Presbiter unoka, templomba járó szülők gyermeke, Alpha-kurzus résztvevő gyermeke, stb.
Kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje ezeket a gyermekeket és családokat, s a Szentlélek munkálja
szívükben, hogy igyekezzenek megtartani fogadalmukat. Külön hálásak lehetünk azért, hogy
mikor hosszú idő után visszaköltözhettünk a templomba, az első istentiszteletet is keresztelővel
kezdhettük; egy kedves, bibliakörös testvérünk unokáját keresztelhettük meg.
Az esküvőkre nézve nevezhetjük 2019-et az öröm évének is. Négy pár kérte Isten áldását közös
életének kezdésére. Az egyik pár mindkét tagja templomba járó testvérünk, a másik pár férfi tagja
kedves presbitereink gyermeke, a harmadik pár egyik tagja hittanosunk volt, tehát a szívünket
jobban megmelengették ezek az események, mint amikor egy évben idegenekkel kell együtt
örülnünk.
2019 azonban a terhek éve is volt. Három felújítás is nyomta a vállunkat, s azonfelül a
hátránykompenzációs pályázat megvalósításának ügyesbajos dolgai. A gyülekezeti termünk
kifestése tavasszal megtörtént. Ez is nagy munka volt, de semmiség a templomfelújításhoz és a
régi iskola felújításához képest. A terhek viselése közben a gyülekezet kiválóan vizsgázott. Az
adakozásból rengetegen kivették a részüket. Csaknem 20 millió forint adomány gyűlt, melynek
felét maga a presbitérium adta össze. Az Isten iránti szeretetet mutatja ez meg. De nem
hallgathatunk a sok imádságról és rengeteg kétkezi munkáról sem. A munkavégzők közül csupán
egy embert szeretnék kiemelni, aki az egész templomfelújítást összefogta; Gócza Levente
társgondnok testvérünket. Sokan dolgoztak sokat, köszönet illet mindenkit, aki fáradozott, de
Levente vállalta a legnagyobb felelősséget a munkában. Az imádság kapcsán pedig nem is azt
szeretném most kiemelni, hogy a presbitérium milyen imaalkalmakat tartott a templomért, hanem
azt, hogy az első istentisztelet előtt a gyülekezet hogyan imádkozta be három nap alatt a
templomot. Valóban megéltük, hogy a templom az imádság háza, s hiszem, hogy imáinkra
válaszul maga a Szentlélekisten szentelte fel templomunkat. A három nap folyamatos imádságban
mintegy negyven testvérünk vett részt.
Sok munka és sok bürokratikus akadály legyőzése után az iskola felújítására is megköttetett a
szerződés. Egy nagy, nyomasztó teher esett le ezzel vállunkról. Ugyanakkor azt is el kell
mondanom, hogy a terhekkel járó fokozott stresszt nem tudtam mindig sztoikus nyugalommal és
keresztyéni derűvel hordozni. Különösen is megterhelt, hogy egy csomó olyan dologban kellett
nagy felelősséggel járó döntéseket hozni, melyekhez egész egyszerűen nem értek. Szintén nehéz
volt, hogy szinte állandóan, megszakítás nélkül kellett rendelkezésre állnom. Mindezek
következtében gyakran voltam fáradt, olykor türelmetlen, esetenként bántó. Azoktól, akik ezt
alkalom adtán elszenvedték, bocsánatot kérek, s biztosítok mindenkit, hogy a türelmetlen
viselkedésem nem az ő személyüknek szól, mindössze az én kimerültségemről tanúskodott.
Ugyanakkor a bocsánatkérés mellett viszont segítséget is kérek. Sokat segíthettek azzal, ha
mielőtt jöttök, idetelefonáltok időpont egyeztetésre. Így sokkal könnyebb lenne beosztanom az
időmet, s kevésbé frusztrálna a tennivalók torlódása. Szintén nagy segítség, ha 11.45 és 13.15
között nyugalmam lehet. Jellemzően reggel nyolctól nem ritkán este nyolcig rendelkezésre állok.
