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Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod. 

Rád ragyogott az Úr dicsősége. 
Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, 

de fölötted ott ragyog az Úr, 
dicsősége meglátszik rajtad. 

(Ézs 60, 1-2) 

 
Kedves Testvérek! Nagyon hálás vagyok ezen Ige üzenetéért, amely Ige 
ugyan 3000 évvel ezelőtt íródott, de ma is aktuális. Felettébb aktuális. 
 
Advent van, s egyre közeledünk az ünnep felé. Viszont ez az idei advent 
más, mint az eddigiek, talán még soha nem voltunk ily bizonytalanok 
karácsonyra készülvén, mint napjainkban. Eddig mindig megvolt a 
forgatókönyv az ünnepi időszakra, már szinte rutinosak voltunk, tudtuk, 
hogy mikor mi lesz, mit fogunk csinálni, kikkel fogunk találkozni, 
ellenben most szinte a holnapot sem látjuk… 
 
Furcsa, különös adventünk van, talán azt is mondhatom, hogy emiatt 
mindannyian egy kicsit csalódottak vagyunk. Csalódottak, mert ez a 
járvány sok mindent átír, és annyi mindenben gátol minket! Eddig ez volt 
a nagy lehetőségek időszaka, most pedig azt érezzük, hogy a korlátok 
időszakává minősült át. Pl.: Idén, a városi közös gyertyagyújtást, a 
gyülekezetési tilalom miatt el. Itt a gyülekezet közösségében is megannyi 
alkalom elmarad. S személyes életünkben is jónáhány dologról le kell 
mondanunk, több mindent el kell engednünk.  
 
KT! Éppen ezért joggal kérdezhetjük, hogy mibe kapaszkodjunk, mi adhat 
vigaszt nékünk e mostani adventben? Egyrészt az, ami az Igében 
elhangzik. Az, amit Ézsaiás is nagy örömmel hirdet a fogságból hazatért 
népnek, akik epekedve várták a hazatérés napját. S amikor hazatérhettek, 
és szerettek volna megnyugodni, kipihenni a sok kellemetlenséget, 
ünnepelni,- helyette mit tapasztaltak? Azt, hogy egy újabb teher 
nehezedett rájuk. Ők is azt érezték, hogy nincs minek örülni, nincs mit 
ünnepelni… Kilátástalanság, tehetetlenség, csalódottság lett úrrá a 
szívükben. 
 

 

 
Ekkor szólal meg a próféta és fennhangon hirdeti: Népem, kelj fel, 
tündökölj, eljött világosságod. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű 
homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr! 
 
Ezzel az Úr azt üzeni nekik: Tudom, hogy szomorúak vagytok, azt is 
tudom, hogy most még csak a nehézséget látjátok, és úgy érzitek, hogy 
végképp homályba, sötétségbe borult az életetek, de én itt vagyok és 
segítek nektek. Ebből a helyzetből is szabadulást adok. 
 
Kedves Testvérek! Valljuk meg őszintén, hogy most mi sem látunk mást 
csak azt, hogy sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket. 
Sötétség van, hiszen ilyenkor télvíz idején a legkevesebb napsütéses órák 
száma, s ez a fénytelen időszak rányomja a bélyegét a hangulatunkra, 
kedvtelenek és borúsak vagyunk tőle. Sötétség van, mert tele vagyunk 
szomorúsággal, amiért ez a járvány most annyi mindentől megfoszt 
minket. És ott van a sűrű homály, amivel nem csak reggelenként 
találkozunk, hanem emellett sűrű homályként nehezednek ránk a 
kételyeink, a kérdéseink: hogy milyen lesz a holnap, a holnapután, a 
karácsony, a szilveszter és az új évünk.  
 
Drága Testvérek! Próbáljuk meg az Ige többi részét is a saját életünkre 
vonatkoztatni és ne felejtsük el Igénkből magát az ígéretet sem, ami így 
hangzik: de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. 
Fölötted ott ragyog az Úr. Bármekkora is a sötétség és a homály most 
előttük, akkor is bízzunk, bizakodjunk, mert fölöttünk ott ragyog az Úr. - 
És készíti a kimenekedés útját 
 
Fölötted ott ragyog az Úr! - Legyen ez az adventunk vezérigéje. Az Ige 
biztatására tanuljunk meg felfelé nézni 
 
S mi vigasztalhat minket e mostani adventben? Igen, a vírus sok 
mindenben gátolhat minket az igaz, de abban nem gátolhat, hogy Jézus 
születése felett, a mi drága Megváltónk születése felett örvendezzünk. 
Lehet, hogy nem tudunk olyan nagy pompával ünnepelni, mint máskor, de 
a Lényeg megmarad: az Egyszülött Gyermekért való hála. S ne feledjük: 
régen is egyszerűen ünnepeltek az emberek, mert csak és kizárólagosan 
Jézusra fókuszáltak. Tegyük mi is ez.  
 
Eljött világosságod, - ez a világosság az első karácsonykor, a betlehemi 
éjszakában testet öltött. Sokat vártak rá, de kellő időben megtörtént. 
Jézus a világ világossága, aki áttöri a sötétséget, és megmutatja nekünk 
Isten hatalmas szeretetét. Ezért Őreá nézzünk és engedjük, hogy fénye 
beragyogja az életünket. Ámen. 
 
