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

szeretet egységében az élő Istennek.
Kövessük hűségesen ezt a nemes célt, és 
áldott Urunk jó eredményekkel fog
megörvendeztetni mindannyiunkat. 

Nagyon hiányoljuk Drescher Lajos
testvért, Szövetségünk hűséges pénztá-
rosát, aki évtizedeken át példás kitar-
tással végezte szolgálatát. Betegsége
miatt most csak lélekben tud velünk
lenni. Imádságos szívvel gondoljunk
testvérünkre, kérve az Áldott Orvos
gyógyító beavatkozását. 

Szövetségi munkánkat a szeretet,
egység és békesség jegyében végeztük
az elmúlt éven át. Bízunk abban, hogy ez 
így lesz a továbbiakban is, mert így illik
Isten népéhez és így válik javunkra.
Voltak véleménykülömbségek, de igye- 
kezetünk és az Úr segítségével sikerült
azokat egyeztetni. Kérdéseinket az
elnökség tagjai mindig megbeszéltük,
és megtaláltuk a megoldásokat. A Vég-
rehajtó Bizottsági  tanácskozásainkra
igyekeztünk időt áldozni, ami nagyobb
részben sikerült is. Egymást meg-
hallgatva és tisztelve végezhettük a

Az csak gazdagítja ezt az együtt-
ünneplésünket, hogy a Baptista Misz-
szió 400 éves múltjára is emlékezünk
ebben az évben világszerte. Köszönjük
Novák József alhambrai lelkipásztor
testvérünknek, hogy felkérésünknek
eleget téve, igen értékes ízelítőt szol-
gáltat számunkra a baptista törté-
nelemből.

Szövetségünk nevében  köszönetet
szeretnék mondani a Torontói Gyü-
lekezetnek, és a Tábor Bizottságnak az
áldozatos szeretetükért, mellyel oly
szolgálatkészen fogadnak, mint minden
más alkalommal, és mindent meg-
tesznek, hogy mindenki jól érezze
magát. Ráma Tábor  49 éven át, sok
munkával bár, sok áldást jelentett né-
pünknek, és főképpen ifjainknak. Áldja
meg az Úr  testvéreinket és bőségesen
jutalmazza minden fáradozásukért.

Krisztus az örök alap,  aki tegnap,
ma és örökké ugyanaz, emlékeztet
mindannyiunkat  vezérgondolatunk.
Milyen nagy kegyelem az, hogy
hitelődeink felismerték, elfogadták,
megélték és tanították ezt a bibliai
igazságot, és a teljes Szentírást. Me-
rüljünk boldogan a kegyelem ezen
árjába, és Istenhez méltó szent élettel
kövessük elődeink példáját, hűségesen
szolgálva áldott Megváltó Jézusunkat.
Ő ma és örökké ugyanaz, valóban!
Hirdessük, mondjuk el mindenkinek,
hogy nem csupán az elmúlt évszá-
zadokon át, de ma is, ebben a Táborban
is magához fogad, megment, és üdvözít
minden megtérő lelket. A megmentett
lelkek pedig boldog békességben szol-
gálnak az örök krisztusi alapon, a

Kedves Testvéreim az Úr Jézus
Krisztusban!

Szövetségünk 102. Közgyűlése al-
kalmából nagy szeretettel köszöntök
mindenkit, aki  áldozatot vállalva eljött,
hogy együtt ünnepeljünk az Úr előtt
testvéri szeretetben. Hisszük, hogy az
Úr gazdag áldásával fogja megkoro-
názni Szövetségünk 101. évét záró
alkalmunkat.

                               folytatás a 3. oldalon
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Az örök sziklán áll hitem

Az örök sziklán áll hitem: 
Mit érettem tett Istenem;
Más mind eloszlik, mint a hab,
De Krisztus mindig szirt marad.
    Ki bizodalmat Benne vet,
    Az nem fövényre épített,
    Az nem fövényre épített!

