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„Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige.” 
 

Példabeszédek 25,11. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Presbiteri hétvége 
 

 
 

   Az idei évben a szárszói felújítás miatt Gárdonyban a református gyülekezeti házban 
töltöttünk el két napot.  
   Péntek délután indultunk 2 busszal, a református egyházkerület és az SDG buszaival. 
Sajnos presbiter társaink közül többen nem tudtak eljönni beteg hozzátartozóik miatt, 
illetve munkabeosztásuk miatt. Már az is nagyon jó volt, hogy együtt utaztunk, 
beszélgettünk, ráhangolódtunk az előttünk álló vidám – komoly napokra. 
   Érkezés után elhelyezkedtünk a szobákban. 7 órakor a „ki mit hozott, azt esszük” 
jegyében gazdagon megterített asztalhoz ülve, imádsággal köszöntük meg Istentől 
megáldott életünket, és ételünket.   
   Vacsora után áhítat, majd az első, játékos beszélgetés következett. Idén ugyanúgy, 
mint tavaly Rami Malik volt a trénerünk. Ennek a tréningnek, bár kifejezetten könnyed, 
játékos hangulata van, nagyon komoly tanulás a célja: hogyan tehetjük hatékonyabbá az 
együttműködésünket, szeretettelibbé kapcsolatunkat. Az idei tréning témái: az 
együttműködés fejlesztése, készségfejlesztés, konfliktuskezelés.  
   Az első megbeszélés után még együtt maradtunk, vidám beszélgetés, majd közös 
dicsőítés következett. Végül ki- ki, elfáradása idejében visszavonult aludni. 
Szombat reggel áhítattal kezdtük a napot, majd reggeliztünk, és 9 órakor végre indult a 
„komoly” munkálkodás. Első feladatunk az volt, hogy mindenki kapott 1 vagy két kis  

 
képet, amit csak ő láthatott. Ebből kellett kiraknunk egy puzzle-t, mégpedig úgy, hogy a 
kis képeknek látszólag semmi értelme nem volt, s a bennük lévő információk sokasága 
sem könnyítette meg a dolgunkat. De megoldottuk! Ennek a feladatnak az üzenete 
pontosan az, hogy osszuk meg a rendelkezésünkre álló információkat, bármilyen kevés 
is az. Mivel rövid idő állt rendelkezésre, fontos volt a gyors, és rendezett megbeszélés. 
Ennél a feladatnál még lelkesen egymás szavába vágva nem türtőztettük magunkat, s 
bizony a halkabb szavú társaink nehezebben jutottak szóhoz.  
   Második megbeszélésünk az idő-gazdálkodás kérdésével foglalkozott. Mivel ebben az 
évben, és a jövő évben még rengeteg tennivalónk lesz a templom felújítás és az új 
közösségi ház megépítése kapcsán, ennek a kérdésnek kiemelt jelentősége van. 
   Ebéd után újabb feladat következett: mindenki kapott egy számot, amit a többiek nem 
ismertek, majd bekötött szemmel kellett beszéd nélkül megértetnünk egymással, hogy 
kinek kisebb, kinek nagyobb a száma, és ennek megfelelően sorba rendeződni. Először 
megalkottuk a stratégiát, hogy miként kommunikáljunk, majd remekül meg is oldottuk a 
feladatot. Erről Rami videót készített, amin megnézhettük, hogy milyenek vagyunk, 
amikor vaksin tapogatózva keressük a helyünket.  
   Végül, a feladatok zárásaként kitöltöttünk egy önismereti kérdőívet, ami 
önmagunknak is tanulságosan mutatta meg, milyenek is vagyunk együttműködésben, 
munka kapcsolatainkban.   
   Nagyon sokat tanultunk ezekből a vidám gyakorlatokból, reméljük, a további együtt 
munkálkodásunkban is gyümölcsöztetni tudjuk majd mindezt. 
   Vacsora után elbúcsúztunk Ramitól, de egymástól még nem, ez az este is vidám 
beszélgetéssel, és közös dicsőítéssel zárult.  
   Vasárnap áhítat és reggeli után komoly presbiteri feladatainkról tartottunk 
megbeszélést, majd részt vettünk az istentiszteleten.  
   Bár még szívesen együtt maradtunk volna, ideje volt búcsút venni egymástól. 
Mindannyian feltöltődött szívvel tértünk haza. 

dr. Fodor Ágnes 
 

EFOP – Filmklub 
 

   Harmadik filmklubos alkalmunkon a Mindenki című 
Oscar-díjas kisfilmet tekintettük meg. A kisfilm aktuális 
problémákat feszeget a kirekesztettség, megbélyegzés, 
behódolás, lázadás témakörében. A miliő a 90-es évek 
iskolai világában megvalósuló kisközösség – kórus – életébe 
enged betekintést. 
   A film megtekintése előtt meghallgathattuk az alkotás 
összefoglalóját, ami kedvet ébresztett bennünk. A 
pódiumbeszélgetés során meghívott vendégeink, a rendező, 

Deák Kristóf és a főszereplő színésznő, Szamosi Zsófia, érdekes történeteket meséltek a 
film fogadtatásáról, a kritikákról és a filmkészítés közben megélt tanulságos 
kalandokról. A film sokrétű elemzési kísérleteket hagyott maga után, melyekben 

Gyülekezeti havilap 



segítettek kiigazodni a vendégek. Saját értelmezési lehetőségeinket újragondolva, más-
más véleményeket meghallgatva jutottunk előre a beszélgetés során. A barátságos és 
közvetlen hangulat őszinte gondolatok kifejezését tette lehetővé. Sok egyéni kérdésre, 
hozzászólásra reagáltak a vendégek, igazi mély beszélgetés alakult ki.  
   A film tanulságaként megfogalmazódott, hogy a pedagógiai módszerekkel a nevelés 
során támogató magatartásra van szükség, ami a gyerekek egészséges önértékeléséhez 
kell, hogy hozzájáruljanak. A film üzenete, hogy bízhatunk a gyerekekben, segít saját 
jövőképünket alakítani, formálni. 

