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Füle Lajos
Futás
Fut a gyermek a labda után
leszegett fejjel, tűzpirosan,
se lát, se hall, csak egyre rohan.
Guruló labda lett a világ,
szüntelen űzi, hajtja a vágy,
száz utcán, téren, ezer veszélyen,
millió anyai kétségen át,
gyönyörűszépen s balga-bután,
fut a gyermek a labda után..
Fut az ember az élet után,
Leszegett fejjel gyötri magát
kincseit egyszer csakhogy elérje,
kergeti álma, hajtja a vére.
Kenyér gurul a lába előtt,
vagyon gurul a vágya előtt,
hírnév, dicsőség álma előtt.
Rohan utánuk éveken át,
a fogyó úton, életen át,
száz utcán, téren, ezer veszélyen,
millió isteni bánaton át,
gyönyörűszépen s balga-bután
fut az ember az élet után...
Fut az Isten az ember után,
mert mindent lát és szánja nagyon,
guruló szívét csakhogy elérje,
hogy fut utána, hull bele a vére!
Ott fut az utcán, ott fut a téren,
egész világon, sok ezer éven,
sok mérhetetlen, megérthetetlen,
keresztre írott szenvedésen át,
hulló Igével, kiontott vérrel,
viszonzatlan mély szerelmével
fut az Isten az ember után..

Mindenki számít!
Az elmúlt évben népszámlálásra került sor,
amely során számba vették Szlovákia lakosságát. A
népszámlálás előtt a „Mindenki számít” jelmondattal
igyekeztek bátorítani a lakosságot, ill. a magyarságot
nemzetisége, anyanyelve vállalására. Fontos volt
ez, hiszen sok nemzetiségi törvény a lakosság
nemzetiségi összetételét veszi figyelembe, s ad, vagy
éppen megvon alapvetőnek nevezhető jogokat a nem
többségi nemzethez tartozó közösségektől. Református
egyházunk szempontjából is mindenki számít, s
gyülekezetünk vonatkozásában a Királyhelmeci
Szövétnekben is buzdítottunk mindenkit a
népszámlálási ívek kitöltésére és a felekezeti,
valamint nemzetiségi hovatartozás megvallására. A
népszámlálás fontosabb adatai nyilvánosságra kerültek
és bizony a felvidéki magyar lakosság számának
csökkenése sokunkat elszomorított (2001-ben 520
528; 2011-ben 458 467). Sokan keresik a fogyásnak, az
asszimiláció felgyorsulásának az okát; felteszik a „ki a
magyar” kérdést, s keresik, keressük a válaszokat.
A magyarság fogyásán túl, fogyott a reformátusság
is – legalábbis a statisztikai adatok szerint. 2001-ben
109 735 lakos jelölte meg vallási hovatartozásaként
a református felekezetet, 2011-ben 98 797-en lettek
papíron reformátusok. Királyhelmec vonatkozásában is
fogyott a reformátusság. A 7698 lakosból 1853 személy
református a 2001-es népszámlálás 2172 személyével
szemben. Persze ez esetben is szükséges keresni az
okokat; annak az okát, hogy az eltelt tíz év alatt miért
lettünk kevesebben Királyhelmecen reformátusok.
Vannak persze objektív okok, mint például az, hogy a
város összlakossága is fogyott (2001-ben még 8031en éltek Királyhelmecen); vagy, hogy a statisztikai
hivatal 395 királyhelmeci lakos esetében nem tudta
megállapítani, hogy milyen felekezethez tartozik, s
minden bizonnyal e nagy számban reformátusok is

