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Nagy a Te hûséged – ez volt a jelmondata a centenáriumi
ünnepségeinknek, melyre a Wheaton College területén, a Billy
Graham Centrumban került sor július közepén. Miközben a
nagy gyülekezetben (350-et meghaladta a hivatalosan
regisztráltak száma) az Úr hûségére emlékeztünk, arról
énekeltünk, afölött elmélkedtünk, éreztük az Õ most is
tapasztalható gondviselését, áldásait, reméltük és kértük, hogy
irgalmát, szeretetét ne volja meg tõlünk ezután sem.

A jubileum elõkészítésének hosszú és fáradságos munkáját a
chicagói testvérek végezték (Wheaton egy jó órányira van
Chicagótól, nyugatra), Lukács János lelkipásztorral és a
jubileum fõszervezõjével, Szabó István fõtitkár testvérrel,
valamint a regisztrációt kezdettõl a végéig bonyolító Kulcsár
Tihamérral az élen. Munkájuk jó gyümölcsöt termett: egy szép,
békességes, örömteljes, áldásos ünnepélyt; olyat, amilyen száz
évben egyszer szokott elõfordulni.

Akik ott voltak velünk, bizonyára szívesen emlékeznek
vissza azokra a napokra, s elevenítik fel emlékeiket a beszá-
molóhoz csatolt fényképek segítségével. (Képeket egyébként
az interneten több helyen is láthatunk a Centenáriumról. Az
Evangeliumihírnök web oldalaira már eddig is tettem fel
képeket, kommentárral együtt pedig erre a blogcímre:
azigerabja.blogspot.com A chicagói gyülekezet website-ján
hungarianchicagobaptist.org találtam a legtöbb képet. 180-at.)

Pénteken koradélután (a chicagói imaházban tartott
Végrehajtó Bizottsági ülést követõen) érkeztünk meg a
Wheaton College-ba, ahova 11 órától folyamatosan érkeztek a
testvérek. A regisztrálás, szobafoglalás és ebéd után került sor
az elsõ közösségi alkalomra, a 101. Közgyûlés hivatalos
ülésére. A Billy Graham Center bal szárnya, a tágas, 500+
befogadóképességû Barrows auditórium adott helyet minden
összejövetelünknek.

A péntek este a nõtestvéreké volt. A díszvacsorát is õk
szervezték és az esti istentiszteletet is. A szolgálatok hosszú
sora – ének-zenei szolgálatok, bizonyságtételek, vetített
képekkel kísért történelmi visszatekintések és gyülekezeti
beszámolók, igehirdetések - indult meg ekkor. Kulcsár
Annamária, a Nõszövetség elnöke vezette ezt az estét Kish
Etelkával együtt. Az igei szolgálatot dr. Cserepka Margit és
Mátrainé Fülep Irma testvérek végezték. Mindkettõt és Kish
Etelka angol nyelvû történelmi visszatekintését is közöljük a
következõ oldalakon. (Egyébként jóllehet a jubileum magyar
nyelven folyt, volt éppen elég angol nyelvû szolgálat is ahhoz,
hogy az inkább angolul értõ testvéreink sem unatkoztak.)

A Centenáriumra jellemzõ volt a magas színvonalú
ének-zenei szolgálatok. A szombat este sajátossága volt az Es-
ther Plyler tvnõ vezette Oldtimers kórus, a Curtis Szakács
család és a Krizmanic Dóra és Iris énekes-hangszeres szol-
gálata, valamint a gyülekezeteink nõtestvéreibõl összevont
kórus, melyet Novák Györgyi vezetett.

A szombat délelõtt az emlékezés jegyében telt. Emlékezz
vissza az útra! jeligével Herjeczki Géza és Novák József
lelkipásztorok vezetésével tekintettünk vissza az elmúlt 100
esztendõre. Az elsõ 50 évrõl Drescher Lajos testvér, a második
felérõl Vadász János lelkipásztor tartott beszámolót, amit a
háttérben vetített fényképek illusztráltak. Minden gyülekeze-
tünk is bemutatkozott – a lelkipásztorok rövid beszámolóival és
néhány vetített képpel. A lelkipásztor nélküli Melbourne-i
gyülekezetrõl és külmisszionáriusunk, Füredi Kamilla
szolgálatáról Herjeczki testvér szólt. Ugyancsak õ emlékezett
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meg röviden arról, hogy lapunk is –
melyet az utóbbi 18 évben õ szerkeszt –
éppen 100 éves.

Igei szolgálatot végzett ezen a déle-
lõttön Vadász János, Kis István (Debre-
cen) és Rev. Denzel Alexander (angolul).

A közel 4 órás délelõtti együttlét után
jól esett az ebéd, meg egy kis szabadidõ, a
vacsoráig.

