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„Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást 
szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt.” 

Róma 13,8. 
*** 

Karácsonyi ünnepi istentisztelet az idősek otthonában 

 

 
 

   December 18-án, délelőtt 10.00-kor a Paksi Életfa Idősek Otthonának ebédlője átalakult; 

karácsonyi helyszínné, istentiszteleti térré változott az idősek és gondozottak számára, ahol 

ünnepi igehirdetést tartott Lenkeyné Teleki Mária paksi református lelkészasszony.  

   Az otthonban mintegy 40 fő vett részt az istentiszteleten, azonban nemcsak reformátusok, 

hanem evangélikusok és katolikusok is. Az énekeket kivető segítségével lehetett követni. Az 

ebédlő átrendezésében, az ültetésben és a technika összeállításában az otthon munkatársai 

segédkeztek. 

  A lelkésznő kiemelte igehirdetésében, hogy a karácsony valójában a rátalálás és a találkozás 

ünnepe. Rátalálni és találkozni Jézussal, hogy jelen legyen életünkben. Később hozzátette, hogy 

nem akkor jön el életünkben az igazán nagy baj, amikor megöregszünk vagy megbetegszünk, 

hanem akkor, ha már nem tudunk Isten felé fordulni, ha nem vagyunk kapcsolatba vele.  Az 

advent és a karácsony is segít abban, hogy megőrizzük a mindenhatóval való kapcsolatot 

bármilyen korban is. 

   Az istentisztelet végén úrvacsorai közösségben volt részünk. Aki csak tehette, és nem 

akadályozta egészségügyi probléma, vett a reformárus rend szerint kiosztott úrvacsorai kenyérből 

és borból bármilyen felekezethez is tartozott. Az istentiszteletet ének zárta, majd a lelkészasszony 

áldott ünnepeket kívánt. Ekkor az otthon dolgozói egy ajándékcsomaggal lepték meg a lelkésznőt 

megköszönve az egész éves szolgálatot és prédikációi munkáját az otthonban. Istené a dicsőség! 
   Az alkalmat követően egy régi gyülekezeti tagunkkal, Báthory Istvánné, Juci nénivel, aki bő 

egy éve került a paksi idősek otthonába, készítettünk interjút.     (Folytatás a következő oldalon). 

Interjú 

    1. Jó napot Juci néni! Hogy érzi magát? 
Köszönöm szépen kérdését, alapvetően jól vagyok, bár egy kicsit köhögök. 

Örültem az istentiszteletnek, mindig feltölt, jó érzés, hogy gondolnak ránk. 

   2. Gyakran látogatják itt, az otthonban? 
Istennek hála igen. A családtagjaim sokszor meglátogatnak, de rajtuk kívül 

a volt diákjaim, gyerekek illetve még a református gyülekezetből is 

eljönnek megnézni. 

   3.  A karácsonyi ünnepeket hol fogja tölteni? 
Karácsonykor a családom haza szokott vinni, hogy együtt ünnepelhessünk. 

A templomba is el szoktak vinni a szentestei istentiszteletre, idén azonban 

a betegségem miatt lehet, hogy nem veszek részt rajta. 

   4. Az idősek otthonában tartott istentiszteletre rendszeresen jár? 
Havonta egyszer van református istentisztelet, mint ahogy a többi nagy, történelmi 

felekezeteknek is, illetve ünnepekkor. Amikor csak tudok, részt veszek rajtuk, bár némi 

szervezést igényel beilleszteni a programok közé, hála Istennek elég sok egyéb alkalmat tartanak 

itt, az otthonban. 

   5. Feltűnt, hogy az istentiszteleten evangélikus és katolikus hívők is jelen voltak… 
Vagyunk néhányan reformátusok és evangélikusok is, de a többség katolikus. Ők ugyanúgy részt 

vesznek az istentiszteleten, sőt, aki teheti, még a református rend szerint kiosztott úrvacsorában 

is! Mi ezt megbeszéltük magunk közt, hogy nem teszünk különbséget ebben, elfogadjuk egymást 

és jól megvagyunk. 

   6. Hogyan tudja még ápolni az Istennel való kapcsolatát? 
Egy evangélikus lelkész lányával vagyok együtt a szobánkban, ő szokott hozni sok keresztény 

olvasni valót. Szeretném megköszönni a paksi református egyháznak, hogy tartja a kapcsolatot 

az idősekkel, gondozottakkal, és eljönnek, meglátogatnak, illetve istentiszteletet tartanak. 

Nagyon jónak tartom ezt, így kifejezésre jut a gondoskodás és megőriz minket az Isten 

szeretetében. Nagyon hálás vagyok Istennek és a közösségnek! Áldott karácsonyt kívánok! 

Szénégető Szabolcs. 

