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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

1609-ben egy közel ötvenfõs evan-
géliumi keresztyén csoport gyûlt össze
Amszterdamban egy egyszerû pékség
hátsó épületrészében, hogy nyilvános
hitvallásukat követõen bibliai ke-
resztségben, azaz bemerítésben része-
süljenek. Ez az Amsterdamban létrejött
hithû közösség eredetileg Angliából
menekült Hollandiába az ottani kegyet-
len vallásüldözés elõl. Abban az idõben
ugyanis halásos veszedelem fenyegette
azokat a hívõket, akik az államegyház-
ból kilépve mertek önállóan gondol-
kodni és elmélkedni a biblia igazságai
fölött.

Ezek az egyre szaporodó önálló
bibliatanulmányozó közösségek hittek
az intézményes egyházak és felekezetek
határai fölött létezõ láthatatlan Krisztus-
test oszthatatlan egységében, amit a
különbözõ korszakokban a Szentlélek
újít meg és mozgósít a Krisztustól
kapott misszióparancs teljesítésében. Ez
az Amszterdamban menedéket keresõ
angol anyanyelvû csoport egy anabap-
tista hátterû mennonita közösséggel és
tanítással került kapcsolatba. Elsõ
vezetõjük John Smith – a korábban
Cambridge-i egyetemen végzett angli-
kán lelkipásztor - irányításával, majd
utódja Thomas Helwys ügyvéd, - aki
Hitelvek címen az elsõ baptista hitvallás
szövegét állította össze - kezdeménye-
zésére nagy buzgósággal kutatták az
írásokat és imádkoztak együtt azért,
hogy a felismert igazságokat képesek
legyenek megvalósítani.

Közös látásra jutottak abban, hogy az
államegyházba való beleszületés és a hit
nélkül kiszolgáltatott csecsemõkereszt-
ség ellentétben áll a Biblia üdvösségta-
nával, így az érvénytelen. Teológiailag
helytelennek tartották azt a gyakorlatot,
hogy az állam által preferált népegy-
házak az ószövetségi körülmetélés jog-

folytonosságát látták a csecsemõk fejle-
öntéses keresztségében, valamint azt a
hamis elképzelést, miszerint a vallásos
tradíciókba való testi beleszületés alapja
lehetne az egyháztagságnak. Elutasí-
tották a megtérés nélkül kiszolgáltatott,
tudatlan és hitre képtelen csecsemõk
fejének vízzel való lelocsolását, amit a
szent cselekmény kicsúfolásának te-
kintettek.

Azt is fölismerték, hogy az evan-
gélium újjászületésrõl tanít, amit a
Szentlélek munkál az Isten igéjét hittel
elfogadó, hozzátérõ, bûneit megbánó
ember szívében. Ez által lehet a benne
hívõ Isten gyermekévé és népének hit-
valló tagjává, Isten Országának ré-
szesévé. Ebbe az új életszakaszba a
Krisztus halálára, eltemetésére és feltá-
madására emlékeztetõ hitvalló alá-
merítés által léphet a hívõ ember. Erre
Jézus mutatott személyes példát a
Jordán vizében, és adott parancsot tanít-
ványainak feltámadása után. Nem
mintha az üdvösség emberi teljesítmény
eredménye volna, hisz a vízbe való be-
merítést a Szentlélekbe való bemerítés-
nek kell követnie, amit Krisztus visz
végbe a neki engedelmes keresztyén
életében.

folytatás a 3. oldalon
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A Magyar Baptisták
Világszövetsége

vasárnapján
szeretettel gondolunk magyar baptista
testvéreinkre, bárhol éljenek is a kerek
világon.

Örülünk annak, hogy nagy többségük
természetes környezetben él, vagyis
olyan közegben végzi szolgálatát, ahol
énekeiket az utcán járók megértik, meg-
hívhatják istentiszteleteikre a szom-
szédokat, rádiós istentiszteleteiket, hir-
detéseiket tízezrek hallhatják. Végez-
hetik a hagyományos baptista misszió-
munkát. Imádkozunk értük, hogy
küldetésüket betölthessék és elérhessék
az evangéliummal honfitársainkat. A
Kárpát medencében több millió magyar
él a Megváltó Jézus Krisztus ismerete
nélkül, gyülekezeti közösség és re-
ménység nélkül.

