
 
 

„Ő fogja felépíteni az ÚR templomát, 
és nagy méltóságra emelkedik” 

Zakariás 6,13. 
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Istentisztelet a Városházán 

 

 
 

   Megvolt az első istentisztelet átmeneti helyszínünkön, a polgármesteri 
hivatalban. A gyülekezet szépen összejött, ami számomra öröm, hisz azt jelzi, 
hogy a templomunk megújulásáért kész a közösség erre az áldozatra is, a hitben 
pedig elég nagykorú a közösségünk ahhoz, hogy értse, nem a helyszín az igazán 
fontos, hanem az Isten. 
   Neki adok hálát ezért a nagyszerű gyülekezetért és a templomfelújítás 
lehetőségéért is. És köszönet illeti természetesen a város vezetőit is 
jóindulatukért, segítőkészségükért és vendégszeretetükért. 

Lenkey István lelkipásztor. 
 

Felújítás 
   Isten akaratából elkezdődhetett a 
templom belső felújítása. A 
megújítás elsősorban a templom 
aljzat és a padsor teljes rekon-
strukcióját jelenti ablakcserével, 
illetve belső festést, ezeken kívül 
még kisebb munkálatokat, de nem a 
teljes, egész belső felújítást. 
   Istennek hála, hogy egyáltalán 
ezekre is lett lehetőségünk, hiszen 
már régóta nagy szükség volt az 
újragondolásra. Jól látszódott a 
felújítás szükségessége a bontáskor, 

hiszen ekkor lehetett csak látni igazán az elkorhadt, szuvasodott, berepedezett 
faanyagokat (padok, padvégek, tartógerendák, stb.), a súlyosan átnedvesedett falakat, 
ahol több helyen is szinte teljesen átvizesedett a fal, illetve az aljzatbeton gyenge 
minőségét. Meg kell azonban jegyezni, hogy elődeink nem kis munkát, energiát és 
áldozatot hoztak az akkori kialakítással. A kicsit jobban hozzáértők mondták el, hogy a 
meglévő szerkezetek, megoldások arról tanúskodnak, hogy bizony nem spórolósra lett 
fogva a kialakítás, hanem értelemmel, és az akkor elérhető egyik legjobb szaktudással 
és anyagokkal volt az összerakva. Mindezért őket is dicsérhetjük, de az idő azonban 
még ezeken a szerkezeteken is kifogott. 
  Az átalakítás természetesen nem csak a műszaki rendbehozatalt, a hiányosságokat és 
az elöregedett, megkopott részeket hívatott helyreállítani, hanem a kor igényeinek 
megfelelően a kényelmesebb kiszolgálást, a padok egy részének elforgatásával a 
figyelem és hallgatás elősegítését a híveknek, „hogy még jobban megértsék a törvény 
szavait” (Nehémiás 8,13b). A hangosítás, a technika megújítása, a jobb rálátás az 
igehirdetők munkáját is segíti. 
   A kétkezi munkálatokat a presbitérium és a gyülekezeti tagok kezdték el odaszánt, 
fáradtságos, de lélekemelő munkával. Két nap alatt teljesen kikerültek a padok, a 
gerendák. Sikerült a templomban olyan állapotot teremteni – leszámítva egy-két 
apróságot –, hogy kész legyen a további, mérföldkövet jelentő munkák megkezdéséhez. 
A teljes munkavolumen több szakterületet is érint, így több kivitelező összehangolt 
munkájára van/lesz szükség. Az eddigi adományok szépen alakultak, bár még mindig 
szükség van az adakozásra. 
   Imádkozzunk azért, hogy amit elterveztünk, azt Isten véghezvigye. Hálásak vagyunk 
már eddig is, hogy idáig elvezetett minket az Úr! A hálánk és kéréseink kifejezésére a 
presbitérium imaalkalmakat szervezett. Márciustól rendszeresen (havonta egyet) 
imaközösséget tartunk a templom felújításért, melyhez bárki csatlakozhat. Ezzel 
kifejezzük szándékunkat az ügy elkötelezettsége mellett, és kinyilvánítjuk Isten iránti 
bizalmunkat. 
  Az első imaközösségi alkalom már megvolt. Ismét csak hálát adtunk Teremtőnknek az 
eddigi munkákért és áldozatokért. A hála mellett a remény is hajlékot vett szívünkben, 



hisz úgy tűnik, nincs akadály a továbblépést illetően (anyagi és kivitelezői értelemben), 
így minden bizodalmunk megvan, hogy majd elmondhassuk: sikerült. Mindezért Istené 
legyen a dicsőség!               Szénégető Szabolcs 
 

Ifjúsági konfirmációs találkozó 
   Újabb egy év telt el az előző, megyei, ifjúsági konfirmációs 
hétvégi találkozó óta, így most itt volt az ideje az újabb 
találkozásnak. A helyszín ismét csak a balatonszárszói SDG Hotel. 
   Most sem maradt el a „lenyűgöző” létszám, több, mint 100 fiatal 
konfis élte át a közösségi együttlét és az Istennel való találkozás 
örömét, élményét. Hogy megtudjuk, milyen is volt ez az öröm, 
élmény-morzsákat szedegettünk össze olyan paksi konfisoktól, 

akik részt vettek ezen a hétvégén. 
   „Számomra ez a hétvége megváltás volt a szürke hétköznapok között. Nagyon jól 
éreztem magam és maximálisan feltöltött! Egész hétvégén egy szeretetbuborékban 
úszkáltam, és nem tudom elmondani, mennyire jó érzés van azóta is bennem!!! Az 
emberek, előadások, az előadó(!), a csoportbeszélgetések, a tánc és minden program 
csodálatos volt, és még az időjárás is kellemes volt! Nagyon élveztem az alkalmat, 
köszönet a szolgálók áldozatos munkájáért! Istené a dicsőség!” – Lenkey Lotti. 
 

