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TANÍTÁS 

 

 

 Mit tesz a Szentlélek a szívünkben? 

 

A Lélek ébreszt hitet bennünk, és megtérésre indítja szívünket.  

Pünkösd napján Péter igehirdetésére személyes hittel válaszoltak a 

hallgatók. Tömegek döbbentek rá arra, hogy kicsoda Jézus, és mit tett 

értük az Úr. Egyben fájdalmasan tudomásul vették azt is, hogy bűnösök, 

és Messiás-gyilkosságukból meg kell térniük. Mindez csak a Lélek 

meggyőző ereje által volt lehetséges, hiszen korábban testületileg 

megtagadták Jézust. 

Másodszor a Lélek új életet teremt bennünk. Jézus is beszélt 

erről Nikodémusnak. Az újjászületés a Lélek által történik. Ez az 

esemény azt jelenti, hogy emberi valónk magja a lelki halálból életre kel. 

Ez az új teremtés kezdete. Belső emberünk ettől kezdve naponta 

megújul, szomjas lesz Isten Igéjére és a testvéri közösségre. 

Harmadszor a Lélek megtölti bensőnket Önmagával. Így 

istenfélelemmel és örömmel elmondhatjuk, hogy az egész 

Szentháromság lakozást vesz bennünk (Jn 13,20). Ez a betöltés két 

dolgot eredményez. Egyfelől jó gyümölcsöket kezdünk teremni, tehát 

régi alkatunkat és hajlamainkat felülírja Jézus természete. Ez a 

megszentelődési folyamat új életmódot munkál bennünk. Mindez a Lélek 

üdvösségtani vonatkozása, hiszen a Szentlélek ettől kezdve a mi emberi 

lelkünk által együtt képes megvallani, hogy Isten gyermekei vagyunk 

(Róm 8,16). Továbbá a Lélek erőt és kegyelmi ajándékokat is ad a 

bizonyságtételre és küldetésünk teljesítésére. Ezt nevezzük a Szentlélek 

missziói munkájának. 

 

Dr. Tatai István 

lelkipásztor 

 

    

 

Ismét együtt vagyunk! 

       
 

A fenti felvételt Petrovics Benedek 
készítette. Ezt a címet adtuk neki: 

Ismét együtt vagyunk! 
Nagy örömmel adunk hálát az Úrnak, hogy 

immár korlátozások nélkül jöhetünk 
istentiszteletre az Úr nevét magasztalni és 

igéjét hallgatni. 
 

 

Pravoszláv és pünkösdi hívők 

közös éneke 

 

Április utolsó szombatján ukrajnai hívő 

emberek látogattak meg bennünket. Jeney 

Ottó testvérünk hozta el őket Gyöngyösről, 

mert már nagyon vágyódtak keresztyén 

közösség után. Az igehirdetés után 

elmondták menekülésük történetét, hogy 

miként hagyták el hazájukat a háború 

miatt.      Ezt követően döbbenetes 

jelenetnek lehettünk tanúi. A nagy 

keresztyén közösség két szélső 

családjából érkezettek, az ősi pravoszláv 

és a neoprotestáns pünkösdiek együtt 

énekeltek egy imádságos dalt a békéért. 

Prófétai igékkel áldottuk  meg  őket  az 

Ézs 49-ből, majd öleléssel kifejezhettük, 

hogy egyek vagyunk Jézusban. 

 

 

 

A Lámpás újság minden kedves 

Olvasójának áldott pünkösdi 

ünneplést kívánunk! 

Szerkesztőség 
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HÁLAADÁS ÉS BESZÁMOLÓ 

 

 Megújult a templomunk 

   A képen a beállványozott hatvani református 
templomot látjuk. Presbitériumunk úgy döntött, hogy 
az esedékes homlokzati munkákat már az idén 
tavasszal elvégezteti. 

   2022. szeptember 4-én lesz gyülekezetünk 130 
éves, templomunk pedig 2023-ban lesz 125 
esztendős. Örülünk, hogy a jeles napokra lelki 
házunk újból megszépülhetett.   
 
   Dicsőség Istennek kegyelméért, hogy baleset 
nélkül a munkák befejeződhettek. Örülünk annak, 
hogy saját forrásból kifizethettük a számlákat. 
Köszönetet mondunk a munkásoknak és az 
adakozóknak! 