Szent arca most még elfödött,
De hitszememmel látom Őt.
Ha vihar tépné házamat,
E szikla biztos szent alap.
    Refrén

A frigykötés, a drága vér
Megóv ha jő bármi veszély,
És hogyha minden szertehull
E kőszirt áll, el nem mozdul.
    Refrén

Ha zengnek égi trombiták,
És Krisztus eljön, mint király,
Majd igazsága lesz nekem
Díszöltönyöm és ékszerem.
    Refrén
          Ed ward Motte (BGyÉ 264)

ÉSZAK-AMERIKAI  MAG YAR  BAPTISTA  SZÖVETSÉG
102. KÖZGYŰLÉSE, 2009. JÚLIUS 3-5. Ráma, On tario, Canada

Kulcsár Sándor lelkipásztor elnöki jelentése  
“Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz!” Zsid 13:8
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Az ÉAMBSz 102.
Közgyűléséről 

Az Észak Amerikai Mag yar Baptista
Szövetség 102. közgyűlésére a To ronto
melletti Ráma táborban került sor
(2009. július 3-5). Találkozónk mottója
“Krisztus, az örök alap” volt; az áhítati
és istentiszteleti alkalmakon baptista
sajátosságainkat vettük sorba, és meg-
emlékeztünk a baptizmus 400 éves
történelméről is. A közgyűlésre és a
bibliai konferenciára több mint 200
testvér érkezett szövetségünk gyüle-
kezeteiből és a szórványból.

Az igében gazdag, békességes talál-
kozót megelőzte a szövetség bizott-
ságainak munkaülése. A programban
jelölt időben tartotta nyári találkozóját

és választott új vezetőket a lelkipásztori
közösség (Dr. Pintér Zoltán, elnök), a
Nőszövetség (Torma Jánosné, Irénke), a 
Férfiszövetség (Lukács János) és az If-
júsági Szövetség (Gerstner Kornél) is.

Örömmel és tisztelettel köszöntöttük
körünkben szövetségünk nyugalmazott
lelkipásztorait: Dr Viczián János és dr.
Fazekas László testvéreket. Viczián
testvér néhány hetet felesége család-
jával tölt még Torontoban, majd visz-
szautaznak Kelownába, ahol szolgálatát 
végzi és ahol súlyos betegségét követő
egészségügyi ellátását biztosítják. Úgy
is köszöntöttük őt, mint a Ráma tábor
területén lévő kápolna egyik építőjét.
Folyamatosan szépülő táborunkban a
kápolna modernizálása a következő
feladat, amit az építés 50. évfordulójára,
jövő nyárra számítunk befejezni.

A közgyűlésre érkező ifjúság egy
hetes táborozását Gerstner Kornél és a
torontói gyülekezet lelkipásztora, Püsök 
Dániel testvérek vezetik.

A közgyűlés hivatalos teendői között
- Működési Szabályzatunk értelmében -
sor került az elnökségi tagok válasz-
tására is. Tájékoztatásul közöljük a
választás eredményét:

A következő szolgálati terminusra dr. 
Herjeczki Géza detroiti lelkipásztort
elnöknek, Szabó István chicagói elől-
járót alelnöknek, Novák József alhamb-
rai lelkipásztort titkárnak, Balla Zsig-
mond alhambrai előljárót pénztárosnak
választottuk. Ugyanakkor pénztárosi
tisztségében meghagytuk Drescher
Lajos testvért, aki a jelen pénzügyi év
végéig átadja a pénztár kezelését Balla
testvérnek.

Kulcsár Sándor new yorki lelki-
pásztort az ÉAMBSz tiszteletbeli el-
nökének választottuk.

Közgyűlésünkről további részleteket
is közlünk lapunkban.

                Novák József, titkár

Kolorádói táborozás
2010. július 25 – augusztus 1.

5 év után újra szervezünk egy ifjúsági 
és családi táborozást a YMCA of the
Rock ies Col o rado táborban. Távolinak
tűnik ugyan az időpont, de a szervezés
máris megkezdődött.

