
Anyák napjára 
 

Szeresd édesanyádat 
Ő az, aki halkan Két szemében mennyi 
Bölcsőd fölé hajol, Aggódás, gond lángol. 

Ő az, aki neked  Ő az, aki mindig 
Altató dalt dalol. Imádkozik érted, 

Megmosdat, megfürdet,  Nincs, óh nincs határa 
Megfésül szépen, Nagy szeretetének. 

Tündér mesét mond  Tele van a lelke 
Lágy téli estéken. Érted égő fénnyel, 

Amikor beteg vagy Ne bántsd meg őt soha 
Ő az, aki ápol,  Engedetlenséggel. 

 
Egyházmegyei presbiteri konferencia 

   2019. 04. 06-án egyházmegyei presbiteri konferencián vettünk részt. A találkozó 
házigazdája a Nagydorogi Református Gyülekezet volt. Témája: Egyházmegyénk jelene 
és jövője. 
   A házigazda gyülekezet nevében Surányiné Réti Katalin lelkipásztor köszöntötte a 
megjelent 96 résztvevőt. Áhítatában a Jn 11:17—27 igeverseket idézte, amelyek Lázár 
feltámasztásáról szólnak. Az igei rész aktuális mondanivalója: ahol Jézus van, élet van. 
Marco de Leeuw van Weenen megyei missziói munkatárs vezette be az alkalmat: Azt 
kell nézni, hogy honnan jöttünk akkor tudjuk látni a célt. Ma a 10 évvel ezelőtti 
helyzethez hasonlítjuk magunkat. 
   A Tolnai Református Egyházmegye 10 évvel ezelőtti helyzetét, valamint az eltelt 
időszak változásait Rácz József esperes úr foglalta össze. 10 évvel ezelőtt a 31 
gyülekezetet 26 lelkész vezette, akik közül 8 aktív nyugdíjasként szolgált. A 
gyülekezetek és lelkészek száma nem változott, viszont a lelkészek közül senki sem 
nyugdíjasként dolgozik. A gyülekezetek közül 26 támogatásra szoruló (missziói) 
gyülekezet, ez nagyon rossz arány. Jellemző a népesség, és ezzel együtt sajnos a 
gyülekezeti tagok fogyása is (oka lehet a paraszti réteg megszűnése). Elkezdtük temetni 
a népegyházat. (Népegyház: ahol több a hagyomány, mint Isten igéje). 10 évvel ezelőtt 
az egyházmegye vezetésére a kézi vezérlés volt jellemző. Tervek nem voltak. Nem volt 
rendezett levelezés, adatnyilvántartás, iratok, nem volt számítógépes nyilvántartás. 
   Az eltelt 10 évben lettek gyermek istentiszteletek, konfirmandus találkozók, lelkész 
találkozók. Jöttek új gyülekezeti tagok, lettek presbiterek olyan emberek közül is, akik 
10 éve még templomba sem jártak. Cél lett az átláthatóság, a lelkészek közötti bizalom. 
Alakultak kiskörök (lelkészi, gyülekezeti), amelyekből kinőtt a gyermekmunka. Missziói 
tervek készülnek, kiértékeléssel. Cél: Az építkezések mellett a lelki munkát nem 
hanyagolhatjuk el, sőt, ez az első. 
   Marco de Leeuw van Weenen megyei missziói munkatárs szerint van jó hír is: kis 
tüzek jelennek meg több helyen a megyében (Pl. szekszárdi evangelizáción 50 
csatlakozni szándékozó, Dombóvári felekezetközti együttműködés, stb.). Cél: ezeknek a 
tüzeknek az összeérése. 