vannak. A fogyás egyik oka, hogy több gyülekezeti tagot kísérünk el a minden élők útján,
mint ahány gyermeket részesítünk a keresztség sákramentumában. És bár számszerűsíteni
nem tudjuk azoknak a számát, akik munkavállalásuk miatt kénytelenek elhagyni
gyülekezetüket, de minden bizonnyal szép számmal vannak, ami valamelyest karácsony
tájékán látható, amikor hazalátogatnak, s eljönnek a templomba, mert lelkükben érzik
kötődésüket, kapcsolatukat a gyülekezethez, de helyzetükből adódóan papíron már nem
tudják vállalni egyházközségünkkel való kapcsolatukat. És mindezeken túl, valószínűleg
olyanok is vannak, akik az előző népszámláláskor még református felekezethez tartozónak
vallották magukat, de az időközben eltelt tíz év alatt semmilyen kapcsolatuk nem alakult
ki a gyülekezettel, a református egyházzal, s így 2011-ben már egyik felekezethez sem,
vagy éppen más felekezethez tartozónak vallották magukat. A reformátusságunk és
gyülekezetünk fogyásának tekintetében is lehet okokat keresni, a fogyást megvizsgálni, s
azt gondolom, hogy ez szükséges is.
Mindezeken túl azt gondolom, hogy nem szabad sokat időzni a fogyásnak tűnő
számbeli csökkenés felett, hanem a meglévőkre kell tekinteni, arra, hogy Királyhelmecen
van 1853 református – legalábbis papíron. Vannak közel kétezren, akik vállalják azt, hogy
ők a református felekezethez tartozónak vallják magukat, még akkor is, ha talán lazább
a kapcsolatuk a gyülekezettel, vagy éppen semmilyen kapcsolatuk nincs a református
egyházzal. Hiszem, hogy református egyházunknak és gyülekezetünknek a népszámlálást
követően is számít mindenki, és ezért is igyekszik mindenki felé hirdetni a jó hírt, a
Krisztusról szóló örömüzenetet. Ezért tekintjük kiemelten fontosnak a gyermekmunkát,
ezért van rendszeresen istentisztelet az idősek számára fenntartott otthonokban, vagy éppen
ezért szervezünk alkalmakat időnként a helyi művelődési házban. Azért mert mindenki
számít, mindenki fontos, minden lélek fontos. Nem csupán a gyülekezet számára, hanem
elsősorban az Isten számára. Az evangéliumokat olvasva válik különösen nyilvánvalóvá,
hogy Jézus Krisztusnak is számított mindenki, a szégyentől bujkáló samáriai asszony
éppúgy, mint a sokak által megvetett Zákeus, vagy éppen a nagy ívben elkerült leprások.
Az Úrnak mindenki számít, s egyformán számít, hiszen minden egyes lélekért ugyanazt az
áldozatot hozta, mindenkiért ugyanazt fizette: a legtöbbet, a legdrágábbat, egyszülött Fia
drága vérét. Az Úrnak mindenki számít, s az Ő egyházának, itt élő népének, református
közösségünknek is kell, hogy mindenki számítson.
A reformáció korának éppen az volt a rendkívüli vívmánya, hogy a nép nyelvére
fordították le a Szentírást, mert számított, fontos volt, hogy mindenki a saját nyelvén
tudja olvasni Isten Igéjét, és meg tudja érteni Urunk üzenetét. Fontos volt a reformáció
korában, hogy az Ige eljusson minden helyre, minden szívbe, mert tudták, hogy ha az Úrnak
mindenki fontos, akkor ez számukra, a reformátorok számára is fontos kell legyen. Persze
ez nem szembehunyást, a bűnök takargatását és elfedését jelentette, holmi szentimentális
kegyességet és mindenkit kebelre ölelő szeretetet, mint ahogyan azt sokan elvárnák a
keresztyénségtől. Éppen ellenkezőleg, az Igével való helyes élést, annak helyes hirdetését.
Ezért tudták hirdetni, hogy kegyelemből van az üdvösség hit által, s ez mindenki számára
adott lehetőség Jézus Krisztus által, de emellett, vagy ezt megelőzően a bűnvallást és
megtérést is hangsúlyozták, mindenkinek. Ezt tudjuk tenni mi is református gyülekezetként
mindenki felé, s ezt tudja tenni minden református a környezetében élők felé. Mert mindenki
számít.
						
Molnár István
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Nyilas Misi Karácsonya
"... míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel..."
/Gal 6,10/

