
Kedves Testvérek! 

 

A Lámpás újság minden kedves Olvasójának áldott 

örvendezést kívánunk Jézus Krisztus feltámadásának 

ünnepén! 

                                   A Lámpás Szerkesztői csapata 

                               

TANÍTÁS 

 

                              „Hiszem a test feltámadását” 
 

Minden temetésen elmondjuk a fenti hitvallásos mondatot a 
Hiszekegyből. Mit is jelent ez számunkra? 

1. Jézus eljövetelekor feltámadunk. Isten új testet ad a 

Jézusban hívőknek. Ez bizonyos vonatkozásban hasonlítani 
fog mostani testünkre, s mégis egészen más lesz. 
Örökkévaló, romolhatatlan, egészséges és dicsőségesen lelki 
(pneumatikus) testet kapunk. Így fog kiegészülni emberi létünk 
Isten előtt. Hiszen a Jézusban elhunyt hívők már most is Isten 
jelenlétében élnek (1Kor 15; Fil 1,23). 
 

2. A hit látássá lesz. Most még hitben járunk. Akkor majd 
minden látható és tapintható is lesz abból, amit addig hitünk 
által érzékeltünk. Isten szándékosan rejtette el előlünk 
különleges mennyei világát. Egyrészt nem bírnánk ki annak 
ragyogását, másrészt majd a látásban adja át még sok-sok 
ajándékát számunkra (Mt 5,8; 2Kor 5,7; 1Jn 3,2; Jel 21-22). 

 
3. A látás megértéssé is lesz. A feltámadáskor fogjuk 

megérteni azt a sok titkot, amit ma képtelenek vagyunk 
felfogni. Ez oly hatalmas elmebeli ablaknyitás lesz, hogy akkor 
majd csak imádni tudjuk az Urat. Imádni fogjuk Istent úgy, 
hogy arra az örökkévalóság sem lesz elég. Akkor majd 
összeáll életünk titka, és felfogjuk Isten velünk való útjainak és 
a történelmi cselekvéseinek értelmét. Rácsodálkozhatunk 
Isten üdvtörténeti bölcsességére és tökéletes 
igazságosságára (1Kor 13,9-13). 

 
4. A legjobb az lesz, hogy a Szentháromság Isten teljes 

jelenlétébe kerülhetünk. Meglátjuk Jézust, aki 
mindnyájunknak új nevet ad. Valami olyan személyes lét-
érintést, ami kettőnk kapcsolatát hordozza, s egyben minden 
hívő testvérrel összeköt, azokkal is, akik már előttünk 
Jézushoz mentek (Jel 2,17). 

 
A gonoszok is feltámadnak majd. De ők Dániel könyve szerint a 
szégyenre és gyalázatra támadnak fel. Ugyan örökké fognak ők is élni, 
de szenvedve, sírva és fogakat csikorgatva. Gyászolva a 
megváltoztathatatlant, bánva az egyetlen igazi bolondságot: a 
megtéretlen szívűség keménységét. Mindezért, add ma életedet 
Krisztusnak! Ő annyira szeretett, hogy életét adta érted is a keresztfán. 
Ne maradjon Jézus irgalma egyoldalú szeretet, hanem teljesedjen ki 
megtérő válaszodban (Dán 12,1-4)! 
            Dr. Tatai István  
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BESZÁMOLÓK 

 

Beszámoló és tervezet 

Évi igénk 2015-re a Cselekedetek könyvéből volt: 

„Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában 

és Samáriában békessége volt: eközben épült, az 

Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével 

számban is gyarapodott…” (ApCsel. 9,31-43). 

Az Úr jóvoltából békességben telt a 2015-ös évünk: 

lelkiekben és anyagiakban is gyarapodott 

gyülekezetünk, új testvérekkel bővült közösségünk. 