Magyar baptista testvéreink kisebb
része diaszpórában, szétszórtságban él.
A szolgálatot szükségszerûen másként
végzi. A gyülekezetek, mint egy–egy
sziget, menedéket kínálnak az óhazától
távolra szakadt honfitársainknak. Kül-
detésük nagyobb része a Krisztust köve-
tõ testvérek gondozása, az üdvösség
útjára talált testvérek célhoz segítése.
Természetesen a megtérésre hívás is
feladatuk, a megtérendõk megtalálása
azonban a szétszórtságban nagyon
nehéz. Imádkozunk értük, hogy külde-
tésüket kitartóan, a kevesebb eredmény
ellenére is hûséggel végezhessék; mind-
addig, amíg az adott helyen szükség van
a magyar nyelven hirdetett evangé-
liumra.

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista
Szövetségbe 10 gyülekezet tartozik és 3
további magyar gyülekezettel tartunk
kapcsolatot. A tíz aktív gyülekezet egyi-
ke az ausztráliai kontinensen lévõ Mel-
bournei Magyar Baptista Gyülekezet.

400 ÉVES A BAPTISTA VILÁGMISSZIÓ

folytatás a 3. oldalon
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Alapítva 1981-ben

Adakozások misszionáriusunk,
Füredi Kamilla Sierra Leone-i

missziójának támogtására a
2008-as év során

A kimutatás a szövetségünk gyülekezetei
és testvérisége adakozásait tartalmazza

Ø 2008. január: Cleveland Bethany Church
100, Marosi Béla 50.

Ø Február: Hungarian Baptist Women’s
Convention 500, Marosi Béla 50.

Ø Március: Cleveland Bethany Church
100, Marosi Béla 100, Banás Lajos 100,
Nagy Elizabeth 100.

Ø Április: Marosi Béla 50, Lipták Dávid és
Gabriella (building) 2000.

Ø Május: Cleveland Bethany Church 100,
Marosi Béla 50, Nagy Elizabeth 50.

Ø Június: Cleveland Bethany Church 100,
Marosi Béla 50, Banás Lajos 100.

Ø Július: New York Church 300, Marosi
Béla 50.

Ø Augusztus: Marosi Béla 50.
Ø Szeptember: Marosi Béla 50.
Ø Október: Cleveland Bethany Church

100, Marosi Béla 50, Nagy Elizabeth 50.
Ø November: Nõi Kör, New York 200,

Lipták Dávid és Gabriella 1000, Marosi
Béla 50, dr. Cserepka Margit 400.

Ø December: Detroit Church (building)
450, Bántó Attila és Borbála 200, Nagy
Elizabeth 50.

Füredi testvérnõ nevében is
köszönjük az adakozást.

Drescher Lajos, pénztáros

Február elején, vagy egyik vasárnap-
ján mindannyian megemlékezünk a
Magyar Baptisták Világszövetségébe
tartozó tagszövetségekrõl, gyülekezetek-
rõl és az ezekbe tartozó testvéreinkrõl.
Olyan alkalom ez, amikor tudatosan is
számba vesszük, hogy kik is a mi leg-
közelebbi testvéreink szerte e világon.
Mert ugyan testvérem minden Krisztus-
ban hívõ, Õt követõ embertársam, de
legközelebb azokhoz érezhetem maga-
mat, akik velem egy nyelvet beszélnek és
akikkel nagyjából azonos kultúrán nevel-
kedtünk. Magyar baptisták vagyunk attól
függetlenül, hogy milyen nemzet állam-
polgárai sorába tartozunk.

Szeretettel köszöntünk hát minden
magyar baptistát, s azt üzenjük az Evan-
géliumi Hírnök szerkesztõségébõl, hogy
imádkozunk mindannyiótokért, s testvé-
reink vagytok mindannyian, attól függet-
lenül, hogy ti hogyan éreztek irántunk.
Persze azt reméljük, hogy ti is hasonló-
képpen gondoltok ránk, nem csak a szer-
kesztõre, de az amerikai magyar baptis-
tákra is.

Magyarországi testvéreink lapunkban
is olvasható szép terveihez szívesen
kapcsolódunk, ahol tehetjük. A 400 éves
évforduló pedig nem csak az Európaiaké,
a miénk is. A mi kerek évfordulóink
sokkal kisebbek, de a 100 év kegyelmi
esztendõ is ad éppen elég témát és há-
laadásra való okot – ahogy e számunk
olvasása során is láthatjuk.

