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Szövetségünk, mai nevén Észak-
Amerikai Magyar Baptista Szövetség
századik évében jár ebben az eszten-
dõben. A születésnapját 2008 nyarán
fogjuk megünnepelni Chicagóban.
Jóllehet az idén tartottuk a 100. közgyû-
lést, de csak jövõre fogja betölteni szá-
zadik évét az 1908-ban alakult Amerikai
Magyar Baptista Szövetség.

Ebben a jubileumi évben
az a szándékunk, hogy min-
den számban közlünk egy-
egy írást a szövetség neve-
sebb eseményeivel kapcsolat-
ban. Kezdjük hát az elején.

Ezúttal az Evangéliumi
Hírnök legelsõ számából köz-
lünk részleteket, amibõl némi
fény derül a szövetség mega-
lakulására és a lap keletke-
zésére is. Ez pillanatnyilag a
legrégibb dokumentum, ami a
szerkesztõ rendelkezésére áll.

Lapunk legelsõ számának
elsõ oldalán a Homesteadi
Magyar Baptista Imaház
fényképe és a Segítsük Siont
építeni kezdetû ének kapott
helyet.

A 8 oldalas újság cikkeibõl
a következõ tényeket rögzít-
hetjük:

1. A magyar baptista misszió Ameri-
kaszerte több helyen megkezdõdött már
a jeles 1908-as év elõtt is. Házaknál és
más gyülekezetek templomaiban jöttek
össze.

2. Legelõször saját imaháza a Home-
steadi (PA) Elsõ Magyar Baptista
Gyülekezetnek lett, ennek ünnepélyes
megnyitására 1908 április 12-én került
sor, többszáz résztvevõvel.

3. Ez az imaházmegnyitó egyúttal
„magyar baptista konferencia” is volt,
ahol létrehozták az Amerikai Magyar
Baptista Szövetséget is. Ezt nevezték az
elsõ konferenciának. A konferenciai
csoportképen nyolcvan egynéhány
személy látható (gyermekekkel együtt).

4. A konferencia elnöke a Home-
steadi gyülekezet lelkipásztora, Balogh
Ferenc volt. Õ lett az Irodalmi Bizottság
elnöke is.

5. Ezen az elsõ konferencián elhatá-
rozták, hogy kiadnak egy havi lapot,
melynek szerkesztõje Ulbrich Sámuel
lett (Chicago). A lapnak ezt a címet
tervezték: „Egység útja”. Ám az Iro-

dalmi Bizottság késõbb többet is gon-
dolkodott rajta és még az elsõ szám
megjelenése elõtt úgy döntött, hogy az
„ékes, jó hangzás végett” inkább az
„Evangélium Hírnöke” címet adják a
most születõ lapnak. Ezzel egyúttal a lap
irányvonalát is világosabban defini-
álták.

Utóhang a Homesteadi
imaház felavatásáról

(Az eredeti szöveg, újragépelve)
Nem akarnám elmutasztani pár

sorral megemlékezni a Homesteadi
1-sõ magyar baptista gyülekezet ima-
házának megnyitó és felszentelõ lé-
lekemelõ ünnepélye alkalmából nyert
megfigyeléseimrõl és közölni azokkal,
kik nem vehettek részt, ezen a szép
áldásos ünnepélyen, mely f. év április
hó 12-én folyt le.

Ha visszaemlékezem, legelõször is
egy diadalkapuhoz hasonló ívû nemzeti
szallag tünt fel szemeimnek, az 1. M. B.
Gy. Felirattal, ami boldog emlékeket
ébresztett bennem.

Az épület, habár nem új, mégis
kellemes és megnyerõ benyomást gya-
korol a szemlélõre.

Beléptemkor kissé meglepõdve érez-
tem magam, hogy is ne, már 10 év óta
távol az Ó hazától és látni a több százra
rúgó magyar honfitársat összegyüle-
kezve, örömét és háláját kifejezni azért
az áldásért, amely eddig még páratlan
Amerikában (hogy t.i. saját imaháza
van egy magyar gyülekezetnek, szerk.).

Meglepetésem csak néhány pilla-
natig tartott, mert szívem gyorsabban
kezdett dobogni a zengzetes magyar
nyelv hallatára és többeknek tíz hosszú
év utáni viszontlátására. Csodálni
való-e, ha örömkönnyek tódultak sze-
meimbe? Mi gyakran hajlandók va-
gyunk panaszkodni, hogy kevés az
összetartás. De kívánatos volna, ha
hálára kerekednénk és Istent dicsõí-
tenénk mindazokért, amit látunk és
hallhatunk.

