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„Az én Atyámnak házában sok hajlék van…” 
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Gyülekezeti kirándulás 

 

 
   Dunántúl református szellemi központja és szimbolikus helyszíne Pápa városa. Ennek 

ellenére kevéssé ismertem ezt a dunántúli kisvárost. Származásomnál fogva a Tiszántúl 

református központját, Debrecent sokkal jobban volt módom megismerni, de még a 

tiszáninneni Sárospatakot is. 

   Ezért is fogadtam örömmel, amikor Gutai István testvérünk felvetette egy pápai 

kirándulás ötletét. A reformáció ünneplésére való lelki előkészületek közzé nagyon is 

beillett, hogy utazzunk el testvéri közösségben Pápára. Kicsit sajnáltam ugyan, hogy 

csupán tizenhárman vállalkoztunk e kirándulásra, de utóbb kiderült, hogy még jobb is 

volt így. 

   Abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy a kirándulás házigazdája Köntös 

László, dunántúli főjegyző és felesége volt, akinek – mint kiderült – van paksi 

vonatkozása. Számomra nagyon lelkesítő volt, hogy tanúja lehettem annak, ahogy a régi 

értékeket élhetővé és élvezhetővé teszik a mai kor embere számára. Igényes, korszerű 

megoldásokkal találkoztunk. Akár a Pannonia Reformata kávézó, ahol kirándulásunkat 

kezdtük, akár a múzeummá alakított ó-templom megoldásai, mind olyanok voltak, 

amelyek igényességükkel méltók arra, hogy a mában hitelesen képviseljék Istent. S 

külön öröm volt, hogy a kiállításnak kimondott célja is az volt, hogy Istent képviselje. 

Gondolkodásra és az Úrral való találkozásra hív ez a kiállítás, s nem csupán avítt, 

molyrágta tárgyak feletti unatkozásra. Élmény volt részt venni e táralton, s még több 

időt is el tudtunk volna ott tölteni, mint amennyink volt erre a programra. 

A pápaiakban a modernségre és praktikumra való hajlam azért nem mostanában alakult 

ki. Már a huszadik század elején tanúságát adták annak, hogy nem felejtették el, hogy a 

reformátusság lényegéhez tartozik hozzá a megújulásra való készség. Amikor a 

gyülekezet kinőtte templomát, nem nyekeregtek sokat azon, hogy de az ősök így, meg 

az ősök úgy, meg a nagypapám is itt konfirmált, hanem egyszerűen építettek egy új 

templomot. Ehhez persze nem csak gyakorlatiasnak kellett lenni, hanem bőkezűnek is, 

de Pápán – úgy látszik – ez sem hiányzott. Elgondolkodtató. 

   S végül még egy személyes élményt szeretnék megosztani. 

Kezdő lelkész korunkban a baranyai Nemeskén kezdtük el 

pályafutásunkat. Egy pici templom volt a pici faluban, mely 

valamikor festett kazettás templomnak épült. Na de az idő vas 

foga nem kímélte a művészi értékeket, fel kellett újítani a 

templomot. Mi még nem voltunk ott, mikor ez történt, de 

láttuk, hogy nagyon szép modern templombelső lett kialakítva. 

Ámde hallottuk a történetet, hogy volt egy bácsi, aki a felújítás 

után soha többé be nem tette a lábát az istentiszteletre, mert 

elvitték a templomból a gyönyörű pelikános szószéksisakot. 

