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„Miután felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az 
Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt.” 

Apostolok cselekedetei 2, 32-33. 

_____________________________________________________________________ 
 

Egyházmegyei presbiteri konferencia 

 

      hhhA kedvezőtlen időpont ellenére az egyházmegye 

gyülekezeteiből közel 80 presbiter, több helyről lelkész 

jelent meg a szekszárdi református templomban tartott 

alkalmon. Paksról Szabó Zsuzsa és én. 

        hhhMarco von Leuwen egyházmegyei missziói 

lelkész köszöntött bennünket, majd Dr. Kaszó Gyula, a 

házigazda gyülekezet lelkésze áhítatot tartott a 

Filippiekhez írt levél 2:11-ből, melyet Krisztus 

himnusznak is neveznek (Jézus Krisztus úr az Atya 

dicsőségére…). Szó volt az indulatokról, önzésről, 

dicsőségvágyról, amelyekről le kell szállni és egymásra 

figyelni. És ez a csoda megtörténhet. 

                                                                        hhhAz 

alkalom központi előadását Dr. Szabó Károly 

gyermekorvos, a Szolnoki Református Egyházközség 

presbitere tartotta. Előadásának témája rendkívül 

aktuális: „Gyakorlati gyülekezetépítés” Az előadó 

nagyon részletesen, pontosan építette fel az előadását, 

amelynek legnagyobb értéke, hogy a gyülekezetük 

eredményes missziós gyakorlatán alapult, ugyanakkor 

nagyon fontos tanulságokat tudott megfogalmazni 

mindnyájunk számára. Nagy örömmel tapasztaltuk, 

hogy az általuk alkalmazott eredményes gyakorlat 

hasonlít a saját gyakorlatunkhoz. Az előadás utáni 

fórumbeszélgetésen az előadás témáin kívül felmerült a 

látogatások szerepe, fontossága a gyülekezetek 

életében, amelynek szolnoki gyakorlata figyelemre és 

követésre méltó. 

   Az alkalom része volt a Presbiteri Szövetség egyházmegyei csoportjának tisztújító 

szavazása, amely után ebéddel szolgáltak házigazdáink a gyülekezet gyönyörű 

környezetében lévő szabadtéri fedett kerthelységében. 

   A délutáni első előadást Mester Mária szekszárdi presbiter tartotta, amelyben 

ismertette a 15 éve működő szekszárdi nőszövetség lelkes, intenzív munkáját. 

Céljuk: közösségépítés az Úrral és egymással. 

   Az alkalmat Rácz József esperes úr zárta. A presbiteri munka hangsúlyairól beszélt az 

új ciklusban. Feladat a falusi gyülekezeteknél a megmaradás, városi gyülekezeteknél a 

növekedés. „Ha emberek lesznek, lesznek épületek is!”       Kern Sándor gondnok. 

 

Interjú énekkarunk vezetőjével 

 

1. Az év elején került sor súlyos szívműtétjére Ági 

néninek. Hogyan derült ki a szívbetegsége? Régebb 

óta ismert volt számára, vagy váratlanul érte? 

   Olyan váratlanul ért, mint "derült égből a 

villámcsapás." Az elmúlt évben kezdtem érezni az 

első tüneteket. Ilyenek voltak pl.: fáradékonyság, 

lépcsőn, emelkedőn való járáskor fulladás, illetve 

időnként jelentkező különösen erős szívdobogás. 

Eleinte nem tulajdonítottam neki különösen 

jelentőséget, azt hittem korommal együtt jár. Végül 

egy jó ismerősöm halálának híre (aki 

szívinfarktusban halt meg) arra késztetett, hogy 

orvoshoz menjek. Sajnos az első vizsgálatkor kiderült, hogy panaszaimnak szervi okai 

vannak, amelyet csak műtéttel lehet gyógyítani. Így került sor a pécsi Szívcentrumban a 

beavatkozásra. 

 

2. A műtét és felépülés miatt a gyülekezeti énekkari vezetést is szüneteltetni kellett. 

Hogyan élte meg mindezt? 

   Mindenképpen nehezen, hiszen januárban az ökumenikus héten szép feladat várt a 

kórusra. A felekezetek egyesített kórusával kellett szolgálnunk, úgy, hogy mi voltunk a 

házigazdák. Ez nagyon nyugtalanított. Végül a kórusvezető kollegák segítségét kértem, 

Király István elvállalta a felkészítést, főpróba szervezését. A szolgálat úgy hallottam jól 

sikerült. 

 

3. Hogy érezte, mennyire volt jelen Isten ebben a nehéz időszakban? Tudott erőforrás 

lenni Isten Ági néni számára? 

   Igen, mindig velem volt. Már akkor is, amikor orvoshoz mentem. Segített abban is, 

hogy vállaljam a műtétet. Gyengeségemben erősített, türelemre intett. Orvosokat, 

ápolókat adott mellém, amikor szükségem volt rá. 

 

4. Mennyire volt jelen a gyülekezet? Érezte az imádságokat? 

   Azt hiszem, Mennyei Atyám sok ajándéka közé sorolhatom a testvérek értem aggódó 

szeretetét, imádságait, üzeneteit. Mindezek ott voltak velem, a lelkem mélyén 

érezhettem. 

 

Gyülekezeti havilap 

Anyák napjára 

 
 

 
 

Édesanyám, 
virágosat 
álmodtam, 
napraforgó 

virág voltam 
álmomban, 
édesanyám, 

te meg fényes 
nap voltál, 
napkeltétől 

napnyugtáig 
ragyogtál. 



