Alpha hétvége Gárdonyban – Lélekben meggazdagító
Örültünk egymásnak, hogy az Alpha tanfolyam tíz hete, az azt követő záró vacsora után ismét
együtt tölthetünk egy kis időt. Gárdony erre nagyszerű helyszín, adott a közösségi programokhoz
a megfelelő hely, és a Velencei-tó szépsége egy rövid sétára. Most a befagyásnak indult
vízfelszínt csodálhattuk meg a zúzmarás fák és a meleg sárgában virító nádasok
szomszédságában.
A tíz hét alatt elindultunk egy úton, mindenki különböző módon és léptékben. Egy ilyen
hétvégén lehetőség van beszélgetni, kérdezni, ezáltal tisztítani és bővíteni az ismereteinket.
Az egyik érdekes témánk a Szentlélek volt. Aki közel érzi magát Istenhez, de akár csak
közeledik feléje, megtapasztalhatja a mindennapjaiban Isten Lelkének hatását, ahogy jótékonyan
próbálja formálni életét. Általa költözhet életünkbe a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a
jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás. A Szentlélek megpuhítja a szívünket, mint ahogy
egy szivacs is átitatódik vízzel. Az elején még kemény egy kicsit a kérge, de aztán teljesen
felpuhul.
A másik fontos téma a gonoszság létezésének, megnyilvánulásának áttekintése volt. A
kapcsolódó filmben láttunk megtörtént átváltozásokat, a Szentlélek munkálkodásának,
győzelmének igazolására. Szerencsére ettől jóval kisebb változások is lehetnek jelentősek sokunk
életében.
Az első nap estéjén jó volt látni, hogy lassan tért mindenki pihenni, nehezen hagyta ott a
kellemes társaságot. Elmondhatjuk, hogy mostanra ez a kis csapat kezd közösséggé alakulni, jó
ismeretségek, barátságok, közös tervek születtek, gondolok például a hamarosan kezdődő Béta
tanfolyamra.
Susán Janka
Ökumenikus imahét
2020. január 20-ával kezdődő héten tartották a
paksi egyházak az ökumenikus imahetet. Minden
évben más-más felekezet templomában kerül sor e
szép alkalomra. Idén a római katolikus templomban
gyűltünk össze esténként az egység szellemében.
Hétfőn a református, kedden a pünkösdi, szerdán
az evangélikus, csütörtökön a katolikus, pénteken
pedig a baptista egyház lelkésze hirdette az igét, s
látott el bennünket útravalóval.
Adott estéken, több gyülekezet kórusa is szolgált
egyházi kórusművek előadásával, a pénteki alkalmon
pedig összkari éneklést hallhattunk mindegyik
felekezet kórusával. Az alkalomsorozat utolsó mozzanata szeretetvendégség volt, ahol a katolikus
gyülekezet látott vendégül bennünket. A megterített asztalok mellett hittestvéreinkkel beszélgetve
zártuk le az imahetet. SDG!
Szénégető Szabolcs

