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„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a 
világba. A világban volt, és a világ általa lett… Akik pedig befogadták, azoknak 

hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az 
ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől 

születtek. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya 
egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal” 

 

János evangéliuma 1, 9-14. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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     Jézus Krisztus, világ megváltójának születése 
 

 

 

 

Apáknapi istentisztelet 

    Immár második alkalommal 

tartottunk ünnepséget az apák, 

nagyapák tiszteletére a 

november 11-i istentiszteleten. 

   Helyén valónak gondoljuk 

az apaság hivatását fókuszba 

állítani, felhívni a figyelmet e 

nemes feladatra, hiszen, 

egyrészt a mai korban nagyon 

háttérbe szorul az apai 

felelősség vállalás, ezzel 

együtt megnő(tt) a törekvés a 

családfő intézményének 

lerombolása, másrészt maga a 

szentírás is komoly 

jelentőséget tulajdonít neki. 

   Az istentiszteleten több, mint 60 gyermek vett részt, sokan közülük szüleivel, 

nagyszüleikkel, így több, mint 280 fővel megtelt a templom. Az igét Lenkeyné Teleki 

Mária lelkészasszony hirdette. Különleges volt a tekintetben is az istentisztelet, hogy 

női/anyai szemszögből lett megvizsgálva az apaság jelentősége, az apai nevelés 

mibenléte, az ige szerinti helyes útja. Mindehhez hozzájárult a lelkészasszony saját, 

személyes tapasztalata, hogy mit jelentett számára az apa, nagyapa. „Ezek az emberek, a 

velük kapcsolatban átélt élmények, tapasztalatok mind a napig meghatározóak az 

életemben” – árulta el a lelkipásztor. Bizony, rendkívül meghatározó tud lenni a 

megfelelő apai szerep a gyermek (és később felnőtt) életében, ezért is tud nagyon káros 

lenni az apa hiánya. A bibliai útmutatás az Efézusi levél 6,4-ből szólt: „Ti apák pedig ne 

ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és 

intéssel.” A szerető gondoskodás, nevelés és fegyelmezés mellett fontos a keresztény 

életre való tanítás is, a földi életút sikeres bejárására tett felkészítés mellett a mennyei út 

megtalálása is célul tűzendő ki a gyermek elé. Ebben hatalmas szerepe van az 

édesapának. 

   A gyerekek egy-egy leírt apa(nagypapa)élmény történettel pályáztak nyereményekért. 

Az eredményt az istentiszteleten hirdették ki, ahol az ünnepi összejövetel végén egy 

ajándékkal lepték meg a jelenlévő apákat, nagypapákat. Végül szeretetvendégség zárta 

az egész alkalmat. 

   Köszönjük a szervezőknek, az lelkészeknek és a szolgálóknak ezt e felemelő 

ünneplést és Istennek az alkalmat, az igét, és azt, hogy az Ő képére formált minket, 

melyben mi, apák az atyaság szentségében külön is részesülhettünk!  Szénégető Szabolcs 

 

Alfa hétvége – hálaadás 

   Mivel is kezdethetném a beszámolómat? Talán azzal, hogy az eddig leélt életemben 

még soha nem éreztem mind azt a hatalmas szeretetet és boldogságot, amely úgy 

átkarolt és megtisztelt, mint az, amelyet a paksi református felekezettől kaptam, és 

Gyülekezeti havilap 



kaphatok, és persze a felekezeti testvéreinktől 

úgyszintén. 

   Még fel sem ocsúdtam a Cursillo által nyújtott 

isteni csodától, máris átölelt a következő csoda és 

ismét magával ragadt az Alfa kurzuson, valamint az 

azt követő Alfa hétvége fenomenális élménye és az 

ott megtapasztalt mennyei érzés. Az a csodálatosság, 

melyet köszönök és köszönhetek mind azoknak, akik által minden pillanatát átélhettem 

és most is átélek. Külön köszönet mindenkinek, akiket megismertem és lelkészeinknek, 

Máriának és Istvánnak. 

   Mindez számomra nem jelent mást, mint az én családomat. Mély tisztelem, és odaadó, 

szívből szóló szolgálatom az övék, és persze a tiétek is, és a Mindenható Istené és az Ő 

Fiáé, Jézus Krisztusé. Nagyon szeretlek benneteket, és minden mélyről jövő szeretetem 

karoljon át benneteket. 

   Köszönöm nektek Testvéreim! Nem is lehet igazán leírni azt a mennyei érzést, ami 

most bennem van, mégis megpróbáltam kifejezni hálámat! Semmilyen művészi módón 

nem tudok köszönetet mondani mindezen átélt dolgokért, csupán csak így: Köszönöm! 
Szilágyi Krisztián. 

 

Szivárványos szombat 

 

   Ismét összegyűltünk, hogy a cursillos élményeket és 

hangulatot felelevenítve együtt töltsünk egy délelőttöt. 

