
Olvasandó Mt. 7,24-29 
 
Kedves Testvérem!     
 
Ez a példázat nyugtalanító „ámen” a 
Hegyi Beszéd végén. Nyugtalanító, 
mert katasztrófáról beszél.  
Jézustól megnyugtatóbb szavakat vár-
nánk újév napjára. Ne tévedjünk, Jézus 
nem jósol. A példázat képei nem a jövő 
évről, hanem a radikális jövőnek az 
utolsó eseményeiről szólnak. Akkor, 
Isten ítéletének viharában derül majd 
ki, hogy ki-ki hogyan alapozta meg 
életét. Nyugtalanító „ámen” ez mert az 
eljövendő ítélet képeit megvalósulva 
láthatjuk összeomlott életsorsokban. 
Nyugtalanító, mert csak kettő lehetőség 
van. Nem szeretjük az ilyen végletes 
vagy-vagyot. A közbülső megoldások 
állnak hozzánk közelebb. Jézus szavai-
ban mégis egy lehetőség tárul elénk. 
Nem minden ház omlik össze! Van 
amelyik állja az idők viharát, az élet 
viharát., mert az biztos alapra épült! Ezt 
a biztos alapot Jézus ma is felkínálja 
nekünk és ez ennek az új évnek az 
örömüzenete. Nem kell kísérletezni új 
technológiákkal, hátha sikerül homokra 
építeni tartós pilléreket. Jézus ajánlata 
nagyszerű! Erre kell figyelni: „Aki 
hallja tőlem e beszédeket…”. Az erede-
ti görög szövegben Jézus logoszáról 
van szó. A logosz pedig nem egyszerű-
en beszédet jelent, hanem előadást, 
tanítást. Magyar fordítása: Ige, Isten 
szava. Jézus hallgatói észrevették, hogy 
nem úgy beszél, mint egy másik, ha-
nem úgy mint akinek hatalma van. Az 
Ő szava azóta sem vesztett hatalmából 
és erejéből. A Logosz Isten Igéjével 
kapcsolatos. János evangéliumában ezt 
olvassuk: „Az Ige testté lett!” Jézus 

nem hangszórója az Igének, benne benn 
Isten minden Igéje megvalósult.  
Ezét mondta Pál: „Senki sem vethet 
más fundamentumot, mint ami vettetett, 
aki Jézus Krisztus. Aki akarja. Hogy 
élete ne dőljön össze, figyeljen Jézus 
üzenetére. Emberek gondoljátok meg, 
szeret benneteket az Isten. Testvérem 
ez az a biztos szikla, amelyre ki-ki éle-
tét építheti. De valóban így van ez? 
Sajnos a Bibliát még manapság is na-
gyon sokan mítoszok, legendák gyűjte-
ményének tekintik, így fövenyre építik 

életüket. Ellenben, aki vállalja a hitnek 
a kockázatát, merészségét az örömmel 
tapasztalja, éli át valóban olyan Jézus 
szava, mint  a szikla. Jézus szava nem 
varázs szó! Szív kérdése ez, Élet és 
Örökélet kérdése ez!Kegyelemből útra-
valónak kaptuk. Így figyeljük, hallgas-
suk Jézus szavát. 
Ne csak az új év első napján, hanem 
életünk minden napján, amíg tart. 
Ámen! 
 

Szemeti Ferenc 

Kedves Olvasónk! 
 
Amit most a kezében tart az a Hét 
Határ újság legújabb száma. 
Persze erre tőlünk függetlenül is rájö-
hetett, azonban megnyugtatjuk való-
ban a jól ismert újságot forgathatja. 
Csak! 
Mostantól megújult formában. 
Nagyon sokat gondolkodtunk újságun-
kon az elmúlt hónapokban. Miért is? 
Nos sok kritikai vélemény hangzott el 
a szerkesztőség felé az újságban meg-
jelent fényképekkel kapcsolatban. A 
képek minősége kifogásolható volt, 
nem lehetett felismerni esetenként a 
képen szereplő embereket. Igen, való-
ban így volt. Két magyarázata is van a 
dolognak.  
Az egyik az, hogy újságunk eddig 
hagyományos nyomdai technikával 
készült, a nyomdagép nem tudta olyan 
jó minőségben áthozni a képet, aho-
gyan elvárható lett volna. 
A másik dolog éppen ehhez kapcsoló-
dik, mert a hagyományos kék színben 
ez még fokozottabban jelentkezett. 
Váltani kellett! A költségeket számba 
véve, mivel a színes újság nekünk 
megfizethetetlen ezért kompromisz-
szumra kényszerültünk. A kék színt 
mindenképpen meg akartuk tartani 
ezért ezt az újság alapszínében jelenít-
jük meg. Viszont a képek jó minőségét 
fekete-fehérben biztosítani tudjuk. Ezt 
a három érvet figyelembe véve jelenik 
meg ebben a formában a Hét Határ. 
Az új esztendőbe érve a 17. évfolya-
mot megújulva elkezdve kívánunk 
minden olvasónknak áldott új évet. 

