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„Ruhájára és derekára ez a név van írva: királyoknak Királya, 
 és uraknak Ura..” 

Jelenések könyve 19,16. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Adventi fesztivál 
   Rendkívül színvonalas, tartalmas és 
gazdag programnak lehettünk részesei 
advent elején, december 8-án, az 
Adventi fesztiválon. Az eseményt Paks 
város 5 legnagyobb felekezete, a római 
katolikus, az evangélikus, a református 
a baptista és a pünkösdi egyházat 
szervezték. 
   A tavalyi évben, a reformáció 500. 
évfordulóján „megtapasztaltuk a közös 
szolgálat örömét, éreztük, hogy jó 
együtt lenni. Úgy gondoltuk, hogy ez a 
közös szolgálat egy olyan kincs, egy 
olyan érték, amelyet mindenképpen 
érdemes folytatni. Ennek kerestük meg a 

formáját. Az advent olyan lelkiségű, hangulatú alkalom, ami illik ahhoz, hogy a 
felekezeteknek a békés együttélését és közös szolgálatát megjeleníthesse.” – fogalmazott 
Lenkey István református lelkipásztor. Így alakult ki az ökumenikus Adventi fesztivál. 
   Túl a fesztivál jellegű programokon, mint. pl. a koncertek, kerekasztal beszélgetések, 
játszóházak, bemutatók, stb., a rendezvényen megjelent az advent igazi, keresztény 
értelmezése, bemutatásra került a valódi története. A fesztivál rámutatott a 
világmegváltó, Jézus Krisztus eljövetelére, és arra, hogy a keresztény ember hogyan is 
készülődik erre az eljövetelre. 
   A szervezők nem csak saját maguknak rendezték az eseményt, az egész városnak 
nyújtottak és kínáltak fel egy ajándékot ezzel a fesztivállal, hiszen az advent és a 
karácsony lényegéhez is hozzá tartozik az ajándékozás, mely mindenkihez szól. Ezért is 
igyekeztek színes programokat biztosítani, ahol minden korosztály tagjai vagy éppen a 
különböző ízlésvilágúak megtalálhatták (reméljük, meg is találták) a nekik megfelelő 
alkalmat. 
   Összességében a rendezvény a kitartó munkának, a gondos előkészítésnek és első 
sorban Istennek hála nagyon jól sikerült, mintegy 500-600 fő fordult meg és látogatta 

meg a különböző helyszíneket. Köszönjük a gyülekezeteknek a rendezést és Isten 
lelkének munkálkodását! Soli Deo Gloria!            Szénégető Szabolcs 

Presbiteri Konferencia 
   A tavalyi év utolsó presbiteri konferenciáján egybegyűlteket 
(körülbelül 100 fő) Marco de Leeuw van Weenen a Tolnai 
Református Egyházmegye missziói munkatársa köszöntötte, aki 
egyben a „házigazda” szerepét is betöltötte. 
   A megnyitó után Fekete Zoltán bátaszéki lelkipásztor tartott 
áhítatot. A kezdő imádság után „Az Úr Isten nékem fényesség” 