   Mivel ezen a napon több más program is kínálkozott, 

(megyei presbiteri gyűlés, házas hétvége) kissé szerényebb 

létszámban (15 fő), de lelkesen gyülekeztünk.  Az alkalmat 

közös énekléssel indítottuk, majd Imre Istvánné - Erzsike 

mondta el bizonyságtételét. Amilyennek őt ismerjük, azzal a 

kedvességgel, és elkötelezettséggel beszélt hitbeli életéről, 

szolgálatáról. Majd meghívott vendégünk, Nagy János madocsai lelkész tartotta meg 

előadását. Mindig örömmel hallgatjuk meg őt. Egyéni és nagyon szemléletes 

igemagyarázatait, áhítatait jól érthető példázatokkal teszi még érthetőbbé. 

   Mai előadása az új emberről szólt. Nem arról, hogy milyen az „új ember”, hiszen ezt 

ki-ki a maga sorsán éli meg. Előadása arról szólt, mit jelent Krisztusban újjászületni, 

milyen az Úr, és az örök élet bizonyosságában élni. Az előadás után kis lazítás, sütizés, 

teázás, egyéb dolgaink megkönnyítése következett, majd két csoportban ültünk össze 

megbeszélni az előadó által feltett kérdéseket. Igazi cursillos élmény volt, nyílt 

beszélgetés, véleménycsere. 

   Egyik legfontosabb következtetésünket osztom meg a gyülekezettel (nem csak 

cursillos, hanem hitben élő emberként is): Krisztusban élni szolgálatot jelent, és 

közösségvállalást a gyülekezettel, tükreként annak, ahogyan Krisztus vállalt közösséget 

velünk, elveszett emberekkel, és szolgált felénk teljes szívével, lelkével, szeretetével. 
dr. Fodor Ágnes 

 

Reményik Sándor: Köszönöm, Uram… 
Köszönöm, Uram, hogy tiszta a szemem, Köszönöm a Tábort és Golgotát, 
S látom ragyogni arcodat.  Köszönöm Emmaust és Betániát. 

Köszönöm, hogy erős a lelkem  Ha elmegyek, Uram, mindent megköszönök, 
S tudom harcolni harcodat.  S megcsókolom szentséges kezed, 
Köszönöm, hogy tudlak szeretni,  Mely átkarolva tartott a viharban, 

Köszönöm, hogy hitem erős.  Védett és el nem eresztett. 
Köszönök mindent, mindent, Uram, Köszönöm, hogy oly sok szerető szívet adtál, 
A sok tavaszt, lepkét, búzavirágot, Vendégséget szentelt oltárodnál. 

Köszönöm a dalt, életet, álmot.  Köszönöm, melyben eljössz: a Percet, 
Köszönöm, hogy végig enyém voltál, S mit letűznek fölém: a Keresztet. 

 
Rendszeres alkalmaink 

ISTENTISZTELET: vasárnaponként 9.30-kor, templom. 
GYEREK-ISTENTISZTELET 
KORCSOPORTONKÉNT:   vasárnaponként 9.30-kor, gyülekezeti termek. 
PRESBITER GYÜLÉS:   dec.06., 17.00-kor, gyülekezeti terem. 
IDŐSEK ISTENTISZTELETE: dec.05., 10.00-kor, Életfa Idősek Otthonában. 
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:    dec.02., 08.20-kor, templom. 
 

Különleges alkalmaink 
ADVENTI REGGELEI IMAALKALMAK: dec.03-07., 06.45-07.15-ig, imaház. 
IFI ALFA SOROZAT: péntekenként 18.30-kor, gyülekezeti terem. 
ADVENTI  I-II-III-IV. ISTENTISZTELET: dec.02./09./16./23., 09.30-kor, templom. 
FILMABC: dec.03., 18.00-kor, CsDKK. 
FELNŐTT ALFA SOROZAT ZÁRÓ: dec.04., 18.00-kor, régi református iskola. 
KISKÖRI KONFIRMANDUS TALÁLKOZÓ: dec.07., 17.00-kor, Gerjen. 
ADVENTI  FESZTIVÁL: dec.08., 14.00-kor, CsDKK. 
SZAGGATÓ ZENEKAR KONCERT: dec.19., 18.00-kor, templom. 
SZENTESTEI ISTENTISZTELET: dec.24., 16.00-kor, templom. 
KARÁCSONYI 
ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELETEK: dec.25./26., 09.30-kor, templom. 
ÓÉVI ÁHÍTAT: dec.31., 17.30-kor, templom. 
ÚJÉVI ISTENTISZTELET: jan.01., 09.30-kor, templom. Az istentisztelet 

után koccintás, évértékelés és szeretetvendégség 
lesz a gyülekezeti teremben. 

 

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk! Isten tegye gazdaggá az új esztendőt! 
 

Anyakönyvi hírek 
2018.november: 
Temetés: Kovács József 76 és dr. Sutya Romuluszné Szekeres Gabriella 80 éves korában. 
Isten nyugosztalja őket! 

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. 
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