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„…és lelkem köztetek marad!”Haggeus 2,5. 
*** 

Családi hittanos tábor 

 
   Az Úrnak adunk hálát az idei családi hittanos táborért. Mindvégig az Ő áldása volt rajta, 

mely áthatotta a szolgálók, résztvevők szívét egyaránt. 

    Már jó előre meg lett hirdetve a tábor, ki voltak plakátozva: a helyszín és egy kis ízelítő a 

programokból. Kiderült az is, hogy mind a gyermekeknek, mind a felnőtteknek, szülőknek is 

külön-külön programmal készült a szolgáló stáb, így az egész családoknak kínáltunk 

foglalkozásokat az alkalom alatt. Táborhelyszínül a Baranya megyei Egyházaskozár falucska 

szolgált, mely történelme egészen az Árpád korig nyúlik vissza. Impozáns szállója, a Szuppi 

Ifjúsági Szálló mindennel fel volt szerelve, ami egy ilyen családi táborhoz csak kell. Külön 

élmény volt megcsodálni a belső udvar lovardáját és a kis állatfarmot, ami főleg a gyerekek 

egyik kedvenc időtöltését jelentette. A tábor alatt nem csak a benti lét kötött le minket, így 

hát nosza, volt vár látogatás (Máré vár), lovas kocsikázás a faluban, falujáró kvíz vetélkedő 

valamint holdfény túra, azaz éjszakai kirándulás a közeli erdőben. 

   Természetesen a sok program mellett a lelki tartalom is összekötött minket, elsődleges 

célként a találkozást ragadhattuk meg. A tábor minden napjára „jutott” egy-egy találkozás: 

találkozás egymással, találkozás Jézussal, találkozás Isten áldásaival, találkozás 

környezetünkkel és találkozás a családdal. Ezen találkozások öröme munkálkodott bennünk, 

gyerekekben, fiatalokban, felnőttekben, de ez adott erőt a szolgálóknak is, még akkor is, 

amikor fáradhatatlanul küzdve kellett teljesíteni, megoldani a feladatokat. Kiemeltük a 
Jézussal való találkozást, mely megváltoztatja az életünket, szavainkat, tetteinket. A 

színdarabok főszereplőjének, Pál apostolnak életén keresztül igazán megláthattuk, hogy 

milyen változást tud hozni az életünkben a Krisztussal való személyes kapcsolat. Fontos, 

hogy a gyerekek is megértsék, hogy mennyire más az életük, ha Isten áldása van rajta. Ez 

pedig csak akkor lehetséges, ha engedelmeskedünk neki. 

    Köszönjük Istennek ezt az áldott tábort és a szolgálóknak a kitartó munkát! 
Szénégető Szabolcs 

Külszolgálatok II. 
   Júniusi számunkban beszámoltunk a gyülekezet 

külszolgálatával kapcsolatosan az IDM (Így dicsérünk mi!), 

gyülekezetünk zenekarának szolgálatáról a környező 

gyülekezetekben. A folytatásban egy más jellegű 

szolgálatot mutatunk be. 

   A faddi református testvérek idén tavasszal először 

szerveztek Alfa kurzust, melyen a paksi gyülekezetből 

vettek részt segítőként (maga az evangélizációs alkalom 

elindításában is segítségre volt a paksi református gyülekezet). Köztük volt Csató Ibolya 

testvérünk (Feil Anita és Kiss Mária mellett), vele készült a következő interjú. 

 

1. Hogyan fogadtad a felkérést erre a szolgálatra? 

   Nagy várakozással indultam az újabb szolgálatra, szeretem megtapasztalni, ahogyan a 

részt vevők nyiladoznak a beszélgetések előrehaladtával, s ahogyan formálódik a közösség. 

Nicky Gumbel energikus, hiteles magyarázatait, történeteit is szívesen hallgatom. 
2. Hogyan fogadták a faddi testvérek egyrészt az evangélizációnak ennek az új 

formáját, másrészt a paksi segítséget? 

   Természetesen meglepődtek a videók dinamikusságán, a felvetődött témákon. 

Viszont azt mondanám, hogy nyitott volt a csoport az új formához, viszonylag hamar 

feszengés nélkül tudtunk mindenről beszélgetni. Tudnunk kell, hogy ez, saját erőből nem 

ment volna. 

Istené a dicsőség. Az alkalmak meghittsége közben nem is igen került szóba Paks, bár 

természetesen tudták a résztvevők, hogy mi Paksról járunk át. 
3. Milyen plusz áldozattal járt (ha járt) az, hogy nem Pakson szolgáltál? 

