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ÁLDOTT FELTÁMADÁSI ÜNNEPET KÍVÁNUNK MINDEN
KEDVES OLVASÓNKNAK!
Vannak természetesen párhuzamok, hasonlatok, jó példák, amelyek
találóan sejtetik velünk létünk nagy
titkát. Ilyen a pillangó példája. Egy
rút, nagy hernyó tehetetlen bábjából
kibújik egy hófehér pillangó. Mondhatnám, egyikük sem hasonlít az elődjéhez sem az utódjához, de a létük
mégis ugyanaz. Az utak menti eperfák
levelét szedtük a selyemhernyóknak
gyermekkoromban. Éjjel, nappal ették, valósággal őrölték a hernyók a leveleket. Amikor már nagyok lettek,
kikerekedtek, alkalmas helyet kerestek és begubóztak. Élettelennek, holtnak látszottak, aztán egyszer csak a
gubóból kiröppent a fehér selyem-lepke. Ez ugyan nem szolgálta a tenyésztő érdekét, de a lepke-lét a hernyó
normális életrendjéhez hozzá tartozott. A hernyó meghalt, és ugyanaz a
lény, más formában élt tovább.

Élő hit a feltámadásban
Talán azt írom le először, hogy
Jézus Krisztus feltámadása nem általános keresztény dogmatikai tétel csupán, hanem attól sokkal több. Ezer szer hallottam életemben a kérdést: Te
elhiszed ezt?
Aki csak arra gondol, hogy ezt
el kell hinnie, az soha nem fogja hin ni. Az élő hit olyan kulcsponti téma,
amire tulajdonképpen mindenki törekszik. Kevesebbel nem éri be, örökké
akar élni. Minden ember harcol az
életéért, de amíg a feltámadás saját
tapasztalatának tárgya nem lesz, addig
az „elhíváséval” semmire sem jut.
Rengeteg megkeresztelt keresztyénnel
találkoztam, aki a feltámadást túl
nagy dolognak tartotta ahhoz, hogy
elhiggye. („Meghalunk, és aztán nincs
semmi…” – ennyit mondtak róla).

Istenem, az idén húsvétkor adj
hívő szemeket nekem, hogy tudjak
hinni a létezés csodálatos kiteljesedésében, a feltámadás után!

Viszont, aki élő hittel a feltámadásban reménykedik, úgy érzi „az
örök élet, már a földön az” övé lett.
Mindent, ami e földi életünkben látható, a testünket, a jellemünket, a halálban levetjük, de „van élet a síron
túl is”. Ez a meggyőződés teljesen átalakítja egész szemléletünket. Ezt természetesen nem lehet bizonyítani biológiai (élettani) alapon, senki nem
idézhető meg a túlvilágról, hogy elmondja a saját történetét. Egyetlen tanúság szól emellett: kizárólag az élő
hit.

Szebeni Olivér

DRÁGA VÉR
Krisztus vére az egyetlen erő,
Amely által a menny elérhető.
Megnyílt a kárpit: drága öt sebek!
Itt a szentek szentjébe léphetek.
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A Bárány vére oltalom jele.
Míg rajtam van, nem ér ítélete.
Jöhet bűn, sátán, nyomor, vagy halál,
Lelkem e vérben oltalmat talál.