Visszatekintés 2017-re 
   Anyakönyvi adatok: keresztelés – 11, konfirmáció – 7, esküvő – 1, s 

végül temetés – 15. Ha csak ennyit látnánk az elmúlt esztendőből, 

akkor azt mondhatnám: Pocsék évünk volt. De Istennek legyen hála, 

nem csak ennyit láthatunk. Láthatjuk azt a sok szép ajándékot is, azt a 

sok reményt keltő dolgot, amiért hálát adhatunk. S e szép dolgok, ezek 

az Istentől való ajándékok teszik majd emlékezetessé 2017-es évünket. 

   Kaptunk egy olyan ajándékot, amelyre már igen régóta vágyunk. Az egész magyar 

keresztyénség, sőt az egész társadalom kapta e szép ajándékot: kb. 70 év után ismét 

munkaszüneti nap, piros betűs ünnep a nagypéntek, a mi Urunk szenvedésének és a mi 

megváltásunknak a napja. Olyan gesztus és ajándék ez, melynek jelentőségét alig lehet 

felbecsülni. Miközben tágabb környezetünkben a keresztyén szimbólumokat sorra tüntetik el, 

Magyarországon kaptunk egy napot arra, hogy Jézus kereszthalálán elmélkedjünk, a bűnbocsánat 

felszabadító érzésére figyeljünk, Isten szenvedélyes szeretetét csodáljuk, s a gyülekezettel együtt 

ünnepelve magunkat Jézusnak még jobban átadjuk. Remélem, hogy sokan fogják erre használni 

e napot, s mi, akik már keresztyének vagyunk, ebben jó példát mutatunk. Ez a nap nem a 

szállodáknak és fürdőknek a napja, hanem az Istené, melyen a lelkünk tisztulhat meg és 

fürdőzhet Isten szeretetében. 

   A tavasz e szép ajándéka után ősszel is kaptunk egy szép ünnepet. 2017-ben ünnepelhettük a 

reformáció 500. évfordulóját. Ebből az ünneplésből gyülekezetünk is kivette a részét. Többen a 

Gyülekezeti havilap 



budapesti, központi ünnepségen is részt vehettünk, de számomra ennél is fontosabb volt, ahogy 

helyben ünnepeltünk. Büszke vagyok rá, hogy a reformátusság lehetett a kezdeményezője és 

motorja annak a közös ünnepnek, melyben az evangélikusok, baptisták és pünkösdiek mellett 

még a római katolikusok is részt vettek. Ezt egyébként teljesen indokoltnak is tartom, hiszen a 

teljes nyugati keresztyénség volt nagyon elesett állapotban, és az egész újult meg a reformáció 

következtében. Az persze sajnálatos, hogy nem egyszerre, hanem nagy időbeli eltérésekkel, és 

hogy ez sok testvérharchoz vezetett. Mára azonban a teljes nyugati keresztyénség megújult, 

úgyhogy van közösen mit ünnepelnünk. Örülök, hogy Pakson ezt valamennyien így látjuk. Nagy 

kincs ez, hisz nem mindenütt van ez így. Annak is örültem, hogy a város is bekapcsolódott az 

ünnepbe. Gondolok itt a polgármester úr köszöntőjére is, de arra is, hogy a tévé és rádió felületein 

keresztül sok olyan emberhez is tudtunk üzenetet eljuttatni, aki egyébként nem sokat tud 

reformációról, keresztyénségről. Maga az ünneplés kivitelezése pedig – úgy érzem – méltó volt az 

ünnephez. Köszönet annak a sok embernek, aki együtt munkálkodott azért, hogy Isten dicsőségét 

hirdethessük. 

   2017-re visszanézve arról is beszélni kell, hogy lezárult egy presbiteri ciklus. A leköszönő 

presbitérium rengeteget dolgozott, nagyon komoly egyházépítő szolgálatot végzett. Nem sorolom 

fel, nem is lehet. Csak tömbösítve említek néhány dolgot. Először is a lelki építkezést emelem ki. 

Hat év alatt 28 felnőtt testvérünk csatlakozott konfirmációval a gyülekezetünkhöz. Ennél 

egyébként többen csatlakoztak, csak a többi csatlakozó már gyermekkorban konfirmált. Sajnos 

közülük nem bizonyult mindenki hűségesnek, és sajnos olyan is van, aki időközben már elhunyt 

közülük. De azért így is jócskán felfrissült általuk gyülekezetünk személyi összetétele. És olyan is 

van köztük, aki olyan aktív taggá vált, hogy 2018-tól már presbitere is a gyülekezetnek. A 

presbitérium munkája kapcsán azt is meg kell említenem, hogy felelős gazdálkodással végig 

biztosították a szolgálat anyagi feltételeit. Jó ilyen stabil háttérrel végezni a lelkészi szolgálatot, 

hogy közben nem azon kell törni a fejünket, hogy vajon ki tudjuk-e fizetni a villanyszámlát. 