 
A Hét Határ szerkesztői 
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 Zsoltárok 100:2 
Kedves Testvéreim! 
Egy rövid buzdítást emeltem ki a zsol-
tárból, amely életünknek határozott 
irányt adhat az új esztendőben.   Szán-
juk ezt az évet arra, hogy növekedünk a 
szolgálatban! Mindhárom szó külön-
külön is fontos szerepet kaphat életünk-
ben. Kiknek szól ez az Ige? 
1. Akik még nem végeznek semmilyen 
szolgálatot a gyülekezetben. Azoknak 
hangzik: Szolgáljatok! Eredetileg ke-
mény fizikai munkára használták a zsi-
dók ezt a szót. A mindennapi munka-
végzésre, akár kint a földeken végzett 
mezei munkára. Aztán használták arra 
is, ahogyan a szolga dolgozott az urá-
nak, ahogy az alattvaló szolgált a ki-
rálynak. A mózesi könyvek ezt a szót 
emelik be az Úrnak végzett szolgálatra, 
a szent sátorban végzett istentiszteleti 
feladatok teljesítésére. A papok, lévi-
ták, templomszolgák végezték az áldo-
zat és a szentély körüli szolgálatokat és 
tudjuk, hogy vigyázniuk kellett, hogy 
mindenkor tiszták és alkalmasak legye-
nek erre. Józsué kérdéséből, amit feltett 
a népnek a honfoglalás után, azonban 
tudjuk, hogy Istennek szolgálni többet 
jelent, mint az istentiszteleti teendők. 
„De ha nem tetszik nektek, hogy az 
Urat szolgáljátok, válasszátok ki még 
ma, hogy kit akartok szolgálni... De én 
és az én házam népe az Urat szolgál-
juk.” (Józs 24:15) Istent szolgálni tehát 
egyet jelent azzal, hogy Őt követjük, Őt 
imádjuk, egész életünket odaszánjuk 
Neki. Úgy viszonyulunk hozzá, mint 
szolga az urához. Az Újszövetségben 
Jézus új értelmet adott ennek a szónak. 
Ő az Úr szenvedő szolgája lett, aki tel-
jesítette az Atya akaratát egészen a ha-
lálig. Példát adott számunkra, hogy 
szeretetünkkel hogyan szolgáljunk. Aki 
az Urat szolgálja, az nem imádhatja a 
mammont is, az nem mehet el az út 
szélén heverő bajba jutott mellett, an-
nak lámpásából nem fogyhat ki az olaj. 
Vagyis aki az Urat szolgálja, az nem 
lehet sem a gazdagság, sem a szegény-
ség rabja, nem kötözheti meg anyagi 
boldogulása. Aki az Urat szolgálja, az 
nem lehet érzéketlen és tétlen a körülöt-
te levő bajok és bajba jutott emberek 
iránt. Elesettek, betegek, magányo-
sak..., mind arra várnak, hogy felkeres-
sük őket, hogy elbeszélgessünk velük, 
hogy adjunk abból, amink van: lisztet, 
pénzt, időt... Aki az Urat szolgálja, ab-
ban nem aludhat ki a hit lángja, imád-
sággal, igeolvasással, igehallgatással 

folyamatosan táplálja. 
2. Úrnak!  Szól azoknak, akik munká-
jukért foyton elismerést, dicséretet vár-
nak. Vagy akik az egyházban érvénye-
sülni szeretnének. Voltak ilyen papok 
és próféták az ószövetségi időkben is. 
Voltak ilyen emberek az ősegyházban, 
a tanítványok és Pál apostol korában is. 
Voltak olyan csodatevő prédikátorok, 
akik Jézus nevében gyógyítottak, de 
mégsem Jézus erejével. Voltak olya-
nok, akik látszólag az evangéliumot 
hirdették, mégis megtévesztették a gyü-
lekezetet. Az ilyen emberek szolgálatá-
ból mindig széthúzás és veszekedés 
támadt a gyülekezetben. Ilyen esetek 
miatt dorgálja meg Pál levelében a ró-
maiakat és a korinthusiakat is. További 
egyháztörténeti példákat is kereshe-
tünk, de az idő és az egyház közössége 
mindig megoldotta ezeknek az embe-
reknek a sorsát. Mindent, amit teszünk, 
az Úrért tegyük. Eltévesztetjük a lénye-
get, ha szolgálatunkért, segítségünkért 
folyton köszönetet várunk, emberek 
elismerésére vagy hírnévre számítunk. 
Minden, amit teszünk, az Úrnak te-
gyük: Neki és Vele. Olyan jézusi mó-
don, ahogyan az utolsó ítéletről szóló 
példázat magyarázatában mondja: 
„Mert éheztem és ennem adtatok, 
szomjaztam és innom adtatok, jöve-
vény voltam és befogadtatok, mezítelen 
voltam és felruháztatok, beteg voltam 
és meglátogattatok, börtönben voltam 
és eljöttetek hozzám.... Bizony mon-
dom néktek, amikor megtettétek ezeket 
akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfi-
ai közül, velem tettétek meg.” (Mt 
25:35-36, 40) Másokon segítünk, még-
is Jézussal és Jézusért tesszük. 
3. Örömmel! Vannak, akik megfárad-
tak, belefáradtak, úgy érzik, hogy nem 
tudják tovább csinálni. Nekik szól ez a 
kis szócska: örömmel. Nem baj, ha 
valaki dolgozik és elfárad. Nem baj, ha 
valaki dolgozik és belefárad abba, amit 
csinál. De az igen, ha valaki semmi 
örömét nem leli abban, amit végez. 
Keserűsége visszahat életének más 
területeire és egy idő után értelmetlen-
nek érez mindent, amit csinál. Ha kér-
jük, Isten megújít ilyenkor. Nemrég 
beszélgettem valakivel, aki 17 évig 
dolgozott fogyatékos fiatalok között. 
Elmesélte, hogy sokáig nem értette 
azokat, akik fásultságról, kiégésről 
beszéltek neki. Egészen addig, amíg 
magán is észre nem vette az egyhangú-
ság és a keserűség jeleit, ami egyre 
jobban kihatott kapcsolataira is. Ekkor 