A szombat esti ünnepi istentiszteletet
Kulcsár Sándor elnök és Lukács János
helyi lelkipásztor vezette. A gazdag szol-
gálati csokrot három zenei pillér tartotta,
s az egész estét a fõtémát feldolgozó ige-
hirdetés koronázta, melyet dr. Mészáros
Kálmán, a magyarországi baptisták elnö-
ke, egyben szövetségünk egyik korábbi
aktív munkása (clevelandi lelkipásztor-
sága idején) tartott.

Az említett zenei pillérek:
1. A centenáriumi fúvószenekar, Di-

mény Sándor szilágykrasznai karnagy tv.
vezetésével;

2. A Gerstner Kornél vezette ifjúsági
szolgálatok keretében magyarul és an-
golul éneklõ 50 tagú ifjúsági kórus -
Herjeczki Ádám vezetésével és a ven-
dégként közöttünk tartózkodó óhazából
érkezett fiatalok -közöttük Mészáros
Illés- közremûködésével;

3. A centenáriumi ének és zenakar,
Bokor Barnabás nagyváradi (és világ-
szerte ismert és megbecsült) karnagy tv.
vezetésével. Az összevont énekkar közel
100 tagú volt, az õket kísérõ zenészek ti-
zenöten lehettek. A legnagyobb elisme-
rést kétségtelenül az õ szolgálatuk nyerte
el a szombat-vasárnap együttlévõ négy-
száz figyelmes hallgatótól.

A második éjszakát is a Wheaton Col-
lege kényelmes – évközben a tanulóknak
fenntartott, nyáron az ilyen alkalmakra
bérbeadott – szálláshelyein töltöttük. A
tiszta és hûtött szobákkal és az igen
kedvezményes árakkal mindenki meg
volt elégedve. (Köszönjük Szabó testvér
a körültekintõ szervezést – szállás, étke-
zés, elõadó termek, berendezés, díszítés
stb.)

Vasárnap délelõtt már nem csak
vissza, hanem elõre is tekintettünk az
ünnepi istentisztelet során. Áhítatban dr.
Pintér Zoltán és Püsök Dániel (Torda)
lp-ok vezették a jubilálókat, majd a
legkisebbek szolgálatára került sor.
Mintegy 30 gyermekkel foglalkozott a
jubileum ideje alatt Novák Eszter és
Kulcsár Szilvia, s most énekeikkel és né-
hány igeverssel õk örvendeztettek meg
bennünket. Ezúttal is szolgált a szomba-
ton már bemutatkozott 3 ének-zenekar,
sõt egy ritkán hallható hangszer, a hárfa is
megszólalt Sara Pinter DePalma kezei
között.

A délelõtt egyik különlegessége a
Magyar Baptisták Világszövetsége el-

nökségének ünnepélyes átadása volt.
Kulcsár Sándor testvér vezette azt a
néhány percet, amelynek során dr.
Herjeczki Géza átadta az elnökséget a
soron következõ két éves idõszakra az
erdélyi szövetség elnökének, Gergely
István testvérnek; dr. Mészáros Kálmán
testvér vezetett bennünket hálaadó és
áldástkérõ imádságban.

Az igehirdetést Gergely testvér, a
MABAVISZ új elnöke tartotta „Hívõ nép
a hûséges Úr szolgálatában” címmel.

A Centenárium úrvacsorával – a
Krisztussal és az egymással való közös-
ség legszebb megnyilvánulásával végzõ-
dött, amihez jól kapcsolódott a detroiti
férfitestvérek éneke, amit végül is a
jelenlevõk nagyobbrésze együtt énekelt

velük: Szeressük Õt, szeressük egymást”.
A magyar Himnusz eléneklése után
Kulcsár testvér bezárta a Centenáriumi
Közgyûlést.

Éppen csak annyi idõnk maradt az
ebédig, hogy elkészítsük a csoportképet,
amit lapunk elsõ és utolsó oldalára tet-
tünk.

Áldásoddal megyünk, megyünk innen
el... talán ez az éneksor fejezi ki leg-
jobban azt az érzést, ami betöltött ben-
nünket azokban a koradélutáni órákban,
amikor egymásnak is, a chicagói testvé-
reknek és a centenáriumi alkalmaknak is
búcsút intettünk.

Herjeczki Géza

CENTENÁRIUMI BESZÁMOLÓ
folytatás az 5. oldalról

A Centenáriumi logót Herjeczki Dávid készítette.  Szabó István testvér mindig, mindenütt
ott volt - képünkön éppen Kulcsár Tihamérékkal egyezteti a következõ feladatokat.

A legifjabb nemzedék is jól érezte magát az ünnepélyen.  A MABAVISZ elnökség
ünnepélyes átadása.  Úrvacsorához készül az ünneplõ gyülekezet.


