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„Én pedig, ha felemeltettem a földről, magamhoz vonzok mindeneket”
(Jn 12, 13)



Felszállópályán
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Mitől lehet valóban naggyá, mássá a nagyhét,
mint az esztendő többi hete? Talán,
mindenek előtt attól, ha mi is feltesszük azt a
kérdést, amit a legelső nagyhét nyitányán,
virágvasárnap, Jeruzsálem népe is
megfogalmazott. Így olvassuk Máté
evangéliumában: „

ő
“

De nekünk, ma, nem elég az egykori sokaság
felszínes válasza. A Jézus-kérdést senki sem
válaszolhatja meg helyettünk. Nem az
számít, hogy mások mit mondtak, vagy mit
mondanak róla.

Ahhoz, hogy megszülessék a saját, személyes
válaszunk, próbáljunk ezekben a napokban
időt szakítani arra, hogy maga Jézus jusson
szóhoz az életünkben. Olvassuk, hallgassuk
újra az ő passióját, ami nem csupán egy
ember véres szenvedéstörténete, hanem
Isten szenvedélyes emberszeretetének ma is
aktuális drámája.

Igazán akkor lesz nagy ez a hét, ha lélekben
mi i s v ég i g j á r j uk a ke r e s z tu t a t .
A templomtisztítástól kezdve, a lábmosás
történetén keresztül az utolsó vacsoráig.
A Gecsemáné kerti imaharctól, az áruláson,
Krisztus tagadáson át a feszítsd meg-et
üvöltő tömegig. A golgotai kereszten
elhangzott utolsó hét szótól a temetésen át a
húsvéti nyitott sírig.

Ahogy egy repülőgépnek kellő időre és elég
hosszú felszállópályára van szüksége ahhoz,
hogy levegőbe emelkedjék, úgy van
szükségünk nekünk is nagyhét mindenegyes
napjára, nagyhétfőtől nagyszombatig. Csak
így juthatunk el a feltámadáshajnal
örömének magasságáig.

A felszállási engedélyt immár kétezer éve
megkaptuk! Gondoljunk csak Jézus
titokzatos mondatára: „Én pedig, ha
felemeltettem a földről, magamhoz vonzok
mindeneket.” (Jn 12, 13)

Az emelkedésre készülve, jelképesen
„csatoljuk be a biztonsági övet”, kapcsoljunk
ki minden felesleges információt árasztó
készüléket a környezetünkben! Hangoljunk a
mennyei irányító toronyra, kulcsoljuk
imádságra a kezünket!

Jó utat, lélekemelő nagyhetet és húsvétot
kívánok!

Amint beért Jézus
Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és
ezt kérdezgették: Ki ez? A sokaság ezt
mondta: Ez Jézus, a galileai Názáretb l
való próféta.

Gáncs Péter
püspök



Gondolatok a reformáció és a nők
tematikus éve kapcsán
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Egyházunk közösségében készülünk a
reformáció 500 éves évfordulójára, 2017-re.
Az elmúlt esztendőben a Reformáció és a
szabadság, idén pedig a Reformáció és a nők
tematika felől közelítünk evangélikus
identitásunk kincseinek feltárásához. Vajon
hozott-e változást a reformáció megjelenése
a nők alárendelt helyzetében, társadalmi
szerepében? Vagy a reformáció csak a férfiak
ügye volt? Reformátoraink természetesen
mind férfiak, de ott állnak mellettük
házastársként, vagy főúri patrónusként a
nők. Nélkülük, és a gyülekezetek névtelen
női tagjai nélkül elképzelhetetlen lett
volna a reformáció sikere külföldön és
belföldön egyaránt.

Luther Mártonnak a nőkről alkotott
felfogása nem egységes. Műveinek alapján
úgy látszik, hogy Istentől eredően a férfival
egyenrangúnak tekinti az asszonyt, hiszen
már az Ószövetségben is ez áll: „Teremté
tehát az Isten az embert az ő képére …
férfiúvá és asszonnyá teremté őket.” (Mózes,
1. 27.) Ugyanakkor kora gyermeke marad.
Luther szerint a gyermekáldással teljessé váló
házasság, a harmonikus családi élet az emberi
élet egyik legfőbb célja. A nő evilági hivatása
itt teljesedik ki: azért teremtetett, hogy társa
legyen férjének, de leginkább azért, hogy
gyermekeket szüljön neki. A családi élet
legnagyobb jótéteménye, … hogy Isten
gyümölccsel áldja meg, és megparancsolja
annak felnevelését. Ez az Isten szolgálatára
végezhető legnemesebb, legdrágább alkotás
a földön.

