EFOP előadás – A hála
Érdekes előadást hallgathattunk meg Dr. Ferenczi Andrea, a
Károli Gáspár Református Egyetem tanára előadásában.
Az egyetem pszichológiai tanszéke felmérést végzett több
populációban arról, mi a véleménye a „hála” fogalmáról, él-e
úgy, mint aki hálás, legyen hívő, vagy nem. A lélektan a Biblia
oldaláról is megközelítette a hála fogalmát, hisz tudjuk, Isten
kegyelme a legnagyobb hála nekünk, embereknek. A
pszichológiai tanszék doktorandusz hallgatói a felméréseket
több csoportban végezték el, majd levonták a konklúziót, amit a
tanárnő a prezentációjában szemléltetett a diákoknak.
Az interaktív előadásba több hallgató is csatlakozott, a feltett kérdésekre gondolataikat
megosztották a jelenlévőkkel. Az ószövetségben először 1.Mózes könyve 8/20. versében
találkozunk a hálával, ahol az Úr utasítja Noét, hogy hálából, égő állatáldozattal
áldozzon az oltáron. Furcsa lehet, az utasítás, hogy legyél hálás, de bizony a tudatos
odafigyelés nagyon sokat számít! Vajon mi, a ma emberei hogyan, és milyen gyakran
vagyunk hálásak? Érdemes ezen elgondolkodni, és gyakorolni a hálát a
mindennapokban. A hálás ember boldog, empatikus, adakozó önzetlen, harmonikus,
segítőkész! Az a felmérés, ami összehasonlította hívő emberek „Hála görbéjét” a nem
hívőkével, nem sok eltérést mutatott a két-két vizsgált csoport között.
Az Újszövetség több helyen is foglalkozik a hálával. (Zsoltárok 100, Zsid. 13;15).
Mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata számotokra a Jézus Krisztusban
(Thess. 5;18). Mert jó az Úr, örökkévaló az Ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre
való az Ő hűsége. (Zsolt 100)
Köszönöm, hogy részt vehettem az előadáson, remek gondolatokat ébresztett bennem.
Haholt Miklósné Zsuzsa

Tájékoztatás
A presbitérium egyhangúlag elfogadta a 2020/2021-es Missziói
Munkatervet. Ennek egyik fejezete foglalkozik a gyülekezeti élet
tervezett, időszerű céljaival illetve változtatásaival. A következőkben
ezeket foglaljuk össze.
Nehéz most előre látni, hiszen a járványhelyzet még nem múlt el,
sőt, jelenleg fokozódik, és nem tudjuk pontosan, hogy milyen
korlátozásokat hoz a jövő. De az biztos, hogy a kisebb csoportoknak
tervezett alkalmak jobban megvalósíthatóknak látszanak, mint az nagylétszámú
rendezvények. A járványügyi szempontokon túl missziói szempontok is szólnak a kisebb
létszámú rendezvények megtartása mellett. Ennek szellemében:
1.
Az Alfa-kurzust - a presbitérium döntése értelmében - elhalasztjuk idén, és jövő
év elején újra tárgyalunk róla.
2. A Béta-sorozatból kimaradtakat megpróbáljuk újra összehívni. Megkeressük őket,
és felajánljuk nekik a folytatás lehetőségét.
3. Nagylétszámú családi napokat nem tartunk. Ellenben több, kisebb csoportot megcélzó napokat igen az ovisoknak, hittanosoknak, konfisoknak, ifiseknek, és szüleiknek.
4. A családi tábort egyelőre úgy tervezzük, hogy megtartjuk a jövő nyáron, bár