kezdetű erdélyi népdalzsoltárt énekeltük zenekari kísérettel.  
   Az elhangzó ige a János féle evangélium 8. fejezetének 37-42. verse volt. A lelkész úr 
egy gondolata maradt meg nagyon. Lehetünk bárki utódja, leszármazottja, akár 
Ábrahámé is, a fizikai örökség nem sokat számít, az csak egy állapot, a lelki örökséget 
kell tovább vinni, annak van igazi értéke. Az ige magyarázata után az áhítatot 
imádsággal és az „Ó, Sion, ébredj” énekünkkel zártuk. 
   Főelőadónk nagytiszteletű Ablonczy Zsolt, nyugalmazott lelkipásztor, a Magyar 
Református Missziói Szövetség elnöke volt, aki a missziói szemlélet és a missziói 
gyakorlat témában osztotta meg velünk gondolatait és tapasztalatait. Az előadás első 
felében a MRE missziójának történeti áttekintését hallgathattuk meg, kezdve az 1936-os 
Missziói törvény eredményeivel, majd, hogy miként hatott erre az 1952.03.01-én életbe 
lépett Missziói Szabályrendelet, melynek ki nem mondott célja az egyház zsugorítása, 
bokrosítása volt. A 1990-es évek politikai berendezkedésének változása hozta meg a 
lehetőséget az új Missziói törvény megalkotására, melynek megfogalmazása és 
elfogadása „házon belül” is ütközött némi nehézségbe, de 1995-től érvényben van. A 
törvényt itt a névvel ellentétben annyiban kell másként érteni, hogy nem a korlátozás a 
célja, hanem inkább a védelem. A missziói munka fontosságát vizsgálva, 2000-ben a 
Magyar Református Egyház életében a jövőben várható tendenciákat valahogy így 
fogalmazták meg: 15 év múlva feleződik a létszám az Istentiszteleteken, ha nincs 
gyermek és ifjúsági szolgálat, akkor az a gyülekezet elszórványosodik. Gyülekezeti élet 
inkább ott lesz, ahol fiatalok is vannak. 
   Az előadás második felében nagytiszteletű úr a mai missziós gyakorlatokra, 
lehetőségekre igyekezett rávilágítani a fent nevezett törvény segítségével. 
Megkülönböztetünk: gyülekezeti missziót (akik hallottak Krisztusról, de még nem 
fogadták be a Krisztust), belmissziót (akik az egyháztól elidegenedtek, illetve 
elszakadtak), külmissziót (akik még soha nem hallottak a Krisztusban minden ember 
számára megjelent üdvözítő kegyelemről). Ezek egy részének kibontása és magyarázata 
kapott még helyet. Elhangzott az is, hogy természetesen az evangelizáció során mással 
is lehet próbálkozni, de a célt mindig szem előtt kell tartani. Az előadáson idő szűkében 
olyan konkrét példák nem hangzottak el, melyeket használni tudnánk, de úgy gondolom, 
ez inkább arról szólt, hogy az egyes gyülekezetekben miket is kellene felelősen 
megfontolni a missziót illetően. A mi esetünkben, gyülekezetünk Missziós Munkaterve 
elismerést váltott ki a megye lelkészeinél és vezetőségénél, negatív észrevételt eddig 
még nem kaptunk. 

 
Gyerekek ünnepi előadása 
a szentestei istentiszteleten 

Gyülekezeti havilap 



   Az előadás után ebéd következett, majd az ebéd után kiscsoportos beszélgetés 
keretében lehetett átbeszélni az elhangzottakat, illetve megosztani a gyülekezetek 
tapasztalatait.               Pap Norbert 

Újévi pohárköszöntő 
   Jó így együtt lenni. Jó közösen indítani az évet. Jó 
szeretetközösséget alkotni. Felbecsülhetetlen érték ez. Életet 
megtartó erő a szeretetközösség, s nekünk Isten kegyelméből 
egymás által ez megadatott. S ezt a közösséget élvezhettük és 
építhettük 2018-ban is. Talán ez a legfontosabb az elmúlt év 
kapcsán. Van azonban pár fontos részlet, amit szeretnék kiemelni. 
Ne menjünk úgy tovább, hogy azokra ne vetnénk még egy 
pillantást, mert olyan ajándékok ezek, melyek hálát is ébresztenek 
és tanulságot is hordoznak. 
   Isten anyagi ajándékot is adott 2018-ban. S mondhatjuk túlzás 

nélkül: fejedelmit. És tanítást is adott mellé. Megmutatta: a pénz nem megoldás. Isten a 
megoldás. Tapasztalhatunk egyébként mindeközben sok jóindulatot. Isten tud jóindulatot 
is támasztani az ő népe iránt. Tapasztalhattunk jóindulatot egyházi, városi és állami 
vezetőktől. És tapasztalhattunk rosszindulatot és gáncsoskodást is. Ez utóbbit némely 
bürokratáktól. De nem kell ez utóbbitól sem kétségbeesni. Isten az Úr a kincsek felett és 
a szívek felett is. S az Ő tervét semmi nem húzhatja át. 
   Új szolgálati lehetőségeket is kaptunk 2018-ban Istentől. Először is az Efop-os 
pályázat kapcsán. Minden kezdet nehéz – így tartja a népi bölcsesség, s ezt mi is 
megtapasztaltuk ennek az új lehetőségnek kapcsán. De Isten segítségével túljutottunk a 
nehézségeken. Köszönet mindazoknak, akik a nehézségek ellenére is kitartottak, s 
azoknak is, akik a kritikus pillanatokban be tudtak állni a szolgálatba. Nem biztos, hogy 
e pályázatban rejlő minden lehetőséget 100 %-osan ki tudtunk használni, de az biztos, 
hogy sok jó dolog valósulhatott meg. S a felmerült nehézségek mind fejlődési 
lehetőségek voltak. Növekedhettünk alázatban, szeretetben s az Istenre hagyatkozás 
képességében. 
   Új szolgálati lehetőség volt a város napja és az adventi fesztivál. Úgy gondolom, 
érdemes folytatni e szolgálatokat. Külön öröm volt, ahogy az adventi fesztivál kapcsán 
megmutatkozott gyülekezetünk szervezettsége, szolgálatkészsége, szolgálati rutinja. Jól 
esett látnom azt, ahogy a református testvérek odatették magukat a szolgálatba. S persze 
azt is jó volt látni, hogy a többi keresztyén testvérrel közösen többre jutunk, mint 
egyedül. 
   Öröm visszanézve a második félévi templomlátogatottság. Pontos statisztikát még nem 
ismerek, de sok olyan alkalom volt, amikor a szószékről körül nézve az az érzésem volt, 
hogy de jó sokan vagyunk. 
   E pohárköszöntőben mindenkinek köszönetet mondok, aki valamilyen szolgálattal 
segítette gyülekezetünk életét, szolgálatát. Szokásom, hogy a sok szolgáló közül minden 
évben kiemeljek egy területet. Idén a zenekarnak szeretnék külön köszönetet mondani. 
Szolgálati körük jócskán kibővült. Templomi zenés alkalom is volt szép számmal, a 
táborokban is segítették Isten dicsőítését, és gyülekezetünk határain kívül is sok 
szolgálatuk volt. Mindehhez olyan háttérmunka tartozik, amit annyira nem látunk, de 

