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Tisz ta látás
"Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap és felkel a
hajnalcsillag szívetekben.” (2Pt 1,19)

körű tájékozódásra törekedni. Olyan is
előfordul, hogy régebbi dolgok felidézése segít a kitartásban: „De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben
miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki”
(Zsid 10,32). A küzdelmekben való
helytállás éppen a megvilágosodás által
vált lehetségessé, mivel maguk a szenvedések sötét gondolatokat sugallnak.
Az élet pedig nem egysíkúan folyik,
sokszor szükséges a küzdelem a jobbért, az igazságért, a békességért, a
megbocsátásért, a szeretetért.

A sötétben nehezen tájékozódunk, kiszámíthatatlan, hova lépünk, a veszélyre nem tudunk időben felkészülni, a sötét bizonytalanná tesz bennünket. Egyszer egy sötétkamrába kerültem, ahová
tényleg nem hatolt be fény, és csak tapogatózva lehetett haladni meghatározott útvonalon. Nyomasztó élmény
volt. Közben azokra gondoltam, akik
születésük óta nem látnak, vagy utána
vesztették el szemük világát. Azóta
többet gondolok rájuk, másként állok
hozzájuk találkozásokkor.
A fenti Ige látó emberekhez szól, méghozzá olyanokhoz, akik nemcsak a fizikai világot látják, észlelik, hanem a
lelki-szellemi szférában is érzékelik a
valóságot. Mégis bajban vannak, mert
valami zavarja látásukat. Feladataink
teljesítéséhez, emberi viszonyainkhoz,
önértékelésünkhöz, pénzbeosztásunkhoz, közösségi, társadalmi viszonyainkhoz tájékozottság szükséges, azaz
látás.
A „prófétai beszéd” Isten Igéje, a
Szentírás. Ezt biztos tájékozódási pontnak fogja fel Péter apostol. Erre figyelve világosodhatnak meg dolgok, helyzetek, hogy a jó helyett is a jobb lehetőséget válasszuk. Sokszor a rövidebb
távon jónak tűnő döntések nem a legjobbak, ezért fontos minél szélesebb

Nem lehetne mindig világosságban járni? János arról beszél, hogy „Az Ige
volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba.” Sőt akik befogadták őt, azok „Isten gyermekei” lettek. (Jn 1, 9-12)
Sokszor eshet a hívő ember abba a hibába, hogy Jézus Krisztushoz tartozva
azt hiszi, megtalálta a „bölcsek kövét”
és nincs tanácsra szüksége. Ez olyan
magabiztosság, amely könnyen tévútra
vezet. Még Péter apostolt is meg kellett
feddenie az Úrnak, pedig ő igazán
Krisztussal járt. Amíg e földön élünk,
nem lehetünk teljes biztonságban, látásunkat sok tényező ronthatja.
Ezért ad reménysugarat a fenti Ige,
amikor tájékozatlanok vagyunk, sötétben tapogatózunk, tanácstalanokká lettünk. Isten Igéje megvilágít dolgokat,
mi pedig ráhangolódhatunk – az is idő
– tehát türelem -, amíg meggyőz bennünket, amit hallunk, olvasunk. Alázat
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sem árt hozzá, hogy saját látásunkat jól
ütköztessük a világosságban meglátott
dolgokkal. Harcainkhoz, küzdelmeinkhez szükséges a „megvilágosodás”. „…
most tükör által, homályosan látunk,
akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy
fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten” (1Kor 13,12), a ma és
holnap feszültségében élünk, azaz a
már igen, de a még nem szorításában.

Életút és küldetés / folytatása 5. rész
„Neveden
szólítottalak,
vagy” ( Ézs. 43/1 )

enyém

A baráti kör, amelyhez akkoriban
tartoztam, tipikus diákcsoport volt.
Többnyire komolyan vettük a szak mára való felkészülést, de a fiatalos
kedvtelések után rohantunk. A Bibli át olvasva ellentmondást fedeztem
fel Isten elvárásai és gyakorlati cse lekvéseim között. E kettőség szé gyenérzetet és nyugtalanságot alakí tott ki bennem, nem éreztem Krisz tus életemet újjá formáló erejét.

