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„Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek
ügyéért!”(Péld. 31:8)

szont delegálnia kell hatalmát a he lyi hatóságokra, bíróságokra, ame lyeket ellenőrizni szükséges. (Má tyás király szúrópróba módon láto gatta bíráit, amiből sok érdekes
monda maradt fenn. „meghalt Má tyás király, oda az igazság,” terjedt
a hír Magyarországon 1490-ben,
halála után.)

Bizonyára mindnyájan találkoztunk
olyan emberrel, aki – bár beszélni
tudott - nem volt képes az érdekeit
megfelelően védelmezni bizonyos
helyzetben. Ennek következménye
pedig az ő kára lett. Olyan ember társaink is vannak, akik mellé gyá mot kell kinevezni, mert tényleg
nem képesek képviselni jogos érde keiket. Úgy tűnik, a társadalom lét rehozta a jogrendszert, amelyben
igyekezett olyan egyensúlyt terem teni, hogy igazságtalanság ne érje
polgárait.

Az alapvetően Istentől kapott hata lom delegálása nem szűnt meg a
különböző államformák változásai
során.
Magyarországi
történel münkben nemegyszer idegen hatal mak kezébe került a kormányzás
feladata, vele a törvények megfo galmazása és végrehajtása. Ezzel
együtt nem változott az sem, hogy
az emberi szükségletek megmarad tak. Jézus Krisztus maga mondta
ki, „a szegények mindig veletek
vannak, és amikor csak akartok, jót
tehettek velük” (Mk14:7). Ez pedig
azt jelenti, hogy Jézus programot
ad megnyílt szemű tanítványainak,
akik az emberek embertársai, azaz
sorstársai. Akik ismerik egymás
életét, ki néma, ki képtelen dolgait
intézni. E tényt látva, elkötelezett ségünket kelti fel érdekükben. A mi
felelősségünk segíteni nekik, sze mélyesen, kapcsolatokkal, eszkö zökkel, találékonysággal, empátiá val. Ez odafigyelést igényel, érzé kenységet mások problémáira. Köz ben magunknak is szükséges kap csolataink ápolása. Jézus Krisztus

Az is nyilvánvaló, hogy minden
jogrendszer magán viseli szerkesz tőinek a sajátosságait, amelybe
nem férnek bele bizonyos dolgok,
történések, sajátosságok, emberi
esendőségek. A 72. zsoltár arra pél da, hogy a király maga kérte Istent,
áldja meg őt. ”Isten, add törvénye det a királynak, és igazságodat a
király fiának.” (1.v.) Aki „megmenti a segítséget kérő szegényt,
és a nyomorultat, akinek nincs se gítője. megmenti a nincstelent és a
szegényt, a szegény embereket
megsegíti. Elnyomástól és erőszak tól megváltja őket, mert drága szá mára vérük.” (12-14. vk.) A király
tehát - egészséges esetben - Isten től kapja hatalmi megbízatását. Vi 1
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Péter családjában beteget gyógyít,
a kánaáni asszony gyermekét meg gyógyítja. Az éhezőket nem küldi
el, hanem tanítványait bízza meg
ellátásukkal, míg maga imádkozik
a kenyerek és halak felett. Munka helyi gondok, nézeteltérések, félre értések tisztázása, egyáltalán az
emberi kapcsolatok gondozása, ez zel az általános emberi közérzet ja vítása nyer. Fentebb láttuk, hogy a
jogrendszer sem lehet tökéletes, de
van a jogi szintet el sem érő oldala
az életnek. Szomszéd gyerekért el menni az óvodába, vigyázni a pici re, amíg a nagyobbakat ellátja az
édesanyjuk. Ha észrevesszük a
szükséget, azt megpróbáljuk betöl teni. Élelemmel, ruhával, tanszer rel, ma már sokféle hiányt látha tunk, amelyek valóban hiányok.
Néha mondhatnánk, hogy saját ma guk az okai elesettségüknek. De ha
szükség van, akkor a magyarázat ból nem lesz betöltve a szükség.
Arra is vigyáznunk kell, hogy ne
szippantson be az az űr, amit lá tunk. Ebben is segítségre szoru lunk, a Szentlélek inspirál és meg
is állít, ha kell, vigyáz ránk. El
kell kérni a mennyei Atyától azt a
lelkületet, érzékenységet, amely
képes meglátni a segítség szüksé gét. Tulajdonképpen jogérvényesí tést végezhetünk el sok esetben.
Vagy csak jót teszünk másokkal,
mert Isten nagy jót tett velünk,
amikor megszólított és bűneinkért
nem számon kért, büntetett, hanem
bocsánattal, szeretettel ajándéko zott meg. Jézus tapintattal mondja
tanítványainak, hogy „jót tehettek”
a rászorulókkal. Tegyük!

