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

Hálát adunk az Úrnak azokért a
testvéreinkért, akik 100 évvel ezelõtt
nemcsak fölismerték, hogy milyen
missziós lehetõség rejlik egy ilyen lap
megjelentetésében, hanem ténylege-
sen el is indították azt. Nagy lelkese-
déssel, erejük feletti áldozatok árán
adták ki az Evangéliumi Hírnököt, havi
rendszerességgel, sõt évtizedeken át
havonta kétszer is. A Kárpát medencén
kívül ez a legrégibb, folyamatosan
megjelenõ magyar vallásos lap.

Mi a célja az Evangéliumi
Hínöknek?

A legelsõ szám elsõ írása éppen ezt a
címet kapta. Az elsõ szerkesztõ és az õt
követõ szerkesztõk a mostanival együtt,
az evangélium, az Isten adta jóhír
terjesztését látják fõ feladatuknak. Ez a
cél nem a szerkesztõk zseniális felisme-
résének eredménye, hanem egyszerû
engedelmesség Jézus Krisztus egyértel-
mû utasítása, a misszióparancs iránt.
Lapunk másik fõ célját abban látom,
hogy összeköti a szövetségünkbe tarto-
zó gyülekezeteket, a szétszórtságban élõ
testvéreinket, sõt kontinenseken is átí-
velve a világ minden részén élõ magyar
baptistákat (nem csak a MABAVISZ
korában, hanem a 100 esztendõ teljes
tartama alatt). Ez a kapcsolat tartás
számtalan áldást és missziós lehetõséget
jelentett az évtizedek során.

Az Evangéliumi Hírnök a
szövetségünk hivatalos lapja

Kezdettõl fogva jól látták a lap mun-
katársai, hogy ez a kötõdés nem a lap

létrejöttébõl fakadó kötelék, hanem a
küldetésének teljesítésére kapott élettér.
A lap és a szövetség olyan természetes
kapcsolatban állt egymással, hogy a 70
éves jubileumon a lap egykori neves
szerkesztõje, dr. Udvarnoki Béla így ír a
Szemlében: „... közmondássá vált az a
vélemény, hogy amíg lapunk lesz, addig
lesz szövetségünk. Ennek a mondásnak
a fordítottja is helytálló: amíg lesz szö-
vetség, addig lesz Evangéliumi Hírnök
is.”

Az azóta eltelt 30 év sem hozott vál-
tozást ezen a tényen. A lap szövetsé-
günkben betöltött szerepét nem lehet
túlértékelni. Az idézet második része
azon- ban inkább csak a szerkesztõ – az
akkori és a mostani – reménységének ad
han- got. A szövetség ugyanis bármikor
dönthet úgy, hogy megszünteti a lapot,
megspórolni akarván ezzel egy jelentõs
kiadást – a lapot ugyanis a szövetség is
támogatja anyagilag, hiszen az elõfize-
tésekbõl nem tudnánk kiadni azt. Ezt a
lépést azonban eddig nem tette meg a
szövetség, s így nem is került próbára
Udvarnoki testvér mondásának elsõ fele
sem.

folytatás a 3. oldalon
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Az Evangéliumi Hírnök és a
Szövetség

1908. április második hétvégén
Pennsylvania állam Homestead nevû
városába összehívták az akkori magyar
baptista gyülekezetek képviselõit, akik
a néhány napos, utólag elsõ közgyû-
lésnek nevezett alkalmon létrehozták az
Amerikai Magyar Baptista Szövetséget.
A szövetség elnökének a helyi lelki-
pásztort, Balogh Ferencet választották.
Az alakuló közgyûlésen többek között
elhatározták, hogy útjára indítanak egy
havilapot, aminek az Egység Útja címet
szánták – megfogalmazva a címben is az
összefogás és közös cselekvés szüksé-
gességének és lehetõségének gondo-
latát. A tervezett havilap szerkesztésé-
vel egy tehetséges chicagói testvért,
Ulbrich Sámuelt bízták meg. A lappal
kapcsolatos tennivalók megoldása az
ugyancsak ekkor létrehozott Irodalmi
Bizottságra várt. Balogh Ferenc lelki-
pásztor (a szövetség elnöke) vezette ezt
a bizottságot – ami azt is jelzi, hogy igen
fontosnak találták az irodalmi munka
elindítását.