S aztán itt van ez a gazdasági válság,
amirõl nem sokat írunk, talán nem is
sokat beszélünk, de mindannyian szoron-
gunk miatta. Feltehetõen az egész világot
átjárja, mindannyiunkat megpróbál;
gondot, nehéz napokat, szenvedést hozva
magával. Bizonyos fáziseltolódással je-
letkezett ez is, mint annyi más. Mi már
igazán benne vagyunk, van ahol még
csak arról vitatkoznak, hogy jön-e, s ha
igen, mit kellene tenni, hogy elkerüljük.
Elkerülni nem lehet, de nem mindegy,
hogy milyen lelkülettel nézünk szembe
vele. Képzelõdhetünk arról, hogy ben-
nünket elkerül, mi meg sem érezzük;
vagy megsértõdhetünk Istenre, ha mégis,
ránk is, „elsõ magyar baptistákra” is
ránehezedik a gazdasági krízis. De a
legjobb, ha alázattal, egymásra is figyel-
ve, összefogva állunk az Úr elé és kérjük,
várjuk a segítséget, a megoldásokat, a
kivezetõ utat. Nem azért, mert megérde-
melnénk, de azért, mert Õ segíteni
szokot, kérjük és várjuk, családilag és
gyülekezetileg is, hogy enyhüljön a
gazdasági válság. Hogy pl. legyen újra
munka azok számára, akik elveszítették
azt, gyülekezeteink tagjai közül is.

Nem aggodalmaskodunk (?), de kér-
jük, de várjuk a felülrõl jövõ segítséget.

ÉVKÖZI GYÛLÉS
2009. március 20-22.

Palm Bay, Florida

Szövetségünk Végrehajtó Bizottsága
péntek délelõtt, a Missziós és
Jótékonysági Bizottság péntek

délután és szombaton tanácskozik.
Szeretettel várjuk a bizottságok

tagjait.
A vasárnap délelõtti istentiszteletet a

helyi gyülekezetben töltjük.

CENTENNÁRIUMI
ÜNNEPÉLY

8 DVD-bõl álló sorozat

Ára $30 + postaköltség ($2.87 USA,
$3.81 Kanada, $8.65 tengeren túlra)

Megrendelhetõ a chicagói
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vagy postai úton:
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Csekket Hungarian Baptist Church
of Chicago névre kell kiállítani.

Ott volt az ünneplõkkel a
jubileumon?

Nem tudott rész venni rajta?
Rendelje meg a DVD sorozatot!

NÕI CSENDESNAPOK
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Ezzel a bibliai állásfoglalásukkal a
reformációt követõen õk fogalmazták
meg elõször hivatalosan az evangéliumi
alapokon álló hitvalló egyház fogalmát,
melynek a tagjai közé csak hitüket tet-
tekben is megvalló alámerített Krisztus-
követõk tartozhatnak. E sarkalatos hit-
tételük miatt úgy az állami hatóságok,
mint a felsõbbség támogatását élvezõ
népegyházak képviselõi kegyetlen ül-
dözésben és diszkriminációban részesí-
tették a hitvalló egyházakat és közös-
ségeket, köztük a baptistákat is az elmúlt
évszázadok alatt. Így lettek a baptisták a
lelkiismereti és vallásszabadság követ-
kezetes és bátor zászlóvivõi történel-
mük során, már a kezdet kezdetétõl
mind a mai napig.

Az 1609-ben Amszterdamban lét-
rejött, letisztult bibliai látással és hit-
vallással bíró baptista csoport késõbb
visszatért Angliába, ahol felvette a
„Bemerített Keresztyének Egyháza”
nevet. Õket nevezték késõbb leegysze-
rûsítve baptistáknak, akik elõször a
fõvárosban, Londonban hoztak létre egy
jelentõs missziói központot és késõbb
gyülekezeteket, majd innen terjedt szét
a következõ évszázadokban bibliai
mozgalmuk és tanításuk szerte Ang-
liában és Amerikában.

A tengerentúlról tért vissza a baptista
misszió bizonyos fáziskéséssel ismét az
európai kontinensre Johan Gerhard
Oncken ugartörõ munkája nyomán.
Egyébként 2009-ben ünnepeljük a 175
évvel ezelõtt bemerítkezett Oncken
Hamburgból elindított, nemzeti hatá-
rokat átívelõ, misszionáriusokat biblia-
terjesztés céljával szétküldõ mozgal-
mának kontinentális kiteljesedését.