nem a karácsonyfa körül nyüzsgő
családhoz, hanem egyenesen az attól
félre eső „csendes kamrájukba”.
Ketten vagyunk. Követem a példát,
máris térdelünk szemben az előttünk
álló ülőalkalmatosságra könyökölve.
Valamiféle Őserő vett birtokába egy
nagyon hiteles ember közvetítésé vel, és most hármasban vagyunk
együtt! Annyira boldog voltam,
hogy a tapintat, amellyel fogadott
feledtette szégyenérzetemet. Életem
legszebb szentestéje! Ha belegondo lok, miként indult?! De most már tu dom, hogy Mennyei Atyám nekem
ezt az estét a d ö n t é s idejeként
különítette el. Szinte hallottam a
megerősítést: „Neveden szólítottalak, enyém vagy” és bátran kértem
Istent, legyen Úr, Irányadó az éle tem felett. A késő éjszakába nyúló
együttlétet záró közös ima, Isten
egyik legújabb gyermekének hálájá val zárult.
Pál szavaival tértem
nyugovóra: „Akiket Isten Lelke ve zérel, azok Isten fiai” Ró. 8/14
Teljes bizonyosság: A kevéske alvás
ellenére is frissen ébredek, Szaba don hallgatom a korareggeli híreket,
amikor hallom, tegnap este az utolsó
hazautazási lehetőségem, amiről le maradtam (vagy le kellett marad nom?), Szolnok előtt Mendénél ös zszeütközött
egy
tehervonattal.
„Megmentve, megváltva”! – tépi fülemet a most sokszorosan összefo nódott igazság. Egyszerre tör fel be lőlem a hála és a jaj! Mivégre,
Uram?! – esem térdre, Ösztönösen
nyúlva Bibliám után „Ne félj, mert
megváltottalak, Neveden szólította lak, enyém vagy!” Ézs. 43/1-4. Enynyit érek én, a senki, a porszem a
hatalmas Teremtő Úrnak?! A kérdés hez máris újabb társul: mit akarsz,

E vér a legtisztább aranyruha.
Örök öltöny. Szét nem foszlik soha.
Terülj lelkemre, drága üdv – adó,
Hadd lehetnék fehér, miként a hó!
Az égi honra méltó az lehet,
Ki látja már a vérző öt sebet.
És aki abban hittel elmerül,
Az életére örök fény derül.
Gerzsenyi Sándor

Életút és küldetés / folytatása 6. záró
rész
Légy Úr az életem felett!
Az Isten jelenlététben töltött időm
nem bizonyult elegendőnek a hozzá
ragaszkodásomhoz. Vágyakoztam az
áldásai után, az alapvető odaszánás
azonban még váratott magára. A
szentestét mindig a meghitt családi
körben tölthettem, ám a logopédiai
szigorlat túlságosan nagy falatnak
számított ahhoz, hogy akár csak egy
napot is ne vele foglalkozzam… Ta nulni próbáltam, rohant az idő, ám
csigamód haladtam a tanulással. A
vonat elment, kétségbeesett nyugta lanság lett rajtam úrrá: Lóri néni,
mindenki bentlakó mamája csendes
lelkendezéssel kopog, s, kezében
egy éppen a szobánkhoz illő kis, tel jesen feldíszített karácsonyfával
próbál vigasztalni. Úgy fél tizenegy
tájban, öltözöm, indulok a pászto romhoz, ahogy vagyok. Oláh Lajos
bácsi teljes természetességgel, biz tonságot sugárzó csendes örömmel
nyitott ajtót, mint aki tudja, hogy
meg fogok érkezni. Beinvitált, de
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Szememmel én vezetlek téged,
Beváltom az ígéretet,
Ha napra nap jön, évre évek,
Ha szép napot ború követ,
Míg élted földi útja tart.
Megláthatsz színről-színre majd.

hogy cselekedjem? „Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szol gátok!” Mt.23/11
Jézus azóta is folyamatosan formálja
személyiségemet, hogy azzá váljak,
akivé elhívott. Lelkében nyert segít sége felbecsülhetetlen kincs szá momra a mindennapok bonyodalma iban"

ford.Vargha Gyuláné

VANNAK-E ALACSONYABB
RENDŰ KULTÚRÁK?

Így töltsünk be minden igazsá got..” A nem kis időn át érlelődő
megújulásom
megpecsételésének
idején Jézus példája ebben a dolog ban is meggyőzött. Inkább éreztem,
mint tudtam, hogy a keresztség egy
olyan életnek a kezdete, amelyben
az ember önmagát Isten akaratához
igazítva teljesen az Ő fennhatósága
alá rendeli. Többé nem saját énem
uralja életemet, hanem Krisztus. „…
az Úr lesz néked örök világosságod,
és Istened lesz ékességed,” Ézs.
60:..19.