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is van lehetőségünk karácsonyi
ajándékcsomagot készíteni rászoruló, szegény sorsú, vagy éppen árva
gyermekeknek. A Református Egyházunk Diakóniai Központja ez esztendőben is
meghírdette a Nyilas Misi Karácsonya elnevezésű programot, melynek keretében
cipősdobozba csomagolt ajándékokkal kedveskedhetünk hazánkban és Kárpátalján
élő gyerekeknek, valamint csángó gyermekeknek. Akinek lehetősége van rá és
érez indíttatást, hogy egy rászoruló gyermeknek, de mégis Krisztusban testvérnek
örömet szerezzen a csomagjával karácsonykor, az megteheti.
Az ajándékcsomagok javasolt tartalma: iskolai tanszer, kifestő, társasjáték,
higiéniai eszközök, tartós édesség, ruházati kiegésztítők (pl. sál, sapka, kesztyű
stb.), lelki irodalom, egyéb, gyermekeknek hasznos tárgy.
A csomag összeállításánál gondoljunk arra, hogy olyan dolgokat tegyünk
bele, amelyeket mi is szívesen elfogadnánk, melyek nekünk, gyermekeinknek,
vagy unokáinknak is örömet szereznének. Kérjük,
a cipősdoboz alját és tetejét külön csomagolják
be csomagolópapírral és írják rá (vagy leadáskor
jelezzék), hogy milyen korú lánynak, vagy fiúnak
szánják az ajándékcsomagot!
Az ajándékcsomagokat karácsonyig szeretnénk
eljuttatni a “címzetteknek”, ezért kérjük, hogy
aki szeretne e programba bekapcsolódni
és távol élő gyermekeknek karácsonykor
örömet szerezni, az csomagját november
30-ig adja le a Lelkészi Hivatalban.
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Gyülekezetünkben történt
Idén is volt nyári tábor