Elkészült a LÁMPÁS ÚJSÁG 20 ÉVE kiadványunk, 

megrendeztük a hatvani gyülekezetekkel együtt 

immár második alkalommal a Keresztény Fesztivált, 

és Isten különleges ajándékaként Kerekharaszton 

egy új szórvánnyal gazdagodtunk, habár számos 

szórványunkban, lelki ébredésre és nagyobb 

felelősségvállalásra van szükségünk. 

Az elnyert áldásoknál szükség volt gyülekezetünk 

tagjainak odaadó lelki és fizikai munkájára is, 

melyért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. 

Külön köszönet illeti azokat a testvéreket, akik eddig 

is rendszeresen imádságban hordozták 

gyülekezetünket és szórványainkat. Megemlítjük a 

hittan tanárok, a szórványmunkások, a 

gyerekmunkások, a kórusban éneklők, a 

dicsőítésben résztvevők, a takarítók, a 

kertrendezők, a látogató csoport, a felújításokban 

szorgoskodók, a Kékkereszt csoportunk, és a 

különböző missziós munkákban tevékenykedők 

áldozatos munkáját. 

Egyházközségünk presbitériuma köszönetét fejezi ki 

mindazon testvéreknek, akik 2015-ben befizették az 

egyházfenntartói járulékot, anyagilag támogatták 

gyülekezetünket, hiszen ennek köszönhetően 

Egyházközségünk a 2015-ös évet is pozitív 

mérleggel zárta. Az évben megvalósultakból a 

teljesség igénye nélkül egy pár dolgot megemlítve: 

rolettákat szereltünk föl a templom ablakaira, festési 

munkákat végeztünk, fölépíttettük az imakuckót az 

udvaron. Mindezekért hálát adva az Úrnak 

reménységgel indultunk neki a 2016-os évnek. 

Ez évi igéink: „Dicsőség a magasságban Istennek, 

békesség a földön, és az emberekhez jóakarat” 

(Lk2,14).Az idei évben különösen is szeretnénk az 

Úr nevét fölemelni és Isten jóindulatát hirdetni. Őt 

szeretnénk dicsőíteni minden hatvani és szórvány- 

istentiszteleten, gyermekórán, egyéb gyülekezeti 

alkalmakon, táborokban, a Keresztény Fesztiválon, 

és természetesen a mindennapi életünkben, így 

otthon és a munkahelyünkön is. 

Több felújítást is tervezünk, így templomunk 

toronyablakainak cseréjét, a karzat felújítását, a 

gyülekezeti ház fűtésének korszerűsítését, a 

főbejárat és a garázs előtti részek térkövezését.  

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy továbbra is 

viseljük szívünkön gyülekezetünket, és tegyünk 

együtt többet szórványaink éledéséért, 

erősödéséért. Ezen belül továbbra is folyamatosan 

imádkozzunk presbitereinkért és lelkészeinkért, 

hogy megértsék Isten üzenetét, és szent 

igyekezettel betölthessék elhívásukat! 

Áldást és békességet kívánva, 

Tóth László gondnok  

      

Teológiai délután Hatvanban 

2016. február 19-én a Keresztény-Zsidó Társaság 

(KZST) elnökségi tagjait láttuk vendégül a szombati 

istentiszteleten. Dr. Szécsi József főtitkár katolikus 

teológusként a héber nyelv újraéledéséről szólt. Ez 

a „revitalizáció” szinte példátlan modern nyelvcsoda, 

hiszen szemeink előtt egy holtnyelv válhatott 

anyanyelvvé a 20. században. Ehhez hasonlóan élt 

át a zsidóság egy fizikai megéledést is azzal, hogy 

Auschwitz borzalmai után napjainkban ismét az 

„Atyák Földjén” lakhat. 

Dobner Győző baptista lelkész a KZST 

elnökségének tagjaiként a kairói kopt keresztyének 

helyzetét mutatta be.   

