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Nagy vihar és szép gyümölcs (Jer 11, 16)
Egy gyönyörű ószövetségi vers
néhány sora Jeremiás művészi és
megfigyelő készségét dicséri. Nyári
viharok, messzi vidékeket sújtó er dőtüzek, kidőlt fák közeli és távo labbi látványa közben mégsem ma rad el ezekben a hetekben a szép
gyümölcsök lassú, naponként tartó,
beérése. Nagy terhek alatt nyögnek
a fák, mégis teremnek. Mindebben
Isten bölcsessége bizonyosodik be.

Jézus Krisztus megállt a fügefa alatt
és gyümölcsöt keresett. Másutt el mondta, hogy az terem jó gyümöl csöt, aki benne van, és benne marad.
Mennyiségileg is meghatározta a jó
termést, amiben mutatkozhat tíz,
harminc, vagy száz annyi, mint a ve tőmag, de a termés kiesése súlyos
mulasztás. Párhuzamot vont az em beri lét és a jó gyümölcsfa között.
Azt mondta, hogy a sok jó gyümölcs
által válik ismertté a hívő-keresz tyén ember élete. Amint már egy
ókori
közmondás
megjegyezte:
„Gyümölcseikről ismerszik meg a
fa.”

A kíméletlen tényeket látva
arra a következtetésre jutunk, hogy
létünk dialektikus egyensúlyban zaj lik le, rossz és jó együtt biztosítja
az életet. Csakhogy hová tehető a
kiegyenlítődésben a fejlődés, a hala dás? Hogy nem oltja ki a növeke dést, gyarapodást, ha úgyis elpusz tul minden, ami élt? Az a kérdésekre
a válasz, hogy Isten teremtő tervé nek és a gyümölcsözésnek része a
minket fájdalmasan érintő jelensé gek egész sorozata, ahogy a fenti
ige prófétai szava mondta a Lélek
által:

A nagy kertész mindent meg tett azért, hogy ezt a viharokkal tűz delt földi létünket mi magunk is bő
terméssel koronázzuk meg. Úgy le het nem minden év egyformán gaz dag, a nagy kertész türelmesen vára kozik. Csak ha várakozása untalanul
mindig belefut az eredménytelenség be, akkor mondja ki ítéletét: „Vágd
ki őt!” Az egyénre nézve ez a kivá gás a legnagyobb tragédia. Minden
napja, minden munkája értelmét
veszti, és a végleges pusztulás a kö vetkezménye.

Zöldellő, szép gyümölcsű
és formás olajfának
nevezett el téged az ÚR.
Nagy vihar zúgása közben
lángba borította lombját
letördelte ágait.

A terméketlen fügefa Jézus
Krisztus ítélő szavára az evangélium
szerint nyomban kiszáradt. A pusz tulás hirtelen és váratlan. Mindig a
legrosszabbkor jön. Egyetlen felké szülési lehetőség, hogy az ember
felhasználjon minden napot a gyü -

Egyéni életünk ebben a világméretű
küzdelembe a szerény, csendes, de
rendkívül hasznos gyümölcsérlelés sel vesz részt. Aki nem, az hiába élt.
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mölcsözésre, a virágzástól a szürete lésig. Lássa meg benne Isten végte len kegyelmét, amit minden nappal
kap. Fogadja el a kegyelmet, és ne
tántorodjon meg a saját ereje, tudá sa, pénze, hatalma gondolatától, hi szen minden, amit tehet oly kevés
ahhoz, hogy leküzdje a viharok ere jét. A viharral szemben egészen ki szolgáltatott. A száz éves nagy fa is
kidől gyökerével együtt.

Viharos szél tördelte ágakkal
fedett, már alig járható úton törtet ve, zúgolódott, kesergett egy útitár sam: „Oda a gyümölcs! Megint kár ba veszett minden!” Szidta az időjá rást. Nekem eszembe jutott a fenti
ószövetségi költemény Istenről, aki
formálja a gyümölcsfákat, érleli a
gyümölcsöket, még idén is.

