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„Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket 

akart; ők pedig odamentek hozzá. Tizenkettőt pedig, 
akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, 

hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy 
hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal 

kiűzzék az ördögöket.”    
 Márk evangéliuma 3,13-15 

 

Ott, azon a hegyen, Jézus Krisztus 12 tanítványt állított 
szolgálatba. Emberileg nézve talán nem a 
legalkalmasabbak voltak, de a kapott hatalommal 
alkalmasakká váltak. Ők váltak Jézus kinyújtott kezeivé, 
hirdették az igét, és ördögöket űztek. De hogy is történt 
mindez? Jézus először magához vonzotta őket, majd 
szolgálatba állította, és kiküldte.  
       Ki alkalmas hát arra, hogy Krisztus szolgálatába álljon? 
Hány és hány gyógyulásról halottunk, egyszer egy béna, 
másszor egy sorvadt kezű ember gyógyult meg, minden 
esetben azért, mert Jézus közelében voltak. A szolgálatba 
állás feltétele, hogy Jézus közelében legyünk, és tőle 
gyógyulást és hatalmat kapva el tudjunk indulni.  
     Olyan ez, mint egy hatalmas robbanás, ahová először 
zúdul a levegő, majd kitör a középpontból és messzire száll. 
Először vonz, majd küld hihetetlen erővel, hihetetlen 
távolságra. Jézus Krisztus ma is hasonlóan cselekszik, mint 
akkor a tizenkettővel. Sokakat maga köré gyűjt, hogy aztán 
küldhesse, akik bizonyságot tesznek róla.  
     Az ember alkalmatlannak tartja magát erre a feladatra, 
a kiválasztott tizenkettő is az volt. Volt köztük vámszedő, 
aki kizsákmányolta az embereket, volt egyszerű halász, aki 
megtagadta, volt Tamás, aki nem hitt benne…. Majd csoda 
történik. Mint a rossz, ehetetlen leves, amit a fűszerek 
mégis tökéletessé tesznek. A vámszedő visszaad, a 
megtagadó képes érte meghalni, a hitetlenkedő hisz. 
    Jézus Krisztus ma is bennünket, alkalmatlanokat akar 
alkalmassá tenni az Ő szolgálatára. Van azért ennek egy 
titka… Jézus mindenek előtt azt akarja, hogy a kiválasztott 
ember először vele legyen, majd induljon. A baj a mi 
életünkben talán ott van, s azért nem történik meg velünk 
ez a csoda, mert mi nem akarunk Jézussal együtt lenni, 
hanem a saját akaratunkból akarunk menni. 
    Az is gond, ha nem indulunk el! Mert amikor már menni 
kellene, akkor mindenre hivatkozunk, de a szolgálatot nem 
akarjuk elfogadni. Nem lehet megállni a hegyen! El kell 
indulni, hisz ebben a világban feladatunk van! 

 

 
                                             
Jézushoz, majd Jézustól elindulva, hogy valóban 
tanítványokká tegyünk minden népeket! Ha közben 
alkalmatlannak érzed magad, hidd el, Jézus alkalmassá fog  
tenni, s mindez a te hitedet is erősíti majd. A tanítványok 
is lelkesen újra visszatértek Jézushoz, boldogan mondták 
munkájuk eredményét. Az élet egyik jele a lélegzetvétel, 
az egyház, az élő gyülekezet jele a Jézussal együtt légzés.  
 
   Vele együtt, tőle erőt kapva, és mindvégig Benne bízva.  
                                                                                           Ámen. 
                                              
                                              Gere Gábor József, lelkipásztor 
      
 

Gyülekezeti élet 
 
A gyermekek életét leginkább az online tanulás, online 
kommunikáció határozta meg az elmúlt időben. Kisebb 
bizonytalansággal gondoltunk a nyárra, a pihenésre és a 
már szokásos napközis, illetve ifjúsági táborra.  
Istennek hála mindkettőre sor kerül az idei évben is!  
        A napközis táborunk idei témája: Isten emberei – nem 
tökéletesek – de Isten alkalmassá teheti őket 
        A Kálvin hírlevél igemagyarázata is erről szól, és tanít 
nem csak gyermeket, hanem felnőttet is. E téma köré 
fűzzük a foglalkozásokat, a beszélgetéseket, de 
mindemelett sokat fogunk reményeink szerint játszani, 
barkácsolni, főzni, nevetni, és újra megtelhet a Kálvin 
termünk és annak udvara önfeledt gyermekzsivajjal.  
        Megszokott módon zárjuk le ezt a hetet, családi 
vasárnapot tartva, ahol közös istentiszteleten veszünk 
részt a gyermekekkel és utána a gyülekezeti tagok által 
elkészített ebédet együtt fogyasztjuk el. Erre a napra 
(augusztus 16.-a 10 óra) hívunk szeretettel mindenkit, 
hogy legyünk együtt, egy asztalnál a Kálvin terem udvarán. 
       A gyülekezet ifjúsága pedig a lelkésszel együtt a már 
szokásosnak mondható kempingezésre vállalkozik, ahol 
természetközeli körülmények között néhány napot 
eltöltenek, Istenről, hitről, gyülekezethez tartozásról 
beszélgetnek. Ezeket a beszélgetéseket biciklizés, 
fürdőzés, főzés és közös étkezések színesítik.  
      Hálásak vagyunk Istennek, hogy idén is alkalmassá tesz 
bennünket, és alkalmas helyet készít el számunkra, hogy 
együtt lehessünk. 
 