Két hónap múlva, 1908. június 15-i
dátummal meg is jelent a tervezett újság,
Evangélium Hírnöke címmel. A szer-
kesztõ az utolsó oldalon elmondja, hogy
a közgyûlésen javasolt címet (Egység
Útja) az Irodalmi Bizottság alaposabb
megfontolás után az Evangélium Hírnö-
ke címre változtatta.

Erre a száz évvel ezelõtti jeles ese-
ményre emlékezünk ebben a számban,
ahogyan azt tettük a Centenáriumi
Közgyûlésünkön is, bár akkor csak igen
röviden.

100 ÉVES AZ  EVANGÉLIUMI  HÍRNÖK

NOVEMBER 2. VASÁRNAPJA IRODALMI NAP
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Alapítva 1981-ben

rikai elnökválasztással kapcsolatban is
aktuális lehet Mátrai testvérnõ írása -
amit talán egyáltalán nem ezért írt, hanem
az általa vezetett vasárnapi iskolai témák
között került sorra szeptember egyik
vasárnapján. Mónus Viktor és Anita ne-
vét olvasóink már ismerik - szolgálatukra
is ráláthatunk testvérünk írásából.

November második vasárnapja ha-
gyományosan Irodalmi Nap szövetsé-
günkben. Kérem a gyülekezeteket, hogy
szervezzék meg ezt a napot és célada-
kozásukkal támogassák az Evangéliumi
Hírnököt.

Szerezzünk új elõfizetõket is! A
közgyûlésünkön úgy döntöttünk, hogy az
elõfizetési árat évi 25 dollárra emeljük,
tengeren túlra ugyanez 30 dollár. (szerk)

A centenáriumi hangulat még ott él
szívünkben és talán olvasóink se bánják,
ha még egy ideig vissza-visszatérünk az
ünnepélyen elhangzottakra, és közlünk
néhány fényképet is.

Akik olvassák az óhazában kiadott
lapokat, bizonyára örömmel forgatták a
Békehírnököt és a Szeretetet, ahol sze-
mélyes beszámolók jelentek meg a
chicagói találkozóról – dr. Mészáros
Kálmán és Gergely István testvérrek
tollából. Örülünk, hogy itt voltak és
szolgálataikkal gazdagították jubile-
umunkat. Annak is örülünk, hogy jó hírt
vittek haza, s azt elmonták, leírták mások
számára is.

S ha éppen itt tartok, hadd említsem
meg, hogy mi is örülünk minden otthon-
ról érkezõ jó hírnek, evangéliumi ese-
ménynek. Ezek között a Billy Graham
Társaság által szervezett evangélizáci-
ónak, Temesváron, melyrõl a Szeretet, az
Üdv Üzenet és a Békehírnök is beszámolt.

Októberi számunk vezércikke az
Evangéliumi Hírnök száz éves jubileu-
mával foglalkozik. Ezt a témát még több
hónapon át folytatni fogjuk. Erre a 100
esztendõre pedig egy másik hazai újság, a
Jó Pásztor figyelt fel és a szerkesztõ, dr.
Almási Mihály három oldalon keresztül,
fényképekkel illusztrálva ismerteti la-
punkat. Köszönjük ezt a megemlékezést.
Almási testvér közelrõl is ismeri az
Evangéliumi Hírnök történetét, hiszen 4
évig maga is részese volt az amerikai
magyar baptista missziónak, lapunknak
is, amennyiben az A Kürt szerkesztõje
volt clevelandi évei során.

A Centenáriumi évben egyébként a
szövetségi jubileumi anyagot is és külön
az Evangéliumi Hírnökre tartozó anya-
gokat egy külön, erre a célra nyitott
Internetes oldalon össze fogom gyûjteni.
Az 1908. június 15-i (elsõ) számot PDF
formában még ebben a hónapban
olvashatja majd mindenki.

Mit olvashatunk még ebben a szám-
ban? Október a reformáció hónapja is,
ezzel két írásunk foglalkozik. Az ame-

American Hungarian Baptist
Convention of North America, Inc.
Donations received for the period
May 1, through October 15, 2008.