 
 

Refisz nap 
 
   A Református Fiatalok Szövetségével ifi 
csoportunk ifjúsági napot  szervezett április 
másodikán.  
   Izgalmas programokkal telt a délelőtt (játék, 
ének)központi téma (FESZÜLTSÉGEINK) köré 
szervezve, majd egy közös ebéd után indult a teaház 
beszélgetéssel, több mint negyven tini résztvevővel. 
A napot Igehirdetéssel zártuk, Weiner Zoltán 
üzenetével.  

 

 

    35 nap aratás a kárpátaljai szeméttelepen   

   Három évvel ezelőtt az életem egy új szakaszhoz 

érkezett, amikor Isten hívására válaszként Ukrajnába 

indultam és újra elkezdtem látogatni a különböző 

nyomortelepeket. Ennek a szolgálatnak egy újabb 

mérföldköve, hogy idén február elejétől öt hétig 

lehettem szolgálatban szeméttelepen élő családok 

között. Nem titok, hogy ebben a közösségben már 

három éve aktívan végzek szolgálatot. Fő célom az 

volt, hogy a lehető legtöbb időt tudjam tölteni a 

szeméttelepen élő barátaimmal és testvéreimmel, 

valamint az, hogy személyesen is részt vegyek az 

iskolai foglalkozásokon és felügyeljem azokat. 

Jelenleg kilenc gyermeket iskoláztatunk a telepről 

egy általunk indított speciális osztályban. 

   Az első napokban a nyáron épült kis imaházunkat 

tettük otthonosabbá. Asztalokat és székeket 

szerezve, egy szép, új kályhát beüzemelve, 

esténként a lámpa fényénél egy igazán kellemes 

térré alakult az imaház. Napközben többnyire 

mindenki tette a dolgát. A telepen élők a szemétben 

próbálták előteremteni az üvegek, flakonok és fémek 

szedegetéséből a megélhetéshez szükséges napi 

betevőt. Mivel az iskola karantén miatt zárva volt, én 

ezalatt az idő alatt a tanítóval közösen a gyerekekkel 

foglalkoztam az imaházban. Ez sokszor nehéz 

feladat volt a hely adottságai miatt.  
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A foglalkozásokon többnyire gyakoroltuk az eddig 

tanultakat. Hagytunk időt a játékra és a szórakozásra 

is. Volt meseolvasás, énektanulás, filmnézés és 

játékok.  

Lackó missziói területe – az egyik kárpátaljai 
szeméttelep népével 

 
   Mindennap délután 5 órai kezdettel bibliaórát 

tartottunk. Jakab és Péter leveleit olvastuk el. 

Mindennap egy vagy két fejezetet olvastunk és 

beszéltünk meg. Nagy erővel bírtak ezek az 

alkalmak, őszinte és családias hangulatban teltek.      

Több meglepetéssel is készültem. Volt olyan este, 

hogy egy videós bizonyságot néztünk meg egy 30 

évet börtönben töltő férfi megtéréséről. Nagyon 

megérintették őket a hallottak. Egy másik napon egy 

gyerekkori roma barátom videóhívásban jelentkezett 

be. Ő 26 évet töltött a magyarországi alvilágban 

behajtó- és verőemberként, ahol komoly 

ismeretséget és tekintélyt szerzett magának. Egy 

évvel ezelőtt Isten megszólította, és szó szerint páli 

fordulatot vett az élete. A barátom ezen az estén 

elmesélte az életét és találkozását Jézussal. Beszélt 

arról, hogy miként él most, Jézus hűséges 

katonájaként. Megható volt látni ezen az alkalmon, 

hogy síri csendben, szinte egy pisszenés nélkül 

hallgatták a bizonyságtételt. Ez igazán hiteles volt 

számukra, hiszen ő is egy szegény sorsú cigányfiú 

volt valamikor.  

A kép közepén a cikk szerzője Lackó, ölében egy 

kisgyerekkel 

   Egy következő estén személyesen is jöttek 

hozzánk vendégek a munkácsi cigánytáborból. Az 

Amaro Del zenekar két tagja Ruslan és Tibi 

dicsérettel, rövid tanítással és bizonysággal 

szolgáltak. Ennek az alkalomnak is jó gyümölcsei 

lettek. Az egyik vasárnap többen átmentünk 

Munkácsra gyülekezeti alkalomra. Nagyon jó tanítás 

volt és néhányan komoly elhatározással indultak 

haza. Az egyik fiú itt értette meg, hogy ha őszintén 

akarja követni az Urat, akkor a cigarettával is 

szakítania kell. 

