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kegyelme örökkévaló és nemzedékrõl
nemzedékre való a hûsége! Õt kívánjuk
dicsõíteni és magasztalni, aki mind-
eddig megsegített minket.

Elõdeink 1958-ban, az 50 éves jubi-
leumon boldogan adtak Istennek hálát,
mert ünnepelhették az öröm és elenge-
dés áldott ünnepét. Mi kétszeresen
tehetjûk ezt most, dicsõ Urunknak
irántunk való szeretetébõl. Ez a Nap az,
melyet az Úr rendelt! Mindannyian
örüljünk és vigadozzunk ezen. Nagy
kegyelem, hogy erre egyáltalán sor
kerûlhet, és kûlönleges kegyelem, hogy
itt Wheatonban, a Billy Graham Cen-
terben ünnepelhetünk.

Köszönjük a Chicagói Gyüleke-
zetnek és vezetõségének a sok fárad-
sággal és áldozatos munkával járó
szolgálatot, mellyel a jubileumot elõké-
szítették. Külön is szeretném megemlí-
teni fõtitkárunkat, Szabó István testvért
és a helyi lelkipásztort Lukács János
testvért, akik elõl jártak a szolgálatban, s
hála az Úrnak, voltak jó munkatársaik
is. Az Úr áldja és jutalmazza meg õket
gazdagon. Az igen szép számmal meg-
jelent ünnepi gyülekezet, testvériség
boldog örvendezése máris azt sugallja,
hogy megérte a fáradozást. Köszönjûk
szépen chicagói testvérek!

A TARTALOMBÓL
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Kedves testvéreim az Úr Jézus
Krisztusban!

Szeretettel köszöntöm az ünneplõ
gyülekezetet, a kedves testvéreket és ba-
rátokat szövetségünk 101. közgyûlésén.

Igen emlékezetes határkõhöz érkez-
tünk, 100 évet, egy centenáriumot
ünneplünk szövetségûnk életében.
Jubileumi évnek neveztük el a 100. és a
101. közgyûlés közötti évet. Gyüleke-
zeteinkben már elõbb megkezdtük a
száz éves múlt megünneplését: Cleve-
land (1999), New York (2006) és De-
troit (2008). Ezt folytatjuk most sze-
retett Szövetségûnk életében. Áldott
legyen az Úr, a mi Istenünk, kinek
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Kulcsár Sándor lelkipásztor elnöki jelentése
“Mert jó az Úr, örökkévaló az õ kegyelme, és nemzedékrõl nemzedékre való az õ hûsége!” Zsoltár 100:5

A Centenáriumi közgyûlés résztvevõi a Billy Graham Centrum lépcsõin (jobb oldal)
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Alapítva 1981-ben

ÜNNEPEK UTÁN
Egy csodálatos ünnepet tudhatunk

magunk mögött. A hétvégén sokan
odajöttek hozzám, és gratuláltak nekem
az ünnep sikeréért. Az elsõ néhány
gratulációt fogadtam, de aztán egyre
inkább kezdett zavarni a dolog, mert
tudtam, hogy a gratulációk nem engem
illetnek. Ha tettem is valamit, az csupán
apró részfeladat volt. Akiknek jár a
gratuláció, azok a következõk:

Szabó István testvér – aki az utóbbi
hónapokban minden szervezési feladatot
elvégzett és az ünnepség ideje alatt is
kiváló helyzetfelismeréssel rendelkezve,
ott volt mindig, ahol szükség volt rá.

Kulcsár Sándor testvér – aki a háttér
munkákat végezte, úgy mint, kellékek
oda- és vissza szállítása és a regisztráció
lebonyolítása. Kulcsár Tihamér és Móni-
ka – akik vállalták az egész regisztrációs
rendszer kiépítését és lebonyolítását, a
befizetések kezelését. Kulcsár Dániel –
aki segített a komputeres adatkezelésben.

Koncz Tünde – aki segített a regiszt-
rációs asztalnál a bejelentkezés napján és

MEGHÍVÓ RÁMÁBA

CSALÁDI HÉTVÉGE
Augusztus 24-29.

TÁBORZÁRÓ KONFERENCIA
Augusztus 30-31.

HORGÁSZTÁBOR
a Férfiszövetség és a Torontói
Gyülekezet közös rendezésében

Október 2-4-ig.