Így jutott el bátor hírnökök által a
Kárpátok ölelte magyar haza népeihez is
a megtérésre, hitvalló bemerítésre, újjá-
születésre és megszentelt életre felszólí-
tó evangélium üzenete. Magyarorszá-
gon nem volt elõzmény nélküli a bap-
tista tanítás elterjedése. A bemerítõ
mozgalom elõhírnökeiként tartjuk u-

gyanis nyilván a reformáció idején
Európa-szerte üldözött, hitvalló kereszt-
séget gyakorló anabaptistákat, akik
közül sokan lettek vértanúvá a felismert
bibliai igazságokhoz való következetes
ragaszkodásuk miatt. Menekülésük
során nyertek többek között hazánk
területén átmeneti védelmet és letele-
pedési lehetõséget többségében a Felvi-
déken és Erdélyben. Sõt, a bibliai va-
gyonközösségben élõ, hitükhöz ragasz-
kodó anabaptisták ipartörténeti hagya-
tékaként tartjuk számon az ugyancsak
1609-bõl (!), és azt követõ évtizedekbõl
származó habán kerámiák változatos és
sokszínû tárgyi emlékeit.

A 400 éves jubileumi évforduló
alkalmat adhat számunkra késõi utó-
doknak, hogy közösen adjunk hálát
odaszánt életû hitelõdeinkért, akiknek
Isten adott látást és lelki erõt arra, hogy
elkötelezzék magukat a Krisztus evan-
géliumának bátor hirdetésére hazánk-
ban, szerte Európában és a nagyvilág-
ban. Hálát adhatunk azért is, hogy
megáldotta baptista népét az elmúlt
küzdelmes négy évszázadban és adott
lélekben és számban gyarapodást, mely-
nek következtében - a lelkigondozottak-
kal együtt - mintegy 110 millió hívõ
testvérünkkel együtt emlékezhetünk
szerte a világon Isten megtartó kegyel-
mére.

3. oldal

400 éves a baptista világmisszió folytatás az 1. oldalról
ÁHÍTATOS PERCEK

Az élet jeleit tapasztalhattuk az el-
múlt esztendõben is gyülekezeteinkben.
Két házasság kötésre, több gyermekbe-
mutatásra és három aranymenyegzõre
is sor került. Bemerítési istentiszteletet
tarthatott a Melbourne-i, New York-i,
Cleveland-i és Palm Bay-i gyülekezet
(utóbbi kétszer is). Diakónust avattunk
Detroitban.

A clevelandi nõtestvérek kezdemé-
nyezésére és rendezésében jól sikerült
nõi csendesnapokra került sor április-
ban, Szommer Hajnalka vendégelõadó
szolgálatával.

A detroiti gyülekezet száz éves jubi-
leumát három ünnepi alkalom keretében
tartotta meg.

A legjelentõsebb, szövetségünk egé-
szét érintõ alkalom a Centenáriumi
Ünnepség volt, melyre a Chicagó közelé-
ben lévõ Billy Graham Centerben került
sor több mint 400 résztvevõvel. A felejt-
hetetlen alkalomról felvételt készítet-
tünk. A jubileumot megelõzõ 10 nap
során Nemzetközi Ifjúsági Találkozót
tartottunk a kanadai Ráma táborban.
Mind a hat szövetségbõl volt résztvevõ,
legtöbb Magyarországról.

Külmisszionáriusunk, a Sierra Leone-
ban munkálkodó Füredi Kamilla testvér
szolgálatának eredményeként az év
tavaszán megkapták diplomájukat az
általa indított Biblia Iskola elsõ végzõsei
– 12 misszióra kész fiatal.

Két gyülekezetünkben Torontó és
Melbourne jelenleg nincs lelkipásztor; a
torontóiak várják meghívott lelkipász-
torukat, Püsök Dániel testvért.

Az elmúlt évben tapasztalt áldásokért
hálát adunk és alázattal kérjük Urunk
segítségét és áldását az elõttünk álló
idõszakra.