De ahhoz, hogy ezt jó kedvvel tudjam tenni, szükségem van, hogy közben tarthassak az
ebédidőben egy nagyobb pihenőt. Továbbá azt is kérem minden testvértől, hogy most, mikor
ennyire sok a munka, fokozottan figyeljetek arra, hogy mindenki végezze azt a szolgálatot
Jézusnak, amihez tehetséget, szakértelmet és lehetőséget kapott. Ahogy ezt egyébként nagyon
sokan és sokszor tettétek is minden külön kérés nélkül. Ha mindenki Jézusnak szolgál, azzal
nekem is sokat segít abban, hogy én is örömmel végezhessem a magam szolgálatát.
2019 az áldások éve is volt. Hiszen örömmel és áldásként élhettük meg a nagy létszámú Alphacsoportot, a konfirmációs vizsgát tett fiatalokkal megerősödött ifi-csoportot, az újonnan indult
konfirmációs csoportot, az új női kört, az új bibliakört, s természetesen a régi hűséges köröket és
testvéreket is, akiknek a szolgálatáért nem győzünk eleget hálát adni az Istennek. S az áldások

között egy mindenképpen megemlítendő fejezet, hogy visszaköltözhettünk a megújult
templomba.
Előre nézve remélem, hogy a 2020-as a beteljesedések éve lesz. Január 19-én sor kerül a
késedelmet szenvedett konfirmációi fogadalomra. Hét testvérünk készül erre. A templomban
még sok a munka, de talán ezek is be tudnak fejeződni. Az iskolaépület az aláírt szerződés
szerint május végére megújul. A hátrány elleni küzdelemmel kapcsolatos pályázatunk
lezárulásának az éve is 2020. Az ünneplés ideje pedig 2020. június 13-a lesz, bízom benne, hogy
addigra már nagyon sok munka elvégzésre kerül, és sok teher lekerül a vállunkról.
Most pedig végezetül azt kívánom, hogy tudjunk együtt lenni a munkában és az ünneplésben
is, mert mindez attól lesz Isten dicsőségére, ha szeretetben tudunk együtt dolgozni, ünnepelni,
terheket viselni és örvendezni. Így legyen ez 2020-ban: Minden dolgunk szeretetben történjék!
Lenkey István lelkipásztor
Visszatekintő - adventi elcsendesedés Balatonszárszón
A második ádventi hétvégén éltük meg a belső rákészülés,
elcsendesedés áldott három napját. Pénteken, a megérkezés után
Steinbach József püspök úr beszélt arról, hogy mivel áld meg
Jézus a neki odaszánt életben. Majd finom vacsora után Hajdú
Zoltán Levente Csendkóstoló című verses előadása
örvendeztetett meg bennünket. Ezután a társalgóban még csendes
beszélgetés, ismerkedés volt. Szombaton reggeli után kezdődött
a program. Szabó Ferenc tábori lelkész: Advent – nehéz
várakozás témában tartott remek áhítatot. Hely híján nem
írhatom le az áhítat teljes összefoglalóját. De a két, számomra
legmegragadóbb üzenetét igen: Isten az idő ura, mi viszont az idő
foglyai vagyunk. Az ünnep: megszentelt idő – ne a kényszeres rohanás, cselekvés, időzített
szeretet töltse ki, hanem a békés elcsöndesedés. Másik szépségesen kifejtett gondolata: Jézus mit
kér tőled? Azt, hogy add oda mindazt, amit összetörtél, add oda mindazt, ami összetört benned,
mert Ő mindent képes helyreállítani, meggyógyítani.
Délután Hajdú Koppány lelkész áhítatát hallgattuk meg: Advent – áldott várakozás címmel.
Áldott várakozásban él bennünk a beteljesedés reménye. S bár nincs „siker, garancia”, van
bennünk bizonyosság érzés abban, hogy Jézus eljött, tanított, gyógyított, megváltott, és eljön
újra, hogy magához hívjon az örök életre.