A múlt évihez hasonlóan lesz lelki
tartalma is a táborozásnak. Az ember-
halász karaktere és módszerei lesz a
témakör. Vezeti: Lukács János lelki-
pásztor, Chicagóból.

Ezt követi október 5-én a hála-
adónap.

Minden alkalomra szeretettel hív-
juk és várjuk gyülekezeteink testvéri-
ségét.

Jelentkezni a 1-416-991-6636 tele-
fonszámon kérjük.

Balla Sándor

Dupla számot tart kezében a kedves
olvasó. Ezúttal elsõsorban a Centenáriu-
mi ünnepségeinkrõl adunk számot, s
talán nem is csak az olvasóknak. A ju-
bileumi alkalomra készülõdve ugyanis
újra meggyõzõdtem arról, hogy a szövet-
ségünk történelmének leghûségesebb
bemutatója, egyúttal õrzõje is ez a 100
éves folyóirat, az Evangéliumi Hírnök.
Töltse be hát ezúttal is ezt a történe-
lem-rögzítõ szerepét.

A jubileumról több féle módon szá-
molunk be. Néhány elõadás, vagy éppen
igehirdetés szövegét is megszereztük és
közrebocsátjuk; egyik-másikat kissé
lerövidítve. Bõséges képanyagot is köz-
lünk a következõ oldalakon. A képek
nagyrészét a szerkesztõ, a jobbakat Pap
Enikõ, Gerstner Kornél, Cserepka Barna
vagy Kulcsár Tihamér készítette.

A chicagói testvérek hamarosan DVD-n
is elérhetõvé teszik a Centenáriumot az
érdeklõdõk számára.

Centenáriumi hálaadás
és fogadalomtétel

Szövetségünk 100 éves múltjára
emlékezve vallást teszünk Istenünk
hûségérõl, aki elõdeinket a történelem
viszontagságai között saját népeként
vezette. A hontalanok Atyjaként és a
rabok szabadítójaként ismerték meg õt;
és eleink errõl hitvalló, hûséges életük-
kel vallást tettek. Hálásak vagyunk a 100
év munkásaiért.

Megigérjük, hogy a Szentlélek Isten
segítségére hagyatkozva elhívásunkat
betöltjük; egyénileg, családjainkban és
gyülekezteinkben a Biblia tanításának
engedelmeskedve élünk a XXI. század
kihívásai között is, és így készülünk Jézus
Krisztus második eljövetelére, Aki- nek az
országlásától reméljük az egész embe-
riség és minden nép boldogulását.

Ennél a mérföldkõnél letesszük a múlt
terheit, szeretettel fordulva egymás felé
kérjük Urunk bocsánatát bûneinkre és
mulasztásainkra, mert az Úr Jézus Krisz-
tusban szabadságot nyert népként kíván-
juk az Atyát dicsõíteni a kegyelemért, és
készek vagyunk meghirdetni a Krisztus
evangéliumát a Szentlélek segítségével.

Ígéreteink megvalósításához Isten
segítség és áldását kérjük.

Az elnök testvér által felolvasott
szöveget a jubileumi közgyûlés egy-
hangúlag elfogadta.

folytatás a 11. oldalon

Clevelandi Ifjúsági Találkozó
2008. október 17-19.

Téma:  A világ szeretete...
Hogyan tovább?

A program pénteken este kezdõdik
és vasárnap közös ebéddel zárul.

Jelentkezés és információ:
Boda András (440)212-8176

clevhungyouth@yahoo.com
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a díszítésekben. Szabó Helga, Kulcsár
Magda, Mónika, Tünde – akik a virág-
költeményeket állították elõ.

És folytathatom név nélkül azok mél-
tatását, akik részt vállaltak a vendégek
szállításában és elszállásolásában, részt
vállaltak, mint énekkari tagok a felké-
szülésben és szépen szolgáltak az ének-
karban az egész ünnep alatt, imádkoztak
a hétvége áldásáért és figyeltek arra, hogy
minden ékesen és jó rendben mehessen
végbe.

Mindenért az Úré a dicsõség, aki mél-
tatott bennünket arra, hogy hasznosak
lehessünk az Õ szolgálatában.

II.
Egy jól sikerült ünnep után hajla-

mosak vagyunk lazítani. Azt gondoljuk,
hogy megérdemeljük a pihenést, hiszen
olyan sokat szorgoskodtunk. Van, aki
még messzebb jut e gondolatsor mentén,
és azt mondja, hogy a Jóisten csak örülhet
annak, ha ilyen ügyes, szorgos és tehet-
séges csapata van, akik olyan sokat tettek
az ügyért.