Mielőbb tudnunk kellene, hogy há-
nyan fognak részt venni a táborozáson,
hogy a lefoglalt 120 helyet bővíteni 

Egy különleges CD-re hívjuk fel
olvasóink figyelmét. 

Hetényi At tila testvér, a budapesti
Baptista Teológiai Akadémia pro-
fesszora egy 3 CD-ből álló sorozaton
magyarázza a Tíz Parancsolatot. A
Wesselényi utcai gyülekezet 20 éven
át volt lelkipásztora, az ószövetség
mindezidáig legkiválóbb mag yar
baptista tudósa magyarázatait nem
csak lelkipásztorok, hanem az igét
érteni vágyó igehallgatók és olvasók
is örömmel hallgathatják. A magya-
rázatok között ifj. Pátkai Imre orgo-
naművész testvér játékát is hallhat-
juk. Az ízléses kiadvány bevétele
teljes egészében a Wesselényi utcai
imaház építkezését segíti. Ára 15
dollár. Megrendelhető a szerkesz-
tőnél.

Női csendesnapok 2009.
szeptember 11-13
Willow Valey, PA

A New York-i testvérnők
rendezésében.

Téma: Állhatatosan a 
posztmodern korban

Vendég előadó:
Bálint Ibolya testvérnő, a

Romániai Nőszövetség elnöke.

Őszi ifjúsági találkozó:
Torontóban, az új lelkipásztor

beiktatásával egyidőben, 
2009. október 9-11.
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ugyanebben a drága névben köszönjük
testvéreinknek.

New Yorki Gyülekezet – a pásztor
kérdésének megoldása folyamatban van.
Kulcsár Sándor testvér elérte a nyúgdíj
korhatárt és a gyülekezet Gergely István
lelkipásztor meghívása mellett döntött
tavaly novemberben. Márciusban min-
den kérésnek eleget téve beadtuk kérel-
münket, amelyre június közepén meg-
kaptuk a hivatalos jóváhagyást. Imád-
kozunk, hogy az Úr intézze testvéreink
kijövetelét.

Mel bourne, Ausztrália. A gyüle-
kezet pásztor nélkül van az elmúlt évtől.
Nem tudnak velünk ünnepelni, de küldik
számunkra testvéri üdvözletüket. Hor-
dozzuk imádságainkban pásztorkérdésük 
megoldását.

Szövetségi Alkalmaink.  Csupán
egy-két alkalomra térek ki, melyek
szövetségi életünk meghatározói. Az
előző években több ilyen különleges
alkalomról számolhattam be.

Szövetségünk 100 éves múltjára
emlékeztünk most egy éve Wheatonban. 
Emlékezetes és áldott alkalom volt a száz
év zárására, a második évszázad meg-
kezdése. Programunk túlzsúfoltsága
ellenére, vendégeink és hazaiak áldott
szolgálatai által fellángolva, szívünkben
szent fogadalommal, az Úr munkájára
való újbóli odaszenteléssel tértünk ott-
honainkba. Hiszem, hogy mindez tük-
röződött ebben az elmúlt évben, melyet
itt Rámában is megerősítünk és zárunk.

- Szövetségünk Bizottságainak
Évközi Gyűlése március 20-22 között
került sorra Floridában,  Palm Bayban.
Tanácskozásaink előtt, 20-án volt Dr.
Biró László testvér gyászistentisztelete
is. A Biró család megvárta ezt az alkalmat 
és így jelen lehettünk mindannyian a
temetésen. 

- Mag yar Baptisták Világszövetsége 
tanácsának ülésén (MABAVISZ)
képviseltem szövetségünket Békésen,
május 15-17 között. Ezt követte a
Magyarországi Baptista Eegyház Köz-
gyűlése és a Missziós Konferencia, me-
lyet magyarországi testvéreink ezúttal
közösen tartottak az erdélyi testvérekkel.
Komoly missziós beszámolókat hall-
hattunk. Baptista gyülekezeteink óhazai
helyzete a mi gyülekezeteink állapotát is
tükrözi. Kihalás veszélye fenyeget, ha
nem törődünk a misszióval! 