Kérjük, hogy áldja meg a
¬ 110 esztendõre visszatekintõ Cleve-

landi Gyülekezetet;
¬ Szövetségi alkalmainkat: évközi

gyûlés, közgyûlés, nõi csendesnapok;
¬ A lelkipásztorra váró gyülekezete-

inket;
¬ Lelkipásztorainkat és minden szol-

gálattevõt, hogy kitartással végezzék
megbízásukat;
¬ Gyülekezeteink és a testvériség a-

nyagi helyzetét; testvéreinket, akik elve-
szítették a munkájukat, hogy az egyre
súlyosabb gazdasági válság ellenére
reménységgel nézzenek a holnap felé.

Örülünk annak, hogy testvérek ezrei
imádkoznak értünk, szükségünk is van
rá! Mi is azt tesszük: buzgón imádko-
zunk minden egyes magyar baptista
szövetségért és gyülekezetért.

Herjeczki Géza

Habán kerámia

MABAVISZ VASÁRNAP
folytatás az 1. oldalról

folytatás a 11. oldalon
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evangelizálással összekötött megemlé-
kezésre.

- Vajdaságban Újvidéken szeretnénk
egy ünnepi alkalmat tartani, az ottani
baptista gyülekezetben, illetve a teo-
lógián, ugyanis Meyer Henrik itt indította
el a baptista missziót a Délvidéken és
tartotta az elsõ bemerítést a Dunában.

- Amerikai testvéreink talán Cleve-
landban terveznek egy megemlékezést a
jubileumi év kapcsán.

Szeretnénk, ha az említett határon túli
alkalmakon a területileg illetékes (szlo-
vák, ukrán, román, szerb, amerikai)
baptista vezetõk is velünk együtt ünne-
pelnének.

(A tervezett programok még változ-
hatnak és bõvülhetnek!)

A jubileumi év tervbevett
programjai:

- Február 1-én, a Világszövetségi
Vasárnap keretében emlékezünk meg a
400 éves baptista világmisszió elin-
dulásáról a Budapest-Újpesti Gyüleke-
zetben.

- Május 15 péntek - 16 szombat Össz-
magyar Missziós Konferenciát tervezünk
Békésen határon inneni és azon túli
elõadókkal és résztvevõkkel.

- Július 24 – 26 között a hollandiai
Amsterdam több ezer ülõhelyes elõadó-
csarnoka lesz a baptista világmozgalom
központi rendezvényének helyszíne.

- Augusztus 20-a hetében Baptista
Zenei Fesztivál tervezünk Budapesten a
Benczúr utcai Baptista Székház udvarán.

- A fesztivál záró ünnepségét au-
gusztus 23-án vasárnap, a baptisták Sion
hegyén, Tahi Táborunkban szeretnénk
megtartani.

- Elõre láthatóan November 2 - 4
között Összmagyar Lelkipásztor-házas-
páros találkozót tervezünk a magyar-
román határ mentén, Nagyvárad-Félix
fürdõ, vagy Hajdúszoboszló környékén.
(Az idõpont még változhat!)

- 2010. február 7-én vasárnap a jubi-
leumi év záró ünnepségét Erdélyben
tervezzük, valamelyik Kornya Mihály
által alapította gyülekezetben.

- Ezen kívül alternatív programokat
szeretnénk szervezni a Felvidéken,
elsõsorban Krasznahorka környékén.
Fischer András anabaptista evangélista
ugyanis 1529 tavaszán, azaz 480 évvel
ezelõtt kezdte meg Felvidéki misszió-
munkáját.

- Erdélyben minden missziókerület-
ben terveznek egy jubileumi ünnepséget,
sõt szövetségük alegységeit is arra kérik,
hogy a maguk köreiben szervezzenek
hasonló alkalmakat.

- Kárpátalján Beregszász, Munkács
vagy Ungvár jöhetne számításba egy

Somogyi Imre

VILÁGTESTVÉRISÉG
„Hogy mindnyájan egyek legyenek!...”

(Jn 17,31)

Világ kohója zúgva sistereg,
Eszmék forrongnak benne lázasan,
De csak egy eszme ragyog, amelynek
Századok óta szent varázsa van.
Ennek a fénye el nem halványult,
Ennek a fénye még meg nem kopott,
Ez az eszme: az Evangélium,
Amit Krisztus a mennyekbõl hozott.