Az isteni védelem
Annyi mindent átéltünk már,
És még ki tudja, hogy mennyi minden vár.
Lesznek betegségek, veszedelmek, háborúk
hírei,
De ilyen helyzetben is egy család az Isten hívei.
Így hát nem szabad félni,
Csak Istenben kell bízni.
Ő már rég megtalálta mindenre a megoldást,
S ezért könnyebben átvészeljük a minket körülvevő csapást.
Igen, néha tényleg ijesztő a helyzet,
De az Isten ígéretéhez hűen vezet.
Sohasem hagyott még magunkra,
Mindig gondja volt a világunkra.
Pánik helyett inkább dicsérjük az Istent,
Hisz Neki köszönhetünk mindent.
Fogadjuk el ami még jön,
És egy napon miénk lesz a mennyei öröm.
Kovács Bettina
Imádság a jövőnkért
Mindennapi imádságainkban két ele met figyeltem meg. Mindkettő ész lelhetően és elég feltűnően gyarap szik, aggályokkal küzd, és a vég időkre gondol. A legsötétebb színek kel festi le a jövőt: Mintha Isten a
végidőkre nézve pusztuláson kívül
az övéi oltalmazásáról elfeledkezett
volna. Amint az egészségre támad a
világjárvány, és ahogy a napi politi kai élet zavarai mind sötétebb árnya kat idéznek, úgy növekszik sokakban
az aggodalom és a rettegés.
Ahogy a védőoltás hatékonyságában,
sőt megbízhatóságában eleinte sokan
bizalmatlanok voltak, most viszont
meggondolják magukat. Rá kellene

Kiss Emil
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jönnünk, hogy „a régi kígyó” mester kedései között első eszköz a remény telenség és a rettegés fokozása. Ezál tal akarják Isten oltalmazásába vetett
bizalmunkat megdönteni. Most viszont kirajzolódik Isten jelenléte, tö rődése nyugalmunk és épségben ma radásunk iránti megértése. A halál
kultuszát Isten az élet forrásához hí vó szeretetével igyekszik bennünk
erősíteni. Ezért nem a hitvallásosság
szerinti korlátozott imádságok erejé ben kell hinnünk. Hanem abban az
atya iránti végtelen szeretetben, ami vel a mi magunk gyermekkorában
tudtuk jól, hogy a mi édesatyánk a
legerősebb, a legjobb, akinek kezébe
bízhatjuk magunkat. Minket sajnos
be lehet csapni, félre lehet vezetni,
de Őt nem. Talán ez a jellemzően
gyermeki hit, is értelmezhető abban,
hogy olyanokká kell lennünk, „mint
egy kisgyermek” (Mt. 18:3).

ben bízva tervezik meg az ország
gazdálkodását, fennmaradását, ha nem Istentől várják az egyre sűrűsö dő ködös jövő kitisztulását. Fel kell
készülnünk, hogy Krisztusba vetett
hitünket esetleg súlyos ár lerovásá val fizetjük meg. Vajon készen va gyunk erre? Tudunk-e imádkozni gú nyolódók között? Az istenkáromlá sok alatt? A pokol gyilkos erőinek
arcátlanságát, brutalitását látva, me rünk-e a szeretet Istenére gondolni?
Az anabaptisták sorsát tanulmányoz va sok évtizeden át, számos ország ban, nyelven; az tűnt fel elsősorban,
ahogy fogadták a buzgó hívő embe rek a főkegyúr, török, tatár sanyarga tását. Hétszámra fellobbantak a mág lyák, Hubmayer és ezernyi vértanú
társa hitvallását követően. Azt mond ták: „Minket is a bántalmazásokra
méltatott az Úr, mint ahogy Jézus
Krisztust, az egyszülött fiát.” Nekik
a próba és a szenvedés kitüntetés
volt, és a sebek, ütések, nem fájtak.
Nem aggódtak, hanem hittel imád koztak. „Ma más a világ!” – Halljuk
gyakran. – Igaz! – Nagyon más! –
Sajnos nem csak a világ, hanem a mi
lelkünk, és otthonunk is más. (Rend kívül egyszerű szavakkal kifejezve.)