   Nagy áldás volt ez az együtt töltött öt hét a 

közösség életében. Az utolsó hétre immár 

megláthattam az elmúlt három év szolgálatának 

gyümölcsét is, mert egy kis gyülekezet alakult a 

szeméttelepen. 

   Köszönöm mindenkinek, aki velem volt, és harcolt 

értem ebben az öt hét szolgálatban.                                                                                                                                                                                

Kovács László (Lackó) 

 

 

A hetedik Keresztény Fesztivál békessége 
 
 
   2022. május 21-én Hatvan város öt egyházi 
közössége (két katolikus, evangélikus, baptista és 
református) Keresztény Fesztivált tartott a város 
főterén. 
   Két covidos évet elhagyva, felszabadult örömmel 
hirdethettük meg ismét Isten szeretetét és mutattunk 
fel a Jézus Krisztusban hitt összetartozásunkra. A 
találkozó vezértémája Isten Országa volt.  Isten 
Országa Jézus Krisztusban MÁR elérkezett minden 
szívbe, ahol hagyják szavát érvényesülni, másfelől 
MÉG várjuk annak beteljesedését is, amikor Urunk 
visszatér dicsőségben közénk. 

 
   A megnyitóban Horváth Richárd polgármester úr 
személyes tanúságtételét osztotta meg hitéről, majd 
elhangoztak az egyházak bátorító nyitó szavai és 
imádságai. Fennhangon köszöntötte Jézust a 
többszáz fős hallgatóság is: Hozsánna, áldott, aki az 
Úr nevében jön, hozsánna a magasságban! 
   A katolikus testvérek iskolai gyermekkórusa és a 
templomi énekegyüttese szolgált. Jó volt átélni az 
üde gyermekhangok pünkösdváró örömét, de a 
veretes latin himnuszok ünnepélyes felcsendülését 
is. 
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   A baptista testvérek istendicsőítő dalokat hoztak, 
majd lelkipásztoruk Szenczy Sándor lelkipásztor 
életét méltatta, aki keresztyénként sokak gyámolítója 
lehetett hazánkban és földünk legnyomorúságosabb 
helyein is. 
   Az evangélikusok színdarabot adtak elő arról, hogy 
miért fontos minden generáció számára a templomba 
járás. A darab játékossága, a felcsendülő dalokkal 
Isten Igéjének a hallgatására buzdították a népes 
hallgatóságot. 
   Mi, reformátusok, személyes bizonyságtételeket 
mondtunk, valamint a Talentum tánccsoport hozta 
istendicsőítő lendületbe a figyelmes közönséget. Ezt 
tette a Take Heart dicsőítő csapatunk is, melyet ez 
alkalommal Sung Jin hozott össze. 
   Sajnos, meghívott vendégünk, Szeverényi János 
missziós evangélikus lelkipásztor, betegség miatt 
nem tudott jelen lenni közöttünk. E szomorúság 
mellett nagy örömünkre szolgált, hogy 
helyettesítőként Jeney Ottót, Kárpátaljáról származó 
lelkipásztort és szociális munkást nyerhettük meg a 
szolgálatra. Ottó családjával énekelt, majd beszámolt 
azon értékes munkájáról, amit az ukrajnai 
menekültek között végez.  
Mögötte felsorakoztak a Mariopulból és környékéről 
érkezett ukrán hittestvérek is, akik néhány szóval 
beszámoltak menekülésük körülményeiről és hitükről 
is. A békéért énekelt daluk mindnyájunk szívét 
mélyen megérintette, majd egy őket befogadó 
átölelésben próbáltunk vigasztaló áldást mondani 
számukra. Ehhez kapcsolódva szóltunk a Róm 5 
alapján az evangéliumról is, amely az Isten ellen 
háborút vívó ember megbékélésének a lehetőségéről 
szól Jézus Krisztus keresztje által. 
   Az is a Krisztusban keresett egység 
megnyilvánulása volt a Fesztiválon, hogy mindegyik 
felekezet delegált egy-egy főt az ökumenikus 
dicsőítő csapatba, amely közösség aztán egy-egy 
saját felekezeti dalt illesztett a programba, hogy a 
keresztyén hit sokféleségének a szépsége és íze is 
megjelenhessen. 

