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

Örömmel szolgálunk az Úrnak, mert
jó és kegyelme örökkévaló, az õ hûsége
pedig nemzedékrõl nemzedékre! A ve-
zérgondolatunk: Az Új Ember! Istennek
megújító üzenete hangzik majd közöt-
tünk ezekben a napokban! Legyen raj-
tunk Istennek gazdag áldása, és a Szent-
lélek segítsége által hadd legyünk Urunk
dicsõségére szolgáló megújult emberek.
Ez minden fáradságot kárpótol.

Vannak testvéreink, akik eddig min-
den évi Közgyûlésünkön jelen voltak,
azonban most nem lehetnek velünk. Ezek
között van szövetségünk tiszteletbeli
elnöke, Kish Ernõ testvér és miatta
kedves felesége Kish Ethel és mások.
Imádságainkban emlékezzünk meg
róluk. Õk szívvel-lélekkel támogatnak
szövetségi munkánkban, testvéri üdvöz-
letüket és jókívánságaikat küldik ré-
szünkre. Az óhazában és világszerte élõ
testvéreink szintén imádkoznak értünk,
hogy Istentõl vezérelve, áldott testvéri
együttlétünk legyen.

Jelentésemet az elmúlt év legnagyobb
szabású eseményével kezdem. A MA-
BAVIT III. megrendezésére 2006. au-
gusztus 4-6 között került sor, Debre-
cenben. Szövetségünk elnöksége, pász-
torai és a gyülekezeteinkbõl több, mint
száz személybõl álló csoport voltunk
jelen. Az Úr megáldotta alkalmainkat, a
különbözõ szolgálatokat magyar baptista
népünk számára. Szövetségünk jelentõs
anyagi támogatással segítette megvaló-
sulni a rendkívüli eseményt. A találkozót
követõleg a Pesterzsébeti imaházban
szolgálta, majd Erdélybe látogattam.
Többek között Arad, Nagyvárad és a
Szilágy perecseni gyülekezetben szol-
gáltam.

A New Yorki Gyülekezet 2006. no-
vember 18-19-én ünnepelte 100 éves
Jubileumát! Ezt, Imaházunk épületének
felújítása elõzte meg, ami rendkívül sok
erõt, idõt igényelt, és egész éven át igen

lefoglalt. Köszönjük Szövetségünk anya-
gi támogatását, amellyel elvégezhettük a
kétszázezer dollárt is meghaladó munká-
latokat. Köszönjük, hogy gyülekezeteink
lelkipásztorainak többsége velünk volt és
szolgálatukkal igen meggazdagították
ünneplésünket. Vendégünk volt Király
Tibor lp. Szilágyballáról, Bodor Sándor
lp. Váradról. A helyi Magyar Egyházak,
lelkészeikkel az élen eljöttek és velünk
örültek. Az Ifjúság is itt tartotta meg õszi
találkozóját, és igen dicséretes munkát
végezett vezetõik irányításával. Ez az
esemény tõlem is sok idõt és energiát
igényelt. Ezért kevesebb látogatást vé-
geztem a Szövetségünk gyülekezeteiben.
Köszönöm a testvérek megértését.

A lelkipásztori csendes napok követ-
keztek, november 20-22 között Pennsyl-
vaniában. Egy újabb utazási kiadást
kerültünk el és annak fáradalmait is.
Mindannyian jól éreztük magunkat.
Sajnáltuk, hogy két lelkipásztor tv. nem
lehetett velünk egészségi okok miatt.
Köszönjük, hogy szövetségünk ezt
lehetõvé tette számunkra. Hisszük, hogy
gyülekezeteink is áldást nyertek ennek
következtében. Erre mindig nagy szük-
ségünk van, és jó volna folytatni.

Kedves testvéreim!
Krisztusi szeretettel köszöntök min-

den egyes jelenlevõt, aki vállalta a fárad-
ságot és eljött, hogy együtt ünnepeljük
Szövetségünk 100. Közgyülését itt, a
Ráma Táborban. Torontói testvéreinknek
külön szeretném megköszönni, hogy
vállalták ez alkalom megszervezésével
járó fáradságos munkát és íme együtt
ünnepelhetünk.