A nő szerepe itt, e ponton rendkívüli
mértékben felértékelődik: a gyermekét
nevelő édesanya az egész protestáns

k ö z ö s s é g j ö v ő j e s z e m p o n t j á b ó l
kulcsfontosságú szerepet kap. Ahhoz pedig,
hog y e f e l ada t á t maradék t a l anu l
elvégezhesse, a nőt megfelelő színvonalú
oktatásban, képzésben kell részesíteni.
Luther ezért több írásában is megszólítja a
német városok elöljáróit, és elemi képzést
nyújtó leányiskolák alapítására buzdítja őket:
„Isten úgy akarná, hogy minden városban
legyen egy leányiskola, ahol a kislányok
minden nap egy órát az evangéliummal
foglalkoznának.”

A reformáció története során minden
országban ott látjuk a reformátorok,
mártírok mellett hűségesen kitartó
feleségeket, szolgáló papnékat,főúri
a s szonyoka t , ak ik az evangé l ium
pár t fogó iként soka t t e t t ek a h i t
megőrzéséért, a szabad vallásgyakorlatért.
Gondoljunk például arra, hogy a pesti
evangélikusok sorsában milyen meghatározó
volt Mária Dorottya nádorné, vagy
gyülekezetünk történetében Beleznay
Miklósné vagy Teleki Józsefné szerepe.
Komoly áldozatot hoztak egyházukért,
azért, mert megragadta őket Krisztus
evangéliumának felszabadító ereje. Pál a
Galata levélben írja a különbözőségeikre oly
büszke vitapartnereinek: „Krisztusban tehát
nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem
szabad, nincs férfi sem nő, mert ti
mindnyájan egyek vagytok a Krisztus
Jézusban (Gal 3,27). Ez a Krisztusban
létrejövő egyenrangúság az, amely
visszaállítja az ember Isten képmás voltát
férfiként és nőként, és lehetővé teszi a nők
számára is önmaguk kibontakozását,
feladatuk, szolgálatuk megélését a
közösségben.
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Több évforduló is széppé teszi a nők évét
egyházunkban. Februárban ünnepeltük
Túrmezei Erzsébet diakonissza költő
születésének századik évfordulóját. Valóban
érdemes elgondolkodni, mit is adtak a
protestáns egyházak diakonisszái az elmúlt
200 évben . Ár vaházak , kórházak
működtetőiként, idősek, gyülekezeti
szolgálatok ellátóiként nélkülözhetetlen
segítséget jelentettek a férfi lelkészeknek
hitükkel, alázatos szolgálatukkal. Sajnálatos,
hogy az újrainduló apácarendekkel
ellentétben nem sikerült megszervezni
egyházunkban a diakonissza közösségek
újraéledését. Pedig az igény megvolna
szolgálatukra.

Egyházunk 1987-ben hozott törvényt a nők
lelkészi szolgálatáról. Tehát pont 25 évvel
ezelőtt szűnt meg a teológiát végzett nők
diszkriminációja férfi kollégáikkal szemben.
Addig csak külön gyülekezeti meghívás
alapján ordináltak nőket püspökeink.
A változáshoz nyilvánvalóan hozzájárult az a
tény is, hogy a 80-as években egyre kevesebb

férfi jelentkezett a Teológiára, szükség volt a
nők szolgálatára. S ma is szükség van.

Ez nemcsak abban nyilvánul meg, hogy a
Deák téri presbitériumban is természetesen
helyet kapnak a nők, és hallatják hangjukat.
Ha körülnézünk istentiszteleteinken,
alkalmainkon, hála Istennek igen sok
önkéntes női segítővel találkozhatunk.
A résztvevők többsége is közülük kerül ki.
Lassan már azt kell kérdeznünk: hol
vannak a férfiak?

Ez az esztendő tehát jó alkalmat nyújt arra,
hogy rácsodálkozzunk Isten személy-
válogatás nélküli szeretetére, mellyel
szolgálatba hívta és hívja ma is a nőket.
A nők szolgálata a gyülekezetekben és a
családban, a munkahelyen és a politikában
nagy ajándéka Istennek. Becsüljük meg őket!