apróbb változtatásokra ott is sor kerülhet.
5.
Újra nagyobb figyelmet fordítunk a férfiak felé. Ennek egyik első lépése az
október 17-én megrendezésre kerülő Apukák és gyermekeik kirándulása program.
A férfi presbiterek és a férfi bibliaköri tagok szolgálata ebben a munkaágban (is)
nélkülözhetetlen.
6. Gyülekezetünkhöz közelebb próbáljuk hozni a Cursillót, illetve a Cursilló
szolgálatát.
Egyáltalán nem cél, de aktuális változtatás, hogy az istentiszteleteink egyszerűbbek
lesznek a járvány miatt. A kórusszolgálatok nagy valószínűség szerint elmaradnak, hisz
a próbákat el sem tudjuk kezdeni. (Reménykedünk, hogy az év folyamán kedvező
változás lesz, de ennek ma még nem látjuk jelét.) A szeretetvendégségek szintén a
járvány miatt nem lesznek megtartva. Szomorú, hogy ez a helyzet, de ez ügyben az
imádságon kívül nemigen tudunk mást tenni.
Lenkey István lelkész-Szénégető Szabolcs.
Interjú
Lenkeyné Teleki Mária lelkészasszony 2017 szeptemberében vette át a
dunaföldvári református gyülekezet vezetését, ideiglenes jelleggel, mivel
lelkész nélkül maradt a gyülekezet. 3 év szolgálatot követően, miután sikerült
állandó lelkipásztort találni a közösségnek, a tiszteletes asszony idén
augusztusában elköszönt a gyülekezettől. Ebből az alkalomból, a vele készült
interjút olvashatjuk a következőkben.
1. Milyen motivációkkal érkeztél Dunaföldvárra az ottani református gyülekezet
pásztorálásához?
Jézus szavaival érkeztem: Békesség néktek! Ugyanis a gyülekezetben békétlenség
uralkodott. Nagyon sok összetevője, iránya volt a békétlenségnek. Azt éreztem első
feladatnak, hogy a Jézusban meglelhető békesség keresésében segítsem, támogassam a
gyülekezetet. Annyiban volt előnyös a helyzetem, hogy nem voltam részese a sok év
alatt felhalmozott sérelmeknek, sebeknek, így könnyebben rá tudtam látni ezekre, és
segítő módon tudtam a közösség mellé állni. Jézus ma is megáll a közösségeink, életünk
minden színterén, megáll a gyülekezetekben és felkínálja a legnagyobbat, a benne való
békességet. Ezzel tud minden közösség, a dunaföldvári is elindulni, hogy megújuló,
eleven közösséget építsen. Arra buzdítottam őket búcsúzóul, hogy ezt ne adják fel.
2. Hogyan fogadott az ottani gyülekezet, milyen kapcsolat alakult ki?
A gyülekezet szeretettel fogadott. Hálásak voltak, hogy melléjük álltam. A
hittanoktatásra járó fiatalok, gyerekek befogadtak, a csoportok zömével mély, lelki
kapcsolat alakult ki. Nagyon hálás vagyok érte. A városban is nagy szeretettel vettek
körül. A gondnok asszony támogató módon volt jelen a közös szolgálatban, mindenben
számíthattam rá. A hitoktatóval, kántorral mély, bizalmi szeretetteljes kapcsolat alakult
ki, mely gyümölcsöző volt számunkra és a közösség számára is.
3. Voltak-e kimondottan nehéz feladatok esetleg gondok, amiket meg kellett oldani?
Szinte minden feladat nehéz volt, és gond is volt számtalan. Igyekeztem úgy vezetni a
közösséget, hogy részfeladatokra, célokra koncentráljunk, megmaradva a realitások
talaján. Azzal tisztában volt a közösség és én is, hogy helyettes lelkészként nem tudunk