Amikor a régebbi idők imaóráin
pásztori szívvel végig kísértük az
egymás után könyörgő emberek sza vát, gyakran bátorítást, sőt sürgetést
vettünk tudomásul azokból az imád ságokból. Mikor már mindenki távo zóban volt, megláttuk a könnyes
szemmel imádkozó egyént, amit
messziről ránk vetül a figyelme, s
boldog, ha megoszthatja bánatát és
keserűségét. Ugyan ki másnak tenné,
ha nem a lelkipásztorának? Ma vi szont erre csak a telefonunkba mon dott döbbenetes problémák hívják föl
a figyelmünket. Bár sajnos a bizalom
fonala ezen a téren is gyengül. Mert
hiszen sem síp, sem dobszó nem tá maszt bizalmat, és a könnyezők han gulata soha nem ritmizálható.

Szebeni Olivér

Nem jó az embernek
egyedül
„Nem jó az embernek egyedül” , mondta az Úr, az első ember, Ádám
teremtése után, azután így folytatta:
„alkotok hozzáillő segítőtársat!” És
megalkotta Évát, Ádám társát: így
lett az Ember társas lénnyé: ekkor
alakult ki az ősi családmodell, mely
azóta is a társadalom alapsejtje. Ta -

Imádkozzunk a jövőért! Azokért is,
akik beismerik, hogy nem az erejük 3
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vasszal megújul a természet, virágba
borulnak a fák, a szorgalmas méhek
pedig széthordják a virágport és ez zel megtermékenyítik a virágokat,
megszületnek a gyümölcsök, a fák
„gyermekei”, az emberek örömére. A
Teremtő gondoskodott a fákról is, a
segítőik a méhek, akik szorgalmasan
végzik a dolgukat, miközben maguk
is táplálkoznak. A tavasz az embert
is megérinti, megújítja. A járvány
vége felé több lehetőség adódik a
társ-keresésre. A hitre jutott fiatalok
nem csak a külső után döntenek ar ról, hogy kikkel barátkoznak, hanem
imádságban kérik el Istentől, hogy ki
legyen az a személy, aki társuk lehet
egy életen át. A szépség, ápoltság, jó
megjelenés, műveltség, szerénység,
segítőkészség, becsületesség szüksé ges, de nem elégséges feltétele a helyes választásnak. A népi bölcsesség
szerint: „nézd meg az anyját és vedd
el a lányát”, (ami persze fordítva is
igaz: az apát is szemügyre kell ven ni, mielőtt a fiával barátkoznánk),
arra a tapasztalatra utal, miszerint a
gyermek a szüleitől örököl és tanul
el számtalan jó vagy rossz tulajdon ságot. De legyünk tekintettel a nagy szülőkre is, mert sok esetben láthat juk, hogy az unokákban folytatódik a
tehetségük, pl. rajzkészség, vagy a
költői hajlam tekintetében. Nagyon
fontos a jó családi légkör, a közös
imádság és Biblia-olvasás. A zene és
ének szeretete és művelése, a sporto lás, a barkácsolásra tanító apa, a fő zésre és házimunkára tanító anya
mind pozitív jelzés, de csak az jó vá lasztás, amit az Úrral együtt hozunk
meg. Legyünk abban feltétlenül biz tosak, hogy mi az Úr akarata, nehogy
a váratlanul fellobbanó szerelem el homályosítsa látásunkat és érzelme -

ink foglya legyünk. A szerelem cso dálatos dolog, Isten ajándéka, de a
józan ész is az, a kettő egyensúlyára
való törekvés mindenképpen hasz nos. A szerelem idővel elmúlik, de a
szeretet örökké megmarad, mert a
szeretet Isten maga. Legyünk hálásak
Istennek, ha megkaptuk az Élet tisz teletét és továbbadásának lehetősé gét!
Rumbold Gyula

JÉZUS MONDJA NEKED
MA!
Egyedül vagy? - Ott vagyok veled
Nincs kihez szóljál? - Beszélgess velem.
Nem tudsz aludni? -Imádkozzál.
Nincs,ki szeressen? - Én szeretlek.
Bántanak,megszólnak? - Én megértelek.
Beteg és fáradt vagy? -Gyógyítód vagyok.
Hozzám jöhetsz, amikor érzed,
"Nem bírom tovább - nehéz az élet."
Hozzám jöhetsz, én mindig várlak,
Szívem ajtaja feléd kitárva.
Fontos vagy nekem, nagyon szeretlek,
Meghaltam érted a kereszten.
Ne hordozd tovább egyedül bajod,
keresztem alá lerakhatod.
Add kezedet - fogom erősen,
Add szívedet!
Add életed,s érte cserébe
Örök életet adok érte.