Mindkét áhítat után csoportokba rendeződve beszéltük meg életünk viszonyát az ádventi
időszakhoz, s a változást, amelyben évről évre egyre közelebb kerülünk a valódi Jézusra
várakozás öröméhez. A napi program Hajdú Zoltán lelkész igehirdetésével folytatódott. Az
igehirdetés vezető gondolata „Nem azért jöttem, hogy az igazat hívjam, hanem a bűnösöket –
megtérésre.” (Lk5.32) volt. Majd vacsora után az IDM zenekar örömzenélésére került sor.
Velük dicsőítettünk, lelkesen, fáradhatatlanul.
Vasárnap, reggeli után úrvacsorás istentiszteleten vettünk részt, majd búcsúzásként néhány
mondatban megosztottuk egymással gondolatainkat: milyen lelki ajándékokat viszünk
magunkkal? Ebben a három napban ismét megtapasztalhattuk, hogy a Jézussal töltött idő hogyan
épít idegenként érkező emberekből lelki közösséget.
dr. Fodor Ágnes
Tájékoztatás
Megtartotta az idei év első ülését a gyülekezet presbitériuma. Az előzetesen kiküldött meghívó
és tájékozató dokumentumok alapján áttekintettük a gyülekezeti élet elmúlt időszakát, majd
nekiláttunk az előttünk álló feladatok átbeszéléséhez és a döntések meghozatalához.

Pontokban összeszedjük a főbb témákat, melyek napirenden voltak:
- Istennek adunk hálát a templombelső felújításáért, mely jól sikerült. Maradt azonban jó
pár teendő, melyeket a közeljövőben meg kell valósítani (kisebb asztalos munkák,
hibajavítások, villamos és hangtechnikai munkálatok, stb.)
- A templom tisztántartása ügyében beszéltük át a takarítási lehetőségeket. Az ezzel
kapcsolatos további információ kihirdetésre kerül majd.
- EFOP pályázati beszámolót hallgattunk meg. A régi református iskola felújítása
elkezdődött. Az élménypedagógiai foglalkozások és a finanszírozás biztosított a pályázat
végéig.
- Áttekintettük az előző évre vonatkozó zárószámadást illetve ezzel együtt az idei
költségvetést. A presbitérium egyhangúlak elfogadta az előterjesztést.
- Aktualizáltuk a választói névjegyzéket. Jelenleg 149 fő rendelkezik ilyen joggal.
Véglegesítés későbbiekben várható.
- Átbeszéltük az előttünk álló gyülekezeti programokat.
Továbbá tájékoztatjuk gyülekezetünket, hogy az egyházfenntartói járulék mértéke nem változott,
az idei évre is ajánlás szerint az évi nettó jövedelem 1%-a, illetve minimum 10000 Ft/fő/év.
A testületi ülést az úri imádsággal zártuk le.
Szénégető Szabolcs
ISTENTISZTELET:
GYEREK-ISTENTISZTELET
KORCSOPORTONKÉNT:
IDŐSEK ISTENTISZTELETE:
ÉNEKKAR:
PRESBITER GYÜLÉS:
IFI ALKALOM:
ANNA IMAÓRA:

Rendszeres alkalmaink
vasárnaponként 9.30-kor, templom.
vasárnaponként 9.30-kor, templom.
jan.22.,10.00-kor, Életfa Idősek Otthona.
szerdánként, 17.00-kor, gyülekezeti terem.
jan.09., 17.00-kor, gyülekezeti terem.
péntekenként 18.00-kor, gyülekezeti terem.
jan.05., 08.20-kor, imaház.

Különleges alkalmaink
FILM-ABC:
jan.06./feb.03., 18.00-kor, CsDKK.
BABA-MAMA KLUB:
jan.08./29., 10.00-kor, imaház.
MÁRTA KÖR:
jan.29., 17.00-kor, imaház.
LÍDIA KÖR:
jan.08., 17.00-kor, imaház.