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva
lelkész

2012 REFORMÁCIÓ NŐKÉS A

Hivatásunk az élet www.evangelikus.hu www.reformacio500.hu
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Milyen jó, hogy olyan szépen sikerültek
eddigi találkozásaink. Csak egy bő éve annak,
hogy először találkoztunk hivatalosan, de
már sokmindent átéltünk együtt. Már első
találkozásunk alkalmából zenéltünk együtt,
és – átvitt értelemben is – egyből közös
hangra találtunk. Majd gyülekezeteink
fiataljai is összebarátkoztak – de persze, a
felnőttek is. Azt látom, hogy gyülekezeti
életünkre nagyon pozítivan hat a minket
összekötő testvérkapcsolat, hiszen bővült
látókörünk – és az ifjúsági munka is
erősödött. És nem utolsósorban szeretettel
gondolok arra, hogy a Deák-téri templom
200 éves jubileumára eljöhettünk. Azt
éreztem: Együtt ünnepelni, akár egy
jubileumot – ez nagyon jó.

Örömmel várok minden egyes alkalmat,
amikor vagy nálunk vagy Budapesten fogunk
találkozni a jövőben is, de egy alkalomra, ami
egy jubileum lesz, különösen is szeretném
meghívni soraim kedves olvasóit:

Saját testvérkapcsolatunk első kerek
évfordulója ugye még odébb van, de a bajor
és magyar egyház már 1992-ben kötött
testvérkapcsolati szerződést. Így 20 éves
jubileumunk lesz idén.

Ez a kapcsolat nagyon eleven, így sok bajor
és magyar gyülekezetből, iskolából, diakóniai
intézményből jönnek majd össze 2012.
október 11. és 14. között Nürnbergben olyan
emberek, akiknek ez a bajor-magyar
kapcsolat szívügyük lett. Ezen az
ünnepségen változatos programok
igérkeznek. Emellett természetesen
személyes találkozásokra, beszélgetésekre is
adódik majd alkalom.

Én azt gondolom, hogy izgalmas lesz, a
bajor-magyar testvérkapcslatot egészében
érezni, amelynek talán a legifjabb része
vagyunk.

Az eberniekkel együtt örömmel, izgalommal
készülünk arra, hogy ősszel ott leszünk.
És természetesen nagyon örülnénk, ha a
Deák-téri gyülekezetből sokan eljönnének,
hogy Nürnbergben találkozhassunk. Így
testvéri szeretettel hívjuk meg Mindnyájukat
Nürnbergbe.

Testvéri szeretettel:
Holger Manke és az eberniek
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Kedves Deák-téri Testvéreink!
20 éves jubileum a bajor-magyar testvérkapcsolatban

Az eberni evangélikus templom
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Több mint húsz éve, Sumonyi Zoltán költő
barátommal dalokat írtunk Pál apostol
levelei nyomán. El kellett határoznunk,
milyen sorrendben következzenek az énekek
egymás után. A kronológia lett a rendező elv,
ahogy Pál írta a leveleit. Így a dalokat is ebben
a sorrendben írtuk. Amikor elérkeztünk az
utolsó tételhez (2 Tim), éreztük, nem ilyen
szomorú búcsúüzenettel kellene a koncertet
zárnunk, ezért utolsó tételként összeállítunk
egy imádságot, amely Pál leveleinek
rész le te iből épí tkez ik . Refrénként
választottuk a Pál által idézett 117. Zsoltár
sorait: „Dicsérjétek az Urat…”

A két évtizeddel ezelőtti
kőbányai bemutatót
számta l an konce r t
követte. Nagy és kicsi
templomokban, szín-
házakban, előadóter-
mekben, táborokban.
Az idők során változott
az előadás. Nem a dalok
változtak, hanem a játékmódunk, a
hangszerelés, a muzsikustársak. Új felvételt
készítettünk Halmos Bélával, Ferenczi
Györggyel és együttesével a Rackajammal.
Meg is jelent a CD, egy remek könyvvel
eg yütt , melyet Süveges Gergőnek
köszönhetünk.