Majd Erdélybe utaztam és szolgáltam
a következő gyülekezetekben: Szatmár,
Nagybánya, Nagyvárad, Perecsen és
Kolozsvár. Ez időben volt megszervezve
a  “Kornya Bicikli Túra”, mely Zilahról
indult el,  útközben istentiszteleti al-
kalmat tartottak Perecsenben, Margitán,
Érszőllősön és végül Bihardiószegen,

3. oldal

kozunk értük, hogy tartsa meg őket az Úr
és használja örömünkre és országa
épülésére. Szövetségünk évente anyagi
támogatásban is részesíti őket, segítve
munkájukat. Hisszük, hogy ők sem
fogják elfeledni ezt, ha majd önálló
keresetük lesz, hanem támogatni fogják
szövetségünk és gyülekezeteink misz-
sziómunkáját. 

-  A Lelkipásztorok Szövetségét igen
fontos szervezetnek tartjuk, hiszen sa-
játos munkája meghatározza gyüle-
kezeteink életét is. Sok a feladat, amit
megbízó Urunkhoz méltóan szeretnénk
végezni. Külön célpontjai vagyunk régi
ellenségünknek, aki minden eszközt
mozgósít, hogy alkalmatlanokká tegyen
szent szolgálatunk elvégzésére. Sajnos,
hogy olykor sikerül is neki. Bátorítani,
bíztatni és inteni kell egymást hűséges,
kitartó szolgálatra.

-  Ráma Tábor igen fontos szerepet
tölt be szövetségi életünkben. Torontói
testvéreinkkel együtt szövetségünk is
komoly összeget fektetett be ennek
fejlesztésére. Hála legyen kegyelmes
Istenünknek, hogy megtehettük. Lassan
bár, de látjuk, hogy reményteljes jövő elé
nézhetünk, egyre jobban kibontakozik
többféle, áldásos lehetőség. Imádkoz-
zunk, hogy legyünk Istenünk javainak jó
sáfárai mindannyian. A Tábor 49 éves
múltja sok áldással szolgált nekünk. A
Szövetségünknek szép számban vannak
gyermekei és ifjai, kiknek számára
igyekszünk áldottá és kellemessé tenni
ezt a helyet. Szeretettel kérjők őket is,
hogy egyre jobban kapcsolódjanak be
ebbe a munkába. Még az áldozat-
hozataltól se rettenjünk vissza, hanem
tegyük azt, amit tehetünk, bízva abban,
hogy az Úr meg fogja áldani ezutáni
fáradozásainkat is. 

Szövetségünk gyülekezeteiről ál-
talánosan azt jelenthetem, hogy mindenki 
igyekszik a legjobbat nyújtani és Urunk
oltárára tenni. Ezt Ő természetesen el is
várja tőlünk, hívő népétől. De van még
kiegészíteni valónk bőven. Minden
igyekezetünkkel azon kell legyünk, hogy
a legjobbat, ábeli áldozatot mutassunk be
az Úrnak, mert Ő méltó arra. Így nyerjük
el Isten jótetszését, mivel Ő is a legdrá-
gábbat adta érettünk, Egyszülött Fiát, az
Úr Jézus Krisztust. 

Torontói Gyülekezet – a pásztor
kérdés megoldódott. Megragadom az
alkalmat, hogy ezúton is nagy szeretettel
köszöntsem Püsök Dániel lelkipásztor
testvért, aki Erdélyből, Torda körzetből
jött az elmúlt napokban. Hisszük, hogy
hamarosan kedves feleségét és gyer-
meküket is köszönteni fogjuk. A nehéz
időkben a gyülekezet vezetősége ki-
tartóan végezte az erőfeletti munkát.
Megváltó Urunk nevében tették és mi

testvéreink által ránkbizott munkánkat.
Ezen alkalmaink az évközi gyüléseink,
valamint az évi Közgyüléseink alkal-
mával adódtak. Az év folyamán pedig
telefonon és Emailen keresztül kerestük
fel egymást, intézve a szükséges dolga-
inkat.