Isten megáldotta egy kisbabával és 
most otthon tölthet pár évet gyermeké-
vel. Mellette minden nap feltöltődik 
örömmel és békességgel, újra nevet és 
egyre boldogabb. Isten, aki az öröm 
forrása, megújítja lelkünket, hogy újra 
örülni tudjunk, hogy derűsek tudjunk 
maradni a próbák közepette is. Teljes 
öröm van Nála, amit kiáraszt ránk is, 
ha kérjük. Miért ne kérnénk?! Így a 
Tőle kapott örömmel és derűvel újra 
jókedvűen tudjuk feladatainkat végez-
ni. Klaus Douglass, egy németországi 
evangélikus lelkész, Az új reformáció 
című könyvében 96 tételt fogalmaz 
meg az egyház jövőjéről. Azt írja: 
„Elérendő és elérhető célnak tartom, 
hogy egy keresztyén annak 80%-át, 
amit a gyülekezetért tesz, szívesen és 
lelkesen tegye. Ez motiválni fogja, 
hogy, hogy adott esetben a fennmaradó 
20%-al is megbírkózzon.” Ha mindenki 
a képességének és lelki ajándékainak 
megfelelő szolgálatot végez, azt öröm-
mel tudja elvégezni, megelégedettség-
gel tölti el és pozitívan hat vissza egész 
életére. 
 Kiknek szól ez az Ige? Nekünk. A 
gyülekezet közösségének, az egyház 
minden tagjának. „Minden keresztyén 
kapott valamilyen kegyelmi ajándékot 
Istentől és megkapta a hozzá tartozó 
feladatot is!”- figyelmeztet Klaus 
Douglass. Vigyázat! Nemcsak talentu-
mokat kapunk, hanem lehetőséget is 
arra, hogy használjuk azokat. Ismerjük-
e erősségeinket, gyengeségeinket? Is-
merjük-e kegyelmi ajándékainkat? Fel-
fedeztük-e már, hogy mi az, amivel a 
gyülekezetben szolgálni tudnánk? Ne-
künk is van: Szép hangunk, kifejező 
beszédünk, türelmünk, lelkesítésünk, 
vigasztalásunk, meghallgatni tudásunk, 
élettapasztalatunk, civil szaktudásunk, 
végze t tségünk,  f i z ika i  e rőnk, 
kreatívitásunk, kapcsolataink....Van 
hetente 1-2 óránk, amikor szinte unat-
kozunk vagylegalábbis el tudnánk tölte-
ni máshogyan, mint eddig? Szolgáljunk 
az Úrnak örömmel! Ámen  
Imádság: 
Végtelen kegyelem és megtartó gondvi-
selés Istene, Veled szeretnénk újat kez-
deni ebben az esztendőben. Készíts a 
szívünkben helyet örömnek, hálaadás-
nak, reménységnek, hadd újuljunk meg 
ezek által. Készíts a szívünkben helyet 
mások örömeinek, mások fájdalmainak, 
mások terheinek, hadd legyünk segít-
ségre ott, ahol szükség van ránk. 
 Ámen. 

Barta Lívia 
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December első három hetében Kálvin 
Jánosról tudhattak meg számos infor-
mációt, akik ellátogattak a kömlődi 
kultúrházba.  
Magyarországi Református Egyház 
Zsinata vándorkiállítása volt látható 
ebben az időben. 
A kiállítást a Kömlődi Református Egy-
házközség és a Kömlődi hagyomány-
ápolók és Értékteremtők Közössége 
közösen szervezte meg. 
A megnyitó alkalmakor Millisits Máté, 
művelődéstörténész tartott vetítettképes 
előadást, melyből megismerhettük Kál-

vin életútját, munkásságát. 
A tablókon és posztereken végig követ-
hettük mindazokat az eseményeket 
amelyekben Kálvin jelentős szerepet 
vállalt. Néhány tablón pedig megismer-
hettük az ötvenes évek egyházellenes 
elnyomó időszakát, annak mártírjait 
köztük a tragikus sorsú Gulyás Lajos 
református lelkipásztort. 
A vándorkiállítás Császárról érkezett és 
a napokban már Nagyigmándon látható. 
 

Bogáth István 
Fotó: Salamon Gyöngyi 

 

83. Mi a kulcsok hatalmával való 
élés? 
 
A szent evangélium hirdetése és a ke-
resztyén egyházi fegyelem. E kettő által 
a mennyek országa hivők előtt megnyí-
lik, a hitetlenek előtt pedig bezárul.   
 