Ezzel a Közgyûlésünkkel megnyi-
tottuk Szövetségünk jubileumi évét, és
2008-ban, Chicagóban tervezzük megün-
nepelni szeretett Szövetségünk 100 évét.

A TARTALOMBÓL

English Section - page 10.
100. évébe lépett az ÉAMBSZ
A 100. Közgyûlés - beszámoló
Dr. Bíró László lp. 100 éves
Gyülekezeti hírek: New York,

Chicagó, Alhambra
Hírek Sierra Leoneból
Róma ökumenizmusa - Valóban?
Vasárnapi iskola az adakozásról

Segítsük Siont építni
Segítsük Siont építni,
Legyünk bár kicsik, gyengék!
Urunkban kell most is bízni,
Nála kész a segítség!
Amit szívesen teszünk
Azt megáldja Istenünk.

Kar. Nemes áldozatra készen,
Mint hû sáfár úgy tegyünk;
Adjunk szívvel bõkezûen,
Hisz Õ mindent ád nekünk!

Itt az Úrnak hajlékába’
Áldás bõven árad ránk;
Buzgósággal szent házára
Vajon mért ne áldoznánk?
Gyúljon hála szívünkben,
És ez lássék tettünkben! Kar.

Bûnök széles útján jár még
Annyi lélek vár ma ránk,
Ámde nincs az Úrnak hajlék,
Hová õket hívhatnánk.
Jertek építsük tehát
Sion ékes csarnokát! Kar. (HH 652)

Az Evangelium Hirnöke elsõ száma
(1908. június 15) elsõ oldalán ez az ének
és a Homesteadi Imaház képe kapott
helyet.

100. KÖZGYÛLÉS. AZ ÚJ EMBER (Ef. 4:17-32)
Szolgáljatok az Úrnak örömmel! Mert jó az Úr, örökkévaló az õ kegyelme, és nemzedékröl nemzedékre való az õ

hûsége! (Zsolt 100:2,5) Részletek Kulcsár Sándor testvér elnöki jelentésébõl

Folytatás a 3. oldalon
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A 100. KÖZGYÛLÉS
HATÁROZATAI

1. 140 ezer dolláros segítséggel támo-
gatjuk a Clevelandi Betániai Gyülekezet
elhatározását új lelkészlakás vételére.

2. U.n. Religious Worker vízumot ké-
rünk az illetékes Amerikai hatóságoktól
Gerstner Kornél testvérnek, az Ifjúsági
Szövetség elnökének. A törvény ide
vonatkozó elõírásait követve 24 ezer
dolláros fizetést és 6 ezer dolláros egész-
ségi biztosítást ígérünk.

3. Szövetségünk székháza és hivatalos
címe a New York-i First Hungarian Bap-
tist Church címén lesz bejelentve az
illetékes hatóságoknál. Az új rezident
agent Kulcsár Sándor lelkipásztor tv.

4. Tízezer dollárt irányozunk elõ a
jövõ évi költségvetésbõl a 101., ünnepi
közgyûlés, a jubileumi év záró ünnep-
ségének megrendezésére, Chicagóban.

5. Köszönjük az adakozók és az építõk
áldozatos szolgálatát a Cserepka épület
felsõ szintjének kiépítéséért. A Torontói
Gyülekezet tagsága, köztük a munkála-
tokat végzõ és vezetõ szakemberek pél-
dás odaadással munkálják szövetségünk
igényét és jövõjét.

6. Köszönjük Vadász János lelkipász-
tor testvérnek, hogy a torontói gyülekezet
kérésének engedve igen fontos szolgá-
latot végez a táborban és a gyüleke-
zetben.

7. A közgyûlés elfogadta a beszámo-
lókat és a 2007/2008-as budgetet.

baptista misszió emlékei. Ilyen jellegû
küldeményeikkel Szabó István fõtitkár
testvért, vagy a szerkesztõt keressék meg.