   Az elhangzottakat csoportokban beszéltük meg. A megbeszélés témái: nehézségek – 
lehetőségek. A délutáni előadónk, Lenkey István, a továbblépésről, a jövő lehetőségeiről 
tartott előadást. A gyülekezetek fogyásának megállítására, gazdasági helyzetének 
javítására történt eddigi megoldási kísérletek siralmas eredménnyel zárultak. Más 
megoldásra van szükség. Elsősorban imádságra: „Uram, újítsd meg egyházadat, és újító 
munkádat kezd el rajtam”. Mást nem tudok megváltoztatni, csak magamat. Kérdés, mi 
presbiterek akarunk-e megújulást. Az fog történni, amit akarunk. Az egyház jövője nem 
szervezeti, vagy finanszírozási kérdés, hanem akarati, Isten szereteti, életszentségi 
kérdés. Az előadást csoportfoglalkozás követte, amelynek legfontosabb része az 
imaközösség volt. 
   A csoportokban megbeszélteket közösen meghallgatott beszámolók követték. A 
csoportok egy-egy tagja összefoglalta a beszélgetésen elhangzottakat.  
   Megítélésem szerint a délutáni beszámolók hangulata észrevehetően bizakodóbb volt 
a délelőttieknél.            Kern Sándor gondnok. 

Lelkünk vitaminjai 
   Az EFOP program kapcsán a soron következő mentálhigiénés 
előadás sorozat főelőadója dr. Ferenczi Andrea, a Károli Gáspár 
Református Egyetem adjunktusa volt. Témája: lelkünk és 
kapcsolataink egészsége. Az előadóasszony három területre 
irányította a figyelmet: a szavak ereje, a kapcsolatok és a hála. Ezek 
megfelelő minősége mintegy lelki vitaminként jótékony hatással 
vannak mások és a saját lelki egészségre, ezen keresztül pedig a testi 
épségre is. Az eseményről Mittlerné Kövér Éva presbiter tudósít: 

   Ha röviden kellene megfogalmaznom, hogy mit kaptam ezen a délelőttön, akkor azt 
mondanám, hogy ajándékot, melyet kicsomagolva a szavaink, kapcsolataink és az 
élethelyzetünkhöz, körülményeinkhez, az át- és megélt eseményekhez fűződő 
viszonyunk szervezetünkre sejt szinten való hatását találtam, s azt, hogy mindezek 
miként válnak jó, avagy rossz forrásává a magunk, vagy a velünk kapcsolatba kerülők 
életének. 
   Tágabb értelemben az előadás minden egyes percével párhuzamosan forgott életem 
filmje, s abban ismertem fel a hallottakat, miközben reflektáltam is azokra 
önmagamban, néha a körülöttem ülőkkel. Felismertem, hogy mikor beszéltem életem 
során úgy, hogy az valóban vitaminként hatott és másokat táplált, mikor kellett volna 
másként szólnom. Azt, hogy kik, s miként hatottak a szavaikkal az életemre akár 
pozitív, akár negatív értelemben. Érzékeltem, hogy a szeretteimre hogyan hatott mások 
szava, s tudtam mi segített, s mi ártott nekik. Láttam, hogy mely kapcsolataim amik 
megbetegítenek, s melyek, amik naponként újra, meg újra megtartanak, felemelnek, 
táplálnak, s remélem kölcsönösen így gondolják ők is. 
   A hála egy ideje nagyon fontos az életemben és még a megélt veszteségekben is 
sokszor találok olyan dolgokat, amiért hálás vagyok. Az előadás megerősített abban, 
hogy az elégedettség és a hála segít derűsebb és egészségesebb életet élni, amit 
naponként meg is tapasztalok. 
   Hálás vagyok Istennek a szervezésért, a forrásokért, az előadóval való 
megismerkedésért, és a megerősítésért. Soli Deo Gloria!        Mittlerné Kövér Éva 



Rendszeres alkalmaink 
 

ISTENTISZTELET: vasárnaponként 9.30-kor, régi református iskola 
illetve Városháza. 

GYEREK-ISTENTISZTELET 
KORCSOPORTONKÉNT: vasárnaponként 9.30-kor, gyülekezeti 

terem/Városháza. 
PRESBITER GYÜLÉS:  az időpontról az érintettek értesítést kapnak,  
  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:    május 12./jún.02., 08.20-kor, imaház. 
 