 84. Mimódon nyílik meg és zárul be 
a mennyek országa az evangélium 
hirdetése által? 
 
Oly módon, hogy a Krisztus parancsa 
szerint minden hívőnek egyenként és 
együttesen hirdetik és nyilvánosan bi-
zonyságot tesznek afelől, hogy Isten a 
Krisztus érdeméért minden bűnüket 
megbocsátja, valahányszor az evangéli-
um ígéretét igaz hittel elfogadják; vi-
szont minden hitetlennek és képmutató-
nak azt hirdetik, hogy Isten haragja és 
az örök kárhozat mindaddig rajtuk ma-
rad, míg meg nem térnek. E szerint az 
evangéliumi bizonyságtétel szerint ítél 
Isten mind a jelen, mind a jövendő élet-
ben  

Ezúton is szeretném megköszönni Bá-
bolna lakosainak, hogy advent idején 
esőben, hóban, szélben és hidegben is 
eljöttek vasárnaponként a város polgá-
rai által felállított Betlehem elé, és 
együtt énekelhettünk. Jó volt látni és 
hallani, hogy igyekszünk lélekben is 
készülni karácsony ünnepére. 
 A sok szép adventi és karácsonyi 
ének nem csupán jó hangulatot adott, de 
közelebb vitt bennünket az ünnephez 
magához, megerősítette bennünk az 
összetartozás és szeretet érzését, amely 
karácsony egyik fő üzenete. Ezek az 
énekek emlékeztettek minket, hogy 
összetartozunk az Istennel, aki egyszü-
lött fiát adta értünk, és összetartozunk 
mi is mindnyájan. 
MVP 
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Már szinte hagyományosnak nevezhető 
az a pár együtt töltött óra, amikor egy 
pohár tea mellett beszélgetve készülünk 
a közelgő ünnepre, csak hölgyek. Ez az 
alkalom arra szolgál, hogy lelkileg is 
ráhangolódjunk karácsonyra, és egy kis 
meglepetést is készítsünk szeretteink-
nek. 
Most is énekléssel kezdtük az 
összejöveletelt, ami kinyitja a szívün-
ket, lelkünket egymás felé és az ünnep 
felé. 
Majd arról beszélgettünk, hogy ki mi-
lyen értékes ajándékban részesült élete 
során, mi volt az a legnagyobb ajándék, 
amit valaha kapott. Kedves emlékek és 
tárgyak kerültek elő: egy Szentföldi 
utazás képei, egy 30 éves kézzel készí-
tett fa autómobil, egy doboz joghurt és 
meghitt családi pillanatok. Többen 
hangsúlyozták, hogy számukra a legna-
gyobb ajándék a családjuk, gyermeke-
ik, unokáik és az a szeretet, amit tőlük 
kapnak. 
Közös imádság után Isten üzenetére 
figyeltünk a Mt 2: 9-11 alapján. A nap-
keleti bölcsek hogyan és mivel ajándé-
kozzák meg Jézust? Királyhoz méltó 
ajándékokkal, a gazdagság, bőség jel-
képével (arany), a hódolat jelképével 
(tömjén) és a szenvedés, felkenetés 
jelképével (mirha). Tudták, hogy kinek 
hozzák ezeket és tudták, hogy mit hoz-
nak. 
Elgondolkoztunk a mi ajándékozási 
szokásainkról, hogy abban mennyi fi-
gyelmesség, törődés, szeretet és megle-
petés van. A karácsony előtti időszak-
ban az emberek többsége ajándékozási 
lázban ég, ugyanakkor vannak, akik 
félnek az ünneptől, mert nem tehetik 
meg, hogy ajándékot vegyenek, vagy 

már nincs is kinek 
adjanak, mert egye-
dül vannak. A leg-
nagyobb ajándékot 
Istentől kapjuk min-
den ünnepben. Ám a 
bevásárlóközpontok 
akciói, a csillogás, a 
hajszoltság, és ki 
tudja, hogy mi még, 
eltakarja a szemünk 
és szívünk elől azt a 
csodálatos szerete-
tet, törődést és ke-
gyelmet, ami megje-
lent a törékeny kis-

gyermek Jézusban. Elhatároztuk, hogy 
ezen az ünnepen különösen is figye-
lünk erre a legnagyobb ajándékra! 
Ezután következett az alkalom kötetle-
nebb része. Ajándékbontás, receptcsere 
és ajándékkészítés. Mindenkit egy kis 
ajándék várt az ülőhelyén. Mézeska-
lács, horgolt karácsonyfadísz és egy 
igés kártya. 
Kiss Kinga, aki a budapesti Salétrom 
utcai gyülekezet tagja, megtanított ben-
nünket egy különleges üdvözlőlap elké-
szítésére, amelybe szeretet-üzeneteket 
írhattunk. 
Lelkileg feltöltődve várhattuk tovább a 
karácsony érkezését. 