Amit kapott minden fa, a nagy
lehetőséget, az évenkénti növeke dést, megújulást, éppen úgy, mint
mindnyájan ajándékba kaptuk. Attól
a pillanattól, hogy a magvacska ta lajba hullott, a talaj számos életfel tétellel kisarjasztotta és felnevelte a
növényt, az égi nap sugarával me lengette, míg nem ágacskáin egyszer
csak megjelent a termés? Ez mindmind olyan csodálatos munkameg osztás, részletes és összehangolt te remtő kegyelem. Nincs az a szakértő
dendrológus, aki saját maga képes
lenne pótolni ezt a csodát, miként
nő a talajból fa, hogyan oszlik meg
a gyökér, a törzs és az ágak, hogyan
változik a talajból kapott nedvesség
gyümölccsé, mégpedig éppen azzá,
amivé neki lennie kell. Izraelben
zöld olíva, Olaszországban sárga
citrom, Magyarországon pedig piros
alma teremne, csak úgy. Hol van a
bölcs, a tudós, aki erre képes lenne?
Mi emberek, legfeljebb megfigyel jük, leírjuk, megvitatjuk, és egy kis,
fanyar, „magyar narancsot” az asz talra teszünk. Az Úr Isten azonban
bölcsebb, mint mi, és öldöklő ver sengés, szüntelen szemrehányás,
napi szakmai zsörtölődés nélkül,
csak árasztja, frissen ontja, mint jó
atya a gyermekének „mennyivel in kább adja”…

Szebeni Olivér

"Legyen meg a Te akaratod"
Máté 6, 10

Ember fontos tulajdonsága,
hogy akarata van. Isten úgy terem tett minket, hogy szabad akarattal
rendelkezünk, tehát használhatjuk
jóra és rosszra. A mi Urunk mikor a
földön járt, mondta: "Mi Atyánk…
legyen meg a te akaratod, mint a
mennyben, úgy a földön is. " Máté 6, 10
Jézus teljesen azonosult az Atya
akaratával. Ezzel példát hagyott ne künk is, hogy Isten akaratát keres sük és kövessük.
Lássunk néhány példát az Igéből:
Mózes, rajta keresztül vezette ki Is ten népét Egyiptomból és így keres te Isten akaratát. Isten barátjának
nevezte Mózest.
Józsué hitt Istennek, képviselte Is tent, hogy nem kell félni az óriások tól. Így teljesítette Isten akaratát,
mint kém.
Jób jó példa arra, hogy mennyire bí zott Istenben! Isten akaratát teljesí tette, a próbák sem rendítették hité ben!
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Hidat ver a szakadék fölé…
Nyugodtan megy a halál elé.
Javait osztja, mint akarja,
sose jut emiatt zavarba.

Dávid élete nem volt tökéletes, el bukott, bűnbánatot tartott, amit Is ten elfogadott.
További életében is kereste Isten
akaratát. Isten nagy kegyelmére jel lemző, megbünteti a bűnt, de mégis
nagy kegyelméből Salamont ajándé kozza Dávidnak és Izraelnek! Ő épí ti föl a Jeruzsálemi templomot!

Nem szedi bőszen áldozatát,
de áldozatként adja magát.
S ha minden elvész, ő élni fog,
létében van meg ehhez a jog.
Mindent, mi gonosz itt, elfedez…
Hajolj meg előtte, s meg ne vesd!
Ne próbáld oltani, nem lehet…
Érted ég – értsd meg – a szeretet!

Jónás nem akarta Ninive felé teljesí teni Isten küldetését! Végül mégis
teljesítette Isten akaratát: elment
Ninivébe hirdette Isten ítéletét és
Ninive megtért!

Érted ég! Lángol! S hogy melegít!
Ölbe vesz, dajkál és felsegít.
A menny felé visz, mást nem tehet,
Mert maga Isten a szeretet!

Újszövetségben Máté elhívása a
vámszedő asztaltól. Isten akaratát
töltötte be az Úr Jézus követésében
és az evangélium hirdetésében.

Imre Albert

Megengesztelődés

János is otthagyta a halászatot. Jé zus legkedvesebb tanítványa lett. A
kereszten függő Úr Jézus Jánosra
bízta édesanyját! Ő írta meg az
evangéliumot, a leveleket és a Jele nések könyvét. Ő egyedül nem szen vedett mártíromságot a tanítványok
közül.