 

 

 

 

 

 

 

Az üldözések ellenére az egyiptomi keresztyénség 

jelentős része lelki megújulásban él. Tízezrek 

tartanak istentiszteleteket hegybevágott 

barlangokban. Lelkes és erőteljes istendicsőítésük 

látványa mindnyájunkat magával ragadott! 
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Dr. Tatai István pedig az Ígéret Földjének 

tulajdonjogi kérdését mutatta be különböző teológiai 

szempontokból. A különböző pozíciók bemutatása 

(keresztyén, Korán, Palesztin Alapokmány) után, a 

nagy református teológussal, Barth Károllyal együtt 

hangsúlyozta: ha Isten valóban hűséges a választott 

népével megkötött szövetségéhez, akkor a 

Szentföldön összegyűjtés alatt álló zsidóság is Isten 

hűségének jeleként értelmezhető, ahogy ezt a 

Német Protestáns Egyház (EKD, 1980) is 

megerősíti, illetve a Református Világszövetség is 

teológiai kérdésnek tekinti (1991). 

Tatai István 

                  
                                             

BIZONYSÁGTÉTEL 

 

 

Eltűnt az üresség! 

Paek DaeYab vagyok. 26 évig hitetlenül éltem. 

Kiskoromban néha elmentem templomba, hogy 

focizhassak a többiekkel és részt vegyek a 

szeretetvendégségben. Egyik nap a barátommal 

együtt mentem gyülekezeti táborba. Ott nem 

éreztem jól magam, mert a többiek olyan buzgón 

imádkoztak, közben sírtak is, én pedig megijedtem. 

Ezért soha többet nem mentem oda. Arra 

gondoltam, hogy Jézus nem volt valódi ember, 

hanem csak az emberek találták ki.   

Azóta sok idő eltelt. Egyik nap azonban két kérdés 

támadt bennem: honnan származik a világ, és 

hogyan jött létre az élet? Miért nem alakul úgy az én 

életem, ahogy tervezem? E két kérdés 

foglalkoztatott. Sok filozófiai könyvet elolvastam, 

interneten is kutattam, de sehol nem találtama 

választ. Ezért elkezdtem önkéntes munkát vállalni, 

segíteni embereknek, de ígysem jártam sikerrel. 

Egyik nap elővettem egy katonatársamtól kapott 

könyvet, ami a hitről, a Teremtő Istenről szólt. 

Elkezdtem olvasni. Akkor világossá vált minden. 

Ettől kezdve már tudtam hinni, hogy van Isten, és Ő 

irányítja az életemet.  

Azután egy hívő lánnyal találkoztam, és udvaroltam 

neki, együtt mentünk gyülekezetbe is. Egyre több 

kérdésre nyertem választ, és Jézus szeretetét 

érezve eltűnt az üresség érzése is a szívemből. 

Nagyon sok ajándékot kaptam Istentől. Eredetileg 

nem terveztem, hogy külföldön tanulok vagy házas 

leszek. De Isten jobban tud mindent rólam. 

Megházasodtam, és most Németországban tanulok. 

Néha még most is elcsüggedek, de Isten keze 

megtart. Ezért nem esek kétségbe. Nem volt 

könnyű Jézus keresztjét elfogadni, de örömre 

vezetett engem. Nehéz próbatételek után még 

nagyobb örömet adott az ÚR. 

Még kicsinek érzem magam, de hiszem, hogy Jézus 

a bűneimért halt meg, és nagyon szeret engem. 

Még mindig vannak homályos pontok az életemben, 

de már nem aggódom és nem nyugtalankodom, 

mint régen. Hiszek abban, hogy az életem az Ő 

nagy tervének része, ezért minden nap örömmel 

járom Vele az utam.  

Elhangzott a Sion-koncerten január 5-én,      

fordította: Jang BoKyeung 

 

 

 

Az ima 

Egy testvér megkérdezte tőlem, mit jelent nekem az 
imádkozás? – Az ima számomra Isten keresése, 
kérés és hálaadás. Ima nélkül üres és erőtlen 
vagyok. Az ima küzdelem a bűn ellen. Az ima erő és 
reménység, remény arra, hogy Isten meghallgat és 
nem hiábavaló a kérés. 