Na, gondoltam magamban, ha azért járt a bácsi, akkor addig se 

sok értelme volt. Viszont e történet csak azért került most ide, 

mert a pápai múzeumban nagy boldogan fedeztem fel a szószéksisakot, mely 

Nemeskéről elszármazott. Valóban szép darab, de azért Istent és az egyházat 

megtagadni, és a személyes üdvösséget kockáztatni nem volt érdemes miatta. És semmi 

más egyéb tárgy vagy akár személy miatt sem, mert Isten egy olyan világba hív, 

melynek szépsége igencsak felülmúlja majd a legpazarabb pelikános 

szószéksisakjainkat is. E csodálatos ország felé vezető úton volt megerősítés ez a 

kirándulás és ez a kiállítás is. Istené érte a dicsőség.   Lenkey István lelkipásztor 

(További beszámolók a paksi református honlapon olvashatóak) 

 

Reformáció 

   Még élénken él bennünk a reformáció 500 évfordulójának alkalma, az a felemelő 

ünnepi hangulat, testvériség és Krisztusba vetett örömünk, mely akkor átjárt 

mindannyiunkat, és azóta is felejthetetlen. Egy évvel később, most sem volt ez másként, 

amikor protestáns testvéreinkkel együtt emlékeztünk meg a reformációról. 

  De vajon mi is az örömünk valódi oka? Talán a hitújítók, a nagy reformátorok múltbeli 

cselekedetei? Vagy példamutató, hűséges életútjaik? Esetleg az egyházak sokszínűsége? 

Az igazi öröm a reformációban ma is a Krisztus evangéliuma, Krisztus örömhíre, 

melyet újra és újra felfedezünk, melyhez újra és újra visszatérhetünk. Ehhez az 

örömhírhez talált vissza Luther is és a reformátorok. Ezt kínálja ma is a protestáns 

Gyülekezeti havilap 



egyház: Krisztusban szabad lehetsz és megtalálhatod az örökéletet! 

   A reformációnak ezt a valódi örömét és üzenetét élték meg a református, evangélikus, 

baptista és pünkösdi hívek, akik reformációi istentiszteleteken találkoztak egymással és 

Krisztussal. Jó volt együtt dicsőíteni, énekelni, imádkozni, majd az ünnepség zárásaként 

szeretetvendégségben – melyet a paksi református egyházközség szervezett – időt 

eltölteni, beszélgetni. Köszönjük a lelkipásztorok szolgálatát, a kórusok éneklését és a 

szervezést. Mindezért Istené a dicsőség!            Szénégető Szabolcs 

 

Alfa kórus szolgálat 

   2018. tavaszán a Faddi Református Gyülekezetben szolgáltam az Alfa 

kurzuson. Az alkalom alatt egy fiatal, igyekvő tiszteletes házaspárral 

ismerkedtem meg. Ők vezetik a faddi közösséget. 

   Elég nehéz és küzdelmes munkát kell végezniük. Ezért, amikor befejeződött 

az Alfa kurzus, ígéretet tettem, hogy egy alkalommal a paksi református kórus 

tiszteletét teszi egy őszi Istentiszteleten. Arra gondoltam, hogy ezzel is 

segíthetjük a lelkészek munkáját. És talán ők is alapítanak majd egy saját 

kórust… 

   Istennek köszönhetően október 7-én eljutott kórusunk a faddiakhoz. Nagy szeretettel 

fogadott minket a lelkészházaspár. A templomban a jelenlévők szívét megérintette 

énekünk. Bízunk benne, hogy Isten ezáltal is valami jót indít el Faddon. 

   Hálás vagyok Istennek, a gyülekezetnek, a kórusnak és karvezetőnknek, Ági néninek, 

hogy segítettek véghez vinni ezt az ígéretemet!       Pintérné Kati 

    

Sztárai kupa 

   2018. október 27-én reggel átlagéletkorát tekintve egy igen 

fiatal, de annál lelkesebb kis csapat indult útnak Paksról a 

Sztárai kupára, Pálfára. A házigazdák 10 órára várták a 

résztvevőket, ahol a templomban közös énekléssel, a program 

ismertetésével, és a csapatok alakításával kezdődött a 

rendezvény. A pálfai Sztárai kupa különleges volt abból a 

szempontból, hogy a csapatokat az állomásokra ezúttal nem 

kísérte felnőtt, hanem ők is külön csapatot alakítottak („Felnőtt 

csillagok” néven) és ők is megkísérelték teljesíteni a 

feladatokat. 