Ezt látnod kell! - szólt a felhívás a
gyülekezeti napközi tábor hívogató szórólapján.
Ezt látnod kell! – mondogattuk sokszor a hittanórás
és vasárnapi iskolás gyerekeknek. Ezt látnod kell! –
hirdettük több héten keresztül az istentiszteleteink
alatt, és Istennek legyen hála, voltak, akik
meghallották a hívást, akik kíváncsiak lettek, akik
eljöttek a 2012. év gyülekezeti napközi táborába és
meglátták, amit látniuk kell.
A 2012. július 9-13. napokon, a
királyhelmeci gyülekezeti házban sorra kerülő
napközi gyerektáborban, különböző bibliai történetek által láthatták a gyerekek, hogy Isten az,
aki gondot visel, aki jót tesz velünk, aki nem okoz csalódást, aki őrködik felettünk, aki látóvá
tehet minket. A fenti megállapításokra eljuttató, nagyon színesen és ötletgazdagon bemutatott,
Elizeus prófétáról és egy vakon született meggyógyításáról szóló bibliai történeteket, a
táborozó gyerekek kisebb csoportokban beszélték meg. A mintegy hatvan táborozó nem csupán
a csoportos beszélgetéseken volt felosztva, hanem a vetélkedők idején is, mivel minden nap
lehetett jutalompontokért versenyezni. A vetélkedők után jó volt elindulni egy közeli étterembe,
ahol az ebédet biztosították, hiszen ekkorra már – a felajánlásokból biztosított tízórai ellenére
is – megéheztek a gyerekek. Az ebédet követően énektanulásra, majd a különböző kézműves
foglalkozásokra és szabadtéri játékokra került sor, melyekben ugyancsak jeleskedtek, ügyeskedtek
a táborozók és minden nap valami szép tárggyal, emlékkel, szülőknek, nagyszülőknek készített
ajándékkal térhettek haza a gyerekek. Az utolsó napon többen jelezték, hogy örülnének a
folytatásnak, egy újabb tábornak, amit – hiszem – nem csak a nagyon izgalmas kincskeresés
mondatott a gyerekekkel, hanem az is, hogy meglátták, amit látniuk kellett, megtapasztalták,
megértették, hogy mennyire szerető Istenünk van nekünk, Istenük van nekik.
Ez esztendőben a gyülekezeti napközi gyerektábort a vasárnap délelőtti istentisztelettel
zártuk, melyre hívtuk a szülőket, nagyszülőket is. A táborzáró istentiszteleten az öt nap alatt
megtanult énekekkel tettek bizonyságot a gyerekek, akik az istentisztelet után még egy kis
jutalmat is kaptak. Molnár Éva lelkésznő, a tábor vezetője, az istentiszteleten kiértékelte az egész
heti vetélkedőt is és a legtöbb pontot elérő gyerekeket külön jutalomban részesítette; emellett
megköszönte mindazoknak a segíségét, akik hozzájárultak a
tábor megszervezéséhez, és segítségükkel, felajánlásaikkal,
táborban való szolgálatukkal, imádságaikkal biztosították
a Bethlen Gábor Alap anyagi támogatása mellett a tábor
hátterét, egyáltalán a megvalósulhatóságát. Nagyon sok
pozitív élménnyel, hálával a szívünkben tekinthetünk vissza
az idei gyülekezeti gyerektáborra, hiszen mi magunk is újra
megláthattuk Isten szeretetét, irántunk, gyülekezetünk iránti
kegyelmét.
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Bibliaismereti vetélkedő
A Zempléni Egyházmegyében korábban megszokott tavaszi időponttól eltérően,
idén, október 20-án valósult meg az egyházmegyei bibliaismereti vetélkedő. A királyhelmeci
gyülekezeti házba az egyházmegye tizenegy gyülekezetéből (Bacska, Királyhelmec,
Kisgéres, Kiskövesd, Kistárkány, Lelesz, Nagygéres, Perbenyik, Szőlőske, Újhely, Zemplén)
érkeztek gyerekek, akik három kategóriában mérték össze tudásukat. Az idei vetélkedőre
Jézus csodáiból készültek fel a gyerekek, s a megtanult aranymondások is Megváltónk
csodatételeihez, tetteihez kapcsolódtak. Molnár István, királyhelmeci lelkipásztor rövid
köszöntése után, Kendi Csaba, bacskai lelkipásztor az Apostolok Cselekedetei 8, 26-35
alapján szólt a jelenlévőkhöz, s buzdította őket arra, hogy a bibliai szövegek megtanulásán
túl, legyen fontos a számukra annak megértése, azaz Isten üzenetének a meghallása is. A
nyitó áhitatot követően a gyülekezetekből érkező csoportok megkapták a feladatlapokat, s
nekiláttak azok megoldásához. A gyülekezeti csoportok felkészültségét mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy különösebb gond nélkül és nagyon rövid idő alatt választ adtak az Úr
Jézus csodáira vonatkozó kérdésekre.
Az eredményhirdetés alapját képező írásbeli után, Molnár Éva, helyi lelkipásztor
vezetésével, egy játékos vetélkedőre került sor, amely során játékos formában lettek
visszakérdezve a megtanult bibliai részek; a kérdések mellé ügyességi feladatok is társultak.
Mire a sok nevetéssel együtt járó kvízjáték véget ért, a feladatlapok is kijavításra kerültek,
azaz a 2012-es bibliaismereti vetélkedő eredménye is megszületett, amiből ugyancsak
nyilvánvalóvá vált, hogy az idén is nagyon felkészült csapatok érkeztek, hiszen nagyon kis
pontkülönbségeken dőlt el az, hogy melyik csapat milyen csoporthelyezést ért el.
Ahogyan minden évben, most is a gyülekezeteken belüli felkészülésen volt a hangsúly,
amire a vetélkedő már csupán pontot tesz. Hiszen a bibliaismereti vetélkedők lényege, hogy
egy kicsit mélyebben, komolyabban, egy kicsit többet foglalkozzanak a gyerekek a Biblia
szövegeivel, ez esetben Jézus Krisztus csodálatos tetteivel. Reméljük, hogy a gyerekek a
díjakon, emléklapon, vagy éppen élményen túl azt viszik tovább, amit megtanultak, vagy
amit éppen felismertek, kaptak a történetek által.
A királyhelmeci gyülekezetből két kategóriában vettek részt gyerekek, fiatalok a
vetélkedőn. A II. kategóriában Nagy Evelin és Liska Nikolas vetélkedett és a 2. helyen
végeztek. A III. kategóriában Bók Viktória, Szimkó Dániel és Varga Szabolcs a kategóriájuk
1. helyén végeztek.
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Presbiteri és Gyülekezeti-munkás Népfőiskola vette
kezdetét – Felvidéken a Zempléni Egyházmegyében
Ha még nem vagy túl öreg a tanuláshoz. És még nem nőtted ki a lelkesedésed,
akkor képes leszel „időskorban is sarjat hajtani”. Egyedül rajtad múlik.
Szeptember 9-én részt vettek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia
ünnepélyes tanévnyitóján azok, akik hitük és meggyőződésük szerint jelentkeztek a
népfőiskolai képzésre. A kegyelem Istenétől kaptuk ezt az alkalmat ingyen, ajándékba, csak
meg kellett ragadni.
Október 7-én Isten nevében kezdtük el az első alkalmat a királyhelmeci református
gyülekezetben, annak gyülekezeti házában. A vasárnap 9 órakor kezdődő előadással
megkezdődött a 8 alkalomból álló népfőiskola. Nt. Molnár Elemér esperes úr köszöntötte a
sárospataki előadó tanárokat és az egyházmegyéből, ill. távolabbról is érkező hallgatókat,
Isten áldását kérve munkájukra.
Az első órán előadást hallottunk a hitről és hitvallásról, majd részt vettünk a
délelőtti istentiszteleten. Az istentisztelet után folytatódott az előadás a Bibliáról és annak
olvasásáról, majd közösen – a tanárok és a mintegy negyven hallgató – megebédeltünk.
A délutáni előadás egyháztörténetről szólt, benne a presbiter szó értelméről, e tisztség
kialakulásáról és viseléséről. Tartalmas és gazdag előadásokat hallhattunk, s reméljük, hogy
így lesz ez az elkövetkezendő alkalmakon is.
Adja az Úr, hogy halló fülekre és értő szívekre találjon minden előadás, hogy
többet tudjunk a Bibliáról, tudjunk erősödni a hitben és azt tudjuk megosztani másokkal is.
Adja a kegyelem Istene, hogy így legyen.
							