Jakab 5,16 szerint is: „Nagy az ereje az igaz 
emberbuzgó könyörgésének”. Ezt én hiszem és 
vallom. A Biblia több helyen is buzdít arra, hogy az 
imádkozásban legyünk állhatatosak, és 
imádkozzunk egymásért. 

Jézus tanítványai „egy szívvel és egy lélekkel 
kitartóan” imádkoztak. Erre buzdítok én is 
mindenkit. – Atyám, taníts engem kitartóan 
imádkozni, a Te akaratodat kérni és elfogadni! 

   Rusvai Imréné, Anna 

 

      

Ágyban, betegen is eljutok a templomba… 

Hosszú hónapok óta fekszem a kórházban, 

szeretteimtől távol, egyedül. Kórházi kórtermem a 

templom. A Meghallgatlak Klub munkatársai hétről-

hétre meglátogatnak. Énekelünk, imádkozunk. 

Érzem, nem vagyok árva. Fájdalmamra kapok 

vigaszt és hitet, hogy lesz jobb is. Boldog ember aki, 

„hit-tulajdonos”, én ezt nagyon tudom értékelni. 

   Bartschné Ani néni 
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Térdeinken! 

Ezelőtt öt-hat évvel alakult  meg a férfiak 

imaközössége. Azóta minden csütörtökön 

rendszeresen összejövünk, hogy együtt imádjuk 

Istent. Ebben az évben az Úr különösen is 

megáldotta imaalkalmainkat. Időnként több mint 

tízen jövünk össze, hogy sokszor térdeinken 

egymásért, gyülekezetünkért, lelkipásztorainkért, 

szórványainkért és országunkért imádkozzunk.  

Kérjük az Urat, hogy adjon erősödést, gyarapodást 

gyülekezetünknek, amit meg is tapasztalunk, mert 

egy új kerekharaszti szórvány is született.  

Az Úr sokat bízott ránk, és hiszem, hogy erőt és 

bölcsességet is ad nekünk mindenhez. Övé legyen 

a dicsőség mindenért! 

Tóth László gondnok 

 

 

 

Isten csodája 

Isten ajándékaként a nyáron kis unokám született. A 

40 hét helyett azonban 26 és fél hétre érkezett. 

Nagyon sietett, így hát a kis tüdeje nem tudott 

kifejlődni teljesen. Budapesten vigyáztak rá, 

inkubátorban volt. Időnként leállt a légzése, újra 

kellett indítani, nem a szívét, mint ahogy először 

gondoltam, hanem a légzését. Meg voltunk ijedve.  

Ezen az osztályon sok éretlen aprócska baba 

fekszik. Az orvosok és a nővérek folyamatosan 

harcolnak az életükért, ők a tudásukkal, mi pedig az 

imáinkkal. Három hónapot töltött itt az unokám, a 

tervezett szülés időpontjáig, de azután hazajöhetett.  

Lassan fejlődik, időnként nehezen lélegzik, a 

gyógyszerek és az inhalátor szükségesek ugyan, de 

Isten kegyelmes és bízom benne, hogyha 

megtartotta nekünk, akkor gyógyítja, igazítja őt 

folyamatosan. Azért imádkozom, hogy a családját is 

igazítsa Istenünk a hit felé. –  „Gyermekek és 

csecsemők szája által szereztél dicséretet” (Máté 

21,16).  

   Bárányné Zsuzsi 

 

                   

    

     Hálaima 

 
    Mentem hozzád szólni Uram, 

 
Mint Atyámat kértelek. 

 
Gondoskodjál rólunk Uram, 

 
Mint egy szülő, kértelek. 

 
Asztalom megterült 

 
Kegyelmed hatalmas. 

 
A legjavával etetsz, 

 
Mézeddel jól tartasz. 