Kiss Emil

Egyik prédikációban Illés egész né pe elé állva feltette nekik a kérdést:
„Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az
Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig
Baál,
akkor
őt
kövessétek!”
(1.Kir.18/21.)

A Te i g á d ?
Uram… Nem tudom, miért. De érzem,
hogy a Te igád most oly nehéz.
Annyira más ez, mint amit ígértél.
-lehetetlen, hogy felcserélték?

Én szerettem volna Istent szolgálni,
de nehezemre esett a leválás, a bará tok elengedése. Jézus kijelentését
olvasva „Senki sem szolgálhat két
úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli
és a másikat szereti, vagy az egyik hez ragaszkodik és a másikat meg veti; nem szolgálhattok Istennek és
a mammonnak.” (Mt.6/24.) további
lelki harcot jelentett számomra. Mi
lesz ha környezetem megtudja, hogy
Isten ura lett életemnek?

Te azt mondtad „ gyönyörűséges”,
mikor álmodozva húzni kezdtem:
A bevert szegeket észre sem vettem,
csak ma látom, hogy sebes lettem.
Utam lefelé, a mélybe visz:
s könnyű terhed mégis húzni kell.
Bocsásd meg nekem, hogyha megkér dezem:
-a kerékkötők nem ültek fel?
Olyanok akik a Te nevedben
saját terhüket rakják reám.
Hallják, de nem akarják észrevenni,
hogy a küllők is recsegnek már.

Kemény lelki vívódáson mentem át
az alábbi igeversek hatására is: „Aki
tehát vallást tesz rólam az emberek
előtt, arról én is vallást teszek
mennyei Atyám előtt, aki pedig meg tagad engem az emberek előtt, azt
majd én is megtagadom mennyei
Atyám előtt” ( Mt.10/32.)

Ugye, figyeled, hogy igéddel
képmutatón fejemet mossák?
De hiába mutattál példát nekik:
a lábmosó vizet nem hozzák.
Ne haragudj rám, ha azt mondom,
hogy tanításod elvetették,
és a gyönyörűségest,-ami könnyű,
a Te igád… Már kicserélték.

„Mert ha valaki szégyell engem és a

Tamaska Gyula
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beszédeimet e parázna és bűnös
nemzedék előtt, azt az Emberfia is
szégyellni fogja, amikor eljön Atyja
dicsőségében a szent angyalokkal.”
(Mk. 8/38.)

A HIT LÉPCSŐZETEI,
F O K O Z ATA I !
(Zsidókhoz írt levél 11 rész: 1 – 6 v.)

Ezen igeszakaszban, a hithősökről
olvasunk. A mi életünk egy folyama tos harc és készenlét. Minden nap,
le kell tegyük a voksunkat Jézus
mellett, és ellen kell álljunk, a kí sértőnek, vissza kell szorítani az
óemberünket. Pál apostol ezt a har cot nemes harcnak nevezi. A harc ban tűnik ki a hősiesség! A hithősök
kitartása nem abban állt, hogy tud tak beszélni, hanem, hogy tudtak
tűrni, szeretni, harcolni, és, hogy
állták ki a próbát mikor arra szükség
volt! Azt olvassuk a hithősökről,
hogy figyeljünk életük végére, és
kövessük az ő hitüket! Milyen hitet
is kell mi kövessünk? A hitnek négy
lépcsőjét, fokozatát emelném ki.

Megértettem, hogy Krisztus értem
vállalt keresztáldozatával képessé
tesz az emberi énem félelmeitől való
szabadulásra. Ez minőségi változást
hozott kollégiumi szobatársaimmal
való kapcsolatomban. Isten iránti
engedelmességem
felszabadulttá
tett, és Jézus hívó szava egyértelmű en kopogott szívem ajtaján.
Isten nem elvenni akarta barátaimat,
hanem lelke által velem együtt át formálni akarta őket. Jézus meg nyugtatott, hogy nem egyedül kell
megtennem ezt az utat, Ő kísérőm mé szegődött!
Folytatása következik!

