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JUBILÁL AZ EVANGÉLIUMI
HÍRNÖK IS

Az Evangéliumi Hírnök 100. évfolya-
mának 6. számát tartja kezében a kedves
olvasó. Ez az esztendõ a jubileumok éve.
Nem csak szövetségünk, nem csak a
detroiti gyülekezet, hanem az újságunk is
száz éves. Ezzel a számmal kezdi meg a
második évszázadot, hiszen a legelsõ
1908. június 15-én jelent meg, Chicagó-
ban, Evangelium Hirnöke / Gospel Mes-
senger néven.

Szeretettel köszöntöm – ezúttal elsõ-
sorban a centenáriumi ünnepségre ér-
kezett 300+ vendégünket, hiszen õk
veszik legelõbb kezükbe a lapot. Azt is
mondhatnám, hogy egy kicsit most az õ
számukra készült ez a júliusi szám. Ha
furcsa is, azt hiszem helyénvaló, hiszen
újságunk kezdettõl fogva egészen mos-
tanig a szövetségünk lapja. „Az Amerikai
Magyar Baptisták Hivatalos Közlönye”
olvasom az elsõ lapon, s ugyanez áll – ha
a név idõközben egy kicsit módosult is –
mind a száz évfolyam, mondjuk 100x12=
1200 kiadvány elsõ oldalán. (Hosszú
évekig havonta kétszer jelent meg a lap,
így ez a szám nem túlzás.) Tudomásunk
szerint az Evangéliumi Hírnök a legré-
gebbi, folyamatosan, minden megsza-
kítás nélkül megjelenõ magyar egyházi
lap Amerikában. Magyar baptista vi-
szonylatban is különleges helye van
újságunknak.

Az 1908-as alakuló közgyûlésen a
szövetséget létrehozó gyülekezetek o-
lyan eszközt hívtak életre, ami az evan-
gélium terjesztése mellett a gyülekezetek
összefogását, közös missziómunkáját
segítette elõ. Legyen hát lapunk ezúttal is
-a jó hagyománynak megfelelõen- hasz-
nos eszköze a Centenáriumi ünnepélyét
tartó szövetségünknek.

Mûsorfüzetként is forgathatjuk azt. A
programon kívül a jubileumi rendez-
vényeinken szolgálatot végzõ testvére-
inket is bemutatjuk a konferenciázóknak
és egyúttal az arra eljönni nem tudó, vagy
éppen távol élõ olvasóinknak.

Jubileumunk elõkészítése, megszer-
vezése, lebonyolítása nem kis feladat. A
különbözõ szolgálatokat végzõ, vagy
vezetõ testvérek komoly áldozatokat
hozva teljesítik feladatukat. Közûlük is
megemlítem a chicagói testvéreket,
lelkipásztorukkal együtt, valamint Szabó
István testvért, aki a centenáriumi ünnep-
ségek rendezõje és nem csak a cím sze-
rint; a legtöbbet õ dolgozott e jubileumért
– ezt már most leírhatom.

Mint a lap szerkesztõje azért is örülök
annak, hogy Chicagóban (Wheaton Chi-
cago egyik közvetlen elõvárosa) van a
centenáriumunk, mert az Evangéliumi

Hirnök elsõ számát és évfolyamait ebben
a városban adták ki a chicagói Ulbrich
Sámuel testvér szerkesztésében.

Ulbrich testvér gondolataival mege-
gyezõen arra törekszik a mai szerkesztõ
is, hogy lapunk -és ezúttal a jubileumunk
is- az örömhír, az Úr jókedve, kegyelme
esztendejének hasznos eszköze, hírnöke
legyen.

Keresse meg az Evangéliumi
Hírnök asztalát a Barrows

Auditórium elõcsarnokában!
Tájékoztatás, meglepetés, néhány

megvásárolható könyv várja az odalá-
togatókat. Néhány ezek közül:

1. Elõfizetési lehetõség. A lapot az
elõfizetõk tartják el (ez sajnos az etnik
újságoknál csak vágyálom). Kérjük,
újítsa meg elõfizetését, sõt fizessen elõ
valaki másnak is – barátainak, ismerõ-
seinek, vagy az óhazában élõ rokonainak.
Az elõfizetés összegét ezen a közgyû-
lésen felemeljük (fel kell emelnünk, fõleg
a lényegesen megemelkedett postai árak
miatt). Az új elõfizetési ár évi 25 dollár,
tengeren túlra 30 dollár.