 

Bárányné Zsuzsi 

 

 

 

 

 

   Kegyelem 

A legutóbbi Vigasztaló újságban olvastam egy 

számomra nagyon kedves cikket, amely a szellemi 

örökségről szólt. Egyik nőtestvérem a kislányával 

kutatva a régi dolgok között, egyszer csak talált egy 

verset a dédnagymamától, amely Jézusról szólt, s 

amelyet még eddig soha nem olvasott. A dédmama 

már nem él, de a vers ma is lüktet: „s ha térdem se 

volna, úgyis leborulva Téged imádnálak!” 

Azt hiszem, eljön az a pont sokunknál, amikor 

érdekelni kezd bennünket, hogy felmenőink között 

volt-e valakinek hite, hordozunk-e tőlük származó 

áldást életünkben, vagy éppen ellenkezőleg, 

terhelnek-e minket mulasztások harmad- és 

negyedíziglen? 

Végiggondoltam én is ezt a dolgot az életemben, de 

nem találtam ilyen biztató verset. Helyette inkább 

sok nyomorúságot: öngyilkosságot, alkohol-

függőséget, válást, a cél-tévesztettség állapotát, 

behálózva generációkat.  

Nem ismertem igazán az édesanyámat. Öt évesen 

szakadtunk el a bátyámmal együtt Tőle az alkohol-

függősége miatt. Így is halt meg, egy égő 

cigarettával a szájában. Mámorosan magára 

gyújtotta a házat, amelyben lakott. Két húgom egy 

kocsmai kapcsolatból született, velük nem 

találkozhattam.  
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Az apai nagyszülők, akiknél felnőttünk, minden 

édesanyámhoz fűző szálat igyekeztek 

megszakítani. De nem kell ebbe a szomorú 

állapotba belesüllyednünk, mert Isten idáig hajol: 

„ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben 

kiáradt a kegyelem” (Róm 5,20). 

Karácsony előtt egy imádság alkalmával eszembe 
jutottak az „elveszett” húgaim. Gondolkodtam róluk. 
Ők még nagyobb nehézségek között nőhettek fel, 
mint én. Már az apjuk sem élhet, hiszen már akkor 
is nagyon idős volt, amikor születtek. Megkerestem 
őket egy közösségi oldalon, és az első 
levélváltásban írtam nekik a hitemről is. Az 
egyiküktől még aznap kaptam egy választ:"Az Úr az 
én életemben is jelen van. Ismerem Őt, és a Fia a 
szívemben él. Megtértem." 
Átjárt a minden tekintetben testvéri öröm! Azóta már 

kiderült, hogy mindkét húgom egy református 

közösségben nőtt fel. A nagyobbik húgomat szintén 

három gyermekkel ajándékozta meg az Úr, ahogyan 

a bátyámat és engem is. 

Isten nemcsak idáig hajolt, hanem kegyelmes 

ezeríziglen is! 

A szellemi örökség hátrahagyása a családban 

részben a mi feladatunk is. Bízva abban, amire a 

bevezetésben említett dédnagymama is 

vágyakozott, hogy egyszer megtalálja valaki az 

írásait, bevallom nektek, hogy én is egy mappában 

őrzök történeteket, bizonyságtételeket, cikkeket az 

eddigi életemből. Abban reménykedem, hogy a 

majdani olvasónak egyetlen üzenet marad 

örökségként ezekből: Isten kegyelme Jézusban! 

    Kuti Marietta 

 

 
Isten a legjobb pszichoterapeuta 

 
 
Nemrég egy szombati Istentiszteleten szóba került a 
tanítás alatt, hogy a pszichológus „csak” 
meghallgatni tudja a hozzáfordulókat, de 
bűnbocsánatot nem nyer általa az illető. Mivel 
személyes történetem Istennel szorosan 
kapcsolódik ehhez a gondolathoz, így szeretném 
veletek megosztani, kedves Testvérek. 
 