1. ELMÉLETI HIT: Úgy olvassuk,
hogy hit nélkül lehetetlen Istennek
tetszeni, de hinni kell, hogy ő léte zik! Hallottam, hogy az északi sar kon, és az északi országokban, hos zszú a tél és ilyenkor, még nappal is
sötét van, ismerem ezt a jelenséget,
s bár nem láttam soha, mégis elhi szem, hogy ez van és létezik. Az el méleti hit az agyunkig megy csupán.
Ez az első fokozat. ez egy nagyon
fontos lépés, mikor ki tudom mon dani, hogy elhiszem. De ez a hit
nem elég az üdvösséghez! Látjuk az
igében, hogy az ördögök is hisznek,
sőt félnek és rettegnek, mégis elkár hoznak. Tehát, az elméleti hiten túl
kell, tovább kell lépni!

Rottmayer Jenő

A győzedelmes élet
Mit tudsz róla? … Ismered?
Megpróbáltad már élni?
Nehéz! … De nem lehetetlen…
- Titka az erőben rejlik:
amit imában kell kérni.
A győzedelmes élet:
nem csak szándék, remény.
- Örökös harc önmagad ellen,
amiben – észrevétlenül
kristályosodik a jellem.
A győzedelmes élet…
Nem csak a jövőbe való nézés,
a jelen szenvedése, öröme.
- Hidd el, számodra is ez lesz…
A mennyország küszöbe.

2. ÜDVÖZITŐ HIT: (János ev. 1:1112v.) Istenben, Krisztusban hinni,
annyit jelent, hogy Krisztust elfoga dom személyes megváltómnak! Ez a

Tamaska Gyula
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hitben egy következő lépcsőfok.
Krisztus mindnyájunk szívén zörget,
ha befogadjuk őt, ha összetörik a
szívünk, akkor Isten gyermekei le szünk hit által. Ez a bűnbánatban,
sírásban, könyörgésben, majd bol dog örömben megnyilvánuló hit!
Aki befogadta a fiút, azé az élet. Ha
valaki Krisztusban van, új teremtés
az, a régiek elmúltak, így újjá lett
minden. Ez az üdvözítő hit.

az nem sokat ér Isten előtt. Ha új te remtés vagyunk, ha be vagyunk olt va a szőlőtőkébe, ha Istenben élünk
és Ő bennünk, akkor vannak gyü mölcseink is. Ez, a cselekedetekben
megnyilvánuló hit ismérve! Vannak,
akik cselekednek, prédikálnak, bete get látogatnak és még annyi mindent
tesznek, mégis az utolsó napon azt
mondja nékik Jézus, hogy ti álljatok
balra. Mert nem mindegy, hogy mi lyen cselekedetekkel éljük meg a hi tünket! Adja meg a mi Édesatyánk,
hogy mindnyájunknak legyen élő hi tünk és azt megélve, minél többeket
hitre vezessünk. Legyünk jó eszkö zök Isten kezében!

3. BIZALMI HIT: Rábízni magunkat
Istenre, bízni az ő szavában, feltétel
nélkül, bármilyen körülmények kö zött, ez a bizalmi hit. A százados
másokat küld Jézushoz, nem tartja
magát méltónak, hogy az ő házába
menjen, de bízott az Ő szavában:
Uram csak szólj, és meggyógyul az
én szolgám! Egy kősziklára épített
élet, Isten szavában megingathatat lanul bízni, ez az igazi bizalmi hit!
Így bíztak Istenben Sidrák, Misák és
Abednegó a tüzes kemencében, vagy
Dániel az oroszlánok vermében. És
Isten megszabadította őket. Ha fel tétel nélkül Istenre bízzuk magun kat, akkor nem fogunk csalódni és
soha sem szégyenülünk meg!

Kiss Frigyes

AKIVEL Ő TALÁLKOZOTT
Akivel Ö találkozott,
Annak lelkében jég, s a fagy
Nyomtalanul úgy eltűnik,
Hogy felragyoghat a Tavasz!
Kigyúl abban valami tűz,
Lerombolva mind a fagyot,
S lelkében ég a szeretet,
Amit a Krisztustól kapott.