Gyülekezeti életképek, beszámolók
Kórházmisszió
Emlékem szerint most van 10 éve
annak, hogy Gyülekezetünk vezetői
megbíztak a kórház-missziós szolgá lat szervezésével / folytatásával, mi után Mezei Géza testvérünk letette
4
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azt. Gondolkodtam, imádkoztam,
hogy elvállaljam-e ezt a feladatot.

pat – változó létszámmal és összeté telben – részt vesz ebben a szolgálat ban. Az utóbbi években Szomor Ta más vezeti a beszélgetéseket, hozza
az Igét, a jó Isten pedig gitárosról is
gondoskodik és ez jó hatással van a
betegekre. Több mint egy éve vi szont, a Covid miatt, a Bibliaórák
szünetelnek. Közben a Krízis Inter venciós osztályt is ’kilakoltatták’
megszokott helyéről, mert a kórház nak azon a részén felújítást végez nek. Arra azonban még így is volt /
van mód, hogy missziós anyagot he lyezünk el azon a folyosón – termé szetesen személyes kontaktus nélkül
– ahol jelenleg a betegek tartózkod nak. Nem kis ajándék, hogy még a
látogatási tilalom idején is az ott
dolgozók ’elnézik’ ezt nekünk.

Már korábban is részt vettem Gyüle kezetünk missziós alkalmain az Erzsébet kórház Krízis Osztályán, de
felelősséget nem viseltem vele kap csolatban. Vajon tényleg az én dol gom ez? Vártam valamiféle eligazí tásra a jó Isten részéről. A válasz ez
alkalommal is úgymond nem várt
helyről jött – ami egyébként nagyon
is jellemző Őrá. A kérdéssel kapcso latos gondolataimat elmondtam többek között Klára lányunknak, aki ak koriban már egy ideje az Egyesült
Királyságban élt.
Keresztény misszió kórházban? Ang liában ez nem lenne megengedett!
Úgy gondoltam: a választ megkap tam. Ha ma Magyarországon – leg alábbis ebben a kórházban – ezt sza badon tehetjük, akkor ki kell hasz nálni a lehetőséget, amíg tart. Majd
jött a gondolat: ne csak évente 2 al kalommal: Karácsonykor és Húsvét kor tegyük; jó lenne havonta Biblia órát tartani a betegek részére. No de
ahhoz engedély kell! Mikor jó né hány próbálkozás után sikerült Szilá gyi főorvos úrnak előadni ezt a gon dolatot, ő meglepően pozitívan rea gált rá. Mondta azonban, hogy a kér désről kollégái véleményét is ki kell
kérni. Így tehát egyik nap Újvári Ferenc lelkipásztorral bementünk a
reggeli orvosi megbeszélésre (jó né hányan voltak a szobában), és el mondtuk, mit is szeretnénk. A jelen lévők közül senkinek nem volt kifo gása ellene, amit én Isten ajándéka ként éltem meg. Azóta a havi Biblia óra – rövid időszakot leszámítva:
tart. Gyülekezetünkből egy kis csa -

Reménység van rá, hogy ősztől a
havonkénti Bibliaórák – ha Isten is
úgy akarja - ismét beindulnak. Imád kozzunk érte!
Bukovszkyné Viola