Hamarosan én is pszichológus végzettséggel 
rendelkezem, pár hónap múlva befejezem 
tanulmányaimat. Az egyetem évei alatt - mielőtt 
találkoztam Istennel – azt gondoltam, hogy a 
pszichoterápia az egyik leghatékonyabb módszere 
annak, hogy egy ember élete rendeződjön. Úgy 
éreztem, én is sokat fejlődtem a tanulmányaimnak 
köszönhetően: jobban megismertem önmagam és 
mások viselkedését. Egyre analitikusabb, folyton 
összefüggéseket kereső, mindent megérteni 
vágyóvá váltam.  

Hisz a lélektan többek között ezzel foglalkozik, hogy 
vizsgálja a személy múltját, családi körülményeit, 
társas kapcsolatait, traumatikus eseményeit stb. 
Majd ezekből kiindulva próbálja összerakni a 
különböző darabokat. Olyan, mint egy puzzle. A 
végén láthatod a teljes képet. 
Eddig a pontig én is eljutottam. Egy ideig valóban 
megkönnyebbülést jelentett, hogy tudtam, bizonyos 
tulajdonságokkal miért rendelkezem. Viszont ez 
hosszabb távon nem volt elegendő. Feleslegesen 
mentem el egy ún. gyász- és veszteség feldolgozó 
tanfolyamra is, ahol ráadásul a megbocsátás volt az 
egyik legfőbb módszer. Egy idő után megint 
éreztem azt a belső nyugtalanságot, ami egész 
életemben elkísért. 
Majd ebben az időszakban ismerkedtem meg a 
Párommal, aki mesélt nekem a hitéről és arról, hogy 
az Úr Jézus az én bűneimért is meghalt. Soha nem 
fogom elfelejteni a pillanatot, amikor ezt hallottam 
tőle. Számomra nagyon nagy ereje volt ennek az 
egy mondatnak. Rájöttem, hogy ez az, ami 
hiányzott az életemből! A megváltó szeretet. 
 
Hiába fedjük fel a múlt körülményeit és szerzünk 
magunknak „alibit”, hogy miért is vagyunk olyan 
nyomorultak, és hiába bocsátunk meg másoknak, 
akiket hibáztatunk mindezért. A bűn terhe ugyanúgy 
nyomni fogja a vállunkat, egyedül pedig nem tudjuk 
elcipelni.  
Számtalanszor megbántam bizonyos dolgokat, de 
csak akkor tudtam békességre találni, amikor 
legelőször Isten előtt megvallottam mindezeket, és 
Ő elfogadta a bocsánatkérésemet. 
Amióta Istennel járok, tudom, hogy Ő a legjobb 
pszichoterapeuta. Nélküle nincs valódi gyógyulás és 
megújulás. Remélem, hogy a jövőben keresztény 
pszichológusként másoknak is elmondhatom 
mindezeket. 

Katona Edina 
 

 

LEVÉL 

 

 

Istentől Megáldott Gyülekezetünk 
 

 
1929. május 10-én születtem Debrecenben. 
Református egyházi általános iskolába jártam. Az 
iskolában a tanítás úgy kezdődött, hogy először 
istentiszteleten vettünk részt a Nagytemplomban. 
Az órákon a lelkipásztorok tanítottak, és a katedrán 
a mogyoróvessző is ott volt. Nagy szigorúság volt, 
ami azonban hasznunkra vált. 
Középfokú tanulmányaimat is egyházi iskolában 
végeztem. A hittant Farkas Pál lelkipásztor tanította, 
akire szeretettel gondolok. 
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Hatvanba jöttem férjhez, ahol egy melegszívű 
gyülekezetbe kerültem. Nagy Ferenc volt a 
lelkipásztor. Hetente bibliaórát tartott, amelyen részt 
vettem. Szeretetteljes kapcsolatba kerültünk az 
evangélikus hívőkkel is. Egy alkalommal a 
gyülekezet vendég lelkipásztort hívott meg 
igehirdetésre. Az evangelizáció egy hétig tartott. Az 
utolsó este megkérdezte az igehirdető a 
jelenlévőktől, hogy 
van-e olyan, aki 
átadja életet az 
Úrnak. Akkor én 
jelentkeztem. 
Mellettem Nagy 
Ferenc lelkipásztor 
Kati nevű lánya ült, 
és ő is sírva fakadt. 
 