  



Gyülekezeti alkalmak 
Örömmel értesítünk Mindenkit, hogy vasárnapi istentiszteleteinket, 10 órai kezdettel a templomban tartjuk, a 
megfelelő szabályok megtartásával. Kérjük a gyülekezeti Tagokat, hogy a templomba való ki- és belépéskor viseljenek 
maszkot, illetve fertőtlenítsék kezeiket (maszkot és fertőtlenítőszert szükség esetén biztosítunk), és a megfelelő 
távolságtartás mellett üljenek le a templom padjaiba.   
Az istentiszteletet továbbra is lehet online hallgatni, ugyanebben az időben  

•  az egyházközség facebook oldalán (Református Egyházközség Csákvár)  

•  youtube csatornán (Gere Gábor József)  
A gyermekistentiszteletet ezzel egyidőben a Kálvin teremben tartjuk. 
A templomunknak kizárólag a torony alatti bejárata használható, az udvar a Kálvin Idősek Otthona felé az 
istentisztelet ideje alatt le van zárva. 

 
Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde hírei 

Májusban újra kinyílt a református óvoda és bölcsőde kapuja a gyermekek számára. A dolgozók legnagyobb 
örömére végre újra gyerekzsivallyal, kacagással teltek meg az intézmény csoportszobái, hiszen már nagyon 
hiányoztak a csemetéink. Sok szülő gondolta úgy, hogy még nem hozza gyermekét, de mind a bölcsőde, mind az 
óvoda egy-egy összevont csoporttal megkezdte a működést. Természetesen törekedtünk a legnagyobb higiéniára, 
megelőzésre, követve az éppen aktuális előírásokat. Ózongenerátorral és speciális virucid szerekkel fertőtlenítettünk. 
A legfontosabb, hogy igyekeztünk a megszokott, nyugodt, családias légkört biztosítani a gyermekek számára, hiszen a 
számukra furcsa, kaotikus, ismeretlen bizonytalanság és karantén után szükségük volt a megszokott, nyugodt 
állandóságra, környezetre.  

Bízunk benne, hogy a nemsokára kezdődő nevelési évben óvodánk és bölcsődénk továbbra is a 
gyerekkacajoktól lesz hangos, és nem akadályoz bennünket semmilyen külső körülmény.   

Örömmel tudatjuk, hogy hosszú és türelmes várakozás után a Fejér megyei Kormányhivatal jóváhagyta az 
óvodánk és bölcsődénk bővítésének és felújításának tervét. Reménységünk szerint az építkezés hamarosan kezdetét 
veheti.                                                                                                                                 Sereg Ágnes (megbízott óvodavezető) 

 
Adományok 

A Vértesaljai Református Egyházmegye Építési 
alapjából 2 millió forintot kapott a Csákvári 
Református Egyházközség, amely pénzt a templom 
belső felújítási munkáira fog fordítani, hiszen azok 
még részben előttünk állnak.  

Köszönjük mindazoknak, akik eddig is 
támogatták a templom körüli munkálatokat akár 
munkával, akár adománnyal, akár imádsággal és 
köszönjük, akik ezután is áldoznak rá munkát, pénzt, 
fohászt. 
 

Egyházfenntartói járulék 
A gyülekezetünkhöz tartozókat kérjük, hogy az 
egyházfenntartói járulékot, annak befizetésének idejét 
ebben a kissé zűrzavaros évben, kisebb változtatással 
ejtsék meg. Mivel a Kálvin Idősek Otthonába továbbra 
sem egyszerű a bejutás, kérjük, hogy ha személyesen 
fizetné be, az alábbi telefonszámon érdeklődjön:   

+36306886470       Geréné Kossa Izabella 
A befizetés többi lehetősége változatlan. 
Az egyházközség CIB Banknál vezetett, 10700093-
70097689-51100005 számú bankszámlájára történő 
utalással (kérjük, hogy a közleményben tüntesse fel 
nevét, lakcímét és az egyházfenntartás vagy 
céladomány kifejezést).  
Vagy csekken, mely megtalálható a templom mindkét 
bejáratánál, illetve elkérhető presbitereinktől. 
Az egyházfenntartói járulék összegét a presbitérium a 
2020-as évre 6000 Ft-ban határozta meg. 

 

 