   Az előadás után rájöttem, hogy Isten kell, hogy legyen az első az életemben. Nagyon jó 
volt a téma, hiszen foglalkoztat az, hogy mi az életem értelme. A dicsőítéseket nagyon 
élveztem, a csoportfoglalkozásokon pedig megbeszélhettük az aznap tanultakat, ahol 
érdekes volt meghallgatni, hogy kit mi fogott meg az előadásból. – Kolki Ákos. 
 

   Nagyon megérintett az előadás. A programok jók voltak, a kiscsoportos foglakozások 
pedig leginkább személyesen szólítottak meg, és adtak magyarázatot a felmerült 
kérdéseimre. Köszönöm! – Papp Kristóf. 
 

Helyettes bűnhődés 
   Isten a helyettes bűnhődésben mutatta meg irántunk való szeretetét. A 
Fiú halála engesztelő áldozat, amelynek célja az, hogy békességünk 
legyen Istennel. Isten szeretetének nagyságát az mutatja, hogy annak 
érdekében, hogy békességben lehessünk vele, és bűnösként ne jogos 
haragja alatt legyünk, saját Fia által engesztelt ki bennünket magával. Ő 
fizette meg a békességünk árát. Krisztus meghalt értünk, erőtlenekért, 
bűnösökért, istentelenekért, hogy megmeneküljünk a haragtól és 
részesedhessünk a megbékélés ajándékában.  
   Pál hosszasan kifejti, hogy a mi bűneink miért vonják ránk Isten 

igazságos haragját, és miért van szükség engesztelő áldozatra, hogy ha Isten meg akar 
békülni velünk. A római levél 3. részében ezt írja: „…mindenki vétkezett, és híjával van 
az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután 
megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul 
azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa” (Róm 3,23-25).  
   Isten szeretete éppen abban áll, hogy igazsága érdekében önmagát adta halálra értünk, 
saját magát büntette, hogy mi megmenekülhessünk a haragtól és megkapjuk a 

megbékélés ajándékát. Isten Krisztus helyettes bűnhődésében mutatta meg igazságát is, 
és lenyűgöző szeretetét is. Sehol máshol nem fogjuk látni ennek a szeretetnek a 
szélességét, hosszúságát, magasságát és mélységét, csak Jézus Krisztus keresztjében. 
Ott, ahol Isten Fia az Atyával teljes egyetértésben a mi bűneink büntetését szenvedte el, 
hogy nekünk békességünk lehessen a mennyei Atyával.   www.divinity.szabadosadam.hu 

*** 
Rendszeres alkalmaink 

ISTENTISZTELET: vasárnaponként 9.30-kor, Városháza. 
GYEREK-ISTENTISZTELET 
KORCSOPORTONKÉNT:   vasárnaponként 9.30-kor, Városháza. 
IDŐSEK ISTENTISZTELETE:  ápr.03., 10.00-kor, Életfa Idősek Otthona. 
PRESBITER GYÜLÉS:   ápr.04., máj.02. 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:    ápr.07., máj.12. 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 az imaházban. Vezető: Lenkeyné 

Teleki Mária. 
EFOP - MENTÁLHIGIÉNÉS ELŐADÁS: ápr.06., 10.00-kor, gyülekezeti terem. Előadó: 

dr. Ferenczi Andrea.  Téma: Lelkünk és 
kapcsolataink. 

EGYHÁZMEGYEI PRESBITERI TALÁLKOZÓ: ápr.06., 09.00-kor, Nagydorog. 
LÍDIA NŐI KÖR: ápr.03., 17.00-kor, gyülekezeti terem. 
CURSILLO: ápr.11-14., Balatonszárszó. 
HÚSVÉTI GYEREKNAP: ápr.13., 09.00-12.00, között, régi 

református iskola és Parókia. 
VIRÁGVASÁRNAPI ISTENTISZTELET: ápr.14., 09.30-kor, Városháza. 
NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET: ápr.19., 09.30, gyülekezeti terem. 
HÚSVÉTI ISTENTISZTELETEK: ápr.21./22., 09.30-kor, Városháza. 
ANYÁKNAPI ISTENTISZTELET: május 05., 09.30-kor, Városháza. 
 
 

Anyakönyvi hírek 
2019. március: 
 
Keresztelő:  Kesztyűs Léna a keresztség szentségében részesült. 

Isten áldja meg a gyermeket! 
 
 

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. 