Istennek gondja volt erre, már
az Ószövetség idején is. A frigyláda
tetejét nevezték kappóretnek, ami a
kippér megengesztelni igéből szár mazik. Évenként a nagy engesztelési
ünnepen bemehetett a főpap a szen tek szentjébe, és ott önmagáért, a
templomért, a papságért, sőt az
egész népért engesztelő áldozatot
mutathatott be Istennek. Ekkor a nép
összes bűnét ráolvasták egy kecske baj fejére, és utána kiűzték a pusztá ba. Vigye el Izráel népe összes bű nét oda, ahova akarja. Mekkora
megkönnyebbülés követhette ezt,
míg ez is csupán lelketlenül elvég zett liturgiává nem alacsonyodott!

Isten tőlünk is várja, hogy tudjuk az
Ő akaratát teljesíteni!
Budapest 2018.06.17.
Selmeczi Péter
József Utcai Keresztyén Testvér Gyülekezet

A szeretet dicsérete

De nézzük ezt alacsonyabb perspek tívából, a mienkből. Két gyerek csú nyán összekapott a grundon. Ing
szakadt, fülek tépődtek, némi haj csomó is ottmaradt a másik fejéről.

Áttör homályon, gáton,
Nem akad el a kis hibákon.
Csak csodálkozik égre, földre,
rászolgál mindig örömödre.
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A szülők felháborodtak. Mindegyik
a másik gyerekén.

Gyülekezeti életképek, beszámolók
NYUGDÍJAS KLUB

– Na megállj betyár, ezt megkeserü löd! – ki-ki felkapta a magáét, hogy
doktorhoz menjen látleletet vétetni
az előre látható pereskedéshez. A
gyerek betört fejét csak nem ha gyom! – dühöngtek.

A júniusi alkalmon Boros Dávid
baptista lelkipásztor testvér szolgált
a 2.Timótheus 1, 1-5 és a Zsidók 13,
7 alapján. „Emlékezzetek meg a ti
elöljáróitokról, akik szólották nék tek az Isten beszédét, és figyelmez vén az ő életök végére, kövessétek
hitöket...” Majd közvetlen beszélge tésben a testvérek elmondták megta pasztalásaikat és szeretetvendégség gel zártuk az alkalmat.

A történet szerint éppen egyszerre
léptek ki a kiskertkapun a gyerekkel
a karjukon. A két rosszcsont a szü lők mérges megjegyzései közepette
élvezte a fontosságát. Aztán odaki áltottak egymásnak:

ht

– Ha megjöttünk, ugye átjössz ját szani?
Hegyi András

A TÜKÖR
Ne számolgasd az éveket,
nem lesz sem több, sem kevesebb,
ha tükröd szemed elé tartod,
ne keresd azt a régi arcot,
– a napmosolyú, gondtalant!
Megvívtál néhány kemény harcot.
De hallgatózzál befelé,
s ha felnézel az ég felé,
tudod-e még hinni, hogy az ég bolt
- mely réges-régen tiszta kék volt lesz-e még újra égi szép?
Ha tükröd magad elé tartod,
s nem néz vissza a régi kép,
ne fájjon, hogy a gondtalan,
napmosolyú arcnak ránca van,
nem is egy-kettő. Számtalan.
Ami fontos: szemed a régi fénnyel
barátkozzon a változó éggel,
s tudj mosolyogni, gondtalan.
Mert a lelkedben béke van.

Fotó. Soltész László

Ifi vezetőnktől búcsúztunk
Mikor először a gyülekezetbe
jöttem, emlékszem, hogy milyen
nagy szeretettel fogadtak az ifiben.
Gábort elsőre nagyon megkedvel tem, érdeklődő, barátságos és fi gyelmes volt, ami az évek során mit
sem változott. Nagyon sokat beszél gettünk, amikor csak alkalmunk
nyílt rá, rengeteget épített rajtam.
Hálás vagyok azért, hogy megismer hettem és hogy ennek az ifi adott
helyet, ami azóta is a második ott honomnak tudok. Gábor ennek az if júságnak a vezetője már több, mint
húsz éve. Rengeteg emlék született
ez idő alatt, tulajdonképpen ebben
az ifjúságban felnőtt egy generáció.