ALFA HÉTVÉGE
LELKIGYAKORLATOS ALKALOM:
jan.11-12., Gárdony.
KONFIRMÁCIÓS ISTENTISZTELET:
jan.19., 09.30-kor, templom.
ÖKUMENIKUS IMAHÉT:
jan.20-24., 17.30-kor, Jézus Szíve Római
Katolikus templom.
HITTANOS CSALÁDI KIRÁNDULÁS:
jan.25., Pécs, Zsolnay negyed.
PRESBITERI HÉTÉVGE:
jan.31-feb.02., Balatonszárszó, SDG Hotel.
Anyakönyvi hírek
2019. december:
Keresztelő:
Benkő Martin a keresztség szentségében részesült.
Isten áldja meg a gyermeket!
Elérhetőségek
Cím: 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.

„…ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme:
új jött létre.” 2Kor, 5,17.
***
Lelkészi évértékelés
– 2019. A vegyes érzelmek éve –
Egy hallatlan színes évre nézünk
vissza, mikor 2019-re gondolunk. Isten
vezetett át ezen az esztendőn, és neki
adhatunk hálát azért, hogy megőrzött,
és összességében azt mondhatjuk,
hogy ez is az ő kezében lévő esztendő
volt. Hálásak lehetünk az áldásokért,
az örömökért, a fájdalmakért, a
nehézségekért, s azért, mert tudjuk,
hogy mindez a javukra van azoknak,
akik az Istent szeretik.
Ezzel a hittel nézhetünk vissza erre
az évre, melyről akár azt is
December 15-én költöztünk vissza a megújult mondhatjuk, hogy a fájdalom és
templomunkba, istentiszteleti alkalmat tartva. December veszteség éve volt. Hiszen 12
22-én az IDM zenekar tartott ünnepi koncertet ugyanitt, temetésnél
kellett
ravatalnál
majd a szentestei és a karácsonyi istentiszteletek áldott és megállnunk, s több olyan eset is volt,
ünnepi alkalmait élhettük át a megszépült és korszerűsített amikor igen közeli volt az, akit
környezetben. Az új templom a visszaköltözés óta fogadja búcsúztattunk.
Minden
gyász
a híveket és a keresőket. Istennek adunk hálát ezekért az fájdalmas a gyászolóknak, ilyen
eseményekért, köszönjük Neki a megújulást! SDG!
szempontból
nem
is
szabad
különbséget tenni. Mégis meg kell
említeni név szerint két testvérünket, aki 2019-ben távozott el közülünk, mert a
gyülekezetünknek annyira meghatározó alakjai voltak, hogy elvesztésük egész közösségünk
életét és szolgálatát érinti. Mészáros Gábor és dr. Molnár Klára. Hisszük, hogy ők célba értek, s
elnyerték az örök koronát Istentől Krisztus ajándékaként, nekünk viszont hiányoznak, s ki kellett
találni, hogy hogyan tudunk továbbmenni nélkülük. Még egy gyászt említek meg, ami a
gyülekezetünk szempontjából nem annyira fontos, személyemben azonban érint. Édesapámat is
el kellett kísérnem a végső úton. Nem azért említem meg ezt, hogy visszaéljek azzal a
helyzetemmel, hogy én elemezhetem az elmúlt évet, hanem azért, mert e fájdalom kapcsán
megtapasztalhattam a közösségünk szerető mellém állását, együttérző vigasztalását, amit ezúton
szeretnék megköszönni.
De mondhatjuk 2019-ről azt is, hogy az élet éve volt, ha arra nézünk, hogy nyolc gyermeket
keresztelhettünk meg. Ez ugyan kevesebb, mint ahány testvérünktől búcsúztunk, de ez részben a
templomfelújítással is összefügg, hiszen voltak, akik későbbre halasztották a keresztelőt, és
voltak, akik más közösséget kerestek a keresztelőhöz. Mindazáltal akiket megkeresztelhettünk,
azok között voltak a gyülekezetünkhöz igen közeliek.