 
Feszültségfelvezető sátor 
   Ez a sátor mindazokat fogadta, akik imádságot és 
áldást kértek életükre. Szinte egymásnak adták a 
„kilincset” azok, akik lelkileg is meghallották a 
bíztatást, a nap szlogenjét: Nézz fel! A legelesettebb 
szegénytől a diplomás egészségügyi dolgozóig 
sokan nyertek erőt és reménységet az imádságok 
által az Úrtól. 
 
Élő víz sátor 
   Aki megszomjazott, „élő vizet” is kapott, ami 
számos esetben egy biblia ige kézbevételét és egy jó 
beszélgetést is jelentett. 
 
 
 

Isten Országa állomások 
   Isten Országának 12 példázatát a „felekezeti utcák” 
egy-egy standjánál lehetett bejárni, ahol a segítők 
egész délután kitartó lelkesedéssel beszéltek az 
adott történetről, igyekeztek kiemelni annak 
mondanivalóját, játékos és ügyes kézműves 
feladatokkal. Aki a kapott térképre minden matricát 
sikeresen megszerzett, az ajándékot kapott a 
startponthoz visszaérve. Nekem legjobban az 
Elrejtett kincs állomás tetszett. A homokban egy 
kincsesládát kellett megkeresni. A megtalálás 
öröméhez ugyancsak egy matrica járt. A több mint 
110 gyermek lelkes munkája már önmagában is nagy 
esemény volt. Még nagyobb öröm számunkra, hogy 
ezen gyermekek jelentős része az egész családjával 
érkezett a Fesztiválra. 
 
Kékkereszt sátor 
   A hatvani Kékkereszt csoport kiadványaival, 
bizonyságtételekkel és kreatív játékkal mutatta be az 
áldott szolgálat munkáját. Jó volt hallani, hogy 
közülük egy hölgy az alkoholtól való szabadulás első 
örömében szólhatott a színpadon és kamera előtt is 
a szabadító Jézusról. 

Flashmob  
   Pintér Béla dalával indult: Nem te vagy az Isten…! 
Több tucat fiatal és idős állt fel, hogy eltáncolja ezt az 
erős és kifejező dalt. Először az „aprónép” jelent csak 
meg a színpad előtt, majd rendezett sorokban egész 
csődületté vált a táncos sereg, ahol ifjak és kevésbé 
ifjak is együtt mozdultak be az Úr örömére. – Ha csak 
ennek a dalnak a mondanivalója fogant meg a 
megilletődött nézőseregben, már akkor is 
eredményesnek tekinthetjük a rendezvényt. 
   Az alkalom végén a gyermeksereg még egy 
ráadásban részesült. A református Szőlővessző 
bábcsoport a Lámpás a sötétben című darabját adta 
elő. 
 
Hogy éreztem én magam? 
Nagyon örültem. Bátorítással töltött el, hogy az 
előzetesen erősen beigért szélvihar ellenére, az Úr 
csendes frissítő széllel látogatott meg bennünket 
végig a rendezvény alatt. Így volt köztünk Isten 
Lelkének áldott szele is.  
   Jó volt együtt lenni a többszáz, különböző 
felekezetű testvérrel és számos olyan emberrel is, 
akik csak hallani akartak egy jó dalt, vagy felfigyeltek 
erre a különleges egyházi megmozdulásra. Mindenki 
a maga lelki-kulturális nyelvén hallotta az 
evangéliumot. Több személy jelezte, hogy új 
lendületet vett élete, keresni fogja saját közösségét 
és megújult istenkapcsolata.  
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   Mindenért Istennek mondunk köszönetet! Azonban 
nagyon értékelem azon sok tucat ember munkáját is, 
akik a város és a felekezetek részéről részt kívántak 
venni ebben az örömteli és békességet árasztó 
megmozdulásban!                                      

 Dr. Tatai István 

 

 

BIZONYSÁGTÉTELEK 

 

 

Látogatóban ukrán és kárpátaljai 
menekültek között 

 
„Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett 
lelkűeket megsegíti.” 
                                                         (Zsolt 34,19) 
 