Miután minden fejlődik, gyarapodik,
előre halad, esetleg stagnál vagy
visszafejlődik, így kialakul egy mi nőségi sorrend a kultúrák esetében
is. Az emberiség hitvilága, a külön böző vallások is változtak, fejlőd tek, kivéve a megmerevedett, dog matikussá váló és fanatikus egyének
által gyakorolt vallásokat. Jézus sok
tekintetben felülírta a mózesi ószö vetség tételeit, mert az ítélkezésre
épített gondolatok, a bűnöket meg torló gyakorlat helyett a szeretetet
helyezte a középpontba és egy más,
valós Istenképet mutatott be. A „Seregek ura” helyett egy jóságos
mennyei Atyát rajzolt az emberek
tudatába, Aki a Teremtő és a továb biakban is az élet pártján van, hi szen Ő maga az Élet. Nem akarja a
bűnös halálát, inkább megbocsájt
annak, aki irgalomért esedezik és
felemeli, megszentelt útra helyezi,
az üdvösség felé irányítja. Nála
nincs elveszett bűnös, de mégis ez
egy lehetséges kimenetele, végső ál lomása lehet a földi létnek: a bűn ben megátalkodott ember része, aki
önfejűségében elutasította mindvé gig a kegyelmet...

Rottmayer Jenő

Isten vezet
Szememmel én vezetlek téged,
Amerre mégy, veled megyek.
Utat török, s nem árthat néked
Sötét völgy, vagy zordon hegyek,
Járj szárazon, vagy víz felett,
Orcámnak fénye hűn vezet.
Szememmel én vezetlek téged,
Kegyelmem is hűn támogat;
Nem engedem inogni lépted,
Bátran rámbízhatod magad,
Pusztákon át a mennybe fel
Erős karom hordoz, emel.

Tehát nem Isten taszítja örök kárho zatra ezeket az embereket, hanem a
saját makacsságuk, bűneik zárják el
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Halált legyőző roppant hatalmával
Úr volt a földön, s Pilátus felett.
Lábától roppant, ropogott a mélység,
És Őt dicsérték fent a fellegek.

őket a békesség és szeretet mennyei
világától. A saját Istentelenségük
követi őket, marad velük örökre: ez
a pokol, ahová csak belépés lehetsé ges, de onnan kijutni nem. A lélek, a
szellem fekete lyuka, ezért nem sza bad közel merészkedni hozzá, mert
beszippant, elnyel. Jézus óvott a ha mis prófétáktól, akik „sokakat elhitetnek” és nagyon nehéz megszaba dulni tőlük, „báránybőrbe bújt farkasok” ezek, akiket a tetteikről is merhetünk fel. A történelem sok fi lozófust, politikust, vezért és forra dalmárt, vallásalapítót ismer, akik
mind azt állították magukról, hogy
ők megoldják majd a társadalomban
ismétlődően felmerülő súlyos prob lémákat: tetteik azonban még súlyo sabb gondokat okoztak, mérhetetlen
számú emberáldozattal és anyagi
vesztességgel jártak. Azért, mert
erőszakosan, az emberi életet nem
tisztelve, szeretet nélkül forgatták
fel a környezetüket, vették el mások
anyagi javait, szabadságát és életét.
Minden társadalmi berendezkedés
tökéletlen, de lehet, hogy elviselhe tő, mert működik. Hiba, sőt bűn egy
még ki nem próbált, csupán ígérge tésekre, valójában erőszakra épülő
új rendet választani. Tanuljunk a
történelemből, kerüljük el a bűnö ket!

A bezárt ajtón nesztelen belépett…
Ott ült a tíz, bénán és vakon…
De homlokán már tiszta fényben égett:
"Nekem adatott minden hatalom!"
S szava zendült, betöltve termet,
Amíg a szeme rubin-fényben égett.
Szava zendült, betöltve a szívet,
S szólt az Ige:"Békesség tinéktek!"
Én Istenem, most így imádkozom
Bezárt ajtók, csukott szívek során,
Bús koldusod, vak félelmek között,
Tántorgó lábbal, árván, mostohán.
Én Istenem, most így imádkozom,
Ím térdre hullva szent színed előtt:
Ma tégy csodát, mint akkor, hajdanán,
Ma tégy csodát, ma újra küldjed Őt!
Földi békénknek koldus – ruhája
Lefoszlott immár életünk felett.
Ó, jöjj, Uram, e békétlen világba,
És add nékünk Te békességedet!
Csiha Kálmán