És nincsen eszme szilárdabb, dicsõbb,
Amely éltessen, áldjon, emeljen,
Amely a szívnek nyugalmat adjon,
S gyûlölet-mezõn békét teremjen.
Nincsen, ami az emberlelkeket
Úgy egybefûzze, mint az az erõ,
Amelytõl talpra szökken a gyönge,
S meggyógyul minden beteg szenvedõ.

A modern ember sírva támolyog,
Csalódás tõre járja át szívét,
A nagy versenyben társtalan maradt,
És elvesztette reményét, hitét...
Nincsen más út és nincsen igazság,
Ami az embert célhoz vezeti,
Aki az ember kezét megfogja:
Nincsen más, csak – a Názáreti.

Õt ünnepeljük, az égi Királyt,
Aki megváltónk és Urunk nekünk,
Ki biztos kézzel kormányoz minket,
És megújítja egész életünk.
Krisztus két karja áldásra tárul,
S átöleli az egész földtekét,
Lelke tüzével eggyé forrasztja
A benne hívõk egész seregét.

Testvérek vagyunk mind, mind Õbenne,
Bárhol éljünk és bárkik is legyünk,
Egy szent családba fogadott minket
Mennyei Atyánk, kegyes Istenünk.
Az övé vagyunk és Õ a mienk,
Krisztus véréért nékünk megbocsát,
Föld bûnösei e vérben kaptuk
Szeretetének csodás zálogát.

Kereszt fényében fürdik a lelkünk,
A végtelenben repül sóhajunk,
Omló világban békekövetek,
Istennek hívó szózata vagyunk...
Testvéreim a Jézus Krisztusban!
Száguldjon bár itt vészes zivatar,
Miénk a jövõ és az ígéret,
Miénk a Krisztus és a diadal!

Kapcsolódjunk be mi magyar bap-
tisták is e világot átfogó jubileumi ün-
nepségsorozatba. Errõl a jelentõs ese-
ményrõl az év során nemcsak hazánk-
ban, de a határon túl, sõt a tengeren túl is,
több helyszínen és változatos progra-
mok keretében szeretnénk megemlé-
kezni.

Isten áldása kísérje baptista népe
további missziómunkáját itt a Kárpát-
medencében és szerte a világban!

Mészáros Kálmán
a Magyarországi Baptista

Egyház elnöke

(Somogyi Imre versét Zágoni Rezsõ
testvér mondta el a Centenáriumi ünne-
pélyünkön.)

TÁVO

Windings

L ± þ ! % �
2 @ A
7 ¬ ³ ¶ · ½
¿ » ²
( 9
öüwrtyiúûsg
*(QWERTYUJ
N:?

Windings 2
L ± þ ! % � 2
@ A7 ¬ ³ ¶ · ½
¿ » ²
( 9 ö üwrt
yiúûsg *(QW
ERTYUJN:?

Windings 3

L ± þ ! % � 2
@ A 7 ¬ ³ ¶ · ½
¿ » ²( 9 ö üwrt
yiúûsg *(QW
ERTYUJN:?

Webdings

L ± þ ! % �
2 @ A 7 ¬ ³ ¶
· ½ ¿ » ²
( 9 ö üwrt

y i ú û s g
* ( Q W
ERTYUJN:?

IMÁDKOZZUNK
EGYMÁSÉRT

A Magyar Baptisták Világszövet-
ségébe hat magyar baptista szövetség
tartozik. Aki szeret messzebbre látni a
közvetlen környezeténél -az Evangé-
liumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek-
és imádkozni is kész távolban élõ test-
véreiért, annak azt ajánljuk, hogy a
következõ sorrend szerint tegye azt.

Hétfõn a magyarországi baptista
testvérekért és az egyház vezetõiért, Dr.
Mészáros Kálmán elnökért és munka-
társaiért.

Kedden a Romániában élõ magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Gergely István elnökért és
munkatársaiért.

Szerdán az Észak-Amerikában és
Ausztráliában élõ magyar baptista
testvérekért és a szövetség vezetõiért,
Kulcsár Sándor elnökért és munka-
társaiért.

Csütörtökön a délvidéki magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor
lelkipásztor testvérekért.

Pénteken a felvidéki magyar baptista
testvérekért és a szövetség vezetõiért,
Dóczé Bálint lelkipásztorért és munka-
társaiért.

Szombaton a kárpátaljai magyar
baptista testvérekért és a szövetség ve-
zetõiért, Cidor Lajos lelkipásztorért és
munkatársaiért.