   Néhány héttel ezelőtt elveszítettem a kedvenc 
nyakláncomat, amit tavaly kaptam születésnapomra 
a gyermekeimtől. Kerestem mindenhol, de nem 
találtam. Nagyon sajnáltam, és kicsit szomorú is 
lettem emiatt. E kis dolgot is annyira sajnáltam, hogy 
elveszett. Most is néha elém jön ez az érzés.  
   Eszembe jutnak az itt levő menekültek, hogy 
mennyire szomorúak lehetnek: kényszerből lettek 
hontalanok. Életükért idegen helyekre kerültek, 
hirtelen veszítették el mindenüket, de a még 
fájdalmasabb az, hogy a férjüket, a fiaikat is ott kellett 
hagyniuk. Néhányszor meglátogathattam a 
menekülteket Gyöngyösön. Érezhető volt a szomorú 
lelkületük. Mivel pótolhatnánk mindazt, amit 
elvesztettek? Mivel vigasztalhatnánk meg a megtört 
szíveket? Csak Jézus tud megvigasztalni, 
békességet ajándékozni nekik. Jézust vittük el nekik 
és mellette a szeretetünket is. Elég szép számban 
eljöttek, végighallgatták az Igét, a 
bizonyságtételeket.  

A képen Jeney Ottó vezeti az ukrán nyelvű 
istendicsőítést 

 
   Imádkozzunk, hogy az elhintett Ige életre keljen és 
gyümölcsöt hozzon, hogy e válságos, nehéz 
helyzetben sokan Jézushoz térjenek meg!  
 
                                                      Jang BoKyeung 

 
                  

 
 
 

Előszólította 
 
   Lukács evangéliumában olvashatunk egy 
történetet, amikor Jézus szokása szerint egy 
szombati napon tanított valamelyik zsinagógában. 
Ismerős a helyzet: mi is összegyűlünk szombat vagy 
vasárnap templomunkban igehirdetést hallgatni 
azzal a hittel, hogy Jézus ma is közöttünk van és tanít 
bennünket. 
   Az evangéliumban a történet úgy folytatódik, hogy 
Jézus meglát egy asszonyt, akiben 18 éve betegség 
lelke lakik, aki annyira meggörnyedt ettől, hogy 
egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Ekkor 
történik egy különleges dolog. Jézus előszólítja az 
asszonyt! Magához hívja. 
 
   Mit gondoltok, könnyű helyzetben volt ez az 
asszony? Minden szem őrá szegeződött, ahogyan 
nehézkesen, hajlott derékkal elindult Jézus felé. 
Talán könnyebb lett volna egy félreeső helyen 
találkozni az Úrral, ahol csendben, mindenkitől távol 
elrendeződik minden. De nem így történt, okkal. 
   A Messiás ma is magához szólít bennünket 
templomainkban, hogy jöjjünk hozzá a 
nyomorúságunkkal nyilvánosan. Ismerős az érzés: 
ahogyan ülsz a padban és hevesebben dobog a 
szíved, talán tördeled a kezed, nyirkos a tenyered, 
kiszárad a torkod, és valami feszít, indít, noszogat 
belülről, hogy mozdulj meg. Mert az Ige szólít, a Lélek 
leleplezi a bajodat. Mit teszel ilyenkor? 
 
   A bibliai történetben az asszony olyan közel ment 
Jézushoz, hogy az Úr rá tudta tenni a kezét, így az 
asszony a 18 év görnyesztő terhe alól nyomban fel is 
egyenesedett, és dicsőítette az Istent. Nem 
riasztották vissza a rászegeződő szemek, sem a 
szégyen, sem a félelem hangjai. Jézus nem azért 
hív, hogy megszégyenítsen. Ő ebben a történetben 
jelet adott hatalmáról, megerősítette a tanítását, 
megcselekedte az Atya akaratát, bemutatta Isten 
országának valóságát, és az asszonyt egy pillanat 
alatt dicsőítő bizonyságtevőjévé tette. 
 
   A szombati Istentiszteleten a félelemről és a 
bátorságról tanított bennünket az Ige. Szabaddá vált 
a mikrofon, az Igére választ várt az Úr. Ekkor történt 
egy különleges dolog, hasonlóan a bibliai 
történethez. Jézus előszólított egy sok éve a félelem 
rabságában görnyedő asszonyt, aki érezte, hogyha a 
padban marad, akkor a félelem láncaiban marad. 
Odament Jézushoz, aki megérintette és azt mondta: 
szabad vagy! Elárulom, jómagam voltam az. 
   Imádkozom, hogy Te se maradj ülve, amikor a 
templomban sok ember előtt hallod a hívó hangját! 
Menj hittel a Szabadító Úr Jézushoz! 
 