 



Ünnepi istentiszteletek rendje: 

 

Az előző években a Körlevél ezen részénél egy hosszú listát találtunk az  

Ünnepi alkalmak időpontjáról. Az idén ez most másként alakul a Covid 19 

járvány miatt. Sajnos a járvány még mindig terjed és egyre jobban 

érzékeljük jelenlétét, mi pedig minden egyes Gyülekezeti Tagunkért 

felelősek vagyunk. Viszont nem szeretnénk istentisztelet nélkül ünnepelni, 

ezért  

DECEMBER 24-ÉN 16 ÓRÁRA VÁRJUK A KEDVES 

TESTVÉREKET SZENTESTI ISTENTISZTELETRE! 

 

A szentesti alkalmat a leendő templomunkban fogjuk tartani. Ezzel 

kapcsolatban szeretném jelezni, hogy az idősek számára ülőhelyet tudunk 

biztosítani. Természetesen az előírásokat most is be kell tartanunk: 

szájmaszk használata, kézfertőtlenítés, megfelelő távolságtartás. Hívjuk és 

várjuk tehát a Testvéreket, hogy ünnepeljük együtt Jézus Krisztus 

születését! 

Szeretnénk a Kalocsa Tv-n keresztül is istentiszteletet közvetíteni, illetve a 

szokott módon a facebook-os oldalunkon is közzétesszük az 

igemagyarázatokat, emellett nyomtatott formában eljuttatjuk azokhoz, 

akiknek nincs lehetőségük internet közelében lenni. 

Bizakodjunk és imádkozzunk, hogy szűnjön a járvány, hogy ismét 

átélhessük a gyülekezeti közösség áldásait! 

 

 

TEMPLOMBŐVÍTÉS- Szeretettel és hálatelt szívvel adjuk hírül, hogy 

templombővítésünk munkálatai lassan befejeződnek. A Kegyelmes Isten 

megadta, hogy 2020-ban, - ebben a különösen is nehéz évben-, álmunk 

valóra váljon.  

Köszönettel tartozunk a Gondviselő Istennek, hogy velünk volt és 

megsegített minket! Áldjuk az Ő háromszor szent nevét!  

Hálásan köszönjük Magyarország Kormánya és a Magyarországi 

Református Egyház támogatását, emellett a németországi Gustav Adolf 

Werk pályázati támogatást is!  

Ezen felül köszönjük a gyülekezeti tagok adományait is! Isten áldja meg 

a jókedvű adakozókat! 

Külön köszönet jár a BABUD KFT munkatársainak, akik szakmai 

tudásuk mellett szinte sajátjuknak tekintették a templombővítés 

munkálatait. Isten áldja Őket! 

 

 

TEMPLOMI BÚTORZAT: A templomtér kialakítása után a következő 

feladatunk a bútorzat beszerzése. A bajai TIMBOR-Fa Kft-vel kötöttünk 

szerződést, akik az ország több református templomában is jeleskedtek 

már. Január elején megkezdik a munkát templomunkban, kiépítik a 

falburkolatot és a központi rész elemeit: a szószéket, mózesszéket és az 

úrasztalát.  

 

A PADOKra viszont, - mint a legtöbb most épülő és támogatott 

templomban-, a gyülekezet közösségének kell az anyagi fedezetet 

előteremteni. Ezért adakozásra hívom a Kedves Testvéreket, hogy az 

ajándékba kapott templomunkban, áldozatot vállalván az ülőhelyeket is 

megvalósítsuk! Érezzük ennek fontosságát és hálatelt szívvel adakozzunk!  

Adakozás történhet helyben, a pénztárba való befizetéssel, valamint 

utalással az alábbi folyószámlára: OTP 11732040- 20041535  

Köszönjük a támogatást, az imádságot, és minden gyülekezeti tagunk 

anyagi segítségét!  

„A te házad iránt érzett féltőn szeretet emészt engem” (Jn2, 17) 

 

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK Szeretettel kérjük a Testvéreket, 

hogy az egyházközségi munka zavartalan működését továbbra is segítsék 

az egyházfenntartói járulékok folyamatos befizetésével. Erre minden 

istentiszteleti és igei alkalom előtt és után van lehetőség, de átutalással is 

megtehetik a fent közölt számlaszámon. Az egyházfenntartói járulék 

ajánlott összege változatlan: 12.000 ft/fő (havonta 1.000ft), de legalább 

5.000 forint/fő. Hálásak vagyunk a befizetésekért, s akinél az előző évben 

(ill. években) valami oknál fogva elmaradt, bátorítjuk a pótlásra, hiszen 

egyházi törvényeink értelmében a gyülekezeti Választói Névjegyzéket a 

befizetésekhez igazodva állíthatjuk össze. Ne feledkezzünk meg az anyagi 

áldozatvállalásról, tudván azt, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten”.  

 

Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk nagy szeretettel: 

 

Gera- Csontos Hajnalka lelkipásztor és Bóna József gondnok 
 

 