és mélyebben megértsük, hogy igazi közösséget alkossunk, nem csak a munkában, de személyes,
lelki kapcsolatunkban is.
Idén harmadik alkalommal, - az EFOP pályázat keretében - ez a hétvége egyben csoport tréning
is volt. Ennek a tréningnek a célja az, hogy gyakoroljuk: csoportként, –különböző erősségeinket
felhasználva hogyan tudunk az előttünk álló feladatokkal a leghatékonyabban megküzdeni. A
megérkezés után elhelyezkedtünk, majd vacsora után elcsendesedéssel, áhítattal kezdtük meg a
programot. Az áhítat után trénerünk, Rami Malek kérésére 2 magunkkal hozott tárggyal
mutatkoztunk be. Talán mondanom sem kell, hogy legtöbben a bibliát választottuk egyik
tárgyként. Az estét kötetlen és igen vidám beszélgetéssel zártuk.
Szombaton reggel áhítattal kezdtük meg a napot. Ezután egy tesztet töltöttünk ki, amellyel
önmagunk döntési stratégiáját fedezhettük fel. A teszt megmutatta, mennyire sokféleképpen
állunk a problémákhoz. Ennek nagyon pozitív jelentősége van, hiszen egy-egy problémát
színesebben közelítünk meg, rugalmasabban keressük a megoldásokat. Majd kis csoportokra
felosztva az elmúlt év örömeit, tanulságait és az előttünk álló év feladatait vettük számba. Ebéd
után „Játékos építkezést” folytattunk. A feladat szintén kis csoportokban: alkossunk
társasjátékot. Ezek a feladatok nem arról szóltak persze, hogy gyermeki énünk is egy kicsit hadd
érvényesüljön. Arról szóltak, hogy hogyan alkotunk újat. Mennyire tudunk együtt „építkezni”.
Mondhatom, mindegyik alkotás megállja a helyét. Nagyon sokat nevettünk, tréfálkoztunk
mindeközben. És persze rácsodálkoztunk egymás újonnan felfedezett képességeire.
Zárásként a „forró szék„-ben ülve ki-ki meghallhatta a többiektől azt a szeretetet, és
megbecsülést, amit egymás iránt érzünk. Vacsora után Rami elköszönt tőlünk. Nagyon hálásak
vagyunk neki azért a munkáért, amit értünk, és velünk elvégzett. Szombat este még egy komoly
feladatunk volt: a februári presbiteri gyűlést tartottuk meg. Majd elfáradásig kötetlen beszélgetés
tartott együtt bennünket.
Vasárnap reggel Anna imaórával nyitottunk, majd az elmúlt évben megélt személyes
örömeinkről beszélgettünk. A szomszéd községben, Szóládon vettünk részt az istentiszteleten, és
ebéd után hazautaztunk. Istennek köszönjük hálás szívvel ezt az áldott hétvégét.
dr. Fodor Ágnes

Presbiteri hétvége, Balatonszárszó 2020.01.31-02.02.
Mint minden évben, idén is együtt töltöttünk egy hétvégét, - ebben az évben Balatonszárszón az
SDG-ben. Mindig nagy örömmel, és várakozással készülünk erre a hétvégére. Itt, és ekkor van
alkalma a presbitériumnak nyugodt körülmények között átgondolni mindazt, ami az elmúlt évben
történt, ami ebben az évben előttünk áll. A presbiteri hétvégék másik legfontosabb célja, hogy a
presbitérium egysége, lelki, emberi közössége erősödjön. Törekszünk arra, hogy egymást jobban

Szenteste a gyülekezet megajándékozta a gyerekeket egy kirándulással Pécsre (Zsolnay negyed
– Planetárium, belvárosi Dzsámi). Akkor este, amikor a beszállókártyákat átadták, mi is ott
voltunk a gyermekeimmel. A lányom, mikor szólították, azonnal kifutott átvenni a borítékot. A
fiam, az idősebb, ő már nem buzgólkodott, mondván: ő már volt ott, nem akar menni. Amikor
elhangzott a mondat, hogy a szülők is mehetnek erre a kirándulásra, azonnal megszületett a
gondolat, hogy én is el szeretnék menni, és mindkét gyerekem el fog jönni.