4. CSELEKEDETEKBEN
MEGNYILVÁNULÓ HIT: Ez akkor jel lemző a mi életünkre, ha már a hit nek mind a három fokozata jelen
van bennünk. Nem működik más ként! Van mikor nem alkalmas, Is tenről beszéljünk az embereknek,
nem fogadják, elzárkóznak a bi zonyságtételtől, akkor nincs más
eszközünk, minthogy, megéljük előt tük, a hitünket. Azt mondja Jakab
apostol, hogy a hit cselekedetek nél kül halott! A cselekedetek alatt, a jó
cselekedeteket kell érteni. Ha a mi
cselekedeteinket nem hitből tesszük,

Ha fáznak még az emberek
Tavasztalan, téli, hideg,
Vak éjszakán, csupán azért,
Mert ridegek, jaj, a szívek!
A szenvedések tengerén
Jéghegyek közt virág fakad,
Csak vigyétek fénylő, dicsőn
Krisztust, a szent, a nagy Tavaszt!
Kárász Izabella
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dalta a köztünk lévő, magunk által
hasított szakadékot.

Gyülekezeti életképek, beszámolók

Időutazás

A tervünk, hogy haladunk tovább, és
várjuk, hogyan mutatkozik meg Is ten szentsége egy következő törté netben. Kérjük a testvéreket, hogy
imádkozzanak ezért!

Lassan másfél éve vetődött fel a
gondolat, hogy a Bibliát teljességé ben áttanulmányozzuk, ez idő alatt
kronologikusan vettük át a könyve ket egészen a teremtéstörténettől.
Szerintem egyikünk sem gondolta
volna, hogy ennyi új üzenetet és ál dást kapunk erre az időszakra, de ta lán azt még kevésbé, hogy milyen
hosszantartó is lesz ez az „utazás”.

Szlepák Attila

Innen – onnan
I S T E N F O G TA A B Ő R Ö N D Ö M É S E L I N D U LT . . .

Február végére jutottunk el Dávid
király történetéhez. Sólyom Attilát
kértük, hogy kalauzoljon végig min ket ezen a szakaszon, így két alka lommal is vendégünk lehetett. Dávid
király története szerintem minden
gyülekezetbe járónak egy alaptörté net, már bibliakörben hallunk róla,
és több prédikációban is utalás van
rá. Nagyon jó volt azonban megta pasztalni, hogy egy ilyen ismert tör ténetben is mennyi új megvilágítás,
és mennyi új üzenet van. Dávid éle téből például azt láthattuk meg,
hogy Isten a vétkezőnek megbocsát,
de a következményeket viselni kell,
ugyanakkor van mikor Isten még a
következmények alól is menekvést
ad, jóllehet ez nem automatikus.
„Ha jó szándékból is érnénk a frigy ládához, az nem ment meg minket
ennek következménye alól ” ’ ( 2 S á m . 6 ) Isten a történelemben – és az ominó zus történetbe is – számos módon
mutatta meg szentségét, és azt, hogy
ha egy ember ezzel szembesül, az
nem mindig végződik jól, egész egy szerűen azért, mert annyira mérhe tetlenek vagyunk hozzá képest. Jé zusban azonban egyszerre mutatta
meg kegyelmét és szentségét! Áthi -

Egy férfi meghalt. És mikor erre rá eszmélt, meglátta Istent, aki egy bő rönddel közeledett hozzá. Isten így
szólt: Rendben van, fiam. Itt az ide je, hogy elinduljunk. A férfi megle pődött. Most? Máris?
De még annyi tervem volt... Nagyon
sajnálom, de mennünk kell válaszol ta Isten. Mi van a bőröndben? Kér dezte a férfi. A te dolgaid. Miféle
dolgok? A ruháim, a pénzem? Nem.
Azok a dolgok, amelyek tulajdon képpen nem voltak a tieid, hanem a
földhöz tartoztak. Akkor az emléke im vannak benne? Azok sem a tieid
voltak, mert azok az időhöz tartoz nak. Akkor a tehetségemről lenne
szó? Nem, azt is csak egy lehetőség nek köszönheted. A férfi már nem
tudott sokat találgatni. A családom ról és a barátaimról van szó? Ők
sem tartoznak hozzád, ők a sors
ajándékai. Akkor a fiammal és a fe leségemmel kapcsolatos dolgok van nak benne? Ők sem a tieid, hanem a
szíved részei közölte Isten. Akkor a
testemről lenne szó? A tested is a
föld részét képezi. Akkor a lelkem
van benne? A lelked az enyém. A
5
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férfi megrémült és kikapta a bőrön döt Isten kezéből, kinyitotta, majd
belenézett. Üres volt. Könnyek csor dultak végig az arcán. Akkor soha
semmim sem volt egész életemben?
Minden egyes pillanat, míg éltél, a
tied volt. Az élet csak egy pillanat,
ami csak a tied. Ezért minden egyes
momentumnak örülni
kell. Ne
hagyd, hogy bárki is a boldogságod
útjába álljon.

