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„igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.” 

Efézus 4,3. 

 

Ökumenikus istentiszteletek 

 
 

   Idén a mi gyülekezetünk volt a házigazdája az ökumenikus imahétnek. 5 estén át 

találkoztak egymással a római katolikus, az evangélikus, a baptista, a pünkösdi és 

természetesen a református felekezetek tagjai, hívei istentisztelet keretén belül. 

   Felemelő érzés volt együtt lenni 200-250 fő hívő testvérrel közösségben, akik mind 

„Krisztus hívők, fontos számukra a hit és egységben gondolkodnak” – fogalmazott 

Vasadi Teodor baptista lelkipásztor. Építő és magával ragadóak voltak az igehirdetések, 

az énekkari és zenei szolgálatok is. Nagy várakozás előzte meg az idei együttlétet is. A 

reformáció 500. évfordulójának ünnepi alkalmain elkezdődött valami új. Ott is együtt 

volt a protestáns egység valamint a katolikus képviselet. Az akkor megtapasztalt 

ökumené, az egymással való találkozás, tisztelet és elfogadás közelebb vitte egymáshoz 

az egyházakat. Így a mostani ökumenikus imahét már nem lehetett ugyanaz, mint a 

korábbi évek alkalmai, annál sokkal szorosabban, bensőségesebben, határokat átívelő 

módon éltük meg az összejöveteleket. Ami elkezdődött a reformáció ünnepén, az 

folytatódott most. Lenkey István református lelkipásztor gondolata szerint: „Isten 

ajándéka ez. Adjunk hálát érte, és kérjük, hogy megmaradhasson, sőt növekedhessen a 

felekezetek közötti béke!”   
   Ezen a héten (még) egy újdonság volt: az utolsó napon ökumenikus családi istentiszteletre 

került sor, ahol családosok, gyermekek is szép számmal részt vettek az igehirdetésen. Az alkalom 

után, szeretetvendégség keretében találkozhattak a jelenlévők, ahol beszélgetéssel és finomságok 

elfogyasztásával tölthették az együttlétet. Istennek legyen mindezért hála és kérjük Tőle az 

összetartozást!    Szénégető Szabolcs 

Presbitérium beiktatása 
   Január 07-én tette le esküjét az új presbitérium Isten és a gyülekezet színe előtt. A jeles 

esemény kapcsán az öt új presbiteri taggal készült interjú, melyeket az alábbiakban olvashatunk. 

 

1. Hogyan fogadtad a felkérést a presbiteri tisztségre? 

Csató Ibolya (Cs.I.): Az első reakcióm a csodálkozás volt, mert nem 

gondoltam, hogy a gyülekezet bízik bennem annyira, hogy ilyen 

felelősségteljes, elhívatottságot követelő szolgálatra alkalmasnak tart. 

dr. Fodor Ágnes (F.Á.): Először el akartam hárítani a felkérést, mert 

úgy gondoltam, hogy nem tudok (elfoglaltságaim miatt) akaratom és 

elkötelezettségem szerint helytállni a feladatban. Számomra nagyon nagy megtiszteltetés volt a 

felkérés is, és az is, hogy lelkészeink igyekeztek meggyőzni, hogy az általam akadálynak érzett 

problémák elháríthatóak. 

Kesztyűs László (K.L.): Meglepett, váratlanul ért, örömöt okozott. És rengeteg kérdés kavargott 

bennem ezzel kapcsolatban. 

Mező Imre (M.I.): Meglepetésként ért a felkérésem a presbiteri tisztségre, amit először 

bizonytalanul, de nagy örömmel fogadtam és megtiszteltetésnek vettem. 

Mittlerné Kövér Éva (M.K.É.): Alkalmatlannak gondoltam magamat. Leginkább azért, mert a 

hiányosságaimat láttam a tisztségre vonatkozóan és nehezen tudtam elfogadni, hogy ezek 

ellenére is szolgálatot szán nekem az Úr. 

 

2. Mit (miket) láttál eddig a presbitérium munkásságából gyülekezetünkben? 

Cs.I.: Igen, láttam, hogy a presbitertestvérek nagyon hűségesen, alázatosan segítik, építik a 

gyülekezet életét, s lelkesen támogatják lelki vezetőink igyekezeteit. Láttam, hogy a 

rendezvényeken, alkalmakon szinte mindig mindenki tevékenykedett a közös cél érdekében. 

Láttam, hogy segítik egymást a gyülekezetben, s gyülekezeten kívül is. Láttam, éreztem 

egységüket, összetartozni akarásukat. 

F.Á.: Mivel a régebb óta szolgáló testvérek közül többen is barátaim, ezért volt némi fogalmam a 

munkájukról. Ami nem csak abból áll, hogy havonta egyszer leülnek megbeszélni a gyülekezet 

folyó ügyeit, hanem napról napra, hétről hétre törődni kell a gyülekezeti élet mindennapi 

életének előre gördítésével. 