   A rendezvény központi témája ezúttal a „csillag” volt. Minden csapat ehhez 

kapcsolódó nevet választott magának és az egyes állomások feladataiban is fontos 

szerepe volt a csillagnak: volt pl. papírcsillag hajtogatás (és utána célba dobálás), 

csillaghorgászat (lavórból), egy bolygókról szóló videó megtekintése után tesztkérdések 

az elhangzottakból, csillagképek felismerése, csillaggal kapcsolatos dalok felsorolása (és 

eléneklése), tánctanulás stb.. A gyerekek nagyon élvezték a feladatokat, az állomásokra 

várva a ragyogó időben pedig focizással és levélkupac építéssel (majd abba ugrálással) 

töltötték el az időt. 

   Az ebédet követően került sor az eredményhirdetésre. A verseny nagyon szoros volt, 

ahol egy-egy ponton múltak a helyezések. A két fiatal paksi csapat, a „Betlehemi 

csillagok” és az „Óriás csillagok” szépen helytállt, a mezőny első felében végeztek. Az 

első helyet a házigazda pálfai csapat szerezte meg, így ők tarthatták meg a kupát. 

   A rendezés nagyszerű volt, az állomások egymáshoz közel lettek kialakítva, azok 

vezetői pedig lelkesek és segítőkészek voltak. Bár a feladatok kihívást jelentettek, de 

teljesíthetőek voltak minden korosztálynak (bár a felnőtt csapat számára a break tánc 

megtanulása komoly erőfeszítést igényelt).  

   Jó volt látni a vendéglátók, a segítők elkötelezettségét, odaadását, közvetlenségét. 

Érezni lehetett, hogy tényleg szeretnék, hogy mindenki jól érezze magát náluk Pálfán. 

Ez sikerült is! Köszönjük nekik, Istennek pedig hálát adunk a remek napért!   Péter Klára 
 

Rendszeres alkalmaink 
ISTENTISZTELET: vasárnaponként 9.30-kor, templom. 
GYEREK-ISTENTISZTELET 
KORCSOPORTONKÉNT:   vasárnaponként 9.30-kor, gyülekezeti termek. 
PRESBITER GYÜLÉS:   nov.08., 17.00-kor, gyülekezeti terem. 
IDŐSEK ISTENTISZTELETE: nov.14., 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:    dec.02., 08.20-kor, templom. 

 
Különleges alkalmaink 

FELNŐTT ALFA SOROZAT: keddenként 18.00-kor, gyülekezeti terem. 
IFI ALFA SOROZAT: péntekenként 18.30-kor, gyülekezeti terem. 
FILMABC: nov.05./dec.03., 18.00-kor, CsDKK. 
VIGASZ ISTENTISZTELET: nov.04., 09.30-kor, templom. 
NŐI KÖR: nov.07., 17.00-kor, gyülekezeti terem. 
APÁKNAPI ISTENTISZTELET: nov.11., 09.30-kor, templom. 
ALFA LELKI HÉTVÉGE (FELNŐTT): nov.17-18., Gárdony. 
SZIVÁRVÁNYOS SZOMBAT: nov.17., 09.00-kor, gyülekezeti terem. 
EGYHÁZMEGYEI 
PRESBITERI KONFERENCIA: nov.17., Bátaszék. 

BIBLIKÖRVEZETŐI MEGBESZÉLÉS: nov.26., gyülekezeti terem. 
EFOP-MENTÁLHIGIÉNÉS KLUB: nov.29., 17.30-kor, volt református iskola. 

Előadó: dr. Sütő Gábor immunológus professzor. 
ADVENTI I. ISTENTISZTELET: dec.02., 09.30-kor, templom. 
 

ADVENTI  FESZTIVÁL: dec.08., CsDKK. 
 

Anyakönyvi hírek 
2018.október: 
 
Keresztelő: Lukács Renáta és Müller Luca. Isten áldja életüket! 
Temetés: Deim István 54 éves korában. 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. 
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