Ifjúsági alkalmak
Még mindig online ugyan, de ha pén tek, akkor egyre gondolunk: ifi! A
nehéz és sokszor monoton hétközna pokból kiszakadva mindig jó az ifi
alkalmakra megérkezni, melyek színfoltként vannak jelen többünk életé ben, főleg most, hogy sokkal keve sebb időt tudunk együtt lenni, talál kozni, közösségben lenni. Az utóbbi
hetekben volt egy különleges alkal munk is, amikor a Balatonszemesi
Baptista Gyülekezet ifjúságával volt
közös alkalmunk, melyre Boros Dá vid és Floch Gábor készült Isten üze netével, gondolatokkal. Számomra
5
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nagy lelki felfrissülést hozott, jó
volt belepillantani más ifi életébe,
kicsit jobban megismerhettük őket
is, énekeltünk, sokat beszélgettünk
és imádkoztunk, a végén legalább
egy órát még játszottunk is. Nagyon
különleges alkalom volt, olyan, ami re örömteli érzéssel emlékezek vis zsza, és bízom benne, hogy lesz majd
lehetőségünk személyesen is találkozni velük, vagy más ifikkel, hogy
együtt tudjuk Isten üzenetét tanulmá nyozni, az Ő jelenlétében lenni,
együtt dicsőíteni, beszélgetni.

Az örökhazába költözött
2021. május 10.-én
Ráduly Emilné életének
94.
évében.
Hamvainak elhelyezése szűk családi
körben, későbbi idő pontban lesz.

Elhunyt Hetzke Józsefné, életének 76.
évében. Május 21-én
a kispesti temetőben,
gyűltünk össze, hogy
végső földi búcsút
vegyünk Hetzke Józsefné Ilonka nénitől. A vigasztalás
igéit Boros Dávid lelkipásztor az
Ézsaiás 53. része alapján hirdette: mi
is hordozzuk az élet terheit, de Jézus
Krisztus elhordozta azokat, ő nem
csak megtapasztalta a halált, hanem
le is győzte azt.

A mostani alkalmakon az imádság té májában mélyültünk el jobban,
amely most különösen, de az életünk
minden napján fontos, mert Istennel
így tudunk a legközvetlenebbül közösséget alkotni személyesen is.
Többször beszélgettünk már régeb ben is az imádságról, de személyesen
nekem ugyanolyan sokat adnak ezek
az alkalmak, mint amikor először
volt terítéken. Az egyik ifin, amikor
Újvári Anikó volt a vendégelőadónk,
így fogalmazott: „az imádság a lélek
lélegzetvétele”. Ez a gondolat na gyon megragadott, hiszen amennyire
a testünknek szüksége van a friss le vegőre, úgy a lelkünknek is, viszont
azt csak Isten tudja számunkra meg tölteni, és valóban tapasztaltam,
hogy egy-egy imaközösség után az
addig vállamat nyomó súlytól felsza badulva igazán megnyugodhattam
abban, hogy az Úr gondot visel ró lunk.

Ádány Vince és Ádány Vincéné bú csúztatása 2021. június 26-án 8:45 kor lesz az Óbudai temetőben.
Vigasztalást kívánunk a gyászoló
családoknak a gyülekezet nevében!
Szerkesztő
Innen – onnan
Adj hálát mindenért Istennek!
Abban az időben, amikor Európában
még nem járt autó, az evangélium
egyik prédikátora kerékpárral járta a
vidéket, hogy különböző helyeken
hirdesse az evangéliumot. A gyüleke -

„Mert ahol ketten vagy hárman ös zszegyűlnek az én nevemben: ott va gyok közöttük.” (Máté 18: 20)
Írta: Ágoston Vivien
6
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zetekben arról volt ismert, hogy
rendkívül hálás ember, aki háláját
nyilvánosan kifejezésre is juttatta
imádságaiban. Némelyek úgy vélték,
hogy Isten iránti hálája némileg túl zott. Ő azonban nem hagyta magát
eltántorítani, és Istennek minden se gítségért mindenkor teljes szívből
bemutatta hálaáldozatát. Amikor egy
napon kerékpárjával úton volt, rette netes felhőszakadás lepte meg. Mivel
a nyílt úton haladt, nem volt lehető sége arra, hogy beálljon valahová, és
teljesen átázott. Amikor ebben a zu hogó esőben odaérkezett ahhoz a
gyülekezethez, ahol az evangélium mal szolgálni akart, csak éppen hogy
át tudott öltözni, mert azonnal fel
kellett mennie a szószékre, hogy hir desse Isten Igéjét. Az egész gyüleke zet tudta azonban, hogy bőrig ázott,
és feszülten várta, vajon aznap miért
fog hálát adni. Azt, hogy az esőért és
a teljes átázásért fog köszönetet
mondani Istennek, kizártnak tartották. A hallgatók nagy meglepetésére
és szégyenkezésére azonban a prédi kátor ezekkel a szavakkal kezdte be vezető imáját: "Úr Jézus, köszönöm
Neked, hogy nem minden nap esik
úgy az eső, mint ma..."