   Mivel öröm megtapasztalni a Szentlélek formáló hatását, nekem semmilyen áldozattal 

nem járt. A férjem talán inkább hozott áldozatot, mert ezeken az estéken magára maradt egy 

kis ideig. 

4. Milyen volt az első alkalom? 

   Az első alkalommal meglepődtek a vendéglátáson, s a vetítés utáni beszélgetésnél még 

alig-alig szóltak. Nekik is szokatlan volt, hogy hangosan beszéljenek hitről, vallásról, hiszen 

többnyire csak magukban elmélkedtek ezeken a kérdéseken. Csomós Balázs lelkész viszont 

profi módjára, finoman vezetett minden témát, buzdította a félszeg megszólalókat, s nagyon 

hamar gátlások nélkül beszélgettünk a kényesebb témákról is. 
5. Miben volt más az ottani Alfa, mint az itthoni? 

   Ez az alkalom a semmiből indult, néhány kíváncsi emberrel, s közösség lett, semmiben 

nem szenvedett hiányt, s lemorzsolódás sem történt. Az alkalmak ugyanolyan áldottak 

voltak, mint Pakson tapasztaljuk. Amiben én különbséget éreztem az az, hogy gyorsabban 

formálta a Lélek a résztvevő személyeket, akik alkalomról-alkalomra formálódtak, s már 

nagyon hamar valamennyien megfogalmazták, hogy szeretnének folytatást, s bízom benne, 

hogy a nyár nem feledtette velük ezt az elhatározást. 

 

   Hálát adok Mennyei Atyámnak, amiért a szolgálat gondolatát kialakította bennem, hálás 

vagyok, hogy ott lehettem egy Jézust kereső kis csoportban, hálás vagyok, hogy ismét 

megtapasztalhattam Szentlélek építő, formáló, szeretetteljes jelenlétét!        Csató Ibolya  

 

Gyülekezeti havilap 



Csillagpont 
   Két év eltelt a legutóbbi Országos Református Ifjúsági Találkozó, a 

Csillagpont óta, így újra eljött e jeles esemény ideje. Idén is érkeztek 

gyülekezetünkből, fiatalok és felnőttek egyaránt a helyszínül szolgáló 

Debreceni Agrártudományi Egyetemre. 

   A központi témát az egyházunkban is, és a világszerte létező protestáns 

közösségek életében is aktuálisan terítéken lévő ünnep, a reformáció 500. 

évfordulója adta. E központi téma köré épültek fel a főelőadások, áhítatok és a programok 

egy része, de természetesen megtalálhatóak voltak a már szokásos, a Csillagpontra jellemző 

lelki és világi tartalmak, kapcsolódási pontok. A főelőadó Mike Pál, erdélyi Magyarkérci 

Református Egyházközség lelkésze osztotta meg a hallgatósággal gondolatait a 

reformációval kapcsolatban. „Sokszor törekszünk elfedezni az élet értelmetlenségének 

érzését, menekülünk az üresség elől. Voltak és vannak, akik úgy érzik, nem bírják elhordozni 

ezt az ürességet. Lehet, hogy te is vívódsz épp azzal, hogy értékes életre vágysz törékeny 
emberként. Hogyan lett az emberben ez a tátongó mélység? Miért kell nekünk e tátongó 

mélység láttán a reformációról beszélnünk?” – tette fel a kérdést a főelőadó. Mike Pál 

hozzátette: „a reformáció több, mint történelmi esemény, mint emberi történet, az ugyanis 

Isten története, az Ő megmentési terve az ember számára. Ha a mi emberi történetünk nem 

vetül rá arra, amit Isten felőlünk tervezett, akkor szorulunk deformált történetünk 
reformációjára: helyre kell hozni Isten eredeti történetét velünk.” 

   Jó volt hallgatni és hallani e felemelő szavakat és jó volt együtt lenni a majd 3000 fős 

fiatalsággal, ismerősökkel. Köszönjük a táborszervezőknek és az önkénteseknek a tábort! 

Istenért a dicsőség!              Szénégető Szabolcs 

Hívogató 
   Istennek adhatunk hálát, hogy a mostani tanév első felében számos program, alkalom 

kínálkozik az együttlét, az öröm, az ünnep megélésére. Ezek közül adunk egy kis ízelítőt, jó 

szívvel ajánlva. 

