
Reformációi ünnepségsorozat 
2017. október 30. Erőn felüli szervezést és odaszánt 

előkészületet követően került sor Pakson, a Városháza előtti 

téren megrendezett városi, reformációi ünnepségre a 

reformáció 500. évfordulója alkalmából. A jeles eseményen 

közösen ünnepeltünk az evangélikus, baptista és pünkösdi 

testvéreinkkel. Külön öröm volt számunkra, hogy a katolikus 

gyülekezetből is ellátogattak a rendezvényre és közösséget 

vállaltak a megemlékezésből, az örömből és a reformáció áldásaként nyújtott mindazon 

örökségből, mely minden keresztény számára szellemi, lelki és életformáló hatással volt 

és ma is az. 

   A délután 15.00-kor kezdődő programsorozat számos lehetőséget kínált az 

odalátogatóknak a reformáció és a gyülekezetek megismerésére. Jó volt látni, ahogy az 

egyes felekezetek sátraikban megmutatták ötleteiket, kiállításaikat, melyekkel 

bemutatták a reformáció történelmét, a reformáció közösségét és egyházaikat. A 

programok, a közös kórus, a zenekarok, a köszöntők és az ökumenikus istentisztelet az 

összetartozás érzését, az együttlét örömét erősítették bennünk. Az ünnepi sátrak között 

mintegy 300 fő fordult meg, zárásként pedig, a fáklyás felvonulás alatt közel hatvanan 

énekeltük az evangélikus majd a református himnuszt az ünnepi menet közben. 

Csodálatos, megható és magaslatokba felemelő volt az egész alkalom, a mi mindenható, 

teremtő és megújító Urunk előtt! Istenért, és az ő Fiáért, Jézusért és Szentlelkéért legyen 

a dicsőség és a hála! 

2017. október 31. napközben: Október 31-én a Budapest Papp László Sportarénában 

tartottak nemzeti megemlékezést a Reformációi Emlékbizottság, a magyarországi és a 

külhoni magyar protestáns egyházak. A magasztos ünneplés sorozatban az egyházak 

vezetői, ismert média személyiségek, közéleti képviselők, vezetők szólaltak fel. Az 

ökumenikus istentisztelet egyik igei alapja, mely egyben a központi rendezvény 

vezérfonala is: „Az igaz ember hitből él” Pál apostoli idézet volt. „…Az, hogy hitből 

élünk, azt jelenti, hogy úgy éltet minket Jézus Krisztus, mint gyümölcstermő fát a talaj. 

Krisztus megváltó szeretetéből élünk, akiben Isten testet öltött, eljött közénk, megváltott 

minket. A szabadítás mellett erőt is kapuk tőle, hogy életünket az Ő örökkévaló rendjéhez 

igazítsuk” hirdette Steinbach József református püspök. Amikor ettől a rendtől eltérünk, 

akkor van szükségünk a reformációra, a visszatérésre. Az ebédszünetben kiállítás-

sorozatot tekinthettünk meg, majd 15.00-ig előadások és zenei programok zárták a 

nemzeti ünneplést. 

2017. októbert 31. este: 31-én, este 18.00-kor ismét Pakson folytatódott a 

megemlékezés. A paksi evangélikus templomban reformációi istentiszteletre gyűltünk 

össze protestáns testvéreinkkel. A liturgia kezdetén gyerekek és ifisek elevenítették fel 

Luther történetét, majd az igehirdetésben az öt „sola” reformátori tanítás tárgya 

(szentírás, hit, kegyelem, krisztus, dicsőség) köré fűzték fel gondolataikat a felekezet 

lelkipásztorai. Az istentiszteletet, melyen részt vett a paksi katolikus plébános is, közös 

úrvacsorával zártuk. 

   Hálásak vagyunk az Úrnak az reformációért, a közös ünneplésért, a felejthetetlen 

alkalmakért. Nagyszerű volt megtapasztalni a testvéri szeretetet, az ünnep örömét. 

Felemelő volt látni azt, hogy ma az 500 éves reformáció nem a különválást kínálta, 

hanem az összetartozást protestáns és nem protestáns felekezetek között. Nem a 

szembenállást, hanem az együttélést. Nem a külön utakon való járást, hanem az egyfelé 

való odafigyelést és a keresztény élet közös felvállalását! Soli Deo Gloria! 

Szénégető Szabolcs 

Szivárványos szombat 
   „Szívem csendben az Úrra figyel…”. Immár hagyomány, hogy a 

Szivárványos szombat alkalmain felcsendül ez az egyszerű kis 

kánon, gondolatébresztő szövegével (melyet Cseri Kálmán írt), 

sikerül felkészülnünk a délelőtt eseményeire, meghitt, őszinte 

beszélgetésekre, melynek témái a hitéletünk mozzanatai, esetleg a 

cursillon hallottak felelevenítése, újbóli megélése. 

