
 
„Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes 

állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre.” 
Kolossé 1,11. 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Béta kurzus 
 

 
 

   Februárban elindult a Béta sorozat, mely egyben a felnőtt konfirmációra való 
felkészülést is jelent annak, aki erre elhívatást kap, és felelős döntést tud hozni. Az 
alkalmakon 7 fő vesz részt. Az alábbiakban egyik résztvevőt, Szilágyi Krisztiánt 
kérdeztük. 
 

 1. Milyen indíttatásból veszel részt az alkalmakon? 
Egyszer már ugyan elvégeztem ezt a kurzust, de újfent nagyon érdekelt a lehetőség, így 
újra jelentkeztem. 
 2. Milyen a csoport? Hamar összeszokott a társaság? 
Nagyon jó a csapat. Nem kellett igazán összeszokni, mert ismerjük egymást, hiszen 
mindannyian az Alfa kurzuson már együtt voltunk. 
 3. Milyen témák kerülnek elő az összejöveteleken? 
Bibliai témák: hit, evangéliumok, bibliai történetek, teremtés, megváltás, stb. Néha 
vannak filmvetítések, de azok is a keresztény hit alapkérdésivel foglalkoznak.  
 4. Mi az, ami leginkább megérintett eddig? 
Nem tudnék kiemelni egy témát, mert engem minden érdekel. Minden egyes alkalmon 
átbeszélt témakör egyformán megérintett.  
 5. A béta kurzus (pontosabban a Bétának egy kiegészítő része) lehetőséget nyújt a 
konfirmációra való felkészülésre. Milyen terveid vannak ezzel kapcsolatban? 
Terveim között egyértelműen szerepel a konfirmáció, ezért is jöttem el újra az 
alkalomra. 

Köszönjük! Isten áldja életeteket! 

Házasság heti istentisztelet 
 

   Idén februárban gyülekezetünk negyedszer csatlakozott a 
Házasság hete alkalomhoz. 
   A házasság Isten csodálatos ajándéka az ember számára, 
amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretetet, a 
hűség és az őszinte megbocsátás értékét. A házasságban egy férfi 
és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás 
segítésére, bátorítására és védelmére törekszik egész életében. 

Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent, 
áldásul szolgálva az életük más területén is. 
   Közösségünkben kiemelten a Házasság heti istentisztelet keretében fókuszálunk a 
házasságra, mely téma köré épül az igehirdetés is. Szokássá vált, hogy az alkalom 
kapcsán egy házaspárt kérünk fel bizonyságot tenni. Idén Molnár Péter és H. Molnár 
Anikó házaspár vállalta a feladatot. A következőkben az ő bizonyságukat olvashatjuk 
összefoglalva. 
 
 „Ketten egy irányba – gondolatok a Házasság Hetén. Rendkívül hosszúnak tűnt az az 
idő, amíg egymásra találtunk. Elképzeléseink és elvárásaink mellett egy pontos 
iránytűre is szükségünk volt, Isten mindkettőnknek a türelmet adta útmutatásul. A 
párválasztás legfontosabb szempontjai között sorolhatnánk fel a gyerekvállalás és 
gyereknevelés kérdését, a leendő lakhelyünket, de az igazán fontos mégis az volt, hogy 
megtért református házastársunk legyen. Ha életünk alapja Isten, az ő kezében van 
párkapcsolatunk, akkor könnyű dolgunk van, mondhatjuk tehát, hogy a könnyebb utat 
választottuk. Több, mint tizennégy év házasság után úgy gondoljuk, hogy megérte 
türelmesnek lenni, és úgy érezzük, megtaláltuk az „igazit”. Nem titok, hogy a házasság 
a sok öröm, élmény és boldogság mellett lemondással, kompromisszummal is jár. A mai 
napig tanulunk egymástól, egymásról. A társunk és gyerekeink elfogadása egyenesen 
következhetne az igyekezetből, hogy önzetlen szeretettel fordulunk egymás felé. Az 
elfogadás azonban sokszor véleményünk, érzésünk feladása árán történhet csak. Az 
együtt töltött évek során ketten, és külön-külön is részt vettünk különböző 
kommunikációs tréningeken, párkapcsolati foglalkozásokon, keresztyén emberként a 
legfontosabb célunk mégis az, hogy emlékezzünk Isten feltétel nélküli szeretetére. Ő 
ismeri és érti a mi gondolatainkat, szeret és elfogad minket, a biztonság és gazdagság 
érzését adja nekünk. Nem tehetünk mi sem másképp, mint hogy ezeket az ajándékokat 
tovább adjuk társunknak, gyerekeinknek is. Az elfogadást megelőzi a megértés, 
megismerés, nyitottság a másik véleményére, érzékenység a másik érzéseire. Néha 
halljuk ismerősöktől, hogy könnyű nekünk, bezzeg mások… Valóban könnyű nekünk, 
mert a legnehezebb időszakokban is tudunk hálát adni, és ezt nem saját erőnkből, hanem 
az Úr kegyelméből tehetjük. Így indultunk ketten, és megyünk most már heten egy 
irányba. Soli Deo Gloria!” 
 