Minden nap ajándék
Az Ember elment a Bölcshöz:
– Álmot láttam, de sehogy sem tu dok rájönni, mi az értelme. Kérlek,
segíts rajtam!
– Hallgatlak – bólintott a Bölcs.
– Az utcán mentem, a mi utcánkban,
ahol minden nap járok. Olyan is volt
álmomban, mint egyébként; nem
volt semmiféle változás rajta, csak
annyi, hogy nagy szürke göröngyök kel volt tele a járda. Amikor meg rúgtam az egyiket, rájöttem, hogy
ezek nem göröngyök, hanem kövek.
Egyet zsebre vágtam, hogy megmu tassam a Barátomnak, akihez indul tam. Amikor elővettem, kettévált a
kezemben. Belül szikrázó, tiszta ra gyogású volt. Azonnal tudtam (bár
nem értek hozzá), hogy ez GYÉ MÁNT! Rohantunk az ékszerészhez,
de közben telepakoltuk a zsebeinket
a csúnya, szürke kövekkel, hátha...
Az ékszerész vágta, csiszolta a ket tévált követ, végül fel is mutatta,
hadd lássuk mi is, hogy sziporkázik:

Élj meg minden egyes pillanatot. Ez
az egy dolog, ami számít, és amit
magaddal viszel a földi életből .
Közreadta H.A

A

CÉL

Ifjú földművesek versenyeztek. Egy
darab ugart kellett felszántani. Az
volt a mérték, hogy ki tudja a leg egyenesebb barázdát szántani. A
legtöbbje csak görbe barázdát szán tott. Mikor a jutalom kiosztására ke rült sor, elhangzott a kérdés: "Hova
néztél szántás közben?" Az egyik
így szólt: – az eke szarvára, a másik
így: – az eke vasára, a harmadik a
barázdát nézte, és mindegyik baráz dája görbe volt. Volt közöttük egy,
akinek a barázdája egyenes volt. Hát
te hova néztél? – kérdezték tőle.
– Én a lovak között elnéztem arra a
messze, egyedül álló fára, és azt tar tottam mindig szemmel – felelte a
kérdezett.

– Még soha nem találkoztam ilyen
nagy és tiszta gyémánttal – lelkese dett.
Kipakoltam a sok egyforma szürke
kövemet. Ő bizalmatlanul nézte a
sötétlő halmot, majd legyőzve utál kozását, egyet megfogott és vijjogó
gépével kettévágta. Smaragd volt. A
következő rubin, utána valami cso daszámba menő ritkaság, és aztán
így végig. Felfoghatatlan kincs fe küdt előttem, szikrázott, tündökölt
ezerféle színben, a belsejükben rej tőző érték. Én pedig döbbenetemben
felébredtem. De nem tudok szaba dulni az álomtól. Mondd, mit jelent -

Közreadta H.A
6

2019. március

TESTVÉREK

➢
A sátán a mentségek felhozásában igen
bőkezű.
➢
Győz, aki tűrve kitart.(latin mondás)
➢
"Lelkiismeretem Isten Igéjének foglya"
– mondta Luther Márton.
➢
"Testvérem, neked nem az a bajod,
amit beszélsz, hanem amit elhallgatsz..."
mondták egy testvérnek.
➢
Az ember pszichéje (lelke) olyan, mint
a hárfa. A kérdés az, hogy ki játszik rajta.

het?
– A szürke kövek a MINDENNAP JAID, Barátom! Éppen ideje, hogy
felfedezd: valóságos kincsesbánya a
mindennapok sokasága. Dolgozni
kell rajtuk, az igaz, de ha jól meg munkálod őket, gazdagabb leszel
mindenkinél. Már reggel vedd ke zedbe napodat, hogy megláthasd
benne a hűség gyémántját, a bizako dás smaragdját, a szeretet rubinszí nű áldozatosságát…

Gyerekszáj

Mától kezdve soha nem beszélhetsz
"szürke hétköznapokról", hiszen lát tad, mi rejlik bennük!