K.L.: Élesben Gócza Levi volt fókuszban. Aki hihetetlen odaadással, hatalmas munkabírással 

nagy hatással volt rám. Gondoltam, ha ő így bírja, talán én is megpróbálhatnám. Tudom, hogy ő 

még elég "fiatal"! 

M.I.: Mélységében keveset. Láttam sok szolgálatot és áldozatot, amit a gyülekezet javára és Isten 

dicsőségére tettek. Ezek mellett azonban ez a szolgálat sok olyan napi szintű szervezési feladattal 

jár, amikkel csak ezután fogok találkozni. 

M.K.É.: Felnéztem és nézek azokra, akik ezt a szolgálatot végzik, de amit a munkájukból láttam, 

az csak a felszín volt. Ismerkedve a szolgálattal kapcsolatos feladatokkal láttam és látom, hogy 

naponként mennyi háttérmunkát végezhettek. 

 

3. Miként készülsz az előtted álló kihívásra ebben a szolgálatban? 

Cs.I.: Nos, már a korábbi években is igyekeztem sokféle tevékenységgel támogatni a gyülekezet 

életét, de most, ilyen megtiszteltetés után, különösen szeretnék alázattal fordulni mindenféle 

elhívással kapcsolatban. Imádkozom, hogy halljam, érezzem, s meg tudjam tenni Mennyei 

Atyám elvárásait, az Ő dicsőségére. 

F.Á.: Vidáman. Remélem, nem csak most, a kezdetek kezdetén. Reménykedem, hogy a 

felmerülő munkákban megtalálom a helyemet,  s igyekszem teljes szívvel elvégezni a rám jutó 

feladatokat. 

K.L.: Most, hogy túl vagyunk egy presbiteri hétvégén, a köd talán már nem olyan sűrű! Rengeteg 

Gyülekezeti havilap 



imádsággal és a régi bútordarabok hathatós segítségében reménykedve. 

M.I.: Naponta imádkozom, és kérem Isten segítségét, hogy azokat a feladatokat, amiket a 

presbitériumtól és gyülekezettől kapok – az Ő kegyelméből legjobb tudásom szerint el tudjam 

végezni. Praktikusan pedig igyekszem a levelezést folyamatosan nyomon követni, és minden 

vonatkozó alkalmon részt venni. 

M.K.É.: Imádsággal. A Szentlélek formáljon engem és életemet, s tegyen alkalmassá a 

szolgálatra. Azt már látom, hogy vannak dolgok, amik több figyelmet igényelnek, s vannak, 

amiket elengedek. 

 

4. Milyen érzés volt benned a fogadalomtétel közben? 

Cs.I.: Azt nehéz, képtelenség szavakba foglalni. Valami hihetetlen keverék, a tenni akarás, 

izgalom, felelősség, öröm, boldogság érzéseinek, egy felemelő egyvelege. 

F.Á.: Felemelő érzés volt. Úgy éreztem, hogy a gyülekezet közösségén belül a presbitérium még 

inkább szoros közösségben éli meg a szeretetkapcsolatot Istennel, és az emberekkel. 

K.L.: Remek érzés volt. A végén szerettem volna egy hatalmasat kiáltani és a levegőbe csapni. 

M.I.: Nagy lelki öröm, hogy Isten kegyelméből a gyülekezet kiválasztott erre a szolgálatra. 

Mellette azonban éreztem, hogy mekkora felelősséggel is jár ez – amivel elsősorban Isten felé 

kell elszámolnom, hiszen az Ő nevére esküdtem fel. 

M.K.É.: Bizalom. A bizalmam Isten ígéreteiben és időtávjában. Abban, hogy a születésem előtt 

célja volt az életemmel és velem. Ő mindig tudja, hogy miért és hová vezet ennek érdekében, 

akkor is, amikor én még nem értem. A presbiteri fogadalomtételkor Józsué könyvéből 1:7-8 

kaptunk áldást Máriától. Érdekes, hogy a konfirmációmon kapott áldás felel erre, hiszen 

ugyanezen igeszakasszal áldottak meg: Józsué 1:8-9 "...veled van Istened, az Úr mindenütt, 

amerre csak jársz." Már sokkal előbb válaszolt a presbiteri áldásra, mint gondoltam volna. 

Gyakran eszembe jut ez az ige a hétköznapokban. Ebben az ígéretben bízom. Erre támaszkodom. 

Ebből merítek erőt. Őt keresem magam mellett, amikor megállok és körülnézek. A mindannyiunk 

mellé szegődő Jézust. 

 

5. Van-e valami terved a jövőre nézve ebben az új elhívásban? 

Cs.I.: Korábbi feladataimat szeretném tovább vinni, de azokat a terveket, amik még csak 

formálódnak gondolataimban, nos, azokat pedig szeretném megvalósítani. Igyekszem örömmel 

úgy szolgálni, hogy ne okozzak csalódást, se Urunknál, se itt a gyülekezetben. 