Moretti Gemma
4

2018. július-augusztus

TESTVÉREK

Gábornak és kis csapatának töretlen
hitével és kitartásával felépülhetett
a Karádi tábor, ahol sokan döntöt tünk Isten és Jézus követése mellett,
valamint számtalan emlékkel gazda godtunk. Örülök, hogy van egy hely,
ahova mindig ugyanakkora lelkese déssel térhetek vissza. Az emlékek
okozta öröm mellé szomorúság is
vegyül, hisz továbblépve, Gábor úgy
döntött, leadja az ifi-vezetőséget.
Tőle búcsúzva felemlegettük a szá munkra legkedvesebb emlékeinket,
ami hozzá és Ágotához fűződik. Há lásak vagyunk Gábornak, hogy en ynyi évig vitte a vállán az ifjúságot.
Bár más lesz a vezetőnk, Gáborra
ugyan akkora tisztelettel fogok te kinteni a továbbiakban is, mint ed dig. Köszönjük az eddigi szolgálata idat Gábor és tudd, hogy mi mindig
hatalmas szeretettel fogadunk téged
és családodat, ha csatlakoznál hoz zánk a pénteki ifikre.

jezve bizodalmát. Ezt Bögös Edit
egy nagyon személyes hálaadással
folytatta. Az igét Pomázi Barnabás
hirdette, Jónás története alapján
(Jón 1, 15 – Jón 2, 11). Merjünk
bízni, kérni, hagyjuk, hogy átforduljanak bennünk a dolgok. Az alkalom
végén elbúcsúztattuk a Pomázi há zaspárt, akik még nem tudják merre
vezeti Isten őket tovább, de bizako dással tekintenek rá.
Józsa Dávid

ÖRÖMHÍR
"Az Úr ajándéka a gyermek."
2018.06.07-én megszületett Nyá ri Tamás és Erika harmadik gyermeke: Boglárka Abigél 4500
grammal és 59 cm-rel.
Isten áldását kívánjuk a megnövekedett családra!

Ágoston Vivien

Innen – onnan

Énekkari záró

ISMERNI A PÁSZTORT

Most vasárnap énekkari záróal kalmon vehettünk részt, ami igen
sok énekkel gazdagított alkalmat je lentett. Záró alkalomnak neveztem,
de sokkal inkább a nyitásról szólt.
Jó érzés egy
olyan
közösséghez tartozni,
ahol gyülekezetünk
vezetője
nem csak retrospektívan
mer bizonyságot tenni küzdelmeiről, hanem már a viharban is, kifeFotó: Soltész László

Néhány évvel ezelőtt egy tár sadalmi rendezvényen Anglia egyik,
akkoriban
leghíresebb
színészét
megkérték, hogy szavaljon valamit
az ott jelenlévő vendégek kedvéért.
A színész bele is egyezett, és meg kérdezte a közönséget, van-e vala milyen különleges kívánságuk, amit
hallani szeretnének. Egy kis szünet
után egy idős lelkész felállt, és ezt
kérdezte: "Uram, el tudná nekünk
szavalni a 23. zsoltárt?" Az ünnepelt
színész arcán egy különös kifejezés
suhant át. Egy pillanatig hallgatott,
majd így felelt: "Igen, de egy felté tellel – hogy miután elszavaltam,
kedves barátom, ön is ugyanezt fog 5
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ja tenni." "Én? – kérdezte meglepet ten a lelkész. – De hiszen én nem
vagyok előadóművész. Mindazonál tal, ha ön így kívánja, megteszem.”

ben. Mégis, mintha csak tegnap lett
volna, hogy megtanította nekem, mi lyen az igazi megbocsátás. Remé lem, hogy másoknak is továbbadha tom ezt a tudást.

Ezután a színész hatásosan kezdte
szavalni a zsoltárt. A hangja és a
hanglejtése tökéletes volt. Teljesen
elbűvölte hallgatóságát, és ahogy
befejezte, a vendégek óriási tapsvi harban törtek ki. Majd, ahogy a taps
elhalkult, az idős lelkész is kiállt, és
ő is elkezdte mondani a zsoltárt. A
hangja nem volt figyelemreméltó, a
hanglejtése sem hibátlan.

Egy hóbortos szombat délutá non a barátommal köveket hajigál tunk az idős hölgy háza tetejére a
hátsó udvar egyik eldugott szegleté ből. A játék célja az volt, hogy meg figyeljük, hogyan válnak a kövek ra kétákká, amint legurulnak a tető
széléig, majd zuhanó üstökösökként
kilőnek és becsapódnak az udvarba.