Visszatekintés, karácsonyi ajándék: látogatás Pécsre

Régóta szívügyem, hogy a gyerekeim is a gyülekezet lelkes tagjai közé tartozzanak. Sajnos nem
mindig sikerül, ezért lelkesítenem kell őket. Azonban tudtam, hogy ez az alkalom egy jó
lehetőség arra, hogy együtt töltsünk egy szép napot, s egyúttal közelebb kerüljünk mindhárman a
közösséghez. A kirándulás napjára esett a fiam szülinapja, így biztos voltam benne, hogy egy
igazi születésnapi ajándék lesz.
Az indulás reggele is pont ugyan olyan nehezen indult, mint általában minden reggelünk.
Borzasztó nehezen kelnek reggelente, így aznap sem volt másként. Utolsó pillanatban értünk oda,
egy busz, tele gyerekkel várt ránk. Gondoltam, ez a nap biztosan jól fog folytatódni. Nem
tévedtem, kellemesen telt az oda út. Amikor megérkeztünk, két csoportra osztottak minket.
Kisebbek és nagyobbak csoportjára. Mi az idősebb korosztálynak vetített előadást néztük meg a
planetáriumban. Amíg a másik csapat bent volt, addig az előtérben ebédeltünk, kellemesen
beszélgettünk a többi szülővel, gyerekekkel.
Az előadások végeztével egy nagyobb séta várt ránk. Elsétáltunk és megnéztük a Pécs –
belvárosi templomot (Dzsámit). Mindent összevéve a nap végén éreztem, ez mindenképp egy
olyan nap volt, amiért érdemes volt reggel, még ha nehezen is indult, felkelni. Hálával és
élményekkel telve ültünk fel a buszra, és indultunk haza a nap végén.
Vannak olyan napok, alkalmak, amik arra jók, hogy az emberek élményeket gyűjtsenek, de arra
is, hogy közelebb hozzon embereket egymáshoz, egy közösséghez. Ez egy ilyen nap volt.
Kovács Andrea
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„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves…
Maradjatok én bennem és én is ti bennetek.”
János evangéliuma 15., 1. és 4.
***
Konfirmáció

Rendszeres alkalmaink
vasárnaponként 9.30-kor, templom.
vasárnaponként 9.30-kor, templom.
feb.12.,10.00-kor, Életfa Idősek Otthona.
szerdánként, 17.00-kor, gyülekezeti terem.
feb.01., 19.30-kor, Balatonszárszó.
péntekenként 18.00-kor, gyülekezeti terem.
márc.09., 08.20-kor, imaház.

Különleges alkalmaink
BÉTA KURZUS:
keddenként 18.00-kor, gyülekezeti terem.
FILM-ABC:
feb.03./márc.02., 18.00-kor, CsDKK.
KATECHETIKAI KÉPZÉS:
feb.06., 10.00-kor, Paks.
LÍDIA KÖR:
feb.12., 17.00-kor, imaház.
KONFIRMÁCIÓS DÉLUTÁN:
feb.28., Gerjen.
BABA-MAMA KLUB:
márc.04., 10.00-kor, imaház.
MÁRTA KÖR:
márc.03., 17.30-kor, imaház.
EFOP ELŐADÁS:
márc.11., 17.00-kor, gyülekezet terem. Az
előadás címe: Átírt történet – Az életút változásai és a narratív identitás kapcsolata.
Anyakönyvi hírek
2020. január:
Keresztelő: Pál Olivér, Pál Hanna Eliza, Fellinger Ádám János és Fellinger Szonja Réka a
keresztség szentségében részesültek. Isten áldja meg a gyermekeket!
Temetés: Járfás Géza 87 éves korában elhunyt! Isten nyugosztalja!
Elérhetőségek
Cím: 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.

Hálát adunk Istennek, hogy ilyen szép számmal állhattak meg a konfirmálni
készülők az Úr asztalánál és a gyülekezet színe előtt, a megújult, szép
templomunkban.
A fogadalomtételt kitartó felkészülés előzte meg mind az ifiseknél, mind a
felnőtteknél. A konfirmációs vizsgára már jóval korábban sor került, a résztvevők
azonban megvárták templomunk felújítását ezzel is emelve az esemény ünnepi
méltóságát.
Akik fogadalmat tettek: Kolki Ákos, Taba Donát, Dari Jázmin és Papp Kristóf
(ifisek); Szilágyi Krisztián, Muszi Ágnes és Szabó Tamás (felnőttek). Kérjük Istent,
hogy áldja meg életüket, és imádkozzunk értük, hogy maradjanak hűségesek az
Úrhoz és az egyházhoz! Istené a dicsőség!