Eltûnõdtem ezen a kérdésen: - Olyan
sokat tettünk mi?

A minap olvastam az alábbi igerészt és
megvallom, helyre tett egy kicsit.

Ki az közületek, aki ezt mondja szol-
gájának, amikor az szántás és legeltetés
után megjön a mezõrõl: Jöjj ide hamar, és
ülj az asztalhoz! Nem azt mondja-e inkább
neki: Készíts nekem valami vacsorára
valót, övezd fel magadat, és szolgálj fel
nekem, míg eszem és iszom, te majd azután
egyél és igyál!? Vajon megköszöni-e
annak a szolgának, hogy teljesítette, amit
parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha tel-
jesítettétek mindazt, amit parancsoltak
nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szol-
gák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk
volt." Lukács 17: 7-10.

Egy fontos észrevétel a szövegben,
hogy munka után munkával folytató-
dik a szolga élete. A szolgálatban nincs
lazítás, megállás vagy sütkérezés a
dicséretek sugaraiban. Egyik feladat
követi a másikat és ez természetes. Isten
háztartásában ez így mûködik. Ha te-
hettél jót, az csak amiatt van, mert Õ
megengedte, jónak látta és elõre elké-
szítette a lehetõséget. Sõt, minden szük-
séges képességgel és eszközzel felszerelt
téged a jó cselekvésére. Neked csak ten-
ned kellett. Most, hogy sikerült megtenni,
kiderül, hogy az a rész ami rád hárult, a
kisebbik rész volt. Miután Isten annyi
értéket befektetett a személyedbe, Isten
szemszögébõl elvárható volt az, amit te
tettél. Az lett volna a nagy csalódás ha
nem teszed. Ha eljutunk idáig a mi tet-
teink és érdemeink végiggondolásával,
rájövünk, hogy nincs is mivel dicseked-
nünk és még csak nem is beszélhetünk
arról, hogy mi mindent áldoztunk fel, mi
mindenrõl mondtunk le, stb. Hanem az
egyetlen jó magatartás az, ha állunk
tovább is az Úr rendelkezésére. Uram, mi

Köszönet a szolgálatokért
A centenáriumi ünnepély elõkészítési

és lebonyolítási fáradalmakat kipihenve,
családi vakációnkról - Floridából - haza-
térve írom e sorokat.

Teszem ezt két okból.
Elõször azért, hogy írásban is megkö-

szönjem minden gyülekezetünk test-
vériségének, a szórványból és óhazából
résztvevõknek a jelenlétet és a szolgá-
latokat 101-ik konvenciónkon.

Habár a résztvételi díj személyenként
elég jutányos volt, mégis több családnál
ez lényeges anyagi áldozattal járt. Kö-
szönjük, hogy vállalták, eljöttek Whea-
tonba és hiszem, hogy senki sem bánta
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a következõ feladat? Mit akarsz, hogy
következõleg cselekedjem?

A másik fontos észrevétel az, hogy ha
szolga vagy, akkor mindig az Úr az
elsõ. Bármilyen fáradt vagy, bármilyen
nehéz volt az elõzõ feladat, mégis Õ az
elsõ. Az Õ kedvében járnom fontosabb,
mint a magam kényelme, pihenése netán
szórakozása. A rabszolgák világában ez
egyértelmû volt. Nem lehetett saját aka-
rata, joga és vagyona. Az életével sem õ
rendelkezett. Rabszolga volt. Az õ ura
parancsolt és azt teljesíteni kellett. A mi
kultúránkban, ahol az emberi jogok és a
szabadság oly annyira fontos lett, hogy
már-már isteneknek gondoljuk magun-
kat, nehezen érthetõ az engedelmesség
fogalma. A jogainkat és az érdemeinket
emlegetjük folyton. A dicsõséget és a
méltatást akarjuk állandóan. De mit
mond az igazi rabszolga, aki egy hosszú
és fáradságos nap után, hazamenve még
folytatja a szolgálatot az õ ura asztala
körül? Miután minden parancsot teljesí-
tett és elvégezte az összes feladatát, õ
maga mondja: - Haszontalan szolga va-
gyok. Azt tettem, ami kötelességem volt!