Gyülekezeti életképek, beszámolók

Időskor a bibliában és a
jelenben
2019. március 14-én Tóth Máté teo lógus testvérünk előadását hallhat tuk a Nyugdíjas Klub délutánján.
Elénk hozta a Bibliából Izsák és
Mózes életét, akik magas kort értek
meg, beteltek az élettel. (I. Móz.25:8./V.Móz.34:7.) Simeon és
Anna megláthatták Jézust, az ígéret
beteljesült idős korukban. Gondolj
Teremtődre ifjúságod idején, míg el
nem jönnek a rossz napok és el nem
érkeznek azok az évek, melyekről

Tud valaki jobbat, tökéletesebbet a
jézusi szeretetvallásnál?
Rumbold Gyula

"BÉKESSÉG NÉKTEK!"
(rés zl et ek)

A szobában bent döbbent csend feszült,
Hogy az ajtón váratlan belépett,
Lábán, oldalán és két kezén
A szegek helye, mint zsarátnok égett.
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azt mondod: "nem szeretem őket."
(Préd.12:1)

A fejét vizsgáltuk, így arcizmainak
mindenféle mozgása, beleértve a be szédet is torzító hatással volt. Az el ső felvételsorozat megkezdése után
mintegy két perccel a video monito ron észrevettük, hogy Mary szája
mozog. Tompán a hangját is hallot tuk. Leállítottuk a vizsgálatot, és
emlékeztettük, hogy nem szabad be szélnie. Mosolygott, és megígérte,
hogy nem beszél. Újra elindítottuk a
gépet. Megint megláttuk arcán a
mozgást, és hallottuk a gyenge han got. Nem lehetett kivenni, mit
mond. Mindenki egy kissé türelmet len lett, hiszen a zsúfolt napi prog ramba soron kívül iktattuk be Mary
vizsgálatát különösen súlyos állapo tára való tekintettel.

Az öreg ember könyörgése: Mert Te
vagy Uram reménységem, Te vagy
bizodalmam ifjú korom óta. Te vol tál támaszom születésem óta, Te
hoztál ki anyám méhéből, Téged di csérlek szüntelen. Szám dicséreted del van tele. Dicsőítelek minden
nap. Öreg koromban se vess el en gem, ha elfogy erőm, ne hagy el! Én
pedig szüntelenül remélek és folyton
dicsérlek Téged. (Zsoltárok 71:5-14)
Idős korban is meg kell találnunk a
feladatot családunkban, ismerőseink
körében a gyülekezetben. A nehéz
napokban is van reménységünk,
okunk a hálaadásra. Minden reggel
adjunk hálát a jó Istennek, hogy fel ébredtünk!

Visszamentünk hozzá, és kicsúsztat tuk a gépből. Megint hamiskás mo solyával nézett ránk, és egy cseppet
sem volt ideges. Az asszisztens, ta lán egy kissé morcos hangon, rá szólt: - Mary, már megint beszéltél,
és ez eltorzítja a képet. Mary to vábbra is mosolyogva válaszolt:Nem beszéltem. Énekeltem. Azt tet szett mondani, beszélni nem szabad.
Egymásra néztünk, és kicsit kényel metlenül éreztük magunkat. - Mit
énekeltél? - kérdezte meg egyikünk.

Vékony Józsefné.

Innen – onnan
A H A M I S K Á S M O S O LY
Begurítottuk az ötéves Maryt az
agyröntgenre. Arra gondoltam, mit
élhet át vajon. Agyvérzésen ment
keresztül, ami fél oldalát megbéní totta, agytumorral került be a kór házba és nemrégiben elvesztette az
apját, anyját és az otthonát.

