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„Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek 
is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az 

Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal.” 

János I., 1,3. 
 

Presbiteri hétvége Balatonszárszón 
 

 
Csoportkép 

 

   Vártuk! Nagyon vártuk a presbiteri hétvégét! Telve voltunk kíváncsisággal, 

reménységgel. Most megtudjuk, milyen a csapat! Hogyan tudunk együtt gondolkodni, 

dönteni, dolgozni. Vajon ebből a munka-közelségből milyennek látjuk majd egymást?  

Mennyire lesz nyitott, közvetlen, baráti az együttműködés? És egyáltalán, milyen lesz a 

három nap programja? Tudtuk, hogy a pályázat részeként egy közösségépítő tréninget is 

nyert a gyülekezet, amivel a presbitérium összeforrott közösségi munkáját reméljük 

erősíteni. Ennek első része volt erre a hétvégére tervezve.  

   Csapnivaló időben utaztunk. Havas eső, hideg, 5 órakor leszakadó sötétség.  Hárman 

beteget jelentenek. Azután a megérkezés pillanatában mintha egy másik világba 

csöppentünk volna. Barátságos fények, meleg, mosolyok, öröm. Finom vacsora, 

kényelmes ellazulás.  

   Az esti program az áthangolódásé és ráhangolódásé. Mutasd meg magad, és lásd a 

másikat. Nagyon élveztük a kicsit játékos, kicsit komoly - jelképes - gyülekezet építést. 

   Szombaton reggeli után kezdődött a tréning. Ennek során hol kisebb csoportokban, hol 

pedig együtt kellett feladatokat megoldani. A feladatoknak nem volt más tétje, mint a 

kihívás: vajon elég kreatívak vagyunk-e együtt? 2 feladat volt, ami az egész csapatot 

együtt tette próbára. Az elsőben 2 szemben álló sornak kellett úgy lépkednie egyenként, 

hogy végül a két csoport helyet cseréljen. Csak látszólag egyszerű a probléma. 

Próbáltuk asztalon modellezni, majd „ember kísérlettel” folytattuk. Végül sikerült 

megtalálni a megoldást. Ebben a feladatban számomra a legfontosabb tanulság 

elsősorban az volt, hogy mindenki tehet egy-egy lépést a cél megvalósításáért, másrészt, 

hogy fontos feladat esetén elengedhetetlen alaposan átgondolni a lépéseket, nem pedig 

elindulni, és - majd mindig látjuk, mit lehet tenni - alapon botorkálni. Mert az 

átgondolásban is ott van a botorkálás, de a tét ugyebár nem összehasonlítható. 

   A másik feladat egy „vak-játék” volt. Lényege: bízunk-e eléggé azokban, akiket egy 

feladat elvégzésére vezetőnek választunk? Egy hosszú kötélből kellett úgy egyenlő 

oldalú háromszöget kialakítani, hogy 2 ember kivételével mindenki szeme be volt kötve. 

Mindenki fogta a kötelet, s a két ember irányította a többiek elhelyezkedését úgy, hogy 

végül a háromszög mentén álljunk. Ez a feladat zökkenő nélkül sikeresen ment. Persze, 

mondhatja bárki, hogy ez csak játék volt, élesben ki tudja? Én azt mondom, a játék 

annak a modellje, hogy a valóságban van-e esélyünk eredményesen, szeretettel együtt 

működni. S az én válaszom: IGEN! Nagyon vidám, de tartalmas munka volt, 

gyakoroltuk, hogy kinek mi az erőssége, hogyan tudjuk jól használni képességeinket. 

   A hátralévő időben a valós presbiteri munkát is átbeszéltük. Nagy vonalakban 

felállítottuk azt a „leltárt”, hogy az elkövetkező presbiteri időszakban kinek mi lesz az 

elsődleges feladata. Ez különösen nekünk, újonnan választottaknak segítség, hiszen nem 

kell tétovázni, beállhatunk a munkába, segítséget pedig bőven kapunk a gyakorlott 

testvérektől. A szombat este kötetlen baráti beszélgetéssel zárult. 

   Vasárnap reggel még átbeszéltük az elmúlt két nap eseményeit, tanulságait. Délelőtt 

átmentünk Szóládra, istentiszteletre. Utána az SDG-ben finom ebéd várt ránk. Ebéd után 

ragyogó, napsütéses időben indultunk és érkeztünk haza.   dr. Fodor Ágnes 

 

Szivárványos szombat 
 

   Újra elérkezett az alkalom a paksi cursillisták találkozójára, 

az idei év első Szivárványos szombat alkalmával, február 07-

én.  

   Szénégetőné Kovács Katalin kezdő áhítatát közel 20 fő 

részt vevő hallgatta végig. Az alapigében elhangzott történet, 

a béna meggyógyítása, segített fókuszálni a nap központi 

témájára, a hívogatásra. A bibliai történetben azt látjuk, hogy 

a mozgásában, életében erősen korlátozott embert barátai 

minden áron eljuttatták Jézushoz, mert tudták, hogy csak nála 

van a szabadulás. Nekünk is, ugyanilyen lelkülettel, elszántsággal kell másokat 

Krisztushoz segíteni. 