Tudom, hiszem, tapasztalom:„Ajánld utadat az Úrnak, remélj benne, s ő irányít majd.” Zs.,37:5. 

F.Á.: Még nem látom át, hogy van-e olyan területe a gyülekezeti életnek és a feladatoknak, ami 

különösen is szívügyem lesz. Bízom benne, hogy az előttem álló időben ezt Isten megmutatja 

nekem. 

K.L.: A reám bízott feladatokat a tudásom szerint elvégezni. Szabolccsal összhangban dolgozni a 

villamos "projektben"! 

M.I.: Lesz néhány hosszabb távú tervem, de egyelőre rövidtávra koncentrálok. Várom a most 

következő presbiteri hétvégét, szeretném jobban megismerni a presbiter testvéreket és aktívan 

bekapcsolódni a közös munkába. 

M.K.É.: Leginkább az, hogy ne az én akaratom és tervem valósuljon meg, hanem "...legyen meg a 

Te akaratod..." 

Fiatal házas kör 
   Január 11-én indult útjára a Fiatal házas kör, ami egy gyülekezeti 

alkalomsorozat. A foglalkozásokat a paksi református lelkészházaspár 

tartja.  

   Nagy öröm hatotta át a kezdést, hiszen 4 pár volt jelen már az első 

alkalmon. Lenkey István lelkipásztor szerint kettős célja lehet egy ilyen 

körnek: az utóbbi időben mintha veszélyben lenne a házasság intézménye, ezért segíteni kell a 

fiatal házasokat a házasság megmaradásában, a másik pedig felajánlani házasság igazi 

forrásának, Istennek a megismerését. 

   Az első beszélgetésen részt vett Mező Imre és hitvese, Mező-Győri Barbara. Most Imre osztja 

meg velünk tapasztalatait: „Már az első alkalommal több ismerőssel találkoztunk. Nagyon jól 

sikerült a kezdés, egy jó csapat állt össze. Nagyon biztatóaknak tűntek a felvetett témák, melyeket 

a tervek szerint végigveszünk a sorozat alatt a Biblia segítségével. Nagyon várjuk már őket! 

Remélem, a többi pár is ellátogat majd!”           Szénégető Szabolcs. 

*** 

 
Rendszeres alkalmaink 

 

ISTENTISZTELET: vasárnaponként 9.30-kor, templom. 
TIMÓTEUS ISTENTISZTELET: feb.25., 09.30-kor, imaház. 
GYEREK-ISTENTISZTELET 
HÁROM KORCSOPORTBAN:  vasárnaponként 9.30-kor, gyülekezeti termek. 
IDŐSEK ISTENTISZTELETE:  feb.26., 10.00-kor, Életfa Idősek Otthona. 
PRESBITER GYÜLÉS:   márc.01., 17.00-kor, gyülekezeti terem. 
IFI:     péntekenként 18.30-kor, gyülekezeti termek. 
IFI KONFIRMANDUS ÓRÁK: péntekenként 16.00-kor a haladó csoportnak, a 

14.40-kor a kezdő csoportnak, gyülekezeti 

terem. 
ANNA IMAÓRA:    feb.04./márc.04., 08.20-kor, templom. 
 

Különleges alkalmaink 

 

BÉTA SOROZAT: keddenként, 18.00-kor, gyülekezeti terem. 

FIATAL HÁZAS KÖR: feb.02./08./22., 17.00-kor. 
PRESBITERI HÉTVÉGE: feb.02-04., Balatonszárszó. 
MÁRTA KÖR: feb.05., 17.00-kor, imaház. 
FILMABC: feb.05./márc.05., 18.00-kor, CsDKK. 
ANNA KÖR: feb.08., 14.00-kor, imaház. 
HÁZASSÁGHETI ISTENTISZTELET: feb.11., 09.30-kor, templom. 
CURSILLO: feb.15-18., Balatonszárszó, SDG Hotel. 
BÖJTFŐ: feb.18., 09.30-kor, templom. 
SZIVÁRVÁNYOS SZOMBAT: feb.17., 09.00-11.30., gyülekezeti terem. 
LÍDIA KÖR: feb.28., 17.00-kor, imaház. 
 

Anyakönyvi hírek 
2018. január:  
 
Temetés: Ács József 86 éves, Nagy Viktor 63 éves és Sitkei Pál 63 éves korában. 
Isten nyugosztalja őket, és Isten adjon vigasztalást, erőt a hozzátartozóknak! 
 

Elérhetőségek 
Paksi Református Egyházközség, 7030Paks, Bajcsy-Zsilinszky u.8.  Tel.: 75/310-331. 

Elektronikus elérhetőség:    lenkey.istvan@tolna.net és marialenkey@gmail.com 
Weboldal:                   

www.vilagvilagossaga.hu 
Facebook:          Paksi Református Gyülekezet – nyilvános csoport. 
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