- Azt, hogy "Jézus szeret engem"
jött az alig érthető válasz. - Mindig
a "Jézus szeret engem"-et énekelem,
amikor boldog vagyok. A szobában
mindenkinek elállt a szava. Boldog?
Hogy lehet ez a pici lány boldog?
Az asszisztenssel együtt ki kellett
mennünk a szobából néhány percre,
hogy összeszedjük magunkat, és ne
kezdjünk el sírni. Azóta mindig
eszembe jut Mary, amikor feszült nek, boldogtalannak, vagy elégedet -

Egyikünk sem tudta, milyen reakciót
várhat a kislánytól. A legkisebb til takozás nélkül feküdt be a gépbe, és
megkezdtük a vizsgálatot. Akkori ban a betegnek a vizsgálat alatt tel jesen mozdulatlanul kellett feküdnie
körülbelül öt percen át. Ez minden
beteg számára nehéz feladat volt
nem beszélve egy ötéves gyerekről.
5
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jobbá teheti a saját és közössége életét.
(Danalla román professzor)

lennek érzem magam életem vala mely területével, és ez alázatra
késztet, ugyanakkor erőt ad.

➢
Az Istentisztelet, az azon való részvétel
rendben van, de az utána következők adják a
hívő ember valódi megmérettetését. Az élet
Istentisztelete mutatja meg, mennyit ér a
templomban eltöltött idő. (Fekete Károly)

Az ő példájából tanultam meg, hogy
a boldogság csodálatos ajándék mindenki ingyen kapja, aki hajlandó
elfogadni.

➢
Isten nem az alkalmasokat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá.

Közreadta H.A

➢
A fájdalom súlya alatt más emberré
formálódsz. Ez egy olyan lecke, amelyet
mindnyájan megtanulunk életünk során.

Ta v a s z

➢
Az, aki vagy, Isten ajándéka neked. Az,
akivé válhatsz, a te ajándékod Istennek. (Dan
Millman)
➢
A csendes embereknek is sok mondanivalójuk van, csak ők nem nyílnak meg akárkinek.

Gyerekszáj
– Nem zavar majd, hogy szemüveget
kell majd hordanod? – kérdezte egy
kisfiútól a barátja. A kisfiú ugyanis
szemüveg viselésére kényszerült.

Liptai Hanna rajza

Gondolatok

– Nem, ha olyan szemüvegem lesz,
mint amilyen a Nagyinak van – vá laszolta. Anyukám azt mondta, hogy
ő mindig meglátja azt, ha valaki fá radt, ha el van csüggedve, vagy ha
szomorú. Megérti, ha szükséged van
valamire, ha valami bánt, vagy ha
valamiről beszélni szeretnél.

➢
"Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában új életre hívott Jézusnak a halálból az élő
reménységre való feltámadása által, hogy a
mennyekben elpusztíthatatlan tiszta és soha el
nem hervadó örökség várjon rátok." (I. Péter
1:3-4)

– De a legjobb az egészben, hogy
mindenkiben meglát valami jót! Egy
nap megkérdeztem a nagyit – foly tatta a kisfiú – honnan képes mind ezt meglátni. Azt felelte, hogy
mindez akkor kezdődött nála, ami kor megbetegedett.

➢
"Mert úgy szerette Isten e világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen." (János 3:16)
➢
A Húsvét a legnagyobb mélységeket és
legnagyobb magasságokat megélő ünnepünk.
(Jókai Anna)

De biztos vagyok benne, hogy a
szemüveg az oka.

➢
Az empátia, a hála, a pozitív gondolkodás erősítése olyan erő és lehetőség, amelyet
minden ember képes alkalmazni, amellyel

Közreadta H.A
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fogadtam bűnbocsánatát, kegyelmét,
végezze el Isten, hogy verseimet úgy
vegyék az emberek, hogy bennük Is tent kerestem, és Őt akartam dicsőí teni?” Ezért imádkoztam vele utol só, öntudatos óráiban is.

Ady Endre megtérése
Örök hajlékodba fogadj be Uram!
-Ady Endre utolsó napjaiKovácsy Margit diakonissza testvér
(1890-1984) szívenütő sorokat jegy zett föl a csucsai presbiter, az írófe jedelem Ady Endre haláltusájáról,
mint egyike annak az imaközösség nek, amely a költő agóniáját a Meg váltó irgalmas szívére bízta:

Kérem a testvéreket, hogy a nagy
költőért, aki most haláltusáját vívja,
most velem együtt imádkozzanak.”
Így emlékezem erre az imafeladatra,
amit elnökünktől a költő halálakor
kaptunk.”