 

 A 2012. év adventjében mozgalmas 
napokat élt meg gyülekezetünk.  Azért, 
hogy a szentesti istentiszteletet 
„tehermentesítsük”, minden adventi 
vasárnapon szolgáltak 2-2 évfolyam 
hittanosai a gyülekezet előtt. Az adven-
ti vasárnapok üzenetét igyekeztek meg-
fogalmazni prózában, versben, énekek-
ben. Ugyancsak szolgált gyülekezetünk 
énekkara, az első három vasárnapon 
rendszerint az istentiszteleten a ráfelelő 
ének helyén énekelt 2-2 adventi, kará-
csonyi éneket. Az adventi szerdákon 
pedig, a bibliaórák idejében vendég 
igehirdetők szolgáltak.  Ebbe a sorozat-
ba kapcsolódtak bele Molnár Varga 
Szilvia (Bana-Bábolna), Hetyei Mónka 
(Komárom) és Kovács Imola Kinga 
(Bőny), akik női szemmel beszéltek a 
két özvegyasszony, Naomi és Ruth 
sorsáról, és Istennek életükben megva-
lósuló tervéről. Nagy örömünkre a gyü-
lekezet határain túl is szolgálhattunk 
városunkban. A lelkészt felkérték az  
idősek napközi otthonában egy lelki 
felkészítő „előadásra”. Itt különböző 
vallású, idős emberekkel együtt beszél-
gettünk a lelki élet szükségességéről és 
áldásairól. Az iskolában a napközisek 
és iskolaotthonos diákok között ugyan-
csak a lelkipásztorunk egy szolgált egy 
vidám délutánon. Nekünk pedig szük-
ségünk van arra, hogy igazi karácso-
nyunk legyen, Jézus Krisztussal.  15-én 
szombaton adventi játszóházba vártuk 
a gyerekeket, szülőket. Közben a hete-
dikes hittanosok a  Panov apó című 
bábjátékot adták elő a kisebbeknek, 
melyre az ökumené jegyében a Szent 
Sátor Evangéliumi Közösség vezetője 
készítette fel őket. A kézművesség so-

rán papír dísz, asztali dísz, kicifrázott 
üvegpohár-mécsestartó és mézeskalács 
készült. December 16-án, vasárnap 
délután a gyülekezet idős, beteg tagjait 
hívtuk a számukra rendezett „idősek 
karácsonyára”. Úrvacsorás áhítat után 
szeretetvendégségen voltunk együtt 
mintegy nyolcvanan, ahol fiatalok mu-
zsikája, és egy idős asszonytestvérünk 
szavalata színesítette a délutánt. Külö-
nösen megható volt, ahogyan a jelenlé-
vő név- és születésnaposokat köszön-
tötte szép áldáskívánással egy asszony-
testvérünk.  December 17-én Horváth 
Zoltán György érkezett hozzánk Buda-
pestről, aki már „hagyományos” alakja 
adventi időszakunknak. Diaképes elő-
adást tartott a Veszprém megyében 
található, protestáns kézben lévő kö-
zépkori templomokról. Huszadikán 
délután hetedikes hittanosaink elvitték 
a Panov apó bábjátékot a Családsegítő 
Szolgálat által hátrányos helyzetű gyer-
mekeknek szervezett karácsonyi ün-
nepségre. December 23-án, karácsony 
kapujában került sor a nagyon várt ad-
venti koncertre. Bár az időjárás 
(csúszós, fagyos út) kissé megtréfált 
minket, szerencsésen megérkezett 
Bicskéről a fúvós ötös, akik zeneisko-
lánk tanárai, a gyülekezet énekkara 
társaságában valóban szép perceket 
szereztek a jelenlévőknek. A megszóla-
ló karácsonyi dallamok, ismert és ke-
véssé ismert művek igazi ünnepi lég-
kört teremtettek. A koncert végén a 
jelenlévőkkel közösen énekeltük a 
„Csendes éj” kezdetű éneket. Valaho-
gyan mindenkiből kikívánkozott a 
megható ének. 
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  Kedves testvéreim, egy örven-
detes eseményről szeretnék hírt adni 
mindenkinek: a bábolnai gyülekezet 
gazdagodott, most már van gyülekezeti 
termünk is. Pontosabban, ahogyan a 
bábolnai templom se a miénk úgy ez a 
terem sem, azonban mégis sajátunknak 
érezzük, használjuk és kihasználjuk, 
így bátran állíthatom, hogy a miénk. 
 Ez az esemény indított arra, 

hogy néhány gondolatot megosszak az 
olvasókkal is. Nem beszámoló ez, nem 
is hálaadás, inkább, ahogyan a cím is 
mondja csak néhány gondolat. A Bana-
Bábolnai Egyházközség lelkipásztora-
ként mindig magyarázkodnom kell. 
Szinte mindenki aki hallja a gyülekezet 
nevét úgy gondolja, hogy Bábolna az 
anyaegyházközség, a nagyobb és erő-
sebb a kettő közül. Nem csoda, hiszen 
Bábolnának híre van. Mindenki ismeri 
a nevet, ha máshonnan nem hát a tápos 
zsákokról, vagy éppen a gyorsfagyasz-
tott termékek címkéjéről. Egyesek még 
azt is tudják, hogy Bábolna már majd-
nem tíz éve város, egyértelműnek tű-
nik, hogy egy ilyen helyen muszáj nagy 
és erős református gyülekezetnek len-
nie. 
 Valóságban sajnos egészen más 
a helyzet. Bár Bábolna kétszer akkora 
település, mint Bana, csak feleannyi 
reformátust tartunk benne számon, és 
csak feleannyian fizetnek egyházfenn-
tartást. Ami Bábolnában mégis több, 

mint az anyaegyházközségben, az a 
lelkesedés és a lehetőség. A kis bábol-
nai gyülekezet éveken keresztül bi-
zonygatta, hogy többre lenne képes, a 
bábolnai presbiterek biztattak, hogy 
nagyobb lelki életre van igény. Sőt, 
mivel nincs a városban helyben lakó 
plébános sem, szinte nyilvánvaló azaz 
űr, amit a református gyülekezetnek 
mindenképpen be kellene tölteni. 