Azután olvashatunk a megújult rámai
táborról, misszionáriusunk állhatatos
munkájáról, vagy pl. némelyek kedvelt,
mások nemszeretem témájáról, az adako-
zásról. Közkívánatra újra indítjuk a Való-
ban? rovatot, folytatjuk Távol és mégis
közel cím alatt a kitekintést messze élõ
testvéreink életére, örömeire, gondjaira.

Gondok? A lapunk postai költsége
lényegesen megemelkedett június elején.
Pl. külföldre megduplázódott: egy pél-
dány légipostán az eddigi 87 cent helyett
1.82-be kerül (több mint duplája).

Örömök? Két lelkipásztorunk is útjára
indította blog-ját az Interneten. Aki tudja,
mi az, keresse meg, s olvassa rendsze-
resen. Ide írom a cimet, de lapunk Inter-
netes linkjei között is ott lesz.

http://valoban.blogspot.com/ és
http://f4s.blogspot.com/ (Novák tv-é)

http://evezzamelyre.blogspot.com/
(ez pedig Lukács János testvéré).

RÁMA – TÁBOR - RÁMA

Az ifjúság számára korábban meg-
hirdetett augusztusi tábor elmarad.

A TÁBORZÁRÓ
KONFERENCIA

idõpontja: szeptember 1-2.
Jelentkezést kérünk Balla Sándor
táborvezetõnél, tel: (416)991-6636

Horgászok, figyelem!
Az Amerikai Magyar Baptista Férfi-

szövetség és a Torontói Gyülekezet kö-
zösen rendezi meg az elsõ horgásztábort a
Rámai Táborban, ez év szeptember
28-30. között.

A résztvevõket szeretettel várjuk már
csütörtök este. A horgásztábor alkal-
mával, a legalkalmasabb idõszakban,
reggel és késõ délutántól estig a vízen
töltjük majd az idõt, a köztes idõszakban
pedig lelkipásztor testvérek segítségével
bibliatanulmányozást folytatunk majd. A
horgásztábor vasárnap délben ér véget
záró istentisztelettel és közös ebéddel.

A résztvevõk hozzanak magukkal
horgászfelszerelést, Bibliát és a kedvenc
halászlé receptjeiket se hagyják otthon.

Részvételi díj nincs!
További információkkal Balla Sándor

táborigazgató vagy Lukács János lelki-
pásztor tud szolgálni. A részvételi
szándékot is náluk kell jelezni.

Elérhetõségük: Balla Sándor: (416) -
991-6636, Lukács János: (773)-750-7682

Minden résztvevõt szeretettel várunk!

A szerkesztõ sok ismeretlennel dol-
gozik míg elkészül a lap. De az biztos,
hogy a második oldal elkészítése marad a
legvégére, s az is, hogy nem lehet kiszá-
mítani, mennyi hely marad a szerkesztõ
rovatának.

A nyári, dupla számot tartja kezében
az olvasó. Remélem mindenki talál benne
figyelemreméltó, érdemes és áldásos
olvasnivalót.

Ettõl a számtól kezdve gyakran olvas-
hatunk majd a kerek 100 éves évfor-
dulóról. Nem csak Dr. Bíró László lel-
kipásztor testvér érte el ezt a szép kort,
hanem a szövetségünk is, a lapunk is, a
detroiti gyülekezet is, s talán még itt nincs
is vége az ünnepeltek felsorolásának.

Ha a történelem az élet tanítómestere -
ahogy a rómaiak tartották, hasznunkra
lesz, ha e kerek évfordulón legalább meg-
próbálunk tanulni a múltból. Szeretettel
kérjük a szövetségünkkel kapcsolatos
bármilyen régi dokumentummal, képpel
rendelkezõ testvéreinket, hogy osszák
meg velünk kincseiket. Ajándékozzák,
vagy kölcsönözzék nekünk az esetle-
gesen meglévõ régi emlékeiket, melyek
mindannyiunk - az amerikai magyar
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Szövetségünk Bizottságainak év-
közi tanácskozására Chicagóban került
sor 2007. március 16-17-én. Ezzel egy-
bekötve megünnepeltük a helyi gyüle-
kezet 20 éves múltját, és diakónussá
avattuk Szabó István testvér, szövet-
ségünk fõtitkárát. Ifjaink is megtartották
az elsõ tavaszi ifjúsági találkozójukat.