                                               Bucsuné Kuti Marietta 
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VERS 

 

Jézus  
 
Keresztedhez érkezem,  
nehéz szívvel Istenem.  
 
Bűneimtől, amit hozok,  
lelkemet tisztára mosod. 
 
Nehéz, foltos szívemet,  
hússzívre cseréled.  
 
Tele rakod szeretettel,  
hogy is bírnám másként én el.  
 
Jövök sírva a kereszthez,  
tudom már, hogy értem függesz.  
 
Három nap és újra élet!  
Neked mondok dicsőséget!  
 
                               /Én vers/Bárányné Zsuzsi/ 2022 

 

                    
 

SZÓRVÁNYAINK ÜZENETE 

 

. Lelki segítségnyújtás Apcon 
 
   Hálásak vagyunk az Úrnak az apci szolgálatért. 
Együttműködve a MEK misszióval, református 
gyülekezetünk havi egy vasárnap meglátogatja az 
apci segítségre szoruló embereket. A létszám 
növekszik.  Az elmúlt alkalmakon már hetvenen 
jöttek el istentiszteletünkre. Az összejövetelen az 
evangéliumot osztjuk meg, együtt dicsőítjük Jézust, 
és személyes beszélgetés után imádkozunk a bajba 
jutott emberekért. Hacsak lehet, szociális segítséget 
is viszünk.  
Elmondásuk szerint az evangelizációs alkalmak 
olyan megnyugvást adnak számukra, amit eddig 
sehol sem tapasztaltak. Nyáron tábort is szeretnénk 
a gyerekeknek tartani, amely további kibontakozása 
lenne a dél-koreai Kim missziós házaspár 
csütörtökönkénti munkájának. 
 
                                                              Tóth Dávid 

                       
 

HIVOGATÓ 

 

Kedves Testvérek, a pünkösdi ünnepkörben 
meglátogatjuk a szórvány-közösségeinket.  
A részletekért nyugodtan hívják fel a lelkipásztort 
(37/342-327).  
 
Hatvanban pünkösd vasárnap 10-kor,   
délután 3-kor pedig Pásztón lesz konfirmációs 
istentisztelet úrvacsorai közösséggel. 
 
Éves igénk üzenetének engedve  
(Jézus faluról városra járt…)  
szórványlátogató napokat tartunk.  
Ezek rendje így alakul júniusban: 
9-én Lőrinciben;           15-én Heréden;  
16-án Horton;               20-án Kerekharaszton;  
21-én Ecséden;            23-án Szurdokpüspökin;  
27-én Bátonyterenyén; 30-án Apcon. 
Ha esetleg valaki egyeztetni szeretne, szeretettel 
várjuk hívását a lelkipásztornál: 30/638-4718 
 
Szórványcsendesnap  
2022. június 26-án délután 3-kor tartjuk  
az idei szórványtalálkozót Pásztón.  
Az éves igénket szeretnénk feldolgozni  
(Lk 13,22-29), s bizonyságtételekkel és dalokkal 
szolgálunk egymásnak. 
  
Autós kirándulás 
2022. június 18-án szombaton a mátraházi 
forráshoz megyünk kirándulni.   
Indulás autókkal délután 2-kor.  
Bárki jelentkezhet előre is. 
 
Hatvani napközis  gyermektábor 
Idén is megrendezzük gyermektáborunkat 
Hatvanban 2022. augusztus 10-13 között.   
Már most lehet gyermekeinket jelentkeztetni. 
 
Hívogatás konfirmációra 
A konfirmáció igen fontos esemény református 
életünkben.  
Mi a konfirmáció? Egy bibliai és hittani felkészülés a 
hitvalló keresztyén életre. A következő kurzus 2022. 
szeptember 4-én vasárnap indul. Szeretettel várjuk 
azokat, akik szeretnének elmélyülni bibliai és hittani 
ismereteikben, s vágyakoznak részt venni az 
úrvacsorai közösségben. Akik nincsenek 
megkeresztelve, ilyenkor nyerik el ezt az áldást is. 
Azok is jöhetnek, akik csak megújítani szeretnék 
régebben kapott ismereteiket. 
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