 Az elmúlt nyolc év, amit itt 
szolgálattal töltöttem, szintén ezt tá-
masztotta alá, hiszen rengeteg hittanos-
sal, rengeteg családdal, és sok lélekkel 
gyarapodott a gyülekezet. De nyolc év 
sem volt elég ahhoz, hogy saját lábára 
állhasson a közösség. Különösen fájó 
pont volt, Istentiszteleteket ugyan tu-
dunk tartani, mert használhatjuk a mé-
nesbirtok területén álló kis templomot, 
de más rendezvényeket (játszóház, 
konferencia, baba-mama kör, bibliaóra) 
nem. Egy-egy eseményre szívesen köl-
csönadta a város, az iskolát, a sport-
csarnokot, a szabadidőközpontot, de 
nem várhattuk el, hogy heti rendszeres-
séggel kiszolgáljanak minket. 
 Ezt az igényt terjesztette fel a 
gyülekezet a püspökség elé, ahol is 
kérésünk meghallgatásra talált. Bár 
sokáig húzódott a folyamat, de végül a 
kerület vezetése bevette Bábolnát a 
kisvárosi missziók sorába. Sikerült 
helyet bérelni, amit már szabadon hasz-
nálhatunk, közvetlenül karácsony előtt 

már fel is avattuk a gyerekekkel egy 
játszóház keretében (lásd a képet lej-
jebb). 
 Most már csak a gyülekezeten, a 
lelkipásztoron és természetesen a város 
közösségén múlik, hogy milyen alkal-
makkal sikerül megtölteni a helyet, 
hogyan fogjuk ezeket az alkalmakat a 
református egyházközség épülésére 
használni. 
 Nagy szükség van arra, hogy a 
város lakói valóban éljenek ezzel a 
lehetőséggel, hiszen nem azért kaptuk a 
termet, mert olyan jól állnánk lélekben 
vagy éppen lélekszámban, inkább 
azért, mert van a településben lehető-
ség, amit ki kellene használni az itt 
lakók érdekében is. Meg természetesen 
a gyülekezet érdekében is, hiszen ezen 
múlik, hogy a Bana-Bábolnai Reformá-
tus Egyházközség megmaradhat-e ön-
álló, lelkészt és parókiát fenntartó kö-
zösségnek, vagy maga alá temeti a ro-
hanó idő, az érdektelenség, a közöny, 
egyszóval a válság, az anyagi és lelki 
válság. 
 Ezért biztatom az újság olvasóit, 
hogy jöjjenek, vegyenek részt alkalma-
inkon, osszák meg velünk, hogy milyen 
igényeik, ötleteik lennének, milyen 
alkalmakat látnának szívesen. Valamint 
biztatok mindenkit, hogy vegyenek 
részt a terhek hordozásában is, mert bár 
nagy segítséget kapunk a kerület püs-
pöki hivatalától és az egyházmegye 
esperesi hivatalától is, de a ránk nehe-
zedő terhek még mindig nagyobbak 
annál semhogy egy kis gyülekezet jelen 
állapotában el tudná azokat hordozni. 
 Reménységünk szerint azonban 
Isten megáldja majd munkánkat, a le-
hetőségeket ki tudjuk használni úgy, 
hogy valóban épüljön a gyülekezet. S 
reméljük, hogy három év múlva, ami-
kor lejár a bérleti szerződés már arról 
számolhatunk be, hogy megvolt a hasz-
na a munkánknak, és Bábolna, ha nem 
is nőtte túl az anyaegyházközséget, de 
legalább már egyenrangú társa annak, 
méltó arra, hogy valóban a városi gyü-
lekezetek közt tartsák számon. 
 

MVP 



 

 
 
 
 