Fittné Szilvássy Ildikó 
 

Ökumenikus imahét 
 

   „Az igazságra, és csakis az igazságra 
törekedj!” (5Móz 16, 18-20.) – hangzott a nyitó 
ige az idei ökumenikus imahét kezdőnapján, 
mely egyúttal az imahét központi igéje is volt. Ez 
az igehely szolgált egyben vezérfonalául is annak 
a programfüzetnek, mely Indonéziában született 
meg az ottani keresztények tollából az 
imaalkalom témájához, és mely füzet gondolatai 
jutottak el az országok felekezeteihez, hogy 

testvérként szólítsa meg a különböző keresztény közösségeket. 
   A programfüzet előszavában a következőket olvashatjuk: 
   „A keresztények minden évben a világ minden táján azért gyűlnek össze, hogy 
imádkozva növekedjenek az egységben. Olyan világban tesszük ezt, ahol a korrupció, a 
kapzsiság és az igazságtalanság egyenlőtlenséggel és megosztottsággal jár. Az imáink 
egységesek egy szétszakadozott világban. Ebben van az erejük. Keresztényekként vagy 
közösségekként gyakran bűnrészesek vagyunk ugyan az igazságtalanságban, mégis arra 
kaptunk elhívást, hogy egységben tanúskodjunk az igazság mellett, és Krisztus gyógyító 
kegyelmének eszközei legyünk a szétszakadozott világ helyreállításában.” 
    Ezekkel a buzdító sorokkal kezdte meg nálunk is, Pakson az imahét a szolgálatát. 
A házigazda evangélikus gyülekezet biztosított helyszínt az öt istentisztelethez, 
melyeken rajtuk kívül még a katolikus, a református, baptista és a pünkösdi felekezetek 
voltak jelen. Jó volt látni, ahogy esténként mindig összegyülekeztek a hívek és majd tele 
volt a templom. Jó volt megtapasztalni, ahogy a gyülekezeti tagok, Krisztus-tagok együtt 
dicsérték az Urat. 
   Minden egyes találkozás ünnep volt, az egység ünnepe. Hála telt a szívekben az Istenre 
mutató tiszta, érthető tanítás és az igehirdetések bölcs szavai által. A hétköznapok sűrű, 
szövevényes világából szólították meg a híveket és adtak lelki táplálékot útravalóul. 
Istennek legyen hála! 

Szénégető Szabolcs 

Tájékoztatás 
 

   Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy a presbitérium elfogadta a tavalyi évre (2018) 
vonatkozó zárószámadást és az idei költségvetést (2019). Ezeken kívül az 
egyházfenntartói járulékot az alábbiakban határozta meg: 
évi nettó jövedelem 1%-a, de minimum 10000 Ft./fő/év. 
   Márciusban elindul a Hétlépés foglalkozás, gyászolók csoportja Lenkeyné Teleki 
Mária lelkészasszony vezetésével. Aki szeretne részt venni rajta, további információért 
érdeklődjön a lelkészasszonynál. 

Szénégető Szabolcs 
*** 

Rendszeres alkalmaink 
ISTENTISZTELET: vasárnaponként 9.30-kor, templom. 
GYEREK-ISTENTISZTELET 
KORCSOPORTONKÉNT:   vasárnaponként 9.30-kor, gyülekezeti termek. 
TIMÓTEUS (IFI) ISTENTISZTELET: márc.03., 09.30-kor, imaház. 
PRESBITER GYÜLÉS:   feb.07./márc.07., 17.00-kor, gyülekezeti terem. 
ÉNEKKAR:    szerdánként 17.30-kor, gyülekezeti terem. 
IFI KONFIRMANDUS ÓRÁK: keddenként 16.15-kor (kezdő), péntekenként 

14.15-kor (haladó). Helyszín: gyülekezeti terem. 
ANNA IMAÓRA:    feb.10./márc.03., 08.20-kor, imaház. 
 

Különleges alkalmaink 
IFI ALFA SOROZAT: péntekenként 18.30-kor, gyülekezeti terem. 
BÉTA KURZUS: keddenként 18.00-kor, gyülekezeti terem. 
FILMABC: feb.04./márc.04., 18.00-kor, CsDKK. 
LÍDIA NŐI KÖR: feb.06./márc.06., 17.00-kor, gyülekezeti terem. 
HÁZASSÁGHETI ISTENTISZTELET: feb.10., 09.30-kor, templom. 
GYÜLEKEZETI EBÉD: feb.10., istentisztelet után a volt református 

iskolában. 
SZIVÁRVÁNYOS SZOMBAT feb.24., 09.00-kor, gyülekezeti terem. 
EFOP – MENTÁLHIGIÉNÉS ELŐADÁS: feb.28., 17.30-kor, gyülekezeti terem. Előadó: 

Schell Gergely családterapeuta. 
IFI-KONFI HÉTVÉGE: márc.22-24., Balatonszárszó. 
ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET: márc.31-i istentiszteleten. 

 
Anyakönyvi hírek 

2019.január: 
Nincs anyakönyvi bejegyzés. 

Elérhetőségek 
 

Paksi Református Egyházközség, 7030Paks, Bajcsy-Zsilinszky u.8.  Tel.: 75/310-331. 
Elektronikus elérhetőség: lenkey.istvan@tolna.net /marialenkey@gmail.com 
Weboldal:                http://reformatuspaks.hu/ 
Facebook:    Paksi Református Gyülekezet–nyilvános csoport.  