ISTENI EGYSOROSAK
➢
Sokan akarnak Istennek szol gálni, de csak tanácsadók.
➢
Isten senkit sem ítél meg a
halála előtt.-Te miért tennéd?
➢
A béke sokszor egy mosollyal
kezdődik.
➢
Isten tanúnak hívott meg, nem
ügyvédnek, vagy bírónak.
➢
Ne tegyél kérdőjelet oda, aho va Isten pontot tett!
➢
Isten nem a tökéleteseket hív ja meg, hanem a meghívottakat tö kéletesíti.
➢
Mennyei Atyánk sohasem vesz
el gyermekeitől semmit, csak ak kor, ha valami jobbat akar adni ne kik helyette. (Vida Sándor)
➢
Az Istenbe vetett hit nem
mentesít az élet megpróbáltatásai tól, hanem megtart a próbák idején,
te pedig megerősödsz éppen álta luk.
➢
A reménység az élet szenve déseinek égi balzsama. (Spurgeon)

Talán nekünk is szégyenkeznünk kell
e sorok olvasásakor. Mennyire szid tuk volna a rossz időt, és mennyire
panaszkodtunk volna a többieknek a
kellemetlenségek miatt, hogy sajnál janak minket. Ettől a testvértől meg
kell tanulnunk "mindig mindenért
hálát adni Istennek."

➢
A jó cselekedet nem vész el a
világban - és egyszer visszatér hoz zád.
➢
Hallgatni tudni, s egyedül
lenni tudni, ez a legelőkelőbb lel kek sajátja. (Móricz Zsigmond)
➢
Az ember azt látja a világból,
amit a szívében hordoz. (Goethe)

Közreadta:H.A

➢
Van úgy, hogy a könny ke mény szíveket puhít, bezárt ajkak

Gondolatok
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helyett beszél, és a szemekbe vará zsolja a lélek derűjét. (Baricz La jos)

Betegeink címe, telefonszáma Bo ros Dávid lelkipásztornál.

Gyerekszáj
Hirdetés
Egy apa épp a strandon volt a gyere kekkel, mikor négyéves kisfia oda rohant hozzá, megragadta a kezét, és
a partra vezette, ahol egy döglött si rály feküdt a homokban. „Apa, mi
történt vele?”, kérdezte a kisfiú.
„Meghalt és felment a Mennybe” vá laszolt az apja. A kisfiú elgondolko zott, majd megkérdezte: „Isten meg
visszadobta a földre?”

Szeretettel kérjük a Testvéreket,
hogy a járványhelyzetre tekintettel
adományaikat elektronikus utalással
küldjék meg a Gyülekezet számla számára.
Missziós adakozást:
OTP bank
Budapest József Utcai Baptista Gyü lekezet
számlaszáma: 11708001-20052126-

Gyülekezetünk betegei
Gyerektábor 2021. július 26- au gusztus 1 között. Jelentkezéseket
elfogadunk!

Almádiné Tóth Kata- Stubnya Tiborné
lin
Hetzke József

Szabó Mária

Huszta Tibor és neje

Szebeni Gyuláné

Kántor Ida

Szikszai Lajosné

Budapest József Utcai

Kovács László és neje Szűcs Borbála

Baptista Gyülekezet

Németh Györgyné

cím: 1084 Budapest,

Tóth Mirella

Puskás Zoltán és neje Verik Lajosné

VIII. József u. 12.

Rumbold Gyula

Vékony Józsefné

www.jozsefutca.hu

Sebők Györgyné

Vida Sándorné

„Folyóirat” rovatban is olvasható
újságunk!

"Mindenre van erőm a Krisztusban,
aki megerősít engem."(Filippi 4:13)

Rendszeres alkalmaink
Vasárnap

Szeretettel kérjük a testvéreket,
hogy a testi-lelki betegekért ne fe ledkezzenek meg imádkozni! Jézus
Krisztus az orvosok Orvosa meg hallgatja a hitből fakadó imákat.

9:30 imaóra,
10:00 istentisztelet
Szerda este 18:00 bibliaóra
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