„A szeretet soha el nem fogy.” (1Kor 
13,8) 
Lépten-nyomon, mintha az ellenkezőjét 
tapasztalnánk. Füle Lajos konkrétan 
fogalmaz versében: „Elfogy bizony! 
Borzadva látom, ijesztő cáfolat az élet. 
Nem segít a fogadkozás sem; felbomla-
nak a házasságok, megutálja apját a 
gyermek, ragadozó vad lesz a testvér, 
ki valamikor szeretett.” (A teljes vers 
megjelent a Vetés és aratás evangéliu-
mi folyóiratban. A vers címe: „Soha… 
a szeretet soha el nem múlik.”) Tovább 
fűzve gondolatom fonalát, tallózom az 
emlékek között: „A rendszerváltás után 
a Kossuth rádióban elhangzott a követ-
kező megállapítás: Az utóbbi időben 
karácsonnyal kapcsolatban keresztyén 
vallású hiedelmek háttérbe szorultak, 
helyette a szeretet kapott szót.” Kár, 
hogy nem hallottam a teljes műsort, így 
csak remélni merem, hogy az illetékes 
műsor szerkesztői nem Jézus születését 
tartották keresztyén vallású hiedelem-
nek, de ha mégis, nagyon elszomoro-
dom, sőt tiltakozok ellene utólag is.  
Kedves Testvérek! Karácsony nem az 
emberi szeretet ünnepe, hanem Isten 
szeretetének megnyilvánulása az embe-
rek felé. A jászolban fekvő gyermek 
Jézus, Isten üdvözítő kegyelmét jelenti 
azoknak a számára, akik hisznek Őben-
ne. Az emberi szeretet erre az áldozatra 
nem képes és nem is alkalmas. Mire 
képes az ember?! Olvastuk Füle Lajos 
verséből. Ezek a szörnyűségek hogy ne 
forduljanak elő, keressük Istennel a 
kapcsolatot míg nem késő, míg tart az 
életünk, hogy bocsánatot kapjunk bű-
neinkre. Az utat mát tudjuk, Jézus vált-
sághalála megnyitotta az utat előttünk 
Istenhez. Jézus Krisztus nélkül nincs 
hiteles karácsonyunk, és nincs örök 
életünk. az evangélium veleje: „Mert 
úgy szerette Isten a világot, hogy egy-
szülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen.” (János 3,16) Minden kedves 
olvasónak Istentől áldott ünnepeket 
kívánok. 
 

Badics Lászlóné Bokod 

December 8-án izgatottan gyülekeztek 
gyermekeink a Református Kisiskolá-
ban. Adventi és karácsonyi ajándék és 

díszkészítés alkalma volt délután. Helyi 
tanítónők vezetésével kerülhettek ki 
szebbnél szebb dolgok hittanosaink ke-
ze alól. Ezek egy részét hazavitték ott-
honaik díszítésére, másik része pedig 
maradt, hogy ezzel támogassák a kará-
csonyi vásárunkat. 

December 9-én tartottuk Nagyigmándon 
a már hagyománnyá vált adventi hang-
versenyünket. Az előző évekhez hason-
lóan versekkel, prózával, énekkel és 
zenével szolgáltak az alkalmon gyüleke-
zetünk fiatalabb és idősebb tehetséges 
tagjai. A sok szép vers és ének mellett, 
bibliai igékkel és énekeskönyvbeli éne-

kekkel is készülhettünk az ünnepre. 
A hangversenyt követően megtartottuk 
az adventi vásárunkat a Kisiskolában. 

Ez az alkalom is jól sikerült, lehetőséget 
adva a adventi és karácsonyi dísztár-
gyak és ajándékok vásárlására úgy, 
hogy ezzel gyülekezetünk életét, és si-
keres pályázat esetén a parókia külső 
felújítását is támogattuk. A hangverseny 
perselypénze és a vásár bevétele így 

jótékonysági célokat szolgál, melyek 
összege ebben az évben 170.000 Ft volt 
Szeretnénk köszönetet mondani ez úton 
is mindazoknak, akik bármilyen formá-
ban segítették és támogatták a rendezvé-
nyek megtartását, lebonyolítását. 
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GYEREKOLDAL 
Kedves Gyerekek! 
Nézzétek meg figyelmesen a következő képet. Milyen köz-
lekedési eszközöket tudtok megnevezni?  
Vitorlás, teherautó, repülőgép, rendőrautó, stb... Hogyan 
álltak elő ezek? Tanult mérnökök megtervezték, munkások 
pedig legyártották az alkatrészeket majd összeszerelték. 
Azóta is folyamatosan tökéletesítik, hogy minél jobban ki-
szolgáljanak minket. Tehát emberek találták ki és alkották 
meg. Ha az utcátokra, falutokra, városotokra gondoltok, 
honnan lettek azok a házak, amik mellett naponként elmen-
tek? Mindegyik más: egyik kicsi, másik nagy, egyik föld-
szintes, másik emeletes, de az közös bennük, hogy volt, aki 
megtervezte és voltak munkások, akik a lerajzolt terv alap-
ján felépítették. Tehát emberek találták ki és alkották meg.  
Most gondoljatok a kedvenc virágotokra vagy képzeljetek 
magatok elé egy hatalmas tölgyfát. Gondoljatok a kedvenc 
madaratokra vagy arra az állatra, amelyiket a legjobban sze-
rettek? Honnan lettek ezek? Ezeket nem ember találta ki és 
nem is ember alkotta. Isten teremtette őket. Minden, ami 
élő, Isten alkotása. Isten teremtette a növényeket, az állato-
kat, sőt még nekünk, embereknek is ő adott életet. „Mert az 
Ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban a jócseleke-
detekre teremtett...” (Efézus 2:10) Az egész világot Ő talál-