„Dr. Szabó Aladár (akkor a Filadel fia Diakonissza Intézet elnöke)
mondta el nekünk, maga köré gyűjt ve a diakonissza testvéreket:

(Közölte a Sarkadi Habakuk Ifjúsági Tár saság 2004. évi húsvéti körlevele)
Közreadta: Veress Ady Anna és Bukovszkiné Viola

„Testvéreim, akik tudnak Ady End réről, a költőről, kérem, segítsenek
érte imádkozni! Versei a mi hívő ke resztyén elvünket sokban botránkoz tatják, inkább nem értjük „forradal mi” hangját, ő most nagy beteg, ha lálosan beteg. Elmentem hozzá, be jelentés nélkül, mint lelkipásztor
mentem. Amikor megtudta, hogy ki
vagyok, dühösen kiáltotta: „ Kisöprűzném inkább, mint közelembe en gedném!”. Én mégis bementem, kér tem, hogy azt engedje meg, hogy
imádkozzam vele. A fal felé fordult,
de a Miatyánkot – ajkai mozgása el árulta – velem mondta. Hangtalanul
vette a búcsúzásomat, és arra a kéré semre, hogy másnap eljöhetek-e fe lületesen bólintott. Másnap már nem
söprűvel fogadott, harmadnap meg
ezzel: „Már vártam lelki atyám!”

Gyülekezetünk betegei
Ádány Vince és neje Sebők Györgyné
Hetzke József és neje Stubnya Tiborné
Huszta Tiborné

Szalay Mihályné

Juhász Gyuláné

Szikszai Lajosné

Kántorné K. Rebeka Szlepákné Kiss Tamara
Kiss Emil

Szűcs Borbála

Kovács László

Tóth Mihály és neje

Puskás Zoltán és neje Vékony József és neje
Ráduly Emil és neje

Vida Sándorné

Rumbold Gyula
"Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban." (Zsoltárok 46:2)

Állapota napról-napra rosszabbo dott, de a lelke nyiladozott. Ötödik
nap, amikor még öntudati világos sággal beszélt, azt kérdezte: „ Lehetne-e azt kérni Istentől, hogy
most, amikor lelkem legmélyéig el -

Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy
a testi-lelki betegekért ne feledkezze 7
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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.

hívő mellettük foghatja a fejét, hogy
megvan-e még.
– Most kiürültek a templomok és
megteltek a börtönök.
– Milyen az egyén élete? Annak leg jobb ismerője a családi kör. A szí nészkedésnek sok helyszíne lehet, a
munkahely is, a társadalmi alkalmak
is. Mást gondolunk, és mást mon dunk. Hogy ténylegesen ki lakik
bennünk, arról a házastársunk, a
szüleink, meg a gyermekeink tudnak
legtöbbet. Tartós szerepjátszásra az
otthon alkalmatlan.
– A gyülekezet egészséges önkont rollja segít a jó és a rossz közötti
helyes megkülönböztetésben. Nem
az a jó, amit az ember test szerint
kíván, hanem amit az Isten törvénye
jónak lát.
– Az ember ösztönösen tart az Isten től, ha hiszi, ha nem.
Dr Szebeni Olivér

Gyülekezeti programok
Ápr. 09. 18:00 Kórházmisszió
Ápr. 11. 15:00 Nyugdíjas klub
Ápr. 19. 17:00 Nagypéntek
Ápr. 21. 15:00 Törökbálint
istentisztelet
Ápr. 21. 10:00 és 17:00
sárnap

Olajág,

Húsvétva-

Megjelent

Idézetek a
Kiskunság
hívői című
könyvből

A könyv megrendelhető 2200 Ft/db
áron, Husztáné Anninál.

– A hívő embereknek példás életű, kiváló
embereknek
kell
lenniük. Ennek megfelelni olyan bonyolult, mint maga az
egész élet.

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

– Aki betölti a küldetését Jézus
Krisztus igényei szerint, legyen bár milyen vallású, mind érdemes a tisz teletünkre.
– A „fejlődés” oda jutott, hogy büsz kén emeli a fejét az ateista, a temp lomkerülő és a vallásközönyös. A

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