Ez alkalommal képviselve voltak:
horvátok, tótok, németek és angolok,
kik mind tanúságot adtak a magyar
testvérek közös munkálkodásáról, va-
lamint a tiszta keresztényi életmód-

6. Az elsõ konferenciáról jegyzõ-
könyvet készítettek, amit ki is adtak. Ez
sajnos még nem került a kezembe és
nincs tudomásom arról, hogy meg lenne
az a történelmi emlékgyüjteményünk-
ben.

7. Azt gondolom, hogy „prófétikus”
sajtóhiba eredményeként a legelsõ szám
második oldalán ez a fejléc áll: Evan-
géliumi Hírnök. Évtizedekkel késõbb ez
lett a neve az újságunknak.

Herjeczki Géza

100 ÉVES AZ ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR
BAPTISTA SZÖVETSÉG I.

Photocopia az 1. és az 5. oldalról
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pátosszal beszélt. (Következõ számunk-
ban írunk is az egyikrõl.)

Pénteken délelõtt közölte velem,
hogy a fia és családja ebédre hívta meg
és elnézésemet kérte. Amikor beléptek
az étterembe, nagy meglepetéssel vette
tudomásul, hogy mi is ott vagyunk és
köszöntjük õt! Ekkor lett nyilvánvaló
elõtte, hogy mi is tudtunk az ünnep-
ségrõl.

A finom, részben magyaros ételek
fogyasztása közben mindenkinek volt
lehetõsége arra, hogy köszöntse az
ünnepelt testvért. Az asztalon ott állt
George W. Bush elnök és Laura Bush
first Lady fényképes köszöntése, amit
Kish Ethel testvérnõ intézhetett a reá
jellemzõ nagy elõretekintéssel. Az a
kiváltság adatott számomra, hogy Dr.
Bíró László testvért sokak nevében kö-
szönthettem: Szövetségünk nevében
(Szabó István fõtitkár tv. által rendezett
emlék plakettet is átnyújtva), az Erdély-i
Szövetség megbízásából (õk is küldtek
egy emlék plakettet), egyúttal tolmá-
csoltam a New York-i és Palm Bay-i
gyülekezet köszöntését is. Az üdvöz-
letek színes sorozata igen kellemes
alkalomnak bizonyult.

Számomra Dr. Bíró László a Buka-
resti Baptista Teológia egyik tablóján
jelent meg elõször, 1961-ben, amikor
teológiai tanulmányaimat elkezdtem.
Jól esett, hogy a harmincas évek köze-
pén készült tablón a tanárok soraiban
láthattam õt, mint magyar baptista
tanárt. Jóval késõbb, 1980-ban talál-

Képeket kérünk
Szövetségünk életével kapcsolatos

képeket és régi dokumentumokat ke-
resünk. Aki ilyenekkel rendelkezik, sze-
retettel kérjük, hogy vagy ajándékozza
azt Szövetségünknek, vagy engedje meg,
hogy másolatot készítsünk róla. A jubi-
leummal kapcsolatosan szeretnénk ösz-
szegyüjteni minden még létezõ emléket.

Képeket, iratokat, emlékeket Szabó
István fõtitkár testvérnek, vagy a szer-
kesztõnek küldjük. Címük a 2. oldalon
található.

koztam Bíró testvérrel Bridgeporton,
CT., a Szövetségünk Évi Közgyûlésén.

A Palm Bay-i Gyülekezet egy doboz-
ban 100 ezüst dollárost ajándékozott
egykori szeretett pásztorának. Bíró
testvér ezeket nyomban szétosztogatta
volna a jelenlevõknek, ha meg nem
akadályozzuk õt ebben.

Dr. Bíró László testvér meghatóan
megköszönte minden jelenlévõ üdvözlõ
szavait, jókívánságait. Emlékeztetett
mindenkit - családtagokat, barátokat és
hittestvéreket - Istennek irántunk való
mérhetetlen szeretetére, amiért illik is,
hogy hálásak legyünk és hûséggel
szolgáljuk Õt.

Szavait mindannyian nagy figyelem-
mel és tisztelettel szívtuk szívünk- be.