Kulcsár Eleonóra, presbiter

December 1-én (szombati napon) 18:00 órai kezdéssel, a
királyhelmeci művelődési házban adventi koncertre kerül
sor, melyen a Beregszászról érkező Hajnalcsillag együttes,
valamint beregszászi fiatalok szolgálnak és hirdetik
énekeikkel, bizonyságtételeikkel Urunk eljövetelének,
karácsonyi megszületésének örömhírét.
Szeretettel várjuk erre az alkalomra, s kérjük, hogy
hívogassa a környezetében élőket is.

6

Új alkalmak a gyülekezetben
A bevezető cikkben utalva volt rá, hogy mindenki számít, s mindenki fontos kell,
hogy legyen a gyülekezet számára, kortól, vagy éppen nemtől függetlenül. Talán ezért is
született meg annak a gondolata, hogy a gyülekezetben eddig is meglévő alkalmak mellett
újak induljanak. Gyülekezetünk nagyságát és összetételét ismerve, szükségesnek látszik,
hogy a közös templomi istentiszteletek mellett, ahol mindenki számára egyformán hangzik
az Ige, legyenek olyan alkalmak a gyülekezetben, melyet a gyülekezeti tag személyes
beállítottsága, kegyessége, vagy éppen szabadideje függvényében választani tud, s a hitében
ezen alkalmakon erősödhet. Egy új irány ez gyülekezetünkben, melyről hisszük, hogy
Urunk előtt is kedves lesz. Az idén a következő új alkalmak indulása történne: gyülekezeti
imaszolgálat (imadoboz elhelyezésével a templomban), Lídia bibliakör, ifjúsági bibliakör.

Gyülekezeti imaszolgálat

Az együtt, egymásért és a gyülekezetért való imádság gyakorlatát szeretnénk
elindítani és rendszeressé tenni. Azt gondolom, hogy az imádság erejét már sokan
megtapasztalták és fontosnak tartják, hogy a gyülekezet mögött ne csak anyagi támogatók,
hanem imádkozók is legyenek. A Biblia számtalan helyen buzdít az imádkozásra,
könyörgésre, akár az egymásért való könyörgésre is. Jakab apostol levelében azt írja:
imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Majd így folytatja: Nagy az ereje az
igaz ember buzgó könyörgésének (Jak 5,16). Pál is fohászkodásra buzdít, amikor azt írja:
szüntelenül imádkozzatok (1Thessz 5,17), sőt van amikor azt kéri – s kérjük mi is –, hogy
értük, vagyis Isten szolgáiért imádkozzanak (1Thessz 5,25). Az imádság fontosságát
meglátva indulna el a gyülekezeti imaszolgálat, melynek alkalmaira kéthetente vasárnap,
a délutáni istentisztelet előtt, 14:15-14:45 óra között kerülne sor, vagyis egy fél órás
imaközösséget tartanánk a gyülekezeti házban, melyre várunk mindenkit, aki imádságával
szeretne szolgálni.
Mire is hívjuk a testvéreket? Hogyan néz majd ki ez a félóra?
Kezdenénk egy énekvers eléneklésével esetleg a napi igerész felolvasásával. Majd
a jelenlévők imatémákat fogalmazhatnának meg, vagyis elmondhatják „miért” imádkoznak,
miért imádkozzunk közösen (pl. beteg családtag, gyülekezeti alkalom, nehéz helyzetben
lévő ismerős). Ezt követné maga az imaközösség, a közös imádkozás, amely az Úri imádság
elmondásával zárulna.
A gyülekezeti imaszolgálat alkalmai év végéig:
november 4., november 18., december 2., december 16.