   A kezdő áhítat betegség miatt elmaradt. Mészáros Kati, a 

szivárványos szombat ötletgazdája és szervezője ezt ügyesen 

megoldotta. Hajdú Zoltán Levente szóládi lelkész egy imaversét 

mondta el, majd a Bibliából olvasott fel egy Igét, János evangéliumából a 17. részt, 

mely Jézus főpapi imádsága címen ismert. Ezt az igeverset hallgatva, lélekkel teli igazi 

áhítat volt. Az alkalom fő témája a sákramentumokról, ezek közül is a keresztelőről 

szólt, előadója Lenkey István lelkész. E téma többszörösen ismert, a cursillón is 

hallgathattuk, hasznos újból felidézni az ide vonatkozó ismereteket. A keresztség Jézus 

rendelése, azt jelenti, „én veletek vagyok a világ végezetéig.” Az üdvözülés biztosítéka. 

A keresztség a keresztyén élet kezdete. A kisgyermek keresztsége az isteni szeretet 

csodálatos példája, a megelőlegezett szeretet. Nagy jelentősége van a felnőttek, szülők, 

keresztszülők és a gyülekezet fogadalomtételének. Ez legyen a biztosíték, a kisgyermek 

hitéletének folytatásához. 

   Az idő gyorsan elszaladt, az előadás témájához rövid megbeszélés következett, majd 

imaközösséggel zártuk ezt az Istentől áldott együttlétünket. Hanol Ferencné Kern Ágnes 

 

Csendes imaalkalom 
   Csendes, nyugtató hangulatú, rendkívül szép környezetet 

jelentett az ökomenikus imaalkalom számára a Manréza 

Lelkigyakorlatos Ház Dobogókőn, amely megfelelő hely volt a 

kikapcsolódásra, az igére való odafigyelésre és a mély imádság 

átélésére. 

   Gyülekezetünkből négyen vettünk részt ezen az alkalmon, 

rajtam kívül még Lenkey István tiszteletes úr, Kernné Jutka néni 

és Vass Zsuzsanna. Már a megérkezéskor teljes szilenciumot 

hirdettek. Különleges élmény volt számomra, hogy bár megszólalni nem lehetett, mégis 

úgy éreztük, egy kis közösség lettünk. Érdekes volt, mindenki másképp élte ezt meg. 

Nekem kezdetben nehézséget jelentett megszokni a „semmit tevést” (én otthon, vagy a 

gyülekezetben mindig tevékenykedek valamint), ráadásul nem lehetett megismerkedni a 

többi résztvevővel sem (harmincan lehettünk – nem számoltam – vegyesen 

reformátusok és katolikusok) a csendesség óráiban, amit komolyan kellett venni, viszont 

az elcsendesedés lehetőséget adott végiggondolni az ember életét, az emberekkel és 



Istennel való kapcsolatot. Mindehhez kaptunk igéket, melyekkel együtt imádkoztunk, 

elmélkedtünk. Beszélgetni csak a lelki vezetővel tudtunk a nap folyamán 2*30 perc-es 

időkeretben, aki segített megvilágítani az életünk kérdéseit. Az együttlét során a sok ima 

mellett az áhítatok és az úrvacsorás istentiszteletek (a katolikus testvéreknek külön volt 

mise) által is mélyítettük az Istennel való közösséget.  

   Terítéken van, hogy gyülekezetünk programjain egy kicsit más formában, de 

megjelenjék ez a fajta elcsendesedős imaalkalom. Mindenkinek jó szívvel tudom 

ajánlani! Istenért a hála!          Kern Sándor gondnok. 
*** 

 
Rendszeres alkalmaink 

 

ISTENTISZTELET: vasárnaponként 9.30-kor, templom. 
TIMÓTEUS ISTENTISZTELET: nov.12., 09.30-kor, imaház. 
GYEREK-ISTENTISZTELET 
HÁROM KORCSOPORTBAN:  vasárnaponként 9.30-kor, gyülekezeti termek. 
PRESBITER GYÜLÉS:   nov.02., 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:    nov.19., imaház, 08.20-kor. 
 

Különleges alkalmaink 
 

ALFA SOROZAT: keddenként, 18.00-kor, gyülekezeti terem. 
PRESBITERI KONFERENCIA: nov.04., 10.00-kor, Paks. 
FILMABC: nov.06., 18.00-kor, CsDKK. 
ALFA HÉTVÉGE: nov.11-12., Regöly. 
SZIVÁRVÁNYOS SZOMBAT V. nov.18., 10.00-kor, gyülekezeti terem. 
KISKÖRI FÉRFINAP: nov.18., Pálfa. 
APÁKNAPI ISTENTISZTELET: nov.19-i istentiszteleten, templom. 
KARÁCSONYI ÉLELMISZERGYŰJTÉS 
RÁSZORULÓKNAK: nov.24-25-26., Tesco. 

LÍDIA KÖR: nov.29., 17.00-kor, imaház. 
MÁRTA KÖR: nov.30., 17.00-kor, imaház. 
ADVENTI CSALÁDI NAP: dec.02., 09.30-kor. Gyülekező a régi református 

iskola eblédlőjében. 
 

Anyakönyvi hírek 
2017. október:  

 

Temetés: Bonyai János 68 éves korában. Isten nyugosztalja! 
 

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. 

HÍRMONDÓ                                                    

2017.november 

HÍRMONDÓ                                                    

2017.november 
 

 
 

„…feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan 
gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között 

ragyogtok, mint csillagok a világban.” 

Filippi 2,15. 
 

*** 
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