Ismét a cursillo-ról…

Az idei áldott konfirmációval a hátunk mögött most
már bátran és természetesen büszkén állapíthatjuk meg,
hogy

gyülekezetünk

„mennyiségi

és

minőségi”

gyarapodása évek óta egyenletes, folyamatos. Ezen
örvendetes

tendencia

kialakulásában

Urunk

áldott

szándéka mellett úgy gondoljuk, hogy igen nagy szerepe volt ( s reményeink szerint
továbbra is lesz ) az alpha és béta kurzusoknak, valamint a református cursillonak is,
melynek munkájáról, életéről talán kicsit méltatlanul elég régen olvashattak a
honlapunkra látogatók.
Nos, azok számára akik talán először hallanak a cursillo-ról : „...a református
cursillo egy három napos, nagyrészt laikusok ( nem lelkész egyháztagok ) által
szervezett és tartott összejövetel, amely alkalmat kínál református keresztyén hitünk
igazságainak megismerésére, személyes megélésére. Tapasztalatok szerint a
keresőket és kételkedőket a válaszok megtalálásában segíti, míg a hit útján járóknak
megerősítést, feltöltődést ad... „
Gyülekezetünk első népes csoportja 2007 áprilisában, az első monoszlói
cursillon vett részt, s azóta talán nem is volt olyan kurzus melyen ne lett volna paksi,
vagy Paks környéki résztvevő. Szinte mindenki életében pozitív folyamatokat indított
el ez az áldott alkalom, s be kell vallanom, hogy jó néhányan valósággal „ cursillofüggők „ lettünk.
Így történhetett meg, hogy Isten kegyelméből 2008 májusában egy nagysikerű
ultreya-t (cursillon részt vettek országos találkozója) sikerült megrendeznünk Pakson,
hogy többen bekapcsolódtak a szervezési, lebonyolítási feladatokba, s hogy sikerült
egy kis „ történelmet írnunk „ tudniillik gyülekezetünk tagjai Kern Sándor és Klárika,
valamint

Gócza

Levente

és

Nelli

részt

vettek

az

első

erdélyi

cursilló

megszervezésében, és Urunk segitségével szolgálatukkal is hozzájárultak ezen
áldott alkalmak sikeréhez ! Mindenható Atyánk megáldotta fáradozásaikat : azóta
olajozottan mozog az erdélyi cursillo gépezete, most már a szervezést és a
szolgálatot is kint élő testvéreink végzik. Mind ezek mellett csak „mellékesen„
jegyzem meg, hogy 2008 őszén Bor Imre testvérünk már cursillovezető,

lelkipásztorunk, Lenkey István nagytiszteteletű úr vezetőlelkészként szolgált a
monoszlói cursillon. Ezek tükrében talán nem véletlen, hogy a „ paksiak „ fontos
szerepet játszanak a magyar református cursillo életében.
Mindezek ellenére mégis meglepetten, de nagy-nagy örömmel fogadtuk a hírt:
a titkárság döntése értelmében a paksi gyülekezet tagjai alkothatják a 2009. április
23-26 közt megrendezésre kerülő monoszlói cursillo törzsét. Ilyen sem volt még a
református cursillo négy éves történetében.Vezetőnk (rektorunk) és lelkivezetőink
Lenkey István és Lenkeyné Teleki Mária irányításával és Urunk segítségével egy
profi fogatókönyv alapján sikerült jól felkészülnünk a kemény feladatra. Aztán eljött a
nagy nap és ismét megtapasztalhattuk Urunk mérhetetlen kegyelmét, hogy imáink
ismétmeghallgatásra találtak. Mert Ő végig ott volt velünk, fogta kezünket, a szeretet
és a békesség töltötte be életünk e három napját. Nekem, mint első szolgálónak
különösen sokat jelentett, hogy megtapasztalhattam ezen szolgálat örömét, és
érezhettem minden résztvevő mérhetetlen szeretetét.
Fáradtan, feltöltődve, azzal a bizonyos jóleső megnyugvással, Istennek hálát
adva vettünk búcsút egymástól.

De colores!

Végezetül: szolgáló közösségünk tagjai voltak:
Bor Imre, Lenkey István, Lenkeyné Teleki Mária, Kern Sándor, Molnár Klára,
Sztankevics Mila, Gócza Levente, Gócza Leventéné Nelli, Tuba Éva, Feil Anita, Kiss
Zoltán, Mészáros Gáborné Kati, Mészáros Gábor.
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