2. Újítsa meg Baráti Köri tagságát,
vagy lépjen be ebbe a lap megjelenését
támogató körbe! Bármilyen összeggel
segíthetünk. Vannak, akik évente 50, 100
vagy annál nagyobb összeggel támogat-
ják a lapot; egy testvér (akivel most kivé-
telt teszek, megemlítve a nevét is: Banás
Lajos testvér, Alhambrából) évek óta
havi rendszerességgel 40 dollárt küld a
Baráti Körre. Talán nem tévedek, ha arra
gondolok, hogy ma, amikor annyi min-
denre költhetnénk a pénzünket (amibõl a
gazdasági helyzet miatt egyébként is
egyre kevesebb van) nagy dolog, ha
valaki az Evangélium terjesztésének erre
a formájára, lapunkra hoz áldozatot.

3. Néhány régi szövetségi kiadványt is
találhat ezen az asztalon, amelyeket
megvásárolhat. Nagyon korlátozott pél-
dányban, de keresheti többek között
ezeket a könyveket:

Az Amerikai Magyar Baptisták Tör-
ténelme 1908-1958; Vér Ferenc életraj-
za; Molnár Antal, Lelki kalász szedege-
tés; Az Amerikai Magyar Baptista Agg-
menház Emlékkönyve (30 éves jubile-
um); Clevelandi 100 éves jubileumi em-
lékkönyv; néhány verseskönyv; gyüleke-
zeti kiadványok.

4. Az Evangéliumi Hírnök régi számai
közül jónéhányból van extra példány. Ha
valakinek szüksége volna egy régi szám-
ra, ennél az asztalnál keresheti, vagy
írhatja föl, hogy utána nézzünk.

5. Várom a lapozgassuk a Bibliát rovat
rendszeres megfejtõit is az asztalnál.

A többit majd személyesen.
Herjeczki Géza
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Kedves Szabó Testvér!

… Köszönet a meghívásért, de sajnos
nem tudom elfogadni, mert a szív
orvosom nem tanácsolja a repülést. Így
aztán itthon fogok ünnepelni és rátok
gondolni.

Pedig 1972-77 között, torontói lelki-
pásztorságom idején, aktív munkása
voltam a szövetségnek. Elõször a férfiak
elnöke voltam, majd pedig a lelki-
pásztorok elnöke. De eljárt az idõ
énfelettem is. [...]

Végül üdvözletem küldöm a 100. évét
ünneplõ Konvenciónak, a testvéri-
ségnek, a lelkipásztoroknak, és Isten
gazdag áldását kívánom most is, de a
további szolgálatokban való helytállás-
hoz is, hogy eleink munkáját folytatni
tudjátok.

Testvéri és szolgatársi szeretettel és
üdvözlettel:

Dr. Viczián János, a Kelownai
Gyülekezet lelkipásztora

TÁJÉKOZTATÓ

Szeretettel köszöntünk mindenkit
szövetségünk centenáriumi ünnepén,
Wheatonban.

Ezen az oldalon a legfontosabb tud-
nivalókat és tájékoztatásokat közöljük a
kedves résztvevõkkel.

Megérkezesük után a regisztrálás a
Fisher Hall elõtermében történik. Kul-
csár Tihamér és felesége Mónika áll
rendelkezésükre, akikkel költségeiket
rendezhetik. Ezután megkapják a szo-
bakulcsot és az étkezési kártyákat. (A
szobakulcsot le kell adni távozásunk-
kor. Ha ez elmarad bármi ok miatt, 10
dollárt kell ráfizetni.)

A Wheaton College épületei közül a
következõ hármat fogjuk rendszeresen
használni:

Fisher Hall – itt lesz mindenkinek a
szálláshelye.

Todd M. Beamer Student Center –
ebben az épületben fogunk étkezni. Ide
csak a személyre szóló étkezési kár-
tyával lehet bejutni.

Barrows Auditorium - a Billy Gra-
ham Center baloldali szárnya. Itt tartjuk
a jubileumi alkalmainkat. Közvetlen az
auditorium mellett van egy elválaszt-
ható osztályterem, ami a gyermekekkel

való foglalkozásra van fenntartva,
valamint gyûlés-teremként is szolgál.

A sporttermeket csak a megszabott
idõkben lehet igénybe venni. Gerstner
Kornél ifjúsági elnök tájékoztatja az
ifjainkat ezekrõl.