- Nőtestvéreink Szövetsége most is
példásan elöttünk jár. Minden területen jó 
és szép munkát végeznek. Megtartották
az elmúlt évben az első Női Csendes
Napokat, amit ebben az évben is, szep-
tember első felében  megtartanak. Ennek
áldása mindannyiunkra kihat. Támo-
gassuk nőtestvéreinket nemes munká-
jukban, Istennek áldását kérve rájuk.  

-  Férfitestvéreink Szövetsége álta-
lában a szövetségünk évi közgyülésekor
találkozik, amikor adakozással is erősítik
Istennel és egymással való szövet-
ségüket. Ezt szükség szerint nemes
célokra fordítják. Az utóbbi években
horgász hétvégét is rendeztek, mely al-
kalom istentisztelettel zárult itt a Ráma
táborban. Így a torontói gyülekezet is
áldásban részesedett.

-  Ifjúsági Szövetségünk ifjúi len-
dülettel és erővel igyekszik szolgálni az
Urat. Minden Tábor nyitáskor, de a ta-
vasszal és ősszel rendezett találkozóikon
is jeleskednek. Munkájukat gyüleke-
zeteinkben nagyra értékeljük. Imád-

tudjuk, vagy ha nincs annyira szüksé-
günk, le tudjuk mondani a többletet.

25 dolláros előleggel mindenki bizto- 
síthatja helyét. Az előleget gyülekeze-
tenként egy megbízott gyűjti össze,
illetve a szórványból Kulcsár Tihamér
testvérnek lehet megküldeni. Címe:

688 Birchwood Drive, 
Bolingbrook, IL 60490

A csekket Hun gar ian Bap tist Church 
Chi cago névre kell kiállítani, a megjegy-
zés rovatba írjuk be: Col o rado 2010

Az egy hetes táborozás ára, teljes
ellátással: 

4 ágyas szobákban $383.00 szemé-
lyenként

fiataloknak 6 ágyas szobákban $325.
50 személyenként

gyermekeknek 6-12 éves korig $133.
00 / hét (előleg nem szükséges).

Hat éven aluli gyermekeknek in-
gyenes.

Várjuk a jelentkezőket,
                                 a szervezők

ELNÖKI  JELENTÉS
folytatás az 1. oldalról
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A Holdra-szállás 40. évfordulóján
írom ezeket a sorokat. A tévékom-
mentátorok arról vitáznak, hogy meg
kellene tán ismételni, vagy inkább a Mars 
legyen a következő célpont? Kétségtelen, 
hogy óriásit fejlődött az utóbbi négy
évtizedben a tudomány, és ha az űr-
kutatás terén akarna egy nemzet vagy cég
(ez az újabb lehetőség másféle, nem
kevésbé fontos változásról szól) valami
szenzációsat produkálni, megtehetné.
Hogy miért nem teszi?  Azért, mert
valami rettenetes dolog történt a mi
generációnkkal: a tudás és az alkalmazott
tudomány értékét veszítette.  No, nem
gazdasági értékvesztésre utalok. A ké-
nyelmünkért és a biztonságérzetünkért,
például, minden pénzt megadunk. Hány
és hány a legújabb mütyürkéjével jól
piacoló akárki híre s neve ismertebb, mint 
az Apolló űrhajósoké? Üstökösként rob-
bannak be globalizálódó világunkba, és
csillagászati haszonnal égik végig a
halandók pályáját.

 Más súlyt kapott mára a tudás. Nem is
olyan régen, még erkölcsi súlya volt az
ismeretnek. Felelősséggel járt tudni, mert 
minden új ismeret további, szerteágazó,
és sokszor még fontosabb felismerések
elé állította az embert. A tudós új világok
ajtaján döngetett – úgy, általában, kellő
buzgalommal és illő tisztelettel. És épült
a civilizációnk. Kultúránkban, aminek
alapot adott a Biblia tanítása, az ismeret-
szerzésnek is irányt szabott a hit. A tudós
hite éltette a buzgalmát is, meg az óva-
tosságát is. A Teremtő világában, Isten
parancsára igyekezett mindig otthono-
sabban mozogni. De mi történik akkor, ha 
Istennel nem gondol többé az em ber?