   Az áhítat után Mészáros Gábor tartott előadást a hívogatásról. Kiemelte, hogy 

mindannyiunk feladata a körülöttünk lévőket, a ránk bízottakat hívogatni olyan 

alkalmakra, ahol találkozhatnak Krisztussal. Ugyanakkor kulcsfontosságú minden 

hívogatásban az imádság, azaz Isten elé vinni embertársainkat. 

Gyülekezeti havilap 



   Az áhítat és előadás után a jelenlévők körbe ültek, majd megosztották egymással 

gondolataikat a témával kapcsolatban. Természetesen szó esett a Cursillóra való 

hívogatás jelentőségéről és lehetőségéről.DE COLORES! 

Szénégető Szabolcs 
 

Választói névjegyzék – változások 
 

   Köztudott, hogy a választói névjegyzékbe való felvételnek 

a következő megfelelési kritériumai vannak az egyháztagra 

illetően: konfirmált, felnőtt korú, tehát elmúlt 18 éves, 

rendszeresen templomba járó és rendszeresen fizet 

egyházfenntartói járulékot. A választásra jogosultak körét 

minden évben a presbitérium tárgyalja, a tervezetet 

kifüggeszti a templom előterébe (cintériumba). Ha a 

gyülekezettől érkezik a kifüggesztett névsorhoz észrevétel, akkor a presbitérium még 

módosíthat a listán, majd véglegesként elfogadja az adott évre. 

   Az eddigi eljárás hátrányaként lehet említeni, hogy nem segítette kellőképp a tudatos 

egyháztagságot, nem mutatta fel a gyülekezethez tartozásnak sem az értékét, sem pedig 

az elvárásokat. A törvény betűjét szem előtt tartotta, de a szellemiségét nem feltétlen 

érvényesítette, tudniillik azt az elvárást, hogy tudatosan és cselekvően legyünk a 

gyülekezet tagjai, ahogyan a konfirmációnál meg is fogadjuk, hogy „szolgáló és 

áldozatkész tagja leszünk” a közösségnek. Továbbá nem jelent meg elég erőteljesen az a 

vágy, hogy a jelölt csakugyan szeretne Isten népének a tagja lenni. Továbbá az is 

hiányosság volt, hogy akik gyermekkorban konfirmáltak, azok számára nem létezett egy 

ünnepélyes felvételi aktus. 

   Kitűzve célul a hátrányok kiküszöbölését, idén a következő változtatásokat vezettük 

be. (Igaz, még csak kísérleti jelleggel.) Azokat, akikről kiderült, hogy fel lehetne venni, 

de ők maguk ezt nem kérték, igyekeztünk megkeresni személyesen. A felvételre 

javallottak egy beavató alkalmon, az „Új választók délutánján” vettek részt Lenkey 

István tiszteletes úr szervezésében, ahol is a gyülekezet jelenével, történetével, 

szerkezetével, finanszírozásával, stílusával és küldetésével foglalkoztak, majd egy 

imaközösséget tartottak. Az új választók közül hárman március 04-én, istentisztelet 

keretén belül mutatkoztak be egy-egy mentor segítségével a gyülekezet előtt. 

   A bevezetett változások ugyan még most is formálódnak, de hisszük és reméljük, hogy 

már az eddig megtett lépések is szolgálják Isten egyházának épülését, tagjainak 

elhivatottságát és odaszánását. Isten áldását kérjük a gyülekezet minden új tagjára, és 

kívánjuk, hogy megtalálják a helyüket és szolgálatukat közösségünkben. 
 

Lenkey István lelkipásztor, Szénégető Szabolcs. 

 
Rendszeres alkalmaink 

 
 

ISTENTISZTELET: vasárnaponként 9.30-kor, templom. 

TIMÓTEUS ISTENTISZTELET: márc.18., 09.30-kor, imaház. 

GYEREK-ISTENTISZTELET 

HÁROM KORCSOPORTBAN:  vasárnaponként 9.30-kor, gyülekezeti termek. 

IDŐSEK ISTENTISZTELETE:  márc.26., 10.00-kor, Életfa Idősek Otthona. 

PRESBITER GYÜLÉS:   márc.01./ápr.05., 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:    márc.04./ápr.01., 08.20-kor, templom. 

 
 

Különleges alkalmaink 
 
 

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

FIATAL HÁZAS KÖR: márciusban a megbeszéltek szerint. 

MÁRTA KÖR: márc.05., 17.00-kor, imaház. 

FILMABC: márc.05./ápr.02., 18.00-kor, CsDKK. 

ANNA KÖR: márc.08., 14.00-kor, imaház. 

CURSILLO: márc.08-11., Gödöllő-Máriabesnyő. 

LÍDIA KÖR: márc.21., 17.00-kor, imaház. 

BIBLIAKÖRVEZETŐI MEGBESZÉLÉS: márc.12., 17.00-kor, gyülekezeti terem. 

HÚSVÉTI GYEREKNAP: márc.24., 10.00-kor. 

VIRÁGVASÁRNAPI ISTENTISZTELET: márc.25., 09.30-kor, templom. 

NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET 

ÉS ÁHÍTAT: márc.30., 09.30/17.30-kor, templom. 

HÚSVÉTI ISTENTISZTELETEK: ápr.01./02., 09.30-kor, templom. 

 

 
Anyakönyvi hírek 

2018. február:  
 
Temetés: Horváth Gábor Ferenc 71 éves korában. Isten nyugosztalja őt, 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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