A Billy Graham Centrumban lévõ
állandó és ideiglenes kiállítások megte-
kintését szeretettel ajánljuk minden-
kinek - de ha lehetséges, csak szabad-
idõben. A múzeum 9:30-tól délután
5:30-ig tart nyitva. Belépõdíj ugyan
nincs, de a javasolt adomány felnõt-
teknek 4 dollár.

A zene és kóruspróbákat a Cliff Bar-
rows auditoriumban tartjuk, a prog-
ramban megjelölt idõben. Számítunk az
énekes és zenész testvérek szíves e-
gyüttmûködésére.

Mivel a jubileumi programunk elég
gazdag, városnézésre a vasárnap délu-
tánt ajánljuk, amikor az ebéd után úgyis
el kell hagynunk a szálláshelyünket.
Szeretnénk, ha a közös alkalmakon
mindenki részt venne, hiszen azért
gyûltünk össze, hogy együtt ünne-
peljünk.

A két napos ünneprõl hang és vi-
deofelvételek készülnek, melyeket ké-
sõbb meg lehet rendelni a chicagoi web-
oldalon. Akik máris szeretnék elintézni
ezt a megrendelést, a regisztráló asztal-
nál megtehetik.

Az Evangéliumi Hírnök számára
felállított asztalnál elõfizethetünk havi
lapunkra, vagy megújíthatjuk az elõfi-
zetést. A Baráti Kör tagjai közé is feli-
ratkozhatunk. Ezen kívül régi számok
iránt is érdeklõdhetünk, valamint meg-
vásárolhatjuk néhány régi szövetségi
kiadványunkat is – amíg a készlet tart.

Egy másik asztalon Veres Sándor
testvér árusít keresztyén irodalmi köny-
veket.

Köszönjük közremûködésüket, s
hogy figyelembe veszik ezeket az
útmutatásokat.

Áldott és örömteljes ünneplést kívá-
nunk minden résztvevõnek!

Szabó István fõtitkár, a jubileumi
konferencia rendezõje

3. oldal

Az Amerikai Magyar Baptista
Szövetség 100. évfordulójára

Az emlékezésnek drága napján
utunk ma egy határkõnél megáll.
Szent hálaadással telt szívvel
gondolatunk a múltba száll.
Száz hosszú esztendõ! Több, mint egy

emberöltõ!
Hõsökre emlékeztetõ idõ...
Elõdeinkre, kik itt éltek, jártak,
könnyel, verejtékkel történelmet írtak.

Emlékezzünk azokra, kik a
viharos idõkben útra keltek,
elhagyták az õsi hont, s e földön
békességes, új hazára leltek.
Õk már az égi hajlékokban laknak,
testük az otthonná lett földben porlad,
de nevük, szellemük szent öröksége,
a hû atyáknak féltve õrzött hite
tovább szállt nemzedékrõl nemzedékre,
kiknek számára szebb lett ez a föld!
Kezük nyomán termõvé lett a puszta,
Épült a hajlék, kisimult a rög.

Azóta már több viharos hullám
vetette partra itt a népeket.
Világégés és forradalmak
zilálták szerte Európa testét,
és sok sok ember hontalanná lett.
De aki testvér volt: testvérre lelt,
összefonódtak a kinyújtott kezek,
feltámadtak és újra élnek
a megfogyatkozott gyülekezetek.
A misszióban immár 100 éve
dobbannak meg a hû szívek,
s a tanítványokhoz hasonlóan
ég bennük a testvéri szeretet.

Emlékezzünk apákra, nagyapákra,
hû társukra, az édesanyákra,
akik hozták az otthon melegét,
És mind oltárra tette életét!

Adjunk hálát a hû testvérekért,
akik folytatták a csendes munkát,
kik az õrségváltás hõsei voltak,
kik dolgoztak a gyülekezetekért,
könnyet töröltek, vigasztaltak,
gyermeket neveltek, látogattak,
otthont teremtettek az idegenben.

Ápoljuk a lángot és adjuk tovább!
Mai nemzedék, fiúk és apák,
ma már tiétek ez a feladat!
Folytassátok hát az áldott munkát,
amely örökségül rátok maradt!
Tartsátok meg a szent közösséget,
neveljetek hívõ nemzedéket,
akik tisztelik az elõdöket
és szeretik a gyülekezetet!