Amikor befejezte, a csendet ugyan
nem törte meg semmilyen tetszés nyilvánítás sem – de szem nem ma radt szárazon a helyiségben, és a
hallgatók közül sokan tiszteletteljes
áhitattal hajtották meg a fejüket és a
szívüket Isten előtt!

Találtam
egy
különlegesen
sima követ, és útjára bocsátottam. A
kő olyannyira sima volt, hogy kicsú szott a kezemből, amikor meglendí tettem, és az idős hölgy hátsó tera szának egyik ablakát találta el. A tö rött üveg zajára rakétasebességgel
pattantunk fel az idős hölgy udvará ból, gyorsabban, mint ahogy a köve ink potyogtak le a tetőről. Nagyon
féltem, hogy az idős hölgy esetleg
észrevett, és haragudni fog a törött
üveg miatt. Néhány nap múlva azon ban már biztos voltam benne, hogy
nem látott meg, mégis bűntudatom
lett a kellemetlenség miatt. A hölgy
továbbra is mosolyogva üdvözölt
minden nap, amikor átadtam neki az
újságját, de én képtelen voltam ter mészetesen viselkedni a jelenlété ben.

A nagy színész felállt. Kezét az idős
lelkész vállára tette, és érzelemtől
remegő hangon ezt mondta a közön ségnek: "Barátaim, én el tudtam érni
a szemeteket és a fületeket. Ez a
férfi azonban elérte a szíveteket! A
különbség csupán ennyi: én ismerem
a 23. Zsoltárt – de ő ismeri a Pász tort!"
Közreadta H.A

IGAZI MEGBOCSÁTÁS
Negyvenhárom év igencsak
hosszú idő ahhoz, hogy emlékez zünk valaki nevére, aki nem volt
több ismerősnél.

Elhatároztam, hogy félrete szem az újságkihordásért járó fizeté semet, és három hét alatt összegyűj töttem hét dollárt, ami, úgy véltem,
fedezi az ablak megjavíttatását. A
pénzt borítékba tettem, és mellékel tem hozzá egy levelet, amelyben
megírtam, hogy bocsánatot kérek,

Érthető módon elfelejtettem
hát annak az idős hölgynek a nevét,
akit rendszeresen útba ejtettem,
amikor újságkihordó voltam, 19546
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➢

amiért betörtem az ablakát, és remé lem,hogy a hét dollár elég lesz a
költségekre. Megvártam, míg besö tétedik, odalopóztam az idős hölgy
házához, és a bocsánatkérő borítékot
becsúsztattam a leveleknek vágott
ajtórésen. Úgy éreztem, megkön ynyebbültem, és alig vártam, hogy
végre bűntudat nélkül, felszabadul tan nézhessek az idős hölgy szemé be.

➢
➢
➢
➢

Másnap, amikor átadtam neki
az újságot, viszonoztam kedves mo solyát. Megköszönte az újságot és
azt mondta: – Tessék, ez a tiéd. Egy
nagy zacskó süteményt nyomott a
kezembe.
Megköszöntem,
aztán
mentem tovább, és útközben maj szoltam a süteményt. Miután már
elég sokat megettem belőle, a ke zemmel megéreztem a zacskóban
egy borítékot, és kihúztam. Megdöb bentem, mikor kinyitottam. Hét dol lár lapult benne és egy rövid levél,
melyben mindössze ennyi állt:
– Büszke vagyok rád.

➢

Gyerekszáj
– Szófogadó gyerek: – Miért az ablakon
keresztül jársz be a házba? – Anya azt
mondta, hogy ha rossz jegyet kapok, át ne
lépjem a küszöböt!
– A nagypapa ugyanolyan, mint a nagyi,
csak neki szakálla is van.
– A nagyszülők már öregek, ezért ők nem
tudnak velünk szaladgálni, biztos ezért nézegetik mindig a virágokat és a fákat a
parkban.
– Soha nem szokott rám szólni a nagymamám, pedig szerintem néha elég rossz vagyok.

Közreadta H.A

Gondolatok
➢

Isten szemében soha nem jelentéktelen az, amit szeretetből cselekszünk.
(Szent-Gály Kata)
➢
A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát. Annak a hitnek
pedig az a jutalma, hogy látni fogja,
amiben hisz.
➢
A vízcseppek kivájják a követ is,
nem az erő, hanem a kitartás által.
(Ovídius)
➢
A legszebb ajándék, amit adhatsz
valakinek, – az időd, a törődésed, a figyelmed, a kedvességed és a szereteted.