A Tavaszi Ifjúsági Konferenciát az
Alhambra-i gyülekezet vállalta el. Novák
József lelkipásztor tv. irányításával ez
meg is történt 2007. május 25-27 között.
Ifjaink nagy örömmel számoltak be az ott
nyert áldásról. Testvéreink gondos szere-
tetét élvezték.

Palm Bayben /FL/ Dr. Biró László
testvér június 2-án betöltötte 100.
életévét. Június 8-án a Palm Bay-i
Gyülekezet, a család és a baráti kör, közel
60 személy megünnepeltük ezt az ese-
ményt. Szövetségünk, és az óhazai (Er-
dély) Szövetség nevében köszöntöttem
Biró testvért, átnyújtva a részére készített
két emléktáblát. Tudomásunk szerint õ az
Elsõ Magyar Baptista lelkipásztor szö-
vetségünkben, aki a 100. életévét be-
töltötte. Ezúttal is köszöntjük õt, mennyei
Atyánk megtartó kegyelmére bízzuk
kedves feleségével egyben. Bíró testvér
rendkívüli szolgálatokat végzett úgy az
óhazai szövetségben , mint itt, a miénk-
ben. Boldogan mondunk Istennek hálát
az õ példás, szolgáló életéért.

Ezt a kedves alkalmat egybekötöttem
a Szövetségünk történelmi szobájának
New Yorkba szállításával. Így a zenei
vezetõ Bákai József vendég testvért
magammal vittem, és a teljes emléka-
nyagot, iratokat és könyveket közel 100
csomagba raktuk. Ifjú Kulcsár Frank
testvért is igénybe véve, bérelt kocsiba
raktuk és hétfõn reggel elindultunk.
Kedden este szerencsésen megérkeztünk
New Yorkba. Ami ezután következik, az
se könnyebb: az anyag elhelyezése, el-
rendezése, hogy a történelmi anyag
könnyen használható legyen. Folya-
matban van Szövetségünk New Yorkban
való bejegyeztetése is, a gyülekezet
címére. Ez is szükségessé vált, mivel a
Bethesda Otthont már elõbb eladtuk, és
ottani testvéreink elõrehaladott kora,
valamint egészségi állapota miatt ez
egyre nehezebbé vált.

Szövetségünk 2007. június 4- tõl hiva-
talosan tagja a Baptista Világszö-
vetségnek (BWA). Ennek igazolására
testvéreink elküldték a Diplomát. Befi-
zettük az $500 minimális évi tagsági
járulékot. Ez már régebbi döntésünk volt,
de csak most valósult meg.

Szövetségünk adja a következõ két
évre a Magyar Baptista Világszövetség
elnökét, Rev. Dr. Herjeczki Géza alel-
nök testvérünk személyében. Sok szere-
tettel köszöntjük öt, és kívánjuk részére

az Úr erejét és vezetését feladatainak
további teljesítésében.

Szövetségünk jelentõs anyagi támo-
gatást nyújthatott az elmúlt évben is
szövetségünkhöz tartozó gyülekezetek-
nek; Imaház és pásztori lakás vásárlásra,
illetve feljavitásra, valamint Ráma Tábor
fejlesztésére. Hálásak vagyunk elõdeink
hûséges sáfárkodásáért, melynek ered-
ményeként ezt tehetjük. Mi is szeretnénk
jó sáfároknak bizonyulni az Úr segítségé-
vel a reánk bízott javak kezelésében.

Szövetségünk gyülekezeteiben élet
van, hála az Úrnak. Az Élet Ige tisztán
van hirdetve és az éhezõ, keresõ lelkek
megtalálhatják mindazt, amire szüksé-
gük van. Fizikai és lelki születések van-
nak. Házasságkötések, ifjúsági alkal-
maink és más áldott ünnepi alkalmaink
vannak. Hiszem, hogy az Úr még több
áldást is tartogat számunkra.