MISSION AND LITERATURE
Bethesda Church, Palm Bay, FL ................ 1500
Bible Church, Santra Monica, CA ................. 300
Australian Church, Melbourne, AUS ........... 500
Louis Banas, Temecula, CA .......................... 100
Mr. & Mrs. E. Lantos, Montreal, CAN ….. 380.88
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Bethesda Church, Palm Bay, FL …….....…. 360
First Hung. Bapt. Church, Australia …........... 128
Amer. Hung. Bapt. Church, Alhambra, CA... 200

SUB TOTAL: $ 2,833.00
TOTAL:    5,613.88

Thank you for your faithful support
Louis Drescher, treasure

Clevelandi Ifjúsági Találkozó
2008. október 17-19.

Téma: A világ szeretete...
Hogyan tovább?

Meghívott szolgálattevõ:
Meláth Attila váci lelkipásztor

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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Hiteles forrás

Az Evangéliumi Hírnök folyamato-
san beszámolt a gyülekezetekben történt
eseményekrõl és mint ilyen az amerikai
magyar baptista misszió leghitelesebb
történelmi forrása. Jelent meg ugyan
néhány történelminek mondható kiad-
vány az évtizedek során, melyek közül a
legjelentõsebb és egyúttal a legismer-
tebb is az ötven éves évfordulóra készült
„Az Amerikai Magyar Baptisták Törté-
nelme 1908-1958” címû munka, teljes
áttekintést azonban csak az Evangéli-
umi Hírnök lapjairól nyerhetünk.

(A kettõs százéves jubileum kapcsán
egyébként tervezem, hogy számba ve-
szem az amerikai magyar baptista
misszió nyomtatásban megjelent kiad-
ványait. Szeretném, ha a jelesebbeket
valamilyen módon elérhetõvé tudnánk
tenni az érdeklõdõk, vagy a történelmet
kutatók számára.)

A szerkesztõk galériája

Ahhoz, hogy száz éves múltra nézhet
vissza lapunk, többek között erre a két
csoportra föltétlenül szükség volt: írók-
ra a szerkesztõvel az élen és elõfizetésre
is hajlandó olvasókra. Magyarul lapot
kiadni Amerikában (vagy bárhol a
természetes nyelvi közegen kívül) nem
egyszerû dolog. Urunk mindig gondos-
kodott olyan testvérekrõl, akikben a
lelkesedésen és az állhatatosságon túl
némi szakértelem – a magyar nyelv jó
ismerete, fogalmazó és szervezõkészség
is volt. Szerkesztõink mind ilyenek
voltak. Nehezen felbecsülhetõ munká-
jukért a 100 éves évfordulón említsük
meg tisztelettel õket. (Szeretném olva-
sóinknak évszámokkal és fényképpel is
dokumentálva bemutatni õket valami-
kor a jubileumi év során. Információt,
képet szívesen fogadok!)

Tudom, hogy munkatársaik is sokat
dolgoztak a lapon, de most álljon itt
azoknak a neve, akik tényleges szer-
kesztõi munkát végeztek az elmúlt év-
században.

Ulbrich Sámuel, Orosz István, Ba-
logh Ferenc, Major Mihály, Fodor
Gábor, Petre Albert, Petre Gábor, Balla
György, Molnár Antal, dr. Udvarnoki
Béla, Vadász János, Novák József és dr.
Herjeczki Géza.

Az amerikai magyar baptista misszi-
ónak volt egy olyan 10 éves idõszaka,
amikor nemcsak a most száz éves Evan-
géliumi Hírnök beszámolóit olvashatták
gyülekezeteink tagjai, hanem az A Kürt

címû lapot is (1981. szeptember – 1991.
február). 1991. márciusában az Evan-
géliumi Hírnök a korábbi egyeztetések
értelmében új belsõ fejléccel jelent meg,
megõrizve így azt a tényt, hogy a 10
éven át mûködõ A Kürt egyesült az idõ-
sebb testvérlappal, megtartva az akkor
már 83-dik évfolyamában járó lap fej-
lécét. Az A Kürt szerkesztõi: Vadász
János, Herjeczki András, dr. Almási
Mihály, Mészáros Kálmán és dr. Her-
jeczki Géza voltak.