Most elérkezett koncertünk a Deák téri
templomba. Ez a hely számomra
gyerekkorom óta „a Templom”. Ide jártunk
szüleimmel, itt konfirmáltam, itt énekeltem a
Lutherániában, itt volt 40 éve az esküvőnk,
lányom keresztelője, itt volt édesapám
hosszú évekig felügyelő.

A hagyomány szerint kétezer éve Jézus a
Gecsemáné-kertben ama csütörtökön
tanítványaival együtt hallél zsoltárokat
énekelt. Így nevezik a Zsoltárok könyvének
egy fejezetét (113-118). A 117. zsoltár sorait,
Pál imája refrénjét, e hagyomány szerint
Jézus is énekelte tanítványaival.

Én is mindenkit szeretettel hívok, énekeljük
együtt Nagycsütörtökön a Deák téri
templomban: Dicsérjétek az Urat minden
népek, minden nemzetek dicsérjétek!

Gryllus Dániel
zenész
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Dicsérjétek az Urat minden népek,
Minden nemzetek dicsérjétek!

Programajánló

2012. április 5-én, nagycsütörtökön,
19.30-kor zenés áhítat a Deák téri
templomban:

(Derecskei András,
Huszák Zsolt, Németh Tamás,
Smidéliusz Gábor)

.

,
majd Gryllus Dániel, Halmos Béla,
Ferenczi György és a Rackajam
előadásában:

A Korál-sziget

bemutatja
Velem vándorol című lemezét

Igét hirdet Gáncs Péter, püspök

Gryllus Dániel - Sumonyi Zoltán:
Pál apostol-dalok Pál levelei szerint
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Könyvajánló

Túrmezei Erzsébet:

Ünnepi verscsokor id. Zászkaliczky Pál előszavával
Egyházunk 2012-t Túrmezei emlékévnek
nyilvánította. Sokan emlékeznek még Túrmezei
Erzsébet diakonissza főnökasszony, költő és
műfordító verseire, amelyek a hetvenes-nyolcvanas
években sokszor megszólaltak gyülekezeti
alkalmakon, ünnepségeken.
Ez a válogatás tisztelgés akar lenni emléke,
szolgálata előtt, amelynek nyomát sokunk szívében
otthagyta. Ajánljuk az új nemzedék számára is ezt a
kötetet, melynek szép kiállítása, az ízlésesen
elhelyezett képek esztétikai élményt is adnak az
olvasónak.

Keveházi László:

Nagy örömmel vehetjük kézbe Keveházi László
munkáját, mely jóval több, mint egyszerű életrajz a
száz évvel ezelőtt született költőnőről. Belőle
megismerhetjük a családi, egyházi és politikai
hátterét annak a korszaknak, amely őt versírásra
ihlette. Megtudhatjuk például, hogy eredetileg
katolikus volt, és a családneve Belák volt. Az 1951-
es évben megszüntették a diakonissza egyesületet,
az ez utáni nehéz időkről is érdekes
információkhoz jutunk. A 64 oldalas írás
különösen jó kiindulópont a költővel most
ismerkedők számára. Szeretettel ajánljuk
mindenkinek.

Mindkét könyv megvásárolható a Huszár Gál
könyvesboltban.

A kegyelem ege alatt

„Így leszel áldás”

Száz év – száz vers
Luther kiadó, Fébé, 2012

Túrmezei Erzsébet élete és szolgálata
Luther kiadó, 2012

HÚSVÉTI LEVÉL • 2012/1
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Szeretettel hívogatunk nyári gyülekezeti táborainkra!
Csákváron

testvér-gyülekezeti nomád tábor

bajorországi Ebern

„óvodás, családos tábort”

Hittanosaink részére a korábbi évekhez hasonlóan egy tábort tartunk , ahol az alsós
és felsős gyerekek együtt, de koruknak megfelelő foglalkozásokon vehetnek részt, június 24.
vasárnap délutántól 30. szombatig. A tábort Cselovszky Ferenc lelkész vezeti.
A tervezett részvételi díj 8.000, testvéreknek 7.000 forint.

A csákvári ifjúsági tábort július 8. és 14. között Smidéliusz Gábor vezeti.
A tervezett részvételi díj 8.000, testvéreknek 7.000 forint.