A kedves Bíró testvér korához képest
jó egészségben van. Kedves felesége,
Kató néni jól gondját viseli. Finom éte-
lekkel kedveskedik mindig. Laci bácsi
naponta tornával edzi magát, félórákon
át gyalogol otthonukban. Komolyan
érdeklõdik szövetségi munkánk felõl,
de egyéni életünkrõl is. Sõt, óhazai
testvéreink dolgai sem kerülik el figyel-
mét. Órákon át beszélget és szívesen
osztja meg gazdag ismeretét, tapasz-
talatait. Igazi élmény a vele való be-
szélgetés. Istennek adunk hálát, hogy õt
nékünk ajándékozta és ilyen szép, bár
könnyûnek nem mondható, szolgáló
élettel megáldotta. Mindenben példás
élete, hûséggel végezett szolgálata
követésre, Isten iránti hálára és tiszte-
letre kötelez.

Szívbõl köszöntjük e rendkívüli ese-
mény alkalmából –ezúttal újságunk ha-
sábjain is- boldog születésnapot és meny-
nyei Atyánk gondviselését és mindenre
elégséges kegyelmét kívánva úgy a Bíró
testvér, mint kedves felesége életére.

Az Észak Amerikai Magyar Baptista
Szövetség, valamint a Romániai Ma-
gyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége
nevében,

Kulcsár Sándor, elnök

Egy ritka alkalom volt számunkra
június 8-a, amikor Palm Bay-ben (FL)
-mintegy 50-60 személy jelenlétében-
megünnepeltük Laci bácsi 100. életévét.
Tudomásom szerint az Észak Amerikai
Magyar Baptista Szövetségben eddig
csak Werle Henrikné lépte át a 100.
életévének határát. Bíró testvér 1907.
június 2-án született Nagyváradon,
Erdélyben, komoly hívõ családban. Az a
közösség ma is a legnépesebb Magyar
Baptista Gyülekezet a világon.

Kettõs cél vezetett Floridába; Szö-
vetségünk irattárát, a történelmi szobát
New Yorkba költöztetni, és a kedves
Bíró testvért köszöntõ ünneplésén részt
venni, Szövetségünket képviselve. Bíró
testvér és kedves felesége Kató vendége
voltam - mint annyi más alkalommal is.
Most is volt bõven beszélni valónk, jól
benyúlva az éjszakába. Fõképpen két
könyvérõl kérdezgettem, amirõl nagy

Kulcsár Sándro testvér két plakettet ad át
Dr. Biró László testvérnek. Az elõtérben az

elnöki köszöntõ látható.

jukról, amint majd a jegyzõkönyvbõl is
olvashatjuk. Ezért távolítsunk le ma-
gunktól mindenféle hátrányos gondo-
latokat és engedjünk utat a Szent Lé-
leknek, jó és Isten országának építésére
való eszméknek.

A jelenlévõk között voltak, kik 600-
800 mérföldet utaztak vonaton, mely
20-30 dollárnyi költséggel járt és az
ilyen áldozat nem lehet puszta kíván-
csiság, ha tekintetbe vesszük, a mi né-
pünk közt kevés a jómódú; ez inkább az
Úr országa iránti érdeklõdésnek és
gyermekeinek összetartozásáról ad
tanúságot.

Azért te halandó, aki egyedül állasz,
távol minden gyülekezeti összekötte-
téstõl, érezd magad erõsítve, hogy Isten
gyermekei, lelki testvéreid, érdekelve
vannak úgy lelki, mint testi jóvoltodon.

Ez az érdek abban is bebizonyul,
hogy ezen lap, melybõl ezen sorokat
olvasod, egyik gyümölcse annak az
érdeknek, mely megérlelõdött április
hóban Homesteadon.

Ha áldást és erõt merítettél e szerény
lap bármely hasábjából, akkor add át
embertársadnak, ki reád, reám lett bízva
attól, aki mondta: menjetek ki a távolba
és munkálkodjatok részemre, de nem
részünkre.

Ne engedd magad a sátántól tévútra
vezetni. Tekints Jézusra. Õ a mi ve-
zetõnk, ki élt, küzdött és halt te és én
értem. M. V.

Evangélium Hirnöke,
1908. június 15. 5k oldal

DR. BÍRÓ LÁSZLÓ TESTVÉR 100 ÉVES