A pillanatnyi haszonért és a gyorsan
megkaparintható sikerekért kajtatva,
farkastörvények világára nyit ajtót – a
tudásával is. Itt már nem hagyható az
időre semmi, és a régiek bölcsessége fék
a haladásban. Egyetlen kapaszkodója: a
jog. Ebbe fogódzik mindenki – ám,
mindenki nem nyerhet. Annak a jogai
érvényesülnek, aki az ebben az új vi-
lágban megszerezhető hatalmát a legha-
tásosabb módon érvényesíti. (Néha még
demokráciának mondják ezt, bár egyre
nevetségesebben hangzik…)

Mi köze a Holdra-szállásnak, a tudás
még negyven éve érezhető súlyának a
jogok ilyen Istent-mellőző előrukko-
lásához? Hadd érzékeltessem egy példá-
val, aminek az ad különös hangsúlyt,
hogy két hollandiai egyetem kutató-
csoportjának a munkájáról szól. Ugye,
nem kell részleteznem: a mai Hollandia
nem hajdani, reformátori erkölcsössé-
géről ismert? Nézzük, milyen súlya van a
tudásnak a liberalizmusukról híres hol-
landusok között!

Két neves egyetemükön (Maastricht
és St. Radboud) végzett kutatások ered-
ményét tették közzé a héten. A The
Wash ing ton Times is találó címmel
kürtöli a hírt („Fe tuses found to have
mem o ries”), bár az igazat megvallva, a
magzat méhen belüli fejlődéséről ezt és
mást, már régen tudjuk.  Az újszülött
számos olyan képességgel lát napvilágot,
amelyek nem a születése utáni tapasz-
talatok és fejlődés eredménye, hanem az
anyaméhben alakultak ki és gyakorlódtak 
be. A prenatális pszichológia kontrollált
tudományos kutatások eredményeire
hivatkozva beszél a magzati öntudatról.
A magzati fejlődése során egyre „embe-
ribb” módon reagáló „em ber-palánta”
képes a fájdalomérzésre is. A 19 hetes
magzat már mérhető stressz- hormon-
szint változással reagál a fájdalmas
ingerekre. Tudjuk azt is, hogy az ideg-
rendszer fájdalomközvetítő pályái a
17-18. héttől működnek, ám a gátló
rendszerek csak később, a várandóság
végére fejlődnek ki.  Az anyaméh vé-
dettségében kezdődik az emberi élet,
mert éppen arra szorulunk az élet elején.
A hollandusok is rájöttek minderre, ez
nagyszerű!

 Nézzük, mi történik az olyan köve-
tésre méltó, „progresszív” kultúrában,
mint az övék, amikor a tudósaik ki-
mondják, hogy a magzat képes az em-
lékezésre, vagyis tanulás történik már a
méhben – értjük-e, mondjuk-e: a magzati
humán életnek identitása van (tényleg
hasonlít az anyjára)?!

Nem lenne természetes felkiáltani,
hogy „ezeket tudva, védjük és vigyázzuk
az anyát és a magzatot”!? Mi történt
velünk az utóbbi négy évtizedben, hogy
éppen a tudásra hivatkozva tűnünk
Mars-lakóknak?

                            Novák József

kikötőjéből a külmisszióba, Bolíviába.
Azóta eltelt egy év, várva a jelentkezőket. 
Szerető Megváltónk hány éve vár je-
lentkezésedre? Ma is vár, türelmesen.
Önkéntesekre vár! 

