly Monorierdőn mi, reformátusok végeztünk egy felmérést, melynek során megkérdeztük, hogy ki miért szeret, vagy éppen nem szeret itt élni. Volt
egy negatív válasz, amely minden esetben előfordult: nincs közösség! Az emberek
eltávolodtak egymástól...

Hogyan lehetséges ez, ha minden technikai újdonság éppen a közelhozást hivatott szolgálni? A fenti Ige szerint a közelség fogalma valamilyen módon Istennel hozható összefüggésbe. Ha közeledünk Istenhez, Ő közeledni fog hozzánk. Hogyan lehet
közeledni egy láthatatlan, felfoghatatlan Istenhez? Úgy, hogy ha felismerjük a másik
emberben Isten képmását – hiszen Ő saját képére és hasonlatosságára teremtette
az embert, lásd: 1Mózes 1,27 – és közeledünk hozzá. Ha nem félünk tőle, nem féltjük
tőle a függetlenségünket, ha hajlandóak vagyunk a komfortzónánkat is elhagyni
érte. Azért, hogy érezzük az érintését, halljuk a szavait, lássuk az arckifejezéseit…,
együtt érezzünk vele. Ezt a közeledést nem lehet semmilyen technikai eszközzel pótolni, ez csak személyesen működik. De ennek eredménye a kapcsolat, amely két,
vagy több ember között létrejön, s ezt hívjuk közösségnek, amelyre minden ember
vágyik. Hogy miért csak vágy ez csupán, s miért nem működik? Azért, mert az emberek eltávolodtak egymástól és ezáltal Istentől is.
Karácsonyra készülődünk. Arra az ünnepre, amely arról szól, hogy Isten közel jött
az emberhez, hozzánk. Megtehette volna, hogy hozzánk hasonlóan Ő is a legtávolabbi pontját kereste volna a világnak, s oda félrehúzódva, csöndes szemlélője legyen annak, ahogyan az emberiség lassan belefullad a magány, a társtalanság, a közöny és Isten nélküliség tengerébe. De nem tette. Egy gyermek ártatlanságában és
a betlehemi jászolbölcső megalázottságában indítva földi életét, közösséget vállalt
az emberrel. Átélte a magányt Ő is,
hisz’ „A rókáknak barlangjuk van, és
az égi madaraknak fészkük; de az
ember Fiának nincs fejét hová lehajtania.” (Lukács 9,58) Átélte a közönyt, a megvetettséget, a fájdalmakat és az Isten nélküliséget jobban,
mint bárki más az emberek közül.
Ezért mondta a kereszten haldokolva: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” (Máté
27,46) Ő ott Betlehemben, majd a Golgota keresztjén megtette az első lépést feléd.
A következőt neked kell megtenni! Isten felé. A másik ember felé. A haragosod felé.
Az elesett és nélkülöző felé. A szomszédod felé, akiről talán nem is tudsz semmit…
Közeledjünk Istenhez, hogy Ő is közel legyen hozzánk! Közel legyen adventben,
amikor Rá várunk. Közel legyen karácsonykor, amikor Őt ünnepeljük. És közel legyen
a hétköznapjainkban, amikor saját nyomorúságainkat, gondjainkat, sokszor szürke,
egyhangú életünket éljük. Erről szól az ünnep és kívánom, hogy minél több ember
élhesse ezt meg! Mert a mi hitünk arról szól, hogy nem egy távoli, megfoghatatlan,
tehetetlen és kitalált istent tisztelünk, hanem olyan Istent, Aki közel van hozzánk,
Akit megszólíthatunk, Aki segít és cselekszik, Aki mindenható erejével vezet és támogat minket. És ha ezt megéljük, és megértjük, hogy mi valóban ennek a közel lévő

Istennek a képmásai vagyunk, akkor mi is azzal az együtt érző szeretettel közeledünk
egymáshoz, amellyel Ő van miirántunk. Akkor valóban eltűnik a magány, élővé válik
a közösség, közel jön hozzánk a világ. Annyira, hogy Isten karjaiként átölelhetjük…
Áldott karácsonyi ünnepet kívánok!
Lénárt Tibor

Életképek
Adventi koszorúkészítés
Az idén is készítettünk gyülekezetünk gyermekeivel adventi koszorúkat. Ezúttal
a napközi adott helyet annak, hogy így készülhessünk az ünnepre. Advent kezdetén
már az itt készült koszorúkon is fölgyulladhatott az első gyertya a gyermekek otthonaiban. Istennek legyen hála a gyermekek öröméért és az ünnepre készülődés alkalmáért!

Dallamok a templomért
A monorierdői református templom fölépülését támogató jótékonysági koncertsorozat második állomását az Invocatio Musicalis zenekar koncertje jelentette. November 29-én a monori Jászai Mari Általános Iskola aulájában zsoltárokat és református énekfeldolgozásokat hallhattunk új zenei köntösbe öltöztetve. A koncert kezdetén az iskola énekkara is megörvendeztette a közönséget néhány, a zenekar által
kísért énekkel. Köszönjük mindenkinek ezúton is az itt összegyűlt adományokat!

Alkalmaink
…melyekre szeretettel várunk mindenkit
Istentisztelet: Minden vasárnap reggel 8 órakor a katolikus kápolnában
Bibliaóra: Péntekenként, este 6 órakor a kápolna kistermében
Gyermek evangelizáció: minden hónap utolsó vasárnapján, 16:30-kor a kápolnában

Ünnepi istentiszteletek:
December 24-én, 16:00-kor szentesti istentisztelet a gyermekek szolgálatával!
December 25-én és 26-án, reggel 8 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet,
ünnep másodnapján legátus szolgálattal.
December 31-én, 18:00-kor az óévért hálát adó istentisztelettel zárjuk az
idei esztendőt.
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