Elõfizetõk kerestetnek

Elõfizetõk nélkül nem létezhet egy
lap. Nem csak azért, mert pénz kell az
elõállításához, hanem azért is, mert az
elõfizetõk létezése bizonyítja a lap
szükségességét és értékességét: vannak
olyanok, akik olyan fontosnak és jónak
találják, hogy hajlandók fizetni is érte.
Az elsõ öt évben évi 50 cent volt az
elõfizetési ár, amit aztán 1913-ban 80
centre emeltek. Az utóbbi tíz évben húsz
dollár volt az elõfizetési ár, amit ezen a
nyáron 25-re emeltünk. Sem az 50 cent,
sem a 25 dollár nem elég egy kis pél-
dányszámú lap elõállítására. A szer-
kesztõk egyik állandó feladata volt,
hogy új elõfizetõket keressenek. Sajnos
nem tudom, hogy az idõk során hány
példányban jelent meg lapunk (most
havonta 900 példányban nyomtatjuk).
Az 1913-as számból idézek két szer-
kesztõi felhívást (Orosz István tollából).
Ezekhez hasonló sokszor megjelent az
évtizedek során.

„Árasszuk el Magyarországot az Ev.
Hírnökével! (cím) ... Minden Ameriká-
ban élõ magyar hívõ legalább 2 helyre
küldjön haza lapot. Hiszen ezért még
egy napot sem kell dolgozni, s ezt szíve-
sen megteheti minden hívõ.” Néhány
hónappal késõbb: „A meglevõkön kívül
még 180 elõfizetõre égetõen szükségünk
van. Testvérek és barátaink, rendeljék
meg otthoni rokonaik, ismerõseik ré-
szére. Elküldjük mi még a falusi bírónak
is, csak fizessen érte valaki. Az elõfizetés
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bármikor veheti kezdetét, nem kell
januárig várni.”

Ma is nagy szükség lenne új elõfi-
zetõkre.

Élõ víznek folyamai

Az Evangéliumi Hírnök egy évszáza-
don keresztül folyamatosan közölt hit-
ébresztõ írásokat (igehirdetés, bizony-
ságtétel, vers), gyülekezeti híreket fény-
képekkel, közgyûlési és különbözõ ta-
lálkozókról készült beszámolókat. Fo-
lyamatosan, rendszeresen, mint ahogy a
forrás szüntelenül kínálja vizét a szom-
jazónak. Durván számolva eddig lega-
lább tizenötezer oldalnyi, vagyis mint-
egy 50 darab 300 oldalas könyvnek
megfelelõ olvasnivalót adott kézbe az
amerikai magyar baptista misszió im-
már 100 éve gyümölcsöt termõ ága, az
Evangéliumi Hírnök. Alázattal, talán azt
is megkockáztatom a centenáriumát
ünneplõ Evangéliumi Hírnökkel kap-
csolatban, hogy -ha nem is a magyar
irodalom utolérhetetlen színvonalán, de
Péter igéjét alkalmazva- legtöbbször a
Szentlélektõl indíttatva szóltak, illetve
írtak Istennek Amerikában élõ magyar
baptistái, lapunk szerkesztõi és munka-
társai. Bizonyára ezért élhette túl az
utóbbi 10 évtized viharait és örömteljes
napjait.

Ó Uram, adj most jó elõmenetelt!

Amikor hálát adunk lapunk száz
esztedejéért, megköszönjük azokat az
áldásokat, amiket az Evangéliumi Hír-
nök által adott Urunk magyar népünk-
nek, arra kérjük, hogy áldásával kísérje,
segítségével ajándékozza meg szeretett
lapunk további munkáját, szolgálatát.
Hadd hirdesse továbbra is az életet adó
evangéliumot, s hadd munkálja a gyüle-
kezetek és a szétszórtságban élõ magyar
baptista testvérek javát, örömét, együtt-
mûködését.

Herjeczki Géza, szerkesztõ

100 éves újság
folytatás az 1. oldalról