Ebbõl az a kérdés következik: - tudok-
e valami olyat vállalni, ami túl megy a
kötelességemen? Ami már nem parancs,
hanem a saját, szeretetbõl fakadó kez-
deményezésem.

Vajon mi indította Máriát arra, hogy
Bethániában megkenje Jézus lábát egy
hihetetlenül értékes kenettel? Ezt aztán
senki nem parancsolta neki. Ezt õ nem
azért tette, hogy majd dicséretet kapjon
érte. Csak szeretetbõl, mert Krisztus volt
az elsõ az életében. Itt a szeretet nem csak
abból derül ki, hogy õ engedelmeskedik
az Úr parancsainak, hanem sokkal inkább
abból, hogy áldozatot mutat be Krisz-
tusnak.

Uram, szeretnélek fáradhatatlanul,
megszakítás nélkül szolgálni. Sõt, túl
lépve azon, hogy csupán a te megértett
akaratodnak engedelmeskedek, vállalni
olyan áldozatokat, amiket nem kérsz, de
szívesen elfogadsz a téged követõktõl.
Légy Te az elsõ nékem. Ámen!

Lukács János

meg, hanem szép közösségi alkalomként
õrzi meg emlékezetében.

Énekeseinket és zenészeinket külön
köszönet illeti összefogásukért, amely
egy 100 tagú centenáriumi ének-zenekar
kiváló szolgálatában nyivánult meg,
Bokor Barnabás karnagy vezénylésében.
Ugyancsak ezek a szavak illetik fúvós
zenészeinket, akik Dimény Sándor veze-
tésével egy 20 tagú fúvószenekarban
szolgáltak jó kedvvel.

A nõikar részérõl két szép éneket
hallottunk a pénteki nõi esten, melyet
Novák Györgyi vezényelt. Köszönjük!

Fiataljaink és gyermekeink nemcsak
részt vettek nagy számban centenáriumi
ünnepünkön, hanem nagy örömmel szol-
gáltak is. Herjeczki Ádám és Gerstner
Korry a fiatalok, míg Kulcsár Szilvia és
Novák Eszti a gyermekek szolgálatát
készítette elõ. Köszönjük a kiváló mun-
kát és a szép szolgálatokat!

Hálás vagyok az egyéni szolgálatokat
végzõ zenészeknek és énekeseknek, akik
különösképpen díszítették a szolgála-
tokat: Krizmanicné Gerõ Dóra (zongo-
rán) és lánya, Iris (vadászkürtön, szóló-
énekben), Pintér Sara DePalma (hárfán),
Evans Mónus Lillian és Molnár Dávid -
énekszóló.

A változatos és színvonalas ének-
zenei szolgálatok felülmúlták várako-
zásainkat. Száz éves múltunkhoz méltó
szolgálatok voltak ezek, de méginkább
Isten hûségét magasztaló dicsõítések.

PALM BAY
Másodszor azért írok, mert vakációnk

alkalmával kétszer is meglátogattam
testvéreinket Palm Bay-ban. Augusztus
3-án részt vettem a vasárnapi iskolán,
melyet Mátrainé Fülöp Irma testvér tanít,
alaposan elõkészülve a leckékkel. Kérés-
re írásban (vagy e-mailen) is megkapható
minden lecke. Nagy áldás idõs testvé-
reink számára, hogy a teljesen angol
nyelven lezajló istentiszteletek mellett a
Bethesda gyülekezetben mûködik egy kis
magyar nyelvû vasárnapi iskola. Dr. Bíró
László, a gyülekezet volt lelkipásztora
(101 évesen) minden vasárnap aktívan
részt vesz ezeken.

Bíró testvéréket otthonukban is meg-
látogattam. Amint beléptem lakásukba,
egyenesen az irodájába parancsolt. Le-
ültetett és ezt mondta: mondj el min-
dent, ahogy a centenáriumi konvenció
lezajlott! Több mint egy órás beszélge-
tésünk kérdés-felelet formájában arról
gyõzött meg, hogy testvérünket még
most is érdekli a szövetség, gyüleke-
zeteink és lelkipásztoraink hogyléte. A
beszélgetés után kérte, hogy közöljem a
vezetõséggel, hogy megnyugvással és
bizalommal van konvenciónk irányával
és jövõjével kapcsolatban. Egymás kezét
fogva, imában váltunk el egymástól - a
viszontlátásig!