Végül szeretném mély alázattal és
hálás szívvel megköszönni a kedves test-
vérek bizalmát, mellyel szolgálattal bíz-
tak meg az elmúlt évek során. Sámuel
próféta szavait szeretném nemcsak mon-
dani, hanem gyakorolni is, azt, amit tiszt-
sége leadásakor mondott szeretett né-
pének:

„Mert nem hagyja el az Úr az ő népét,
az ő nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy
titeket a maga népévé válasszon. Sőt,
tőlem is távol legyen, hogy felhagyjak az
érettetek való könyörgéssel, hanem
inkább tanítani foglak titeket a jó és igaz
útra. Csak féljétek az Urat és szolgáljatok 
néki hűségesen, teljes szívetekből!” (1
Sám 12,22-24)

Testvéri szeretettel,   Kulcsár Sándor

ahol Kornya testvér utolsó éveit élte. Ott
van a sírja is.

Örömeink és gondjaink is vannak.
Örvendünk annak, hogy kegyelmes
Urunk hűségét élvezzük minden nap.
Örülünk a testvéri együttléteknek, örü-
lünk gyermekeinknek, ifjainknak, és
minden egyes testvérnek és barátko-
zónak. Azért imádkozunk, hogy a
mindenható mennyei Atyánk áldja és
tartsa meg őket közöttünk mindvégig!
Igyekszünk őket közelebb segíteni
Krisztushoz, az örök szikla alaphoz, aki
megmentheti és megtarthatja őket is
áldott kegyelmében.

Gondjaink is vannak, mikor látjuk,
hogy egyik másik gyülekezeti tagunk
könnyen eltávozik, és kimarad a testvéri
közösségből. Vannak olykor nyomós
okok is, munkahelykérdés, vagy családi
okok. Mag yar gyülekezeteinknek szük-
sége van az új generációra! A gyermekek
felnőnek, kenyérkeresők lesznek és
segíteni tudják gyülekezeteinket, szö-
vetségünket. Általánosan itt látjuk he-
lyüket és szeretnénk nem csak a jogokat,
de feladataikat is rájuk terhelni egy kicsit. 
Ebből csak áldás származhat rájuk. Az
angol nyelvű gyülekezetekben elkal-
lódnak, tétlenkednek, akik hasznosak
lehetnének közöttünk. Sok szép példa
van előttünk, akik által az Úr gyüle-
kezeteinket megtartotta, kiknek állha-
tatos kitartását  élvezhetjük ma is. Mi is
áldás lehetünk ki-ki a maga helyén, ha
hűségesen és kitartóan szolgáljuk Meg-
váltó Urunkat népünk között. Aggódó
szeretettel írom ezeket az észrevételeket,
melyek nem ismeretlenek előttünk.
Kérem az Urat, hogy adjon jó belátást
mindenekben mindannyiunknak. 

Terveink. Megpróbáltuk és próbál-
gatjuk a gyülekezet plántálást. Talán
sokkal komolyabban kellene ezt tennünk. 
Sokszor nem látszik eredményesnek ez
az ugartörő munka. Szeretnénk erre
nagyobb hangsúlyt fektetni és buzgó
imádságban kérni Urunkat, hogy adjon
szeretetétől lángoló szíveket, akik
vállalják ezt a misszió munkát. Krisztus
megváltott népe vagyunk, nem adhatjuk
fel az Evangélium hirdetését! Elődeink
sem adták fel, és Isten megáldotta őket.
Bel- és külmisszió együtt kell haladjon,
szent összhangban, a Lélek vezetése
alatt. Legyen ez szent odaszentelése
életünknek, a 400 éves baptista misszió
emlékévében! A sok beszéd után lépjünk
ki hittel a tettek mezejére, hogy sok
megtérő mag yar honfitársuk szemé-
lyesen megismerhesse Krisztust, az örök
alapot, és velünk együtt szolgálja Őt
boldogan. 

Dr. Cserepka Margit testvérnő előző
közgyűlésünkön megható lelkülettel és
szavakkal felkínálta orvosi táskáját,
benne Bibliát és énekeskönyvet is,
mellyel 1963-ban elindultak New York
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