Imadoboz

A gyülekezeti imaszolgálathoz kapcsolódna a templomban elhelyezett imadoboz,
melybe bárki beledobhatná név nélkül az imakérését (lehet ez egy rövid ima, vagy egy
probléma leírása), amelyért az imaközösségre érkező testvérek együtt imádkoznak majd.
Ezzel az új gyakorlattal is szeretnénk erősíteni a gyülekezetünk közösségét, együtt hordozni
a terheket viselőkkel az ő gondjukat, úgy hogy első lépésben imádkozunk értük.
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Lídia bibliakör

A már megszokott pénteki bibliaóra mellett egy új bibliaórai alkalmat hirdetünk
gyülekezetünkben, amellyel a dolgozó, ill. aktív korban lévő asszonytestvéreinket szeretnénk
megszólítani. A bibliakör a Lídia nevet viselné, akiről az Újszövetségben olvashatunk, s
aki bíborárusként az akkori kor elfoglalt háziasszonyainak életét élte, de az ApCsel 16,14
szerint „az Úr megnyitotta a szívét”. A Lídia bibliakör alkalmai kéthetente lennének,
előreláthatólag kedden este, 18:00 órai kezdettel, a gyülekezeti házban (időpont változhat
a résztvevők igényei szerint). A cél az Igeolvasásban való elmélyülés, ill. gyakorlatszerzés,
éneklés, közös imádság és beszélgetés.
Első alkalom: 2012. november 13. (18:00)

Ifjúsági bibliaóra

Volt időszak, amikor gyülekezetünkben nagyon jó ifjúsági bibliaórák voltak,
de az utóbbi években, több meghirdetés ellenére sem tudott rendszeresen megvalósulni
ifjúsági alkalom. Ugyanakkor hisszük, hogy sok a kereső fiatal, és – Urunknak legyen hála
– olyanok is vannak, akik keresztyénként, Krisztus követőként élik, vagy szeretnék élni
mindennapjaikat. Ez utóbbiak számára is fontos, hogy legyen közösségük, ahol nem csak
találkozhatnak egymással, hanem az ige körül lehetnek együtt. Ezek az ifjúsági bibliaórák
témaorientáltak lennének, vagyis egy-egy, a fiatalokat érintő témát, kérdést járnánk
körbe, s keresnénk az azokra vonatkozó keresztyén válaszokat. Az ifjúsági alkalmakra
előreláthatólag vasárnaponként kerülne sor.
Első alkalom: 2012. november 18. (17:00)

Felnőttek konfirmációi előkészítője

Időközönként, a fiatalok konfirmációja mellett felnőtt konfirmációra, olykor
felnőtt keresztelőre is sor kerül gyülekezetünkben. Van, akinél ez elmaradt, de van, aki
eljut életében arra a pontra, hogy fontosnak érzi, hogy többet megtudjon Istenről, Jézus
Krisztusról, református hitvallásainkról, fontosnak érzi, hogy vállalja a felnőttként való
konfirmációt. Ez mindenkor örvendetes. A jövő év elején ismét szeretnénk egy felnőtteknek
szánt konfirmációi előkészítő alkalmat indítani a gyülekezetben. Ezért kérjük azoknak
a jelentkezését, akik valamilyen oknál fogva nem konfirmáltak, esetleg meg sem lettek
keresztelve, de szeretnék ezt életükben pótolni, szeretnének konfirmálni, a gyülekezet
úrvacsorával élő tagjaivá lenni. A felnőtt konfirmációi előkészítőre év végéig lehet
jelentkezni.
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