Szabó István
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Szeretettel köszöntöm közöttünk
meghívott vendégeinket, akik eljöttek,
hogy örömünkben osztozzanak, és azt
jelenlétükkel, szolgálatukkal jelentõsen
gyarapítsák. Ezek között van dr. Mé-
száros Kálmán testvér, a Magyarországi
Baptista Egyház elnöke, Gergely István
lelkipásztor testvér, a Romániai Magyar
Baptista Szövetség elnöke, Bokor Bar-
nabás karnagy testvér Nagyváradról,
Dimény Sándor testvér Krazsnáról, a
fúvós zenekar karmestere, Püsök Dániel
lelkipásztor Tordáról, ifjú testvéreink
Magyarországról, Erdélybõl, Vajda-
ságból, Felvidékrõl és Kárpátaljáról.

De köszöntöm többi testvéreinket is,
akik a tengeren
túlról, vagy Szö-
vetségünk terüle-
térõl érkeztek, és
velünk ünnepel-
nek. Külön kö-
szöntöm kedves
testvéreinket, kik
koruk ellenére
vállalták az uta-
zás fáradalmait és
nehézségeit, el-
jöttek, hogy a je-
les 100 éves határkõnél velünk együtt ad-
janak hálát gondviselõ Istenünknek.
Hadd mondjam mindenkinek: jól tettétek,
hogy eljöttetek és együtt ünnepeltek
velünk. Legyen jutalmatok bõséges az
Úrtól, a minden áldások Istenétõl.

SZÖVETSÉGÜNKMUNKÁJÁRÓL
Nem vagyunk nagy szövetség, de

nagy területen munkálkodunk. Ameri-
kai Egyesült Államok, Kanada és Auszt-
rália magyar baptistái szövetségünkhöz
tartoznak. Nem csekély áldozatot köve-
tel ez a nagy misszió terület. A közgyû-
léseken való részvétel maga is jelentõs
áldozatba kerül... Sokan nem tudnak fi-
zikailag velünk lenni, de szívben-lélek-
ben velünk vannak és tõlük telhetõen
támogatnak munkánkban. Mi is nagy
szeretettel gondolunk rájuk.

(Kulcsár testvér jelentésében ezután
szövetségünk belmissziós, majd külmisz-
sziós jellegû szolgálatairól szólt, azután a
szövetségünkön belül munkálkodó szer-
vezetekrõl, mûködésükrõl. Végül meg-
említett néhány szövetségi eseményt és
aktuális kérdést. Az idõ rövidsége miatt
írásos jelentésének összefoglalását hall-
hattuk, s annak részleteit olvashatjuk e
sorokon. Belmissziós munkáinkkal kap-
csolatban szólt többek között a szövet-
ségi segítségrõl, amiben gyülekezetein-
ket részesítettük az elmúlt években, bele-
értve a rámai táborban végzett építkezést.
Így fejezte be ezt a szakaszt:)

Serkentjük a missziós kezdeménye-
zéseket, hogy sok személyt elérjünk hon-

ránt áldást nyernek. Hisszük, hogy Gerst-
ner Kornél ifjúsági elnök tv. Munkálko-
dása új lendületet ad ifjainknak, gyüle-
kezeteinknek és nem utolsó sorban szö-
vetségünknek is. Ezért imádkozzunk is!

- A Lelkipásztorok Szövetsége gyü-
lekezeteink aktív és nyugdíjas pász-
torait egyaránt magába foglalja. Nem
tudjuk eléggé hangsúlyozni ennek fon-
tosságát. Egyre inkább egymásra utaltak
vagyunk, mert lelkünk ellensége minden
irányból keményen támadja az Úr szol-
gáit. Nagy szükség van erõsen megállni a
hitben, hûségesen és eredményesen kitar-
tani a szent szolgálatban. Hadd kérjem
ehhez a testvérek további segítségét, ima-
támogatását.

- Az Evangéliumi Hírnök szövetsé-
günk hivatalos lapja. Komoly áldozatba
kerül annak rendszeres megjelentetése és
postázása. Szeressük és támogassuk,
mert jó szolgálatot végez.