Idén is megrendezésre kerül a . Itt a korábbi évekhez
hasonlóan szeretnénk vendégül látni apácai testvérgyülekezetünk konfirmandusait. Az alkalom
szervezés alatt áll.
A tavalyihoz hasonlóan közös tábort
szervezünk a
evangélikus gyülekezetével, az elmúlt
néhány évben konfirmált fiatalok számára.
A helyszín idén Németországban lesz. Ide
elsősorban azokat a fiatalokat várjuk, akik
legutóbb 2011-ben részt vettek az eberni
fiatalok magyarországi fogadásában.
A tábor időpontja 2012. augusztus 3-10.

Az , ahová
g y e r m e k e s c s a l á d o k a t v á r u n k ,
idén Nyíregyházán rendezzük meg,
július 22-től 28-ig.

A táborokkal kapcsolatos részletesebb
információk iránt a lelkészi hivatalban, az
in fo@deak t e r.hu e -ma i l c ímen ,
illetve a megjelölt kapcsolattartóknál
l ehe t é rdek lődn i . Je l en tkezn i a
lelkészi hivatalban, előleg befizetése
mellett lehetséges.

Nyári gyülekezeti táboraink

HÚSVÉTI LEVÉL • 2012/1

A csákvári tábor
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Zenei alkalmak a Deák téren

ProgramIdőpont

Március 25., vasárnap, 18 óra Orgonazenés áhítat: „Orgonazene Dániából”
Hans Christian Hein orgonál

Április 1., virágvasárnap, 18 óra J.S. Bach: János passió
(BWV 245)

Április 7., nagyszombat, 18 óra

Április 8., vasárnap, 11 óra Kantátazenés istentisztelet
J.S. Bach: Christ lag in Todesbanden (BWV 4)

Április 29., vasárnap, 11 óra Kantátazenés istentisztelet
J.S. Bach: Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (BWV 12)

Április 29., vasárnap, 18 óra Orgonazenés áhítat: „Táncok orgonára”
Somogyi Anna orgonál

A Lutheránia Énekkar további szolgálata iról tá jékoztatást kaphatunk a
http://lutherania.lutheran.hu/ internetes honlapon.

Május 6., vasárnap, 11 óra Kantátazenés istentisztelet
J.S. Bach: Es ist euch gut, dass ich hingehe (BWV 108)

Május 27., vasárnap, 18 óra Orgonazenés áhítat: „Eljött hozzánk az üdvösség”
Szebik Attila orgonál

Közreműködik:
Zádori Mária – szoprán
Schöck Atala – alt
Megyesi Zoltán – tenor
Berczelly István – basszus
Jekl László – basszus

J.S. Bach: János passió
(BWV 245)
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Félelmekből kivezető keresztút

Április 2., hétfő, 18 óra

zerda, 18 óra

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2 Tim 1,7)

A Deák téri és a Fasori gyülekezetek hagyományos nagyheti sorozata.

…Krisztus ereje által

Dr. Csepregi András, lelkész

…Krisztus szeretete által

Pelikán András, lelkész

…Krisztus józansága által

Aradi György, lelkész

Időpont: 2012. április 2-4., 18 óra

Helyszín: a Deák téri Evangélikus Egyházközség nagyterme
(Budapest, Deák Ferenc tér 4., I.em.)

Igehirdető:

Igehirdető:

Igehirdető:

Április 3., kedd, 18 óra

Április 4., s
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Nagyheti sorozat a Fasori és a Deák téri
Evangélikus Gyülekezet szervezésében

Gyülekezetünk tagja, Dr. Bízik Zsófia ügyvéd
gyülekezetünk tagjai részére ingyenes jogi tanácsadást vállal.

Előzetes bejelentkezés szükséges a 06 20 341 5708 -as
telefonszámon.

Főbb szakterületei:
ingatlan adásvételi szerződések, földhivatali ügyintézés,
gazdasági társaságok alapítása, módosítása,
családjogi ügyek,
munkajogi ügyek,
polgári peres és peren kívüli eljárások.