rengeteg időt és energiát igényel. Köszönjük a zenekar tagjainak, hogy felvállalták e sok 
munkát, és kérjük Isten áldását további szolgálataikra is. 
  Annyi mindent kaptunk Istentől, hogy felsorolni sem lehet. A sok jó hátterében viszont 
ott van a sok imádság is. Nekem, személy szerint is nagyon sokat ad, hogy van 10-15 
testvér, akikkel az imareggeleken együtt imádkozhatunk. Hatalmas erőforrás ez. 
Bátorítok is mindenkit, aki még nem vett ebben részt, hogy jöjjön majd, ha ilyen 
alkalmak lesznek, hisz az imádság olyan lehetőség, s az imának ez a formája is, amit 
nem szabad kihagyni. Számomra csakugyan nagyon megerősítő. 
   Most főként hátra néztünk, de egy csöppet nézzünk előre is. A jövő év legfőbb 
feladata az építkezés lesz. Elsősorban építsük tovább szeretetközösségünket. Ennek 
építgetésében nem lankadhatunk el. Másrészt vár ránk a templom és régi iskola 
felújítása is. Nagy feladat tehát, ami ránk vár. Ehhez kérem mindenkinek a segítségét és 
imádságait. 
Végezetül Istentől gazdagon megáldott, boldog, új esztendőt kívánok mindenkinek. 

Lenkey István lelkipásztortól elhangzott az újévi szeretetvendégség alkalmával 
 

*** 
Rendszeres alkalmaink 

 
ISTENTISZTELET: vasárnaponként 9.30-kor, templom. 
GYEREK-ISTENTISZTELET 
KORCSOPORTONKÉNT:   vasárnaponként 9.30-kor, gyülekezeti termek. 
TIMÓTEUS (IFI) ISTENTISZTELET: jan.20., 09.30-kor, imaház. 
PRESBITERI GYÜLÉS:   jan.10., 17.00-kor, gyülekezeti terem. 
IDŐSEK ISTENTISZTELETE: jan.09., 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:    jan.06., 08.20-kor, templom. 
 

Különleges alkalmaink 
 

IFI ALFA SOROZAT: péntekenként 18.30-kor, gyülekezeti terem. 
ÚJÉVI ISTENTISZTELET: jan.01., 09.30-kor, templom. 
FILMABC: jan.14., 18.00-kor, CsDKK. 
NŐI KÖR: jan.09., 17.00-kor, gyülekezeti terem. 
ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELETEK: jan.21-25., 17.30-kor, evangélikus templom. 
PRESBITERI HÉTVÉGE: feb.01-03., Balatonszárszó. 
HÁZASSÁGHETI ISTENTISZTELET: feb.10., 09.30-kor, templom. 

 
 

Anyakönyvi hírek 
2018.december: 
 
Keresztelő: Gyulai Ilona. Isten áldja életét! 
Temetés: Benkő László 65 éves korában. Isten nyugosztalja! 
 

Elérhetőségek 
 

Cím: Paksi Református Egyházközség,7030 Paks, 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. 