A megtérés 
jelentése számomra 
életünk megváltása. 
A szívünkbe 
költözik az Úr, Ő 
lesz még családunk 
előtt is a legelső a 
számunkra, és a 
szeretete uralkodik bennünk. Így kerülünk a 
kegyelem trónusához egy-egy lépcsőfokkal 
közelebb.  
Utunk azonban nincs rózsaszirmokkal kirakva. A 
hívő élet egy mindennapi küzdelem, mert a 
Sátánnal kell megküzdenünk. Valamikor elbukunk, 
de az Úr tökéletes és felemel.  
A haláltól nem kell félni, mert az közelebb visz 
Istenhez. Krisztus legyőzte a halált. Ő szenvedett 
miérettünk, mihelyettünk a golgotai keresztfán, 
ártatlanul. Adóslevelünket széttépte, háta mögé 
vetette, többé nem emlékezik meg róla, pedig ki 
sem tudtuk volna fizetni. 
– Ha valakit tudatosan vagy akaratlanul 
megbántottam, akkor bocsánatot kérek. 
 
Edit néni 

     

SZÓRVÁNYAINK ÜZENETE 

 

Imádkozzunk szórványaink további 
megelevenedéséért! 

 
 
Jer 31,10: „Halljátok az ÚR igéjét, ti népek, 

hirdessétek a távoli szigeteken, és 
mondjátok: Aki szétszórta Izráelt, 
össze is gyűjti, és őrzi, mint 
pásztor a nyáját.” 

Bátonyterenye, Tar és Pásztó 
szórványgyülekezeteink szolgálata bízatott rám. Az 
eddig eltelt évek alatt sok örömöt éltem át; 
megtapasztalhattam az emberek életében az Ige 
érintését, átformáló hatását; megtérések, 
konfirmálások, kapcsolatrendezések történtek, ill. 
történnek. Istennek legyen értük hála! 

 

De nem hallgathatom el „az érem másik 
oldalát” sem. Szolgálati kirendelésem óta 
tapasztalom a szórványok jellegét, amit sokáig nem 
tudtam definiálni. Idén az Ige segített ebben. Az 
ökumenikus imahét keddi igeszakasza (Jer 31,10), 
valamint a napi ézsaiási igék (Ézs 41,1; 49,1) mind 
ugyanazt jelentették ki számomra; „távoli szigetek”.  

 

„Szigetek” a szórványaink – több 
szempontból is. Egyrészt földrajzi fekvésük is ezt 
mutatja: egymástól is távol, elkülönülve 
helyezkednek el. Másrészt az emberek is eléggé 
zárkózottak. Sokan nehezen nyitnak mások felé, 
elfoglaltságaik és megszokásaik rabjaként élik 
mindennapjaikat. Harmadsorban sokak lelkét 
leuralja a szórványlét érzete. Vannak, akik 
elfogadják helyzetüket, beletörődnek sorsukba, és 
valahogy meg is elégednek azzal, ami adatik 
számukra (havi egy-négy istentisztelet). 

Sokan csupán egyetlen jövőképet látnak 
maguk előtt; a kis közösség lassú megszűnését – 
ami felett sopánkodnak. 

Imádkoznunk kell a változásért, a 
„szigetek” átformálásáért, az Istentől kapható lelki 
többlet utáni vágyódásért! 

 

Pádár Zoltán 

 

„Mert egy gyermek születik nekünk…” 

(Ézs 9,5) 

December 13-án, advent harmadik vasárnapján egy 

„gyermek” született nekünk: egy új szórvány-

gyermek, Kerekharaszton. A jászol egy meleg 

könyvtárszoba volt, az ajtóban mosoly és bátorító 

kézfogás fogadott bennünket. A teremben a szívek 

betöltekezésre vártak. Volt ebben a várakozásban 

egy különleges rezgés, egy szívbéli éberség. Milyen 

jó lenne mindig így indulni, mindig így vágyakozni: a 

jelre, a megszólításra, a személyes találkozásra, 

ahogyan a bölcsek és a pásztorok is tették. 