Különleges alkalmaink 
IFI ALFA SOROZAT: péntekenként 18.30-kor, gyülekezeti terem. 
BÉTA KURZUS: keddenként 18.00-kor, gyülekezeti terem. 
HÉTLÉPÉS FOGLALKOZÁS – 
GYÁSZ CSOPORT: kéthetente az imaházban. Vezető: Lenkeyné 

Teleki Mária. 
LÍDIA NŐI KÖR: májusban nem lesz alkalom, június első hetében  
  kirándulás Pécsre 
SZTÁRAI KUPA: május 04., Fadd 
ANYÁKNAPI ISTENTISZTELET: május 05., 09.30-kor, régi református iskola. 
MENTÁLHIGIÉNÉS ELŐADÁS: máj.27., 17.30-kor, gyülekezeti terem. Előadó: 

dr. Ságh Beáta Téma: Miért vagyunk 
előítéletesek? 

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK: május 30., 17.30-kor, gyülekezeti terem. 
TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET: jún.02., Városháza. 
BIBLIAKÖR VEZETŐI ÜLÉS: jún.03., 17.00-kor 
PÜNKÖSDI ISTENTISZTELETEK: jún.09./10., 09.30-kor, Városháza. 
ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET:  május 8., 19 óra, Jézus Szíve templom – Lélek az 

életben programsorozat záró alkalma 
CURSILLO: május 02.-05., Szováta 
VÁROS NAPJA – ÖKUMENIKUS 
FELVONULÁSSAL ÉS SÁTORRAL: május 18., 09.00-től, Paks. 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYSÉG 
NAPJA – EMLÉKEZŐ ÜNNEPSÉG: máj.18., Debrecen. 
 
 

Anyakönyvi hírek 
2019. április: 
Keresztelő: Szili Máté János és Feil Borbála a keresztség szentségében részesült. 
Temetés: Mészáros Gábor 69 éves korában elhunyt. Köszönjük Istennek, hogy láthattuk 
példamutató hitét, szorgalmas munkáját és küzdeni akarását! Isten mennyei kezén 
nyugodjon békében, az örökkévalóságban! 
 

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.

 
 

„Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet” 
János evangéliuma 11,25. 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Húsvéti gyereknap 
 

 
 

   Istennek vagyunk hálásak az idei húsvéti gyereknapért. Sokan végeztek komoly 
szolgálatot azért, hogy a kis népes gyereksereg örvendezve és vidáman, ugyanakkor 
érdeklődve és tisztelettel élje át a húsvét ünnepét, üzenetét. 
   Az alkalom fő szervezője Székely Brigitta hitoktatónk volt, aki rendkívüli odaadással 
és lelkesedéssel tartotta meg a gyerekek figyelmét énekekkel, vidám játékokkal. A 
felnőttek az utolsó vacsora eseményeit jelenítették meg. Természetesen most sem 
maradt el a csoki-tojás eső, melyben az ügyesebbek akár 5-6 tojást is összegyűjthettek. 
   A vidámság és finomságok után kézműves foglalkozások kötötték le a gyerekek 
figyelmét. A kreatív műhelyek mindegyikében egy-egy olyan szimbólumot készíthettek 
el, ami Jézus Krisztus Urunkra és feltámadására utal, hiszen a húsvét lényege, még egy 
gyerekkorosztály számára készült rendezvényen is, itt is középpontba került. 
   Jézus Krisztus feltámadt, Ő ma is él. Ő ma is megszólít, hozzá lehet beszélni 
imádságban, ma is el tud végezni bármit, Ő élő Úr. Jézus feltámadásával hitelesítette 
minden korábbi szavát, pontosan úgy történt, ahogy megmondatott. Isten beteljesítette 
váltságmunkáját. A feltámadás bizonyította azt is, hogy a halállal nincs vége 
mindennek, van élet a halál után. Legyőzetett az ősi ellenség. Ha szívünkké tesszük Őt, 
részesülhetünk mi is az örökkévaló életben! 

Szénégető Szabolcs 