ta ki és alkotta meg. Teremtett hatalmas hegyeket, hogy érzékeljük nagyságát, óriási tengereket, hogy hemzsegjen benne az 
élet, ásványokat és köveket, hogy megőrízzék számunkra korábbi idők nyomait.  
Most nézzetek körül a szobában vagy teremben, ahol vagytok. Mi van körülöttetek, ami élő? Például egy cserepes virág, a 
testvéretek, osztálytársatok, szüleitek vagy ti magatok. Mind, ami élő, Isten alkotása.  
Tudjátok-e, hogy mi a titka az életnek? Egyszer egy alma megsúgta 
nekem. Félbevágtam és találtam benne egy magocskát. Minden, ami él, 
egy pici magocskából lesz. Még mi is, csak úgy hívják, hogy sejt. Ez a 
magocska már tudja, hogy magas fává kell nőnie, virágot kell hoznia, 
gyümölcsöt kell teremnie, vagyis, hogy mit kell tennie. Tudjátok-e, 
hogy mitől ilyen okosak a magocskák? Azért, mert Isten beléjük prog-
ramozta az életet. Isten gondolta ezt így ki. Isten adott életet minden-
nek. Arra kérlek titeket, hogy velem együtt köszönjétek meg Istennek a 
teremtés csodáját. Tanuljátok meg és mondjátok el a következő imádsá-
got!  
Te alkottad az erdőket, a réteket,  
patakokat, hullámzó tengereket.  
Kezed munkája a hatalmas világ- 
az összes  dolog, ami jó! 
Csodálunk érte, Mindenható! Ámen. 
 

A virág szirmain egy igevers kezdetét találjátok. Próbáljátok ti magatok 
folytani, befejezni valahogy, ahogy ti szeretnétek. 
„Úgy szerette Isten a világot, hogy”  
 
….......................................................................................... 
 Én így folytatnám: „Úgy szerette Isten a világot, hogy” megalkotta. 
Csodálatos az, hogy Isten kigondolta, megtervezte majd meg is alkotta 
ezt a világot! Gyönyörűnek, tökéletesnek, sokszínűnek, olyan nagynak 
és összetettnek, hogy alig tudjuk megismerni és megérteni.  
Miután befejeztétek ezt a mondatot a magatok módján, nézzétek meg, 
hogy a Bibliában hogyan található ez az Ige. Úgy szerette Isten a vilá-
got, hogy egyszülött Fiát adta érte... Csodálatos az, hogy Isten nem 
hagyta magára a világ sorsát, hanem amikor a legnagyobb szükség volt 
rá, közbeavatkozott és a számára legértékesebbet adta oda. Ezzel is 
megmutatta, hogy mennyire szeret minket és milyen fontosak vagyunk 
a számára.  
 

Barta Lívia 
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Újra Református Bál 
Nagy szeretettel hívunk meg minden 
kedves érdeklődőt a Nagyigmándi Re-
formátus Egyházközség által szervezett 
batyus bálra, korra és vallásra való te-
kintet nélkül. 
Helye: Nagyigmándi Művelődési Ház 
Ideje: 2012. január 26. Szombat  20.00 
óra 
A zenét a Mocsári Trió biztosítja 
Belépők: 2000 Ft/fő, Támogatói jegy: 
2000 Ft/db 
Jegyek és támogató jegyek kaphatók a 
Lelkészhivatalban, Kovács Juliannánál, 
Szijj Ferencnénél és a Horváth ÁBC-
ben. 

 Hálaadó istentiszteletre hívogattak a 
megújult harangok 2012. december 31-
én óév estéjén a dadi református temp-
lomban. Immáron mind a három harang 
egyszerre csendült fel, eddig csak kettő 
volt képes egyszerre szólni. Bár maguk 
a harangok nem változtak, az azokat 
működtető szerkezet közel harminc évi 
működés után megadták magukat nov-
ember elején. A presbitérium négy cé-
get kért fel arra, hogy árajánlatot tegye-
nek a felújítási munkálatokra, melyek 
közül a székesfehérvári székhelyű 
Rancz Kft-t bízta meg a munkálatok 
elvégzésére. A felújítási művelet har-
minc munkanapot vett igénybe, mely 
időszak alatt a harangokat kézzel kellett 
működtetni harangkötél segítségével. 
Ezúton is köszönjük Deák György tisz-
teletbeli gondnok úrnak, hogy ez idő 
alatt is hűségesen végezte ezt a nehéz, 
embert próbáló szolgálatot. Ezalatt a 
harminc nap alatt a következő munká-
latok kerültek elvégzésre: 

harangok mechanikus karbantartá-
sa 

új csapágyak beépítése 
új húzómágnesek készítése a ha-

rangokhoz (3 db.) 
új húzóelektronika készítése 
mozgatórendszer telepítése 
új programóra készítése és üzembe 

helyezése a parókián 
lengőszerkezet; új harangnyelvek, 

gerendázat megerősítése a 
kisharangnál 

villanyszerelési munkálatok 
Összegezve, mindez azt jelenti, 

hogy a meglévő három harangon kívül 
mindent kicseréltek. Hálaadással gon-
dolunk a harangfelújításban tapasztal-
ható összefogásra, a gyülekezet tagjai-
nak anyagi hozzájárulására, hiszen ezek 
az elvégzett munkálatok összesen brut-
tó 1.143.000 Ft-ba kerültek. Isten áldá-
sát kérjük arra, hogy a békesség ha-
rangjai lehessenek minden időben, 
mely „békességet hirdet, örömhírt hoz, 
szabadulást hirdet”.  

 
Kovács Tamás,  Dad 