Legyen felettünk Úr, Király,
Aki a gyertyatartók között jár!
És írjuk fel ma emlékoszlopul,
hogy mindeddig megsegített minket az Úr!

Oláh Gabriella

CENTENÁRIUM - JUBILEUMI KÖZGYÛLÉS
Billy Graham Center, Wheaton College - július 18-20
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Részletek Dr. Gerzsenyi László: Az
Amerikai Magyar Baptista Szövetség 100
éves története az évi konvenciók fényében
címû kéziratából - befejezõ rész.

A 89. közgyûlésre 1996. július 5-
tõl 7-ig került sor a Torontói Gyülekezet
Rámai táborában. Pénteken a megszokott
rendben Lelkipásztor Szövetségi értekez-
let zajlott, utána Misszió Bizottsági ülést
tartottak Kish Ernõ elnök vezetésével. A
Pénzügyi Bizottság ülését Kish Elemér
elnök vezette. Az áhítat után Kulcsár
Sándor elnök megnyitotta a közgyûlést.
Igét hirdetett dr. Herjeczki Géza. Az esti
istentiszteletet a Nõszövetség rendezte.
Szombaton a jelentéseket hallgatták meg:
Kulcsár Sándor elnök, Szabó István tit-
kár, Kish Ernõ Misszió és Irodalmi Bi-
zottsági elnök, dr. Herjeczki Géza Evan-
géliumi Hírnök, a Jelölõ Bizottság és
Pénzügyi Bizottság Kish Elemér és Dre-
scher Lajos elõadásában, majd választás-
ra és a tisztségviselõk beiktatására került
sor. Délután került sor 3 különbözõ he-
lyen a Nõi, a Férfi Konferencia és a fia-
talok alkalmára. Az esti igehirdetést Cse-
repka János ny. misszionárius végezte. A
vasárnapi alkalom áhítattal kezdõdött,
majd Kulcsár Sándor elnök és Oláh Lajos

alelnök Igét hirdetett. A közös úrvacsorát
dr. Haraszti Sándor és Kish Ernõ vezette.
A konvenció lezárása után Cserepka Já-
nos és neje egykori bolíviai misszionáriu-
sok egy videószalagot adtak át a Szövet-
ség megõrzésére. E szalagon van a Cse-
repka házaspár misszióútja alatt készült
fényképek sorozata. 1963-ban bocsátotta
ki õket a New Brunswickben tartott kon-
venció Bolíviába, és a kanadai Baptista
Szövetség és a Baptista Külföldi Misszió
Tanács küldte ki õket szolgálati helyükre.

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista

Szövetség 90. Közgyûlésére 1997.
július 18-20 között került sor Rifton,
NY-ban. Kulcsár Sándor lelkipásztor, a

Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tartott
gyûléseket csütörtökön. Pénteken az
imaáhítatot Vadász János vezette. Az
elnöki jelentést Kulcsár Sándor, a titkári
jelentést Szabó István, az Evangéliumi
Hírnökról szóló jelentést dr. Herjeczki
Géza olvasta fel. Igét hirdetett Denzel Al-
exander. A Misszió és Irodalmi Bizott-
ság jelentését Dénes Endre, a Pénzügyi
Bizottságét Kish Ernõ és Drescher Lajos
olvasta fel. A nõi konferenciát Kulcsár
Sándorné, a férfi konferenciát Zeffer
Béla, az ifjúsági konferenciát Kulcsár At-
tila vezette. Az esti istentiszteletet a
Nõszövetség rendezte. Vendég elõadó
volt Vékás Zoltánné. Igét hirdetett Vékás
Zoltán. Szombaton a Jelölõ Bizottság
jelentése nyomán megválasztották az új
tisztségviselõket. A beiktatást Kish Ernõ
vezette. Emlék istentiszteletet tartottak
Kulcsár Sándor vezetésével. Igét hirde-
tett Mészáros Kálmán. A délutáni össze-
jövetelen dr. Gerzsenyi László felolvasta
a clevelandi gyülekezet 100. évforduló-
jára készített történelmi áttekintését.
Vasárnap imaórát vezetett Szász Sándor
németországi lelkipásztor. Igét hirdetett
dr. Gerzsenyi László.

Elnök: Kulcsár Sándor. Alelnök: dr.
Herjeczki A. Géza. Fõtitkár: Szabó István.
Pénztáros: Drescher Lajos.