Természetesen gyülekezetünk minden adakozó tagjának is jár az elismerés, de annak is, ahogy a 

presbitérium kezeli a befolyt adományokat. S a felelős gazdálkodásnak a gyümölcsei is 

megvannak. Gyülekezetünk vagyona bővült. A raktárként működő kisház, egy meghitt és 

korszínvonalú imaházzá változott, melyet használatba is vett a gyülekezet. Részint lelkigondozói 

beszélgetéseknek, részint kiscsoportos alkalmaknak, továbbá konkrét imaalkalmak ad otthont a 

megújult épület, mely nagyon hosszú idő után nyerte vissza lelki funkcióját. De említhetem azt is, 

hogy gyülekezetünk tudott az Újtemplom utcában vásárolni egy lakást, mely szükség esetén 

szolgálati lakásként üzemelhet. 

   Volt persze a hat év alatt nehézség is. Voltak, akik kiestek a szolgálatból, sőt akár a 

gyülekezetből is. Az ilyesmi mindig megvisel személy szerint engem is, de a közösséget is. Annál 

inkább köszönöm azoknak, akik hűségesek voltak fogadalmukhoz, gyülekezetünkhöz, a vállalt 

szolgálathoz és Istenünkhöz. Akiknek pedig felém is volt egy-két bátorító szavuk a próbák idején, 

azoknak külön köszönöm. Ez is egy fontos presbiteri feladat, bár ritkán beszélünk róla, hogy a 

lelkészek lelkére is figyeljenek oda. Ebben a presbitériumban voltak olyanok (egyébként a 

presbitériumon kívül is), akiknek volt erre érzékenységük. Ez nagyon sokat számított nekem, 

ahogy az is, hogy tudom, hogy a presbiterek rendszeresen imádkoznak értünk, lelkészekért is. A 

presbitérium legnagyobb része egyébként jön tovább a következő ciklusra is. Ennek örülök. De 

nagyon köszönöm azoknak a szolgálatát is, akik már ezt a tisztséget nem tudják tovább vállalni. 

Más minőségben az ő munkájukra is számítunk a jövőben. 

   2017-nek fontos trendjei is voltak. Erősítettük a családok, azon belül is a férfiak felé való 

szolgálatot. Ezt folytatni kívánjuk. Másik jelenség, hogy elkezdődött a Paksra költözés. 

Gyülekezetünkben jelentek meg testvérek, akik az erőmű kapcsán érkeznek. Fontos feladatunk, 

hogy szeretettel fogadjuk őket, és segítsük, hogy a városban és Isten paksi református népében 

otthonra találjanak. Szintén egy erősödő trend, hogy gyülekezetünk egyre többféle módon segíti 

a környék kisebb gyülekezeteit. Nagy öröm, hogy a gyülekezetünk sok tagjában erősen él a 

missziói felelősségtudat. 

   Ha mindezt együtt látjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy Isten egy csodálatos évvel ajándékozott 

meg 2017-ben. Sok áldást kaptunk, és bizakodva kezdhetjük el 2018-at. Istené mindezért a 

dicsőség! Istentől gazdagon megáldott, boldog újesztendőt kívánok gyülekezetünk minden 

tagjának.                Lenkey István paksi református lelkipásztor 

*** 
Rendszeres alkalmaink 

ISTENTISZTELET: vasárnaponként 9.30-kor, templom. 

TIMÓTEUS ISTENTISZTELET: jan.21., 09.30-kor, imaház. 

GYEREK-ISTENTISZTELET 

HÁROM KORCSOPORTBAN:  vasárnaponként 9.30-kor, gyülekezeti termek. 

IDŐSEK ISTENTISZTELETE:  jan.08., 10.00-kor, Életfa Idősek Otthona. 

PRESBITER GYÜLÉS:   jan.18., 17.00-kor, gyülekezeti terem. 

ÉNEKKAR:    szerdánként 17.00-kor. Gyülekezeti terem. 

IFI:     péntekenként 18.30-kor, gyülekezeti termek. 

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

14.40-kor a kezdő csoportnak, gyülekezeti 

terem. 

ANNA IMAÓRA:    jan.07./feb.04., 08.20-kor, templom. 
 

Különleges alkalmaink 
MÁRTA KÖR: jan.04., 17.00-kor, imaház. 

EGYHÁZMEGYEI 

IFI-KONFIRMANDUS TALÁLKOZÓ: jan.05., 17.00-kor, Kajdacs. 

FIATAL HÁZAS KÖR: jan.11./feb.01. 

ÚJ PRESBITÉRIUM BEIKTATÁSA: jan.07., 09.30-kor, templom. 

FILMABC: jan.08./feb.05., 18.00-kor, CsDKK. 

ANNA KÖR: jan.11., 14.00-kor, imaház. 

ÖKUMENIKUS ISTENTSIZTELETEK: jan.15-19., 17.30-kor, paksi református 

templom. 

LÍDIA KÖR: jan.17., 17.00-kor, imaház. 

PRESBITERI HÉTVÉGE: feb.02-04., Balatonszárszó. 
 

Anyakönyvi hírek 
2017. november-december:  

 

Keresztelő: Horváth Dorka. Isten áldja életét! 
Temetés:  Gazdag Istvánné Oláh Aranka 78 éves, és Koszorús Józsefné Szabó Ilona 
83 éves korában. Isten nyugosztalja őket! 

 

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

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