5. Milyen támogatásokat kapott a családtagoktól és a gyülekezeti tagoktól? 

   Családom nagyon aggódott értem. Naponta látogattak, ott voltak betegágyam mellett 

Gondoztak, ápoltak miközben dolgoztak is. Gyülekezeti tagok meglátogattak 

Balatonfüreden. Volt olyan gyülekezeti tag, aki óvodás unokámat szállította haza 

helyettem. 

 

6. Márciustól újra próbál az énekkar, amit Ági néni vezet ismét. Mit jelentett újból 

felvenni a szolgálatot? 

   Már nagyon hiányzott a kórus, kicsit félve kezdtem újra, mivel eléggé fáradékony 

vagyok, ezért egy órás próbákat tartunk, igaz az elsőt még végig ültem, de napról napra 

erősebb vagyok, már állva vezényelek, s ha a próba végéig el is fáradok, otthon 

kipihenhetem magamat, hálát adok érte Mennyei Atyámnak. Soli Deo Glória! 

 

Konfi-ifi hétvége Balatonszárszón 

 

   Én idén voltam először a balatonszárszói konfi-ifi találkozón, a hitoktatóm és az 

ismerőseim ajánlására mentem el, és egy olyan élményben volt részem, amit kár lett 

volna kihagyni. 

   A hétvégén az álarcainkról volt szó, arról, hogy kiknek mutatjuk magunkat, hogy 

mások elfogadjanak minket, és kik vagyunk valójában. Elmondták azonban, hogy Isten 

még az álarcok mögé is belát, vele önmagunk lehetünk, és nem kell másnak mutatnunk 

magunkat, mint akik vagyunk, hiszen a megfelelő embereknek értékesek leszünk igazi 

valónkban. Én ezt személyesen is megtapasztalhattam a hétvégén, hiszen az Isten ott 

olyan emberekkel áldott meg, akik úgy szerettek, ahogy vagyok. Különösen tetszettek 

még a bizonyságtételek, hallhattuk, hogy Jézus nem csak régen, hanem most, a 

21. században is csodákat tesz az emberek életében. Ez a találkozó megerősített abban, 

hogy az Úr szeret engem, hiszen Ő maga jött el értem, értünk, mindenkiért. 

   Hálás vagyok Istennek ezért a csodás hétvégéért! Jövőre is el szeretnék majd menni! 

Földesi Dóra 

Sztárai kupa 

 

   Egy kis lelkes csapat indult útnak az 

idei tanév utolsó Sztárai kupájára, telve 

reménységgel és bátorsággal. A 

házigazda református kajdacsi gyülekezet 

tíz órára várta a részt vevőket. 

   A siker most sem maradt el, fiataljaink 

a dobogó legfelső fokának elérésével 

bizonyították ügyességüket. A csapat egy 

része másnap, immár itthon, a vasárnapi 

istentiszteleten mutatta be a megszerzett 

kupát, erről látható egy fotó! 

   Köszönjük és istennek adunk hálát a 

szép eredményért! 

Szénégető Szabolcs. 

 
Rendszeres alkalmaink 

ISTENTISZTELET: vasárnaponként 9.30-kor, templom. 

GYEREK-ISTENTISZTELET 

HÁROM KORCSOPORTBAN:  vasárnaponként 9.30-kor, gyülekezeti termek. 

IDŐSEK ISTENTISZTELETE:  Életfa Idősek Otthonában. 

PRESBITER GYÜLÉS:   május 10., 17.30-kor, gyülekezeti terem. 

ÉNEKKAR:    szerdánként 18.00-kor, gyülekezeti terem. 

IFI:     péntekenként 18.30-kor, gyülekezeti termek. 

IFI KONFIRMANDUS ÓRÁK: péntekenként 16.00-kor a haladó csoportnak, a 

14.15-kor a kezdő csoportnak, gyülekezeti 

terem. 

ANNA IMAÓRA:    jún.03., 08.20-kor, templom. 

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

ANYÁKNAPI ISTENTISZTELET: május 06., 09.30-kor, templom. 

ÁLDOZÓ CSÜTÖRTÖKI ISTENTISZTELET: május 10., 17.00-kor, gyülekezeti terem. 

IFI KONFIRMÁCIÓS VIZSGA ÉS ÜNNEPI 

FOGADALOMTÉTEL: május 12-én vizsga a gyülekezeti teremben 

09.00-kor, fogadalomtétel a május 13-i 

istentiszteleten. 

VÁROS NAPJA – FELVONULÁS: május 19., református sátorral. 

PÜNKÖSDI ISTENTISZTELETEK: május 20./21., 09.30-kor, templom. 

EGYHÁZMEGYEI TANÉVZÁRÓ VETÉLKEDŐ: jún.02., 09.30-kor, Paks. 

TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET ÉS 

GYÜLEKEZETI PIKNIK: jún.10., 09.30-kor, templom, az istentisztelet 

után szezonzáró piknik. 

MEGYEI IFIS ÉVZÁRÓ ALKALOM: júniusban, hirdetés szerint. Pálfa. 

 

Anyakönyvi hírek 
2018. április:  
Temetés: Kincses Sándorné Baráth Julianna 88, és Riger Ferencné Mészáros Erzsébet 
95 éves korában. Isten nyugosztalja őket, és Isten adjon vigasztalást, erőt a 
hozzátartozóknak! 

Keresztelő: Mező Sára. Isten kísérje életútját! 
 

Elérhetőségek 
Paksi Református Egyházközség, 7030Paks, Bajcsy-Zsilinszky u.8.  Tel.: 75/310-331. 
Elektronikus elérhetőség:    lenkey.istvan@tolna.net és marialenkey@gmail.com 

mailto:lenkey.istvan@tolna.net
mailto:marialenkey@gmail.com


Weboldal:                   www.vilagvilagossaga.hu 
Facebook:          Paksi Református Gyülekezet – nyilvános csoport. 

http://www.vilagvilagossaga.hu/