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista
Szövetség 95. közgyûlését a Elsõ Magyar
Baptista Gyülekezetben, Detroit Lincoln

Park, Michiganben tartották 2002.
július 26-28-ig. Pénteken délután a Vég-
rehajtó Bizottság, a Misszió Bizottság és
Pénzügyi Bizottság ülésezett. Az elsõ
áhítatot Torma János vezette. Az elnöki
megnyitót Kulcsár Sándor tartotta, a
titkári jelentést Szabó István olvasta fel.
Az esti istentiszteletet a Nõszövetség ren-
dezte és Fazekas Pál szlovákiai lelkipász-
tor hirdette Isten Igéjét. Szombaton
áhítatot vezetett Bákai István. Az elnöki
jelentést Kulcsár Sándor olvasta fel. A
Misszió és Irodalmi Bizottság jelentését
Dénes Endre elnök ismertette. Az Evan-
géliumi Hírnökrõl dr. Herjeczki Géza
szerkesztõ adott jelentést. Az emlék
istentiszteletet Kish Ernõ vezette. Igét
hirdetett Hunter–Vadász János. A Pénzü-
gyi Bizottság jelentését Kish Ernõ, elnök
és Drescher Lajos pénztáros olvasta fel.
A Jelölõ Bizottság jelentése után válasz-
tások voltak és a tisztségviselõket iktat-
ták be Kish Ernõ vezetésével. Délután
nõi, férfi és ifjúsági szövetségi konferen-
ciákra került sor. Este Igét hirdetett
Nemes László melbourne-i lelkipásztor.
Vasárnap áhítatot vezetett Kiss Sándor és
ifj. Kulcsár Sándor. Igét hirdetett Kulcsár
Sándor, úrvacsorát osztott Kulcsár Sán-
dor és Herjeczki Géza.

szövetség elnöke üdvözölte a megjelen-
teket, köztük a következõ vendégeket:
Borzási Gyula (Brassó), Mészáros Kál-
mán és neje, valamint Renáta (Székesfe-
hérvár), Bokor Barnabás és neje (Romá-
nia), Mónus Dániel (Csömör), dr. Ha-
raszti Leland (Budapest), Füredi Kamilla
(Cleveland, Ohio), Kulcsár János (Néme-
tország) és Vargáné (Románia). Ebéd
után Igét hirdetett Oláh Lajos, a szövet-
ség alelnöke. Este a Nõszövetség rende-
zésében tartottak istentiszteletet, amelyet
dr. Rozália B. Haraszti elnök vezetett.
Vendégként Mészáros Kálmánné szol-
gált. Szombaton a reggeli áhítatot dr.
Herjeczki Géza, a detroiti gyülekezet
lelkipásztora vezette. Elnöki jelentését
Kulcsár Sándor olvasta fel. A titkári je-
lentést Szabó István ismertette. A Misszi-
ó és Irodalmi Bizottság jelentését Novák
József alhambrai lelkipásztor mondta el.
Az Evangéliumi Hírnök szerkesztésérõl
és terjesztésérõl Herjeczki Géza és Kish
J. Ernõ számolt be. A közgyûlés résztve-
või elhatározták, hogy a szövetség mega-
lakulásának 100. évfordulójára könyvet
készítenek dr. Haraszti Sándor és dr.
Herjeczki Géza szerkesztésében.

A Jelölõ Bizottság jelentése alapján
megválasztották az új tisztségviselõket.

Elnök: Oláh Lajos. Alelnök: Kulcsár Sán-
dor. Fõtitkár: Háló J. Barnabás. Pénztáros:
Drescher Lajos. Misszió és Irodalmi Bizott-
ság tagjai: Szabó István, Bákai István, Dénes
Endre. Otthon és Pénzügyi Bizottság tagjai:
Kish J. Ernõ, Novák László, Für Béla. Elle-
nõrzõ bizottsági elnök: Fejér Mária. Igazoló
Bizottsági tagok: ifjú Kulcsár Sándor, Mikó
Ildikó.Történelmi bizottsági elnök: Kish P.
Ethel. Lapkezelõ: Für Béla.

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista
Szövetség 92. közgyûlését Clevelandban
rendezte a Bethánia Magyar Baptista

Gyülekezet 1999. július 8-tól 10-ig.
A Lelkipásztor Szövetség értekezlete
után a Végrehajtó Bizottság, a Misszió

100 ÉVES AZ ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR
BAPTISTA SZÖVETSÉG  (11)
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