   Férfinap. A tavaly indított, új gyülekezeti alkalmunk folytatódik, férfiak, apák és fiaik 

számára rendezünk élménytúrát, pontosabban sárkányhajózást október 07-én. A tervezett 

útvonal: Dunaföldvárról indul a sárkányhajó, majd először Madocsán kötünk ki, ahol játékos 

és egy pici komoly program vár ránk, valamint egy finom ebéd is. Ezek után pedig 

Madocsáról végső állomásunkra, Paksra evezünk. 

   Hittanos családi nap. Ovis és elsős hittanosoknak és családjaiknak szervezünk családi 

napot október 14-én, Cseresznyésben, gyermek és felnőtt programokkal. 

   Reformáció 500. Idén októberben ünnepeljük a reformáció 500 évfordulóját. E jeles 

alkalomból, október 30-án, hétfőn Kálvin-sátorral (Evangélikus testvéreink Luther-sátorral) 

várjuk az érdeklődőket, ahol betekintést nyerhetnek a reformáció örökségébe, hozományába 

és gyülekezetünk életébe is. Az alakalom alatt a következő programokat kínáljuk: 

-500 szelet tortát osztunk ki a reformáció születésnapján az arra járóknak. 

- Reformáció kvíz a járókelőknek. 

- Élő könyvtár, ahol gyülekezetünk tagjai kölcsönözhetőek ki egy húszperces beszélgetésre 

(hitükről, reformátusságukról és arról, hogy mit jelent nekik a paksi református gyülekezet). 

- Az „Én gyülekezetem” videó sorozat tetszőleges epizódjainak megtekintése, melyben 

gyülekezetünk tagjai vallanak arról, hogy hogyan kerültek kapcsolatba Istennel és 

gyülekezetünkkel.   

- Ismerkedés honlapunkkal, vetítés a gyülekezet életképeivel. 

-A reformáció nagyjairól tárlatot lehet megtekinteni. 

- Zenekari dicsőítés és kórus éneklés. 

   Adventi családi nap. December 02-án tartjuk a szokásos, adventi családi napot. Színes 

adventi programunkra mindenkit szeretettel várunk. 

A programokról érdeklődni és a programokra jelentkezni hitoktatóinknál lehet. 

   Apák napi istentisztelet. November 19-én Apák napi istentiszteletet tartunk kiemelve az 

apai szerepet, apai felelősségvállalást. Az liturgia alatt zenekarunk szolgál hittanosok 

műsorával együtt. Az istentisztelet után szeretetvendégségre hívunk mindenkit a gyülekezeti 

terembe, ahol egy kis tea, süti, kávé és beszélgetés várja az érkezőket.      Szénégető Szabolcs 
*** 

Rendszeres alkalmaink 
ISTENTISZTELET: vasárnaponként 9.30-kor, templom. 

TIMÓTEUS ISTENTISZTELET: Kezdés okt.15., 09.30-kor, imaház. 
GYEREK-ISTENTISZTELET 
HÁROM KORCSOPORTBAN:  vasárnaponként 9.30-kor, gyülekezeti termek. 
PRESBITER GYÜLÉS:   szept.05., 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 

kezdő csoportnak egyeztetés alatt, gyülekezeti 
terem. 

ANNA IMAÓRA:    szept.10., 08.20-kor, templom. 
 

Különleges alkalmaink 
TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET: szept.17., 09.30-kor, templom. 

REGGELI IMAALKALMAK: szept.11-15., 07.00-07.30-ig, imaház. 
KATECHÉZIS SZAKMAI NAP: szept.16., gyülekezeti terem. 
ALFA SOROZAT: kezdőalkalom szept.19-én, 18.00-kor, 

gyülekezeti terem. 
KONFIRMANDUS TALÁLKOZÓ: szept.29., 17.00-kor, Paks. 
FÉRFI NAP: okt.07. Dunaföldvár-Madocsa-Paks 

útvonalon sárkányhajózás. 
FILMABC: okt.09., 18.00-kor, CsDKK. 
 

Anyakönyvi hírek 
2017. június-július-augusztus:  

 
Keresztelés: Böjtös Tibor, Feil Béla, Rákóczi Laura és Szabadosné Juhász Beáta. Isten 
áldja életüket! 

 

Konfirmálás:  Balogh Bianka, Szabadosné Juhász Beáta és Tóth Csilla. Isten kísérje 
útjukat! 

 

Temetés: Breszocszki Jánosné Horváth Mária 82, Hauszknecht János 68, Ledneczki 
Andrásné Vajda Eszter 78, Pucilowski Antal Kázmér 68 és Szikra Lászlóné Szabó Mária 76 
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 
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