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VAJDASÁGBAN
testvéreink hûségesen járnak gyüleke-

zeteinkbe. Az úgynevezett “magyar
körzet” gyülekezetei: Szabadka, Csan-
tavér, Kishegyes, Pacsér és Bácskossuth-
falva a Bácskai részen mûködik, a tömb-

magyarság között, míg Hertelendyfalva
és Muzslya a bánáti szórványmagyar-
ságban küzd a fennmaradásért. Szét-
szórtan még több vegyes nemzetiségû
városi gyülekezetben is vannak test-
véreink.

Magyar igehirdetõnk Szabadkán
hiányzik a leginkább, amit a Gyõri
Kornél testvér által szervezett “Szívvel a
Vajdaságért” csapat pótol, nagy kitar-
tással, mindanyiunk örömére.

Csantavéri gyülekezetünk lelkipász-
tora Nagy Tibor testvér a Kishegyes köz-
ségben próbálkozik gyülekezet újraplán-
tálással, és karitatív missziót vezet..

A pacséri gyülekezet a szomszédos
Bácskossuthfalván is szolgál, egyidõben
Igével, segélyprogramokkal, miközben a
missziós ház vásárlását, felújítását is
végzi. Itt egy igehirdetõ (Nyúl Zoltán)
van csak.

Muzslyán decemberben búcsúztunk
Varga Gáspár diakónus testvérünktõl,
aki az Úrhoz költözött, és most ott is egy
igehirdetõnk van, Jaksa János testvér.
Mégis sok szolgálatban jelen vannak,
mint gyülekezet.

Hertelendyfalva magyarsága nagyon
megfogyatkozott, akárcsak a gyülekezet

is. Ennek ellenére rendszeresen össze-
jönnek, vendégeket fogadnak, imádkoz-
nak a változásért.

Egyidõben fásultságot, és nyitottságot
látunk a körülöttünk lévõknél. Az Úr
majd kiválasztja az övéit. Most a magve-
tés idejét érezzük és ez szerint szolgá-

lunk.
Öröm számunkra az,

hogy gyermek- program-
jainkra, táborainkra kife-
jezetten sok gyermek jön el,
elérhetõk rajtuk keresztül a
szülõk is. Színesednek a
programjaink, több a szolgá-
latkészség.

Kérések:
Kifejezett gond az ige-

hirdetõk hiánya, illetve a
meglévõk maximális testi-
lelki leterheltsége. Míg a
lehetõségek szinte korlát-
lanok, a politikai-nemzeti
feszültségek ellenére, nincs
elég emberünk.

Bácskossuthfalvi misszi-
ós házunkban egyre több te-
vékenységet végzünk, ugya-
nakkor májusig a fennmaradt
vételárat ki kell fizetnünk.
Kérjük imádkozzatok ezért!

Mi is imádkozni fogunk,
hogy minden szövetség,
mindenki a maga helyén
legyen és szolgálja Õt, akinél
nincsen lehetetlen!

Nyúl Zoltán

AZ Észak Amerikai
Magyar Baptista

Szövetségrõl
Gyülekezeteink és lelkipásztoraik

ALHAMBRA - Novák József, CHI-
CAGO - Lukács János, CLEVELAND -
Dr. Pintér Zoltán, DETROIT - Dr.
Herjeczki Géza, NEW YORK - Kulcsár
Sándor, PALM BAY - Denzel Alexan-
der, SANTA MONICA - Vadász János,
TORONTO - Dan László, MEL-
BOURNE, AU - Szlovák Tibor

További gyülekezetek / misziók, némi
együttmûködéssel:

KELOWNA, BC, CANADA- Dr.
Viczián János, KIPLING, SK, CANADA
- Richard Bartha, BRIDGEPORT, CT.,
CLEVELAND – (Szerencsi tv-ék mag-
yar csoportja), KITCHENER, ONT,
CANADA - Juhász Tibor

A kontinensünkön és délamerikában
szétszórtságban élõ testvérekkel (mem-
bers at large) folyamatos kapcsolatot
igyekszünk tartani. Újságunkat járatják,
heti gyülekezeti bulletinjainkat meg-
küldjük az érdeklõdõknek, ha igénylik,
meglátogatjuk õket.

RÁMA TÁBOR = Rendszeres, közös
találkozóink színhelye.

IFJÚSÁGI SZÖVETSÉGÜNK éven-
te két találkozót szervez gyülekeze-
teinkben, egy harmadikat a köz-
gyûlésekkel kapcsolatban.

Havi lapunk az EVANGÉLIUMI
HÍRNÖK az idén 99 éves. Elküldjük
mindenhova, ahol erre igény van.

RÁDIÓ ÉS TV MÛSOROK (New
York, Cleveland, Los Angeles)

MISSZIONÁRIUSAINK: Füredi
Kamilla, Ruth Wright, Dr. Cserepka
Margit (nyugdíjban), utazómisszio-
nárius: Vadász János

BIBLIAISKOLÁT / TEOLÓGIAI ta-
nulmányokat végzõ testvéreink: Bákai
István (Torontói, a Budapesti Baptista
Teológiai Akadémián tanul), Kulcsár At-
tila (a Louisville-i Déli Baptista Teo-
lógiát végzi), Kulcsár Dániel (a Chi-
cagó-i Moody Bible Institut hallgatója).

Szövetségünk jövõre tartja 100 éves
centennáriumi ünnepélyeit.

Szövetségünk és gyülekezeteink éle-
térõl folyamatosan közlünk fényképes
hiradásokat az Evangéliumi Hírnökben, a
mostani szám következõ oldalain is.

Szabó István, fõtitkár

A Kárpátaljai Magyar
Baptista Gyülekezetek

Közössége
Kárpátalján 7 magyar és egy kétnyel-

vû gyülekezetben hallgathatnak magyar
nyelvû baptista igehirdetést az Ukraj-
nában élõ testvéreink. Istennek hála,
igehirdetõ mindenütt van, de vannak
közülük, akik több helyütt is szolgálatot
látnak el.

Egyik legnagyobb örömünk, hogy
tavaly a novemberre kitûzött határidõre
sikerült megvásárolni a Beregszász fõ-
terén álló termet a Beregszászi Kegyelem
Magyar Baptista Gyülekezet számára. Az
idén már hozzá is kezdtünk a felú-
jításához. Különleges érzés volt az elsõ
istentisztelet a Szovjetunió szétesése óta
elhanyagolt egykori pártgyûlésterem-
ben. Kitört ablakok, felszedett parketta,
leszerelt fûtés ellenére boldogan éne-
keltünk ott, ahol korábban az ateizmus
fellegvára volt. Csodaként éltük meg,
hogy áldozatos testvéri összefogás gyü-
mölcseként immár a miénk lehet ez a
hely. Reméljük a következõ hálaadó

A Bácskossuthfalvai (még ki nem fizetett)
missziós ház. Lent: kántálók egy csoportja.
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