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 2. em. 5.
Tel./fax: (06 1) 331 1614
Mobil: (06 20) 341 5708

�

�

�

�

�

Ingyenes jogi tanácsadás a gyülekezet tagjainak
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Ünnepi istentiszteletek a Deák téri templomban

ProgramIdőpont

Április 1., virágvasárnap

délelőtt 9 óra
délelőtt 11 óra
délután 6 óra János passió

Családi istentisztelet úrvacsorával (Cselovszky Ferenc)
Istentisztelet és úrvacsora (Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva)

(Smidéliusz Gábor)

Április 5., nagycsütörtök

délután 6 óra
este fél 8 óra

Istentisztelet úrvacsorával (Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva)
Zenés áhítat (Gáncs Péter)

Április 6., nagypéntek

délelőtt 9 óra
délelőtt 11 óra
délután 5 óra Passió olvasás (gyülekezeti terem)
délután 6 óra

Istentisztelet úrvacsorával (Cselovszky Ferenc)
Istentisztelet és úrvacsora (Smidéliusz Gábor)

(Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva)
Istentisztelet és úrvacsora (Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva)

Április 7., nagyszombat

délután 6 óra János passió (Gáncs Péter)

Április 8., húsvét vasárnap

reggel 5 óra
délelőtt 9 óra
délelőtt 11 óra Kantátás istentisztelet, úrvacsora (Gáncs Péter)

Gyermek istentisztelet
délután 6 óra

Hajnali istentisztelet úrvacsorával (Smidéliusz Gábor)
Istentisztelet úrvacsorával (Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva)

(Smidéliusz Gábor)
Istentisztelet (Cselovszky Ferenc)

Április 9., húsvét hétfő

délelőtt 9 óra I
délelőtt 11 óra
délután 6 óra

stentisztelet úrvacsorával (Cselovszky Ferenc)
Istentisztelet és úrvacsora (Smidéliusz Gábor)
Istentisztelet (Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva)
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Május 22-én újra hálaadási vasárnapot hirdetünk, mindkét istentiszteletünkön alkalom nyílik
arra, hogy aki teheti, a padokra kitett borítékba helyezze el egyházfenntartói járulékát.
Természetesen, aki eddig más módon adakozott, továbbra is használhatja a megszokott rendet.

Tudjuk azt is, hogy sokan kis jövedelemből élnek, ezért ezúton is köszönünk minden támogatást
és adományt ami testvéreinktől a gyülekezet számára érkezik. Kérjük, hogy a borítékba tett
papírra írják fel nevüket, címüket. Ahol több evangélikus van a családban, kérjük mindazok nevét
sorolják fel, akik nevében a hozzájárulás adják, jelezve azt, hogy felnőtt, vagy gyermek az illető.

Minden évben össze kell állítani a gyülekezeti névsort, azok listáját, akik az egyházközségben
választójoggal rendelkeznek. Ennek frissítésében segítenek ezek az adatok.

Köszönjük a gyülekezet áldozatkészségét!

Hálaadási vasárnap

Túrmezei Erzsébet:
Köszönöm

Harangszó hív zengőn és melegen.
Benne a Te hívásod hallgatom,
S oltáraidnál megtalálhatom
Fészkem fáradt madárként, Istenem.
Testvérek énekével száll feléd,
Milliók énekével énekem.
Irgalmadat velük dicsérhetem.
Milliókkal borulhatok eléd.

Szegényen, koldus módra érkezem.
Feléd nyújtom kérő, üres kezem.
Tied a gazdag ajándéközön.

Gazdagokat elküldesz üresen,
De éhezőt-szomjazót sohasem.
Terített asztallal vársz! Köszönöm!

„
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A Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Egyházközség
negyedévente megjelenő hírlevele
2012/1. szám

A lelkészi hivatal nyitva tartása:
Minden hétköznap 9-től 13 óráig

Április 15-én, vasárnap délelőtt a 11 órakor kezdődő
istentiszteleten lesz gyermekeink konfirmációi
ünnepélye. Erre az istentiszteletre külön is szeretettel
hívjuk a jubiláló volt konfirmandusokat, azokat, akik
10, 20, 25, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75 esetleg 80 évvel
ezelőtt mondták el fogadalmukat és indultak el a
konfirmációi oltár tól a Deák téren, vagy
más gyülekezetben.

Jubiláns konfirmandus testvéreinket nagy szeretettel
hívjuk, vegyenek részt az idei konfirmációi
istentiszteleten. Lehetőséget teremtünk a közös
úrvacsora vételre is, külön szólítva az oltárhoz az
évfordulót ünneplő konfirmandus csoportokat.

Szeretettel köszöntjük: a gyülekezet lelkészei

Konfirmáció 2012
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