olyan missziói, gyülekezetépítő stratégiák, célok mentén haladni, mint egy helyben lakó
lelkész esetén. A legnagyobb nehézséget az állandó lelkészi állás kiépítése és az
alkalmas személy megtalálása okozta. Nagyon sokat imádkoztam érte. Sok utánajárást, a
felsőbbséggel való tárgyalást igényelt. Volt sok csalódás, ajtók zárultak, be, majd
nyíltak, de hiszem, hogy Isten akarata érvényesült végül.
4. Mit tudtál „elhozni” ezen időszakból, ami hasznos lehet az Istentől kapott
elhivatásodban?
Nem tudom felsorolni, mert nagyon meggazdagító volt minden pillanat, helyzet
számomra. Az új lelkész azzal az igével köszönt el tőlem, hogy "aki mást felüdít, maga
is felüdül". Ennek a valóságát éltem meg az elmúlt három évben.
5. Milyen terveid vannak a paksi gyülekezetben a jövőre nézve?
Sok-sok tervem van, számos területen. Sajnos vannak olyan terveim, melyeket a
járványhelyzet miatt késleltetni kell. Ilyenek a veszteség csoport és a gyászcsoport. A
látogatások szervezettségét is szeretném újra gondolni. Gyermekistentiszteleti
szolgálatba új szolgálókat bevonni, némi átalakítással. A női csoportokat is szerettem
volna átszervezni, de most a bizonytalan tényezők miatt, minden marad a régiben.
Szeretnék az egyéni spiritualitásomban is új utakat találni, megelevenedni.
Köszönöm a paksi gyülekezetnek, presbitereknek is a támogató segítségét, mellyel
mellettem álltak az elmúlt három évben. Az Úr legyen őriző pásztorunk.
ISTENTISZTELET:
GYEREK-ISTENTISZTELET
KORCSOPORTONKÉNT:
IFI ALKALOM:

„Szüntelenül imádkozzatok! Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus
Krisztus által a ti javatokra.”
1Thesszalonika 17-18.

***
Tanévnyitó

Rendszeres alkalmaink
vasárnaponként 9.30-kor, templom.
vasárnaponként 9.30-kor, templom.
okt. 16. 18:00-kor, gyülekezeti terem
Különleges alkalmaink

FÉRFI NAP:
MAMA KÖR:
LÍDIA KÖR:
MÁRTA KÖR:
REFORMÁCIÓI ISTENTISZTELETEK:

VÍGASZ ISTENTISZTELET:

okt.17. Kirándulás apukáknak és gyermekeiknek
a Gemenci erdőbe.
okt. 20. 17:00-kor, gyülekezeti terem
okt. 21. 17:00-kor, gyülekezeti terem
okt. 22. 17:00-kor, gyülekezeti terem
okt.29./30., 17.30-kor a református templomban,
illetve okt.31., 17.30-kor az evangélikus
templomban. Október 30-án Váncsa Gábor
színműszén adja elő Pál apostol védőbeszéde
című monodrámát.
november 1., 9:30-kor, templom.

Anyakönyvi hírek
2020. szeptember:
Keresztelő: Mező Panka és Pupp Liza a keresztség szentségében részesültek.
Temetés: Bagó Gabriella 48 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.

Istennek adunk hálát, hogy nem kellett elhalasztani a tanévnyitó istentiszteletet,
szép számmal, a gyülekezet tagjain kívül a leendő hittanosok, konfisok és szüleik
voltak jelen szeptember 17-én a templomban.
Az alkalom alatt bemutatásra kerültek a kezdő konfirmandusok, majd szülők
újították meg fogadalmukat. A tanévhez pedagógusok kaptak áldást munkájukhoz
remélve, hogy gyümölcsöző lesz szolgálatuk Isten kegyelméből. Az igehirdetést
követően a korábbi, gyerek-istentiszteleti verseny győztese vette át méltó jutalmát
(az egy héttel későbbi istentiszteleten pedig a másik győztese). Istennek adunk hálát
ezért a szép alkalomért.
Kérünk mindenkit, hogy imádkozzon a hittanosokért, konfirmandusokért és a
köztük végzett szolgálatért, és a szülőkért is, hogy ők maguk is tudjanak hitbeli
példává válni, miközben gyermekeiket nevelgetik. SDG!