         Molnár Péter és H. Molnár Anikó 
 
 



Szivárványos szombat 
 

   Ismét felragyogott a szivárvány február 23-án, szombaton. A 
gyülekezeti teremben azok a testvérek gyűltek össze, akik már 
valamikor részt vettek Cursillón. 
   A rendezvény vezetője köszöntötte a megjelenteket, ismertette a 
programot. Ennek megfelelően egy áhítat következett, ami 

részben bizonyságtétel, részben bűnvallás volt. Szelíd szemed Úr Jézus kezdetű ének 
után idézetek következtek a Bibliából. Erőgyűjtés, a bűnvallás testi, lelki 
körülményeinek felidézéséhez. Ez a fajta közösség előtti bűnvallás nem jellemző a 
református kegyességben. A bűn közege a sötétség, ezért kérjük az Úr segítségét 
imádságban: Mennyben lakó én Istenem! Jöjj szívembe! Igaz itt csak egy kis pislákoló 
gyertya fénye vár, de a Te szikrádtól világít, és Téged akar szolgálni. Ámen. Az Amint 
vagyok, sok bűn alatt énekkel zárult ez a rész. Az áhítatot Homonnai Zoltánné tartotta, 
majd Lenkey István Tiszteletes Úr előadása következett.  
Két csoportra oszlottunk az egyéni megbeszélésekhez. Irányított kérdések alapján, 
mindenki elmondhatta a véleményét, mindenki aktívan részt vett Érdekes és gazdag 
eszmecsere volt. Majd mindannyian körbeálltunk és elmondtuk, az Úrtól tanult 
imádságot. Végezetül elénekeltük a De Colores dalt.   

Homonnai Zoltánné Vilike 
 

 
 

Tájékoztatás 
 

   Régi-új gyülekezeti munkása van közösségünknek. Weiszné 
Varga Viktória oszlopos gyülekezeti tagunk már nemcsak teljes 
jogú tagságával szolgálja gyülekezetünket, hanem idén januártól 
részmunkaidőben is végez szolgálatot a lelkészi hivatalban. Erről 
az új helyzetről kérdeztük. 
1. Kedves Viki! Ha valaki munkaidőben belép a Parókiára és 
találkozik veled, milyen minőségben találhat téged ott, van-e 

valami új megszólításod a munkahelyen?  
   A lelkészi hivatalban általános irodai adminisztrátorként dolgozom, heti 20 órás 
munkaidőben. Természetesen ezután is Vikinek szólítanak. 
2. Hogy érzed magad az új munkahelyen? 
   A korábbi munkahelyemtől nem túl jó lelkiállapotban kellett búcsúznom. Megnyugtató 
érzés, hogy itt a parókián a lelkész házaspár irányítása alatt végezhetem a napi 

munkámat. Támogató keresztyén lelkület vesz körül, amiért nagyon hálás vagyok. 
Nagyon jól érzem magam. 
3. Milyen feladatokkal bíztak meg eddig jellemzően? 
   Az elmúlt két hónapban főleg az egyházközség dokumentációit kezeltem, az év eleji 
adatszolgáltatások elkészítésében segédkeztem. Feladatom a napi levelezés, postázás, 
iktatás, egyházi adminisztrációs programban való adatrögzítés és egyéb irodai munkák. 
Ezen kívül segítem a hitoktatók munkáját, szervezem a nyári tábort, valamint a lelkész 
úr megbízásából voltam időslátogatáson is. 
4. Van-e valami jövőbeli terved? 
   Úgy gondolom, hogy most a helyemen vagyok, a gyülekezet hasznára válok a 
munkámmal. A jövő elé bizakodva nézek és remélem, hogy Isten segítségével mindig 
megtalálom a számomra kijelölt feladatokat. 
 

*** 
Rendszeres alkalmaink 

 
ISTENTISZTELET: vasárnaponként 9.30-kor, templom. 
GYEREK-ISTENTISZTELET 
KORCSOPORTONKÉNT:   vasárnaponként 9.30-kor, gyülekezeti termek. 
TIMÓTEUS (IFI) ISTENTISZTELET: márc.10., 09.30-kor, imaház. 
IDŐSEK ISTENTISZTELETE:  márc.06., 10.00-kor, Életfa Idősek Otthona. 
PRESBITER GYÜLÉS:   márc.07./ápr.04., 17.00-kor, gyülekezeti terem. 
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:    márc.03./ápr.07., 08.20-kor, imaház. 
 

Különleges alkalmaink 
 

IFI ALFA SOROZAT: péntekenként 18.30-kor, gyülekezeti terem. 
BÉTA KURZUS: keddenként 18.00-kor, gyülekezeti terem. 
HÉTLÉPÉS FOGLALKOZÁS – 
GYÁSZ CSOPORT: kéthetente a CsDKK-ban. Időpont megbeszélés 

szerint. Vezető: Lenkeyné Teleki Mária. 
FILMABC: márc.04., 18.00-kor, CsDKK. 
LÍDIA NŐI KÖR: márc.06., 17.30-kor, gyülekezeti terem. 
CURSILLO – MUNKATÁRSKÉPZŐ: márc.07-10., Balatonszárszó, SDG Hotel. 
REGGELI IMALAKLAMAK: márc.06-08.,07.00-kor, imaház. 
BÖJTFŐ ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET: márc.10., 09.30-kor, templom. 
 
 

Anyakönyvi hírek 
2019. február: 
Temetés:  Elhunyt Gáspár Ferenc, élt 69 évet. Isten nyugosztalja! 
 

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. 

Templomfelújítás!!! 
 

   A 2019-es évben nagy munkák elé néz a gyülekezetünk. Terveink szerint a 
templom belső felújítási munkái pár héten belül elkezdődnek. Amíg lelki 
otthonunk megújítása történik, addig a vasárnapi istentiszteleteket a polgármester 
úr jóvoltából a hivatal nagyelőadó termében tarthatjuk meg. Kérünk minden 
Testvérünket, hogy imádságban hordozza a ránk váró feladatokat, valamint 
szívesen fogadjuk a céladományokat is! 
 