Azt, hogy mit bír ki a test, a lélek
ereje határozza meg.
Isten szolgálatából nem lehet nyugdíjba menni!
Az ember mindig úgy ad tanácsot,
hogy önmagáról mond el valamit.
(Zsigrai Julianna)
Elérni egy hegycsúcsot nem annyira
szükségszerű, mint visszatérni onnan.
(Kenneth Kamler)
Ha sokáig élsz, látni fogod meghalni, vagy elpusztulni mindazt, amit valaha szerettél.
Az életkor előrehaladtával a fizikai
erő csökkenésével az ember egyre többet meditál, meglát olyan dolgokat is,
ami mellett fiatalon elrohant. (Balla
Demeter)

Közreadta H.A

Gyülekezetünk betegei
Ádány Vince és neje Stubnya Tiborné
Hetzke József és neje Szalay Mihályné
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Huszta Tiborné

Szikszai Lajosné

Kántor Ida

Szlepákné Kiss Tamara

Kántor Imréné

Szűcs Borbála

TESTVÉREK

2018 . július-augusztus

Puskás Zoltánné

Tóth Mihály

Ráduly Emil és neje

Vékony József és neje

Rumbold Gyula

Vida Sándorné

Lehet testi vagy lelki a gondod,
Ha Isten elé viszed, megoldod.
Nincs olyan nagy probléma,
Amin a Jó Isten segíteni ne tudna.

Sebők Györgyné

Bármi nehézségen mész most keresztül,
Tudd, hogy nem vagy egyedül.
Isten a gyógyítás mestere,
S te lehetsz a gyógyulás győztese.

"Én vagyok az Úr, aki meggyógyítalak."

(2.Mózes 15, 26)

Kovács Bettina

Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy a testilelki betegekért ne feledkezzenek meg imádkozni! Jézus Krisztus az orvosok Orvosa
meghallgatja a hitből fakadó imákat. Betegeink címe, telefonszáma Boros Dávid lelkipásztornál és Huszta Tiborné testvérnőnél
megtalálható.

Gyülekezeti programok
júl. 07. 15:30 Deák Evódia és Cserepka Benjámin menyegzője a Váci Bap tista gyülekezetben
júl. 16-22
Gyermektábor Tahiban
júl. 23-29
Ifjúsági Nyári Tábor
Őrimagyarósdon
aug. 18. 13:00 Tisza Anna és Sólyom
Benjámin menyegzője
aug. 19.
Szlepák Viktória és
Boda Péter menyegzője a Budai Bap tista gyülekezetben

A gyógyítás mestere
Jöhet bármilyen betegség,
Jöhet lelki szomjúság vagy éhség.
Egyre kell csak figyelni,
Soha nem szabad feladni.
Mert voltak bénák, vakok, sánták,
Ők a betegség útját járták.
Így éltek hosszú éveken át,
S egyedül Jézustól várták a csodát.
Volt olyan, akinek elég volt az Úr szava,
És tudta, hogy meggyógyul az ő szolgája.
S volt olyan, akinek oly nagy volt a hite,
Hogy csak a ruhája szegélyét érintette.

Budapest József Utcai
Baptista Gyülekezet
cím: 1084 Budapest,
VIII. József u. 12.
www.jozsefutca.hu
„Folyóirat” rovatban is olvasható
újságunk!

És ott volt a négy napos Lázár,
Akin nem tudott győzni a halál.
Mert jött az Úr s megmentette,
Szavával őt is életre keltette.

Rendszeres alkalmaink
Vasárnap
9:30 imaóra,
10:00 istentisztelet
júl-aug hóban du. nincs istentisztelet
Szerda este
18:00 bibliaóra

És volt olyan, akit megszállt a gonosz lélek,
Az emberek megijedtek és féltek.
De az Úr elűzte a szellemet,
S megmentett egy ártatlan életet.
Lehet, hogy vannak akik lelkileg szegények,
Szemük előtt halványulnak a mennyei fények.
Akik nem tudnak már semminek sem örülni,
Az ilyen emberekért kell imát mondani.

Mindenkit szeretettel várunk!
Minden hónap harmadik vasárnapjának délutánja
missziós szolgálatokra felszabadítva
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