Ebben a kerekharaszti jászolban is az 

igehirdetésben és a dalokban felragyogott Valaki: 

Isten Szeme Fénye, Jézus Krisztus! S a szívek 

rezdültek. Elsőként azoké, akiket Jézus példaként 

állít elénk, hogy úgy fogadjuk a mennyek országát, 

ahogyan ők teszik. Ők a kicsinyek.  

Az állandóan nyüzsgő gyermekeim közül az egyik 

most csendben figyelt, a mindig szerény lelkesen 

énekelt, a halk szavú pedig bátran imádkozott. 

Ebben a jelenlétben megszületett bennem valami, 

ami tovább visz. Ez pedig a hála „a Gyermek” miatt, 

és a gyermekek miatt. Ahogyan ők látják, érzik és 

fogadják a Gyermeket, Jézust. Ezt az érzést nem 

hagyhatjuk a jászolban! 



  

 
7 

 

LÁMPÁS                                                                                        2016. 21. évfolyam 77. szám 

Hazafelé az úton ezek a kicsinyek dicsőítették az 

Istent – énekszóval, csodálatosan, hiszem, hogy 

egy láthatatlan angyali kórussal. S egy négyéves 

kicsi szív így fakadt ki: „Anya, én Jézust soha nem 

engedem ki a szívemből, és vigyázni fogok, hogy a 

tiédből se menjen ki!” 

 

„Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e 

kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy 

angyalaik mindenkor látják a mennyben az én 

mennyei Atyám arcát” (Mt 18,10). 

Kuti Marietta 

     

HIVOGATÓ 

 

 A Nagyhét szerdáján és csütörtökén 

este 6-kor lesz istentiszteletünk. 

 Nagypénteken reggel 10-kor és este 6-

kor úrvacsorai istentisztelet. 

 Nagyszombaton gyermekeink 

szolgálnak délután 16.00-kor. 

 Húsvét mindkét napján 10-kor lesz 

istentiszteletünk Hatvanban, s a 

megbeszélt időpontokban a 

szórványokban is:  

Első ünnepen: Heréd, Bátonyterenye, 

Pásztó, Jobbágyi, Tar és Apc 

Második ünnepen: Szirák 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmációs istentisztelet: április 23-án. 
 
Keresztyén Fesztivál  
Hatvanban a Kossuth téren: május 7-én 14.00 
Meghívott vendégünk: Pintér Béla 
 
Ma is szól a Biblia! 
Biblia-felolvasások és bizonyságtételek a 
Grassalkovich Művelődési Ház udvarán:  
május 27-én este 18-kor. 
 
Szórvány-csendesnap  
Pásztón: június 5-én 15.00-kor 
 
Parakletos Ifjúsági- Családos konferencia 
Vajtán:  
július 25 (hétfő vacsora) – 29 (péntek ebéd). 
Téma: A Tízparancsolat és Krisztus törvénye. 
Jelentkezésről és árakról a 
parakletosalapitvany.hu honlapon is 
olvashatunk  
– A mellékelt táblázatban szereplő összegek 
felét kell majd előlegként a jelentkezéssel 
együtt kifizetnünk. A jelentkezésben a táblázat 
alatt név szerint szereplő testvérek segítenek. 
 
Hatvani gyermekhét:  
augusztus 10 – 13 (szerda-szombat).  

 

 

 

Baja Mihály: Húsvéti ének 
 
 
Feltámadott az Úr bizonnyal! 
Oh égi hit, oh szent valóság! 
Mely értünk hordta a keresztet, 
Nem halt a sírba annyi jóság. 
 
Feltámadott az Úr bizonnyal! 
Erős hittel hiszem ez egyet: 
S azoknak, kik keresztre vonták, 
Örökségül hagyá a Mennyet. 
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MELLÉKLET 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


