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„Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja 
Istenetek. Beszéljetek szívhez szólóan 

Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt 
rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen 
sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált: 

Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek 
egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át! 

Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden 
hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a 

dombvidék síksággá! Mert megjelenik az Úr 
dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt.         

– Az Úr maga mondja ezt.”     
Ézsaiás próféta könyve 40,1-5 

 
Advent = várakozás? 

 
Soha nem volt aktuálisabb ez a szó! Ma nincs olyan 

ember, akiben ne lenne ott a sóvárgó várakozás, de 
nem biztos, hogy valóban arra várunk, ami a 
legfontosabb! 
A járvány emberének, a sóvárgó várakozásnak a célja 
a megváltás, vagy, hogy jobban értsük a KIVÁLTÁS. 
Hónapok óta azt halljuk, hogy közel van a megoldás, 
sőt, sikerekről számolnak be, mert az a bizonyos 
vakcina működik, 92% feletti a hatékonyságú. 
Micsoda vigasztaló szavak, micsoda reménység, 
amikor azt hirdetik, hogy vége a nyomorúságnak! 

De a karácsony titka ennél több és nagyobb! 
Ézsaiás vigasztalást és a nyomorúság végét hirdeti, 
illetve annak a titkát hirdeti, hogy valami nagyobbat, 
még ennél is többet kaphatnak, kaphatunk, és ami 
ajándékképpen el van készítve, aminek helyet kell 
adni:„Építsetek utat a pusztában az Úrnak! 
Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon 
át! Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden 
hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a 
dombvidék síksággá!” 

Megjelenik az Úr dicsősége! 
Remélem, hogy ezen esztendő adventjén, minden 
várakozásunk megelégíttetik, mert megváltatunk 
mind e világra nézve, mind az Úr érkezésére nézve is, 
és mindez nyilvánvalóvá válik a világ számára. 

 

Áldott ADVENTET, beteljesedett várakozást! 
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Túrmezei Erzsébet: Adventi éjszaka 

 

Fehér takaró, 

ezüst fénytartó, 

valót eltakaró. 

Mintha nem volna más, 

csak ez a ragyogás: 

titokzatos, csodás. 

Nincsen se hang, se zaj, 

nincsen se seb, se baj, 

se sóhajtás, se jaj… 

Se bün, se szenny, se sár, 

se szin, se könny, se kár, 

csak hó és holdsugár. 

Hiszen igy volna jó. 

De nem ez a való. 

Csal a fénytakaró. 

Alatta szenvedés, 

szenny, sár, … elfödni és 

elrejteni kevés 

a hó és holdsugár. 

De Valakire vár 

a holdfényes határ. 

S ez az adventi, mély, 

havas és holdas éj, 

titkot tud: Jön! … Ne félj! 



Istentiszteleti rendünk: 
 

A járványhelyzet miatt gyakran változik az istentisztelet rendje, ezért kérjük a gyülekezet tagjait, hogy 

kövessék figyelemmel a hirdetéseket, kiírásokat. Igyekszünk mindig időben értesíteni a Testvéreket, hogy 

mihez igazodunk. Az elkövetkező hetekben sajnos zárva maradnak templomunk ajtajai, és csak online 

formában hallgatható az istentisztelet (a gyülekezet facebook és youtube csatornáján). Akinek nincs 

lehetősége interneten követni bennünket, kérjük, hogy a TV-ben kövesse az éppen aktuálisan közvetített 

istentiszteletet. 

 

Karácsonyi istentiszteleti rendünket a körülmények miatt nem ismerjük, de minden bizonnyal a 

megszokottól más lesz. Advent utolsó vasárnapján, december 20.-án délután, ha megtehetjük, szeretnénk 

egy rövid, kültéri istentiszteletet tartani, a megfelelő szabályok betartásával.  

 

Adakozás: 
 

A gyermekek idén karácsonyeste nem biztos, hogy szerepelhetnek a templomban, viszont  

szeretnénk a csomagokat a megszokott módon összeállítani. A református Bethesda gyermekkórház beteg 

gyermekeinek juttatjuk el az elkészült csomagokat. Az erre szánt adományokat, kérjük utalással, vagy 

csekken tegyék meg, közleménybe írva: karácsonyi csomag. 

 

Diakónia: 
 
Mindannyian nehéz heteket, hónapokat élünk, és van, amikor bármelyikünknek szüksége lehet segítségre. 

Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy „egymás terhét hordozzuk”, ha van olyan, akinek tudunk segíteni, 

tegyük meg, illetve értesítsük egymást, ki az, aki segítségre szorul.  

 

 

Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, 

ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből,  

mert „a jókedvű adakozót szereti Isten” 

Pál 2. levele a Korinthusiakhoz 9.6-7 

 

 

 

A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége: 
 

8083 Csákvár, Kálvin utca 9. 

Gere Gábor József református lelkész elérhetősége:  06-30-380-9503 geretablet@gmail.com 

Geréné Kossa Izabella református lelkész elérhetősége: 06-30-6886-470  

http://honlap.parokia.hu/lap/csakvarref 

 

Egyházfenntartói járulék befizetésének lehetősége: 

 

Az egyházfenntartói járulék összegét a 2020-as évre a presbitérium 6000 Ft-ban állapította meg.  

Kérjük egyháztagjainkat, hogy az esztendő utolsó napjáig rendezzék. Amennyiben valaki bizonytalan a 
befizetésével kapcsolatban, érdeklődjön a fenti elérhetőségek egyikén. 

 

-   az egyházközség CIB Banknál vezetett, 10700093-70097689-51100005 számú bankszámlájára történő 

utalással (kérjük, hogy a közleményben tüntesse fel nevét, lakcímét és az egyházfenntartás kifejezést) 

-   csekken, mely megtalálható a Lelkészi Hivatalban 

-  személyesen a Lelkészi Hivatalban (kérjük, hogy előtte telefonon egyeztessen a fenti elérhetőségeken). 

 