SZÖVETSÉGI ESEMÉNYEK
Rendszeresen megtartjuk minden év-

ben az évi közgyûlésünket. Ez általáno-
san július hónapban kerül sorra a Ráma
Táborban, vagy szövetségünk egyik gyü-
lekezetében, amely erre igényt tart. A
közösség ápolásának igen jó alkalma ez,
mely mindig jó és gyönyörûséges. A
másik pedig az Évközi Gyûlés, ahol
szövetségünk bizottságai, a Végrehajtó
Bizottság, valamint a Missziós és Jóté-
konysági Bizottság tanácskozik. Az
elmúlt évben Kanadában, a Ráma Tá-
borban tartottuk meg a 100. Közgyûlé-
sünket, mellyel megnyitottuk a jubileumi
évet, melyet itt, a Centenáriumi Köz-
gyûlésünkkel zárunk.

Évközi Tanácskozásunkat Detroitban
tartottuk március 6-9 között, amikor a
helybeli gyülekezet 100. évére is emlé-
keztünk, együtt ünnepelve testvére-
inkkel. Ezúton is hadd köszöntsük a 100
éves gyülekezetet Detroitban, és kívá-
nunk részükre jó elõmenetelt Urunk
szolgálatában.

- Ifjaink évenként õszi és tavaszi
Ifjúsági Konferenciát tartanak, május-
ban, illetve októberben.

- Ráma Tábor. A Tábornyitó Kon-
ferencia általában július elsõ vasárnapja
elõtti hétvégén történik. Egyre nagyobb a
kereslet és mások is kibérelik a kényel-
mesnek bátran mondható Tábort. Még
télen is van találkozó, téli sport csalogatja
ifjainkat. Így volt ez az elmúlt télen is.
Horgásztáborozás is volt, amin még idõ-
sebbek is részt vettek. Az idén gyermek
táboroztatás volt június 30 és július 5
között, Bibliai Konferencia 5-6-án, majd
az u.n. Nemzetközi (össz-magyar)
Ifjúsági Táborozásra került sor július
7-17 között. Ma itt köszönthetjük ifja-
inkat az ünnepi közgyûlésen. Hisszük,
hogy feledhetetlen élményt és áldást
jelentett számukra mindez.

fitársaink közül: Louisville, KY-ban ha-
vonta egyszer magyar istentisztelet in-
dult. Floridában, Kanadában és más he-
lyeken is vannak próbálkozások. Ilyen-
kor értjük meg, milyen értékes a gyüleke-
zet, amit egyesek olyan olcsón elhagy-
nak. Missziós lelkületre van szükség!

KÜLMISSZIÓ
Szövetségûnk mindig részt vállalt a

külmissziós munkában.
-Füredi Kamilla tv. Siera Leonban,

(Nyugat Afrika) végzi a misszió munkát
támogatásunkkal. Bibliaiskolákat szer-
vez és mûködtet, nem könnyû körülmé-
nyek között.

- Ruth Wright misszionárius testvér-
nõt évtizedek óta támogatja Szövetsé-
günk. Reménykedtünk, hogy velünk lesz
ezen ünnepen, de egészségi okok miatt
ezt nem tehette meg.

- Támogatjuk rendszeresen a misszió-
munkát Vajdaságban, Felvidéken,
Kárpátalján, valamint az óhazai test-
véreinket. Vannak lelkipásztorok Er-
délyben, akik megélhetési problémákkal
küzdenek, mert kevés a gyülekezeti tagok
száma és nem tudják fizetésüket bizto-
sítani.

- A napokban Ráma Táborban Nem-
zetközi (össz-magyar) Ifjúsági Táboro-
zás volt szövetségünk támogatásával.
Most velünk ünnepelnek az ifjak és be-
számolhatnak annak áldásairól.

- A Magyar Baptisták Világszövet-
ségében kezdettõl fogva igyekeztünk
kivenni részünket. Mi adtuk az elnököt az
utóbbi két évben, dr. Herjeczki Géza
alelnök testvérünk személyében. Terv-
ben van, hogy jövõre egy össz-magyar
baptista lelkipásztori találkozót hozzunk
létre Erdélyben, vagy Magyarországon.

Szövetségünk különbözõ szerveze-
tei szépen és áldásosan mûködnek.

- A Nõszövetség most tartja 94. köz-
gyûlését. Szövetségünk életében igen
aktívan és dicséretesen munkálkodnak.
De a gyülekezeteinkben is hûségesen
végzik sokrétû szolgálatukat. Hálásak
vagyunk értük Urunknak. Áldja és tartsa
meg õket a jövõben is!