Egy kislány a bálnákról beszélget a
tanárjával. A tanár éppen azt magya rázza, hogy a bálna nem tudja le nyelni az embert, mert az igaz, hogy
egy nagy emlős, viszont nagyon ki csi a torka.

Közreadta H.A.

Gondolatok
➢
A hívő ember szolgálatának indítéka
nem az érdemszerzés, hanem a belső életszükséglet és parancs. (Hans Legiehn)
➢
Köszönni a száj is tud, de hálát adni
csakis a szív képes. (arab közmondás)
➢
"Egyetlen emberről sem tudok olyan
sok rosszat, mint önmagamról. Ez óvatossá
tesz engem mások megítélésében" – mondta
egy tapasztalt keresztyén.
➢
Egy pillanatra sem kételkedem abban,
hogy a legjobb prédikátorképző iskola a szenvedés. C.H.Spurgeon
➢
A lélek könnyebben sorvad el a túlzott
kényelemben, mint a terhek alatt.

A kislány azt válaszolja, hogy Jó nást is egy bálna nyelte le. A tanár
idegesen ismétli, hogy a bálna nem
tudja lenyelni az embert. Ekkor a
kislány így szól: "Amikor a menny országba kerülök, megkérdezem Jó nást."
"És mi van, ha Jónás a pokolba ke rült?" – kérdezi a tanár.
"Hát akkor majd megkérdezed te." –
válaszolja a kislány.
Közreadta H.A.
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TESTVÉREK

2019 . március

Márc. 17. 15:00 Törökbálint Olajág
Idősotthonban istentisztelet

Gyülekezetünk betegei
Ádány Vince és neje Stubnya Tiborné

Márc. 22 – 24. Ifjúsági csendes hétvége

Hetzke József és neje Szalay Mihályné
Huszta Tiborné

Szikszai Lajosné

Kiss Emil

Szlepákné Kiss Tamara

Dr. Kubina Ilona

Szűcs Borbála

Jelentkezés és bővebb
információ Szlepák Attilánál
Mátraházán.

Márc 31. Hálaadó nap gyülekezetünk 125
éves fennállása alkalmából (közös ebéd del).

Puskás Zoltán és neje Tóth Mihály
Ráduly Emil és neje

Vékony József és neje

Rumbold Gyula

Vida Sándorné

"Személyes kapcsolatainkat is ki használva hívogassunk a március
31-i jubileumi istentiszteletre a volt
József utcaiak körében!

Sebők Györgyné
"Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az
az ember, aki hozzá menekül." (Zsoltárok 34:9)

Akinek van személyes építő emléke
egy-egy József utcai hitelőd testvé rünkről, kérjük, írásban jutassa el
azt Sólyom Attilához március 17ig."

Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy
a testi-lelki betegekért ne feledkezze nek meg imádkozni! Jézus Krisztus az
orvosok Orvosa meghallgatja a hitből
fakadó imákat. Betegeink címe, tele fonszáma Boros Dávid lelkipásztornál
és Huszta Tiborné testvérnőnél meg található.

Budapest József Utcai
Baptista Gyülekezet
cím: 1084 Budapest,
VIII. József u. 12.
www.jozsefutca.hu
„Folyóirat” rovatban is olvasható
újságunk!
Rendszeres alkalmaink
Vasárnap
9:30 imaóra,
10:00 istentisztelet
17:00 istentisztelet
Szerda este 18:00 bibliaóra

Gyülekezeti programok
Márc. 12. 18:00 Kórházmissziós istentisztelet az Erzsébet kórházban

Mindenkit szeretettel várunk!

Márc. 14. 15:00 Nyugdíjas klub

Minden hónap harmadik vasárnapjának délutánja
missziós szolgálatokra felszabadítva

Márc. 17. 15:00 Börtönmisszió
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