Misszió munka nélkül nincsen jövõ!
Hadd szóljak erröl is nehány szót.

Belmissziós munkánk. Lelkimun-
kások felkészítését, kiképzését támogat-
juk. Kulcsár Attila, Louisville KY-ban
folytatja teológiai tanulmányait, Bákai
István Budapesten, Kulcsár Dániel pedig
Chicagóban készül a lelki munkára.

Gerstner Kornél, Ifjúsági Szövetsé-
günk elnöke Virginiában képezte magát,
fõképpen az ifjúsági munkára. Az õ
támogatásáról többet is fogunk még
hallani.

Külmissziós munkánk. Már sok éve
támogatjuk Ruth Wright misszionárius
nõtestvért, aki magyar baptista családból
származik.

Füredi Kamilla Nyugat Afrikában,
Sierra Leonban folytatja többéves kül-
missziós munkálkodását, támogatásunk-
kal. Errõl látni és hallani fogunk a napok-
ban is.

Szlovák Tibor és felesége Ausztráli-
ában, Melbourne-ben szolgál, támogatá-
sunkkal.
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Azonban még sokkal többet is tehet-
nénk, mert sok a munka és a munkás
kevés!

Próbáink és gondjainkról is legyen
szabad szólanom. Az elmúlt évben
lelkipásztoraink közül többen is megbe-
tegedtek, mûtétre kerültek: Dr. Pintér
Zoltán, Dan László, Dr. Viczián János
testvérek és én magam is. Egyesek tel-
jesen felgyógyultunk, hála az Úrnak,
mások még továbbra is küzdenek beteg-
ségeikkel. Köszönjük a testvérek értünk
mondott imádságát. Tegyük ezt a jövõ-
ben is, mert az “igen hasznos…”

Torontóban a gyülekezet pásztor
nélkül maradt. Az elmult néhány héten
át Vadász János testvér szolgálata nagy
segítség volt. Szövetségünk nevében is
köszönöm. Torontói testvéreinkkel e-
gyütt imádkozunk, hogy az Úr rendeljen
lelkipásztort a gyülekezetnek. Kívánunk

számukra sok erõt,
kegyelmet és szilárd
helytállást.

Több missziós
kezdemény is van.
Mindez nem könnyû
feladat. Ha ered-
ménytelennek lát-
szik a munka, ne
csüggedjünk el, mert
az eredmény nem
marad el. Az Úr dön-
tésre tudja segíteni
az embereket, min-
ket pedig kitartó,
állhatatos szolgáivá
kíván formálni .
Vessük hittel, ha
kell, könnyezve is
az Ige áldott mag-
vait, mert az nem
hiábavaló!

Kedves Testvéreim! Maradjunk hûsé-
gesek Megváltó Urunkhoz és egy-
máshoz! Nyilvánvaló, hogy az utolsó
napokban élünk. Figyeljük és ismerjük
meg a napok jeleit. Becsüljük meg a
meglévõ gyülekezeteinket. A próbák,
kísértések, nehézségek idején álljuk meg
erõsen a hitben. Ne alkudjunk meg és ne
hozzunk elhamarkodott döntést. Fi-
gyeljünk és hallgassunk a Szentlélek
vezetésére mindenben. Nagyon sze-
ressük az Urat és egymást, amíg nem
késõ. Legyünk áldásul egymás számára,
mert ez az Isten szent akarata. A ke-
gyelem Lelke által legyünk “ Új Em-
berek!”

Jubileumi évbe léptünk. A jövõ nyá-
ron Chicagóban szeretnénk boldogan
ünnepelni 100 éves Szövetségünket.
Legyen igazi, jubileumi rendezés éle-
tünkben a Szentlélek áldott segítségével
Mennyei Atyánk dicsõségére és min-
dannyiunknak örömére.

Kulcsár Sándor elnök

Pillanatkép a közgyûlésrõl: Munkában az elnökség tagjai:
Kulcsár Sándor, Drescher Lajos és Szabó István testvér

(Herjeczki tv. meg a fényképet készíti).

100. KÖZGYÛLÉS
folytatás az 1. oldalról