- A Férfi Szövetségünk, bár nem
olyan buzgósággal és pontossággal, de
szintén aktívál. Bízunk ennek fellendü-
lésében a következõ években. Szövetsé-
günkben és gyülekezeteinkben is hûséges
helytállásra biztatjuk férfi testvéreinket.
Sok feladat vár reánk, amit el kell vé-
geznünk!

- Az Ifjúsági Szövetség mûködése
mindannyiunk számára nagyon fontos.
Gyülekezeteink és a Szövetségünk jövõje
függ munkájuktól. Az ifjúságé a jövõ,
hangzik a biztatás. Örvendünk minden jó
megnyilvánulásnak, ami részükrõl jön.
Júliusi táborozásukat is ilyen meggon-
dolással támogattuk. Hisszük, hogy álta-
luk családaink és gyülekezeteink egya-

ELNÖKI JELENTÉS
folytatás az 1. oldalról

Kulcsár Sándor,
szövetségünk  elnöke

folytatás az utolsó oldalon
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- Szövetségünk Székhelye testvé-
reink kérésére Palm Bay-ból át lett he-
lyezve New Yorkba. A hivatalos beje-
gyeztetés folyamatban van. Egyúttal a
történelmi szoba átköltöztetésére is meg-
történt. A jubileumra készülve az összes
képanyagot CD-re tettük. Következik a
könyvek, iratok elrendezése, hogy hozzá-
férhetõ legyen a szakemberek részére.

- Gyülekezeteinkben megújúlás je-
lei mutatkoznak. A bemerítések, házas-
ságkötések, gyermekbemutatások és
szép gyermek szolgálatok bizonyítják
ezt. Volt hat személy is egy bemerítés
alkalmával ( New York), kik közül öt
nem gyülekezethez tartozó, hanem kint-
rõl tért meg. Imádkozzunk és munkál-
kodjunk, hogy népünk fiai közül még
sokan keressék Jézust, és lelkük üdvössé-
gét itt az új hazában, és meg is találják.

Szövetségünk Centenáriumi ünnepsé-
gén Jerémiás próféta szavaival valljuk:
Nagy a te hûséged! Ezt hirdeti szövet-
ségünk eltelt száz esztendeje is.

Ézsaiás próféta által Isten Szentleke
azt mondja: „Jákóbnak háza, jertek
járjunk az Úrnak világosságában!” (Ézs
2:5) Ma, ennél a 100 évet jelzõ, emlé-
kezetes határkõnél nékünk is ezt mondja
hûséges Istenünk. Mindannyian halljuk
meg, és szívünkben szent fogadalommal
járjunk hûséges Urunk világosságában
mindvégig. Kérjûk Õt, hogy gyógyítson
ki minden hûtlenségünkbõl. Legyen meg
életünkben az Õ szent akarata.

Végezetül, az Úr Jézus Krisztus, a mi
hûséges Megváltónk áldott igérettel egy-
bekötött, szeretetteljes üzenetével így
bátorít minket: „Légy hû mindhalálig és
néked adom az életnek koronáját!” (Jel
2:10b) . Kulcsár Sándor, elnök

God sees our life from beginning to
end. He may lead us through a storm at

- Kish Ernõ testvér, szövetségünk
tiszteletbeli elnöke az Úrhoz költözött 89.
életévében. Szövetségünk elnöksége részt
vett temetésén Palm Bay, Flori- dában, no-
vember 9-én. Istenünk iránti hálával
emlékeztünk hûséges, szolgáló életére.
Ethel testvérnõnek sok erõt és vigasztalást
kívánunk az Úrtól!

- Lelkipásztor kérdés. Szövetségünk
két gyülekezete, Torontó (Canada) és Mel-
bourne (Ausztrália) lelkipásztor nél- kül
van. Imádságainkban és tanácsaink által
segítsük testvéreinket a keresésnek ezen
idején, hogy az Úr rendeljen részük- re
megfelelõ lelkipásztort.

- Dr. Biró László tv. szövetségünk
nyugdíjas lelkipásztora, Palm Bay-ben
(FL) június 2-án betöltötte 101. életévét.
Szeretettel emlékezünk a szeretett Bíró
Laci bácsira, Urunk áldását, gondviselõ
kegyelmét kívánjuk további életére.

A Centenáriumi közgyûlés résztvevõi a Billy Graham Centrum lépcsõin (bal oldal)


