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His birthday party was a surprise. For
once, a preacher was speechless. Dr.
Biro’s actual birth date was June 2,
1907, but the church, family, and friends
celebrated this very special day on June
8 at the Captain’s House on Turkey
Creek in Port Malabar. The room was
festively decorated with balloons and
the tables were decorated beautifully.
The tasty dinner was catered, but we
also served stuffed cabbage rolls to give
the party a Hungarian flavor.

Everyone gave Dr. Biro a personal
greeting as the microphone was passed
around. A Presidential Greeting and a
photograph of President George W.
Bush and Laura Bush was framed and
presented to Dr. Biro. A beautiful
plaque from the Hungarian Baptist
Convention was presented to him, as
well as a plaque from the Oradea Roma-
nian Baptist Church. The Bethesda
Baptist Church gave him a chest con-
taining 100 gold (clad) dollars dated
2007 (the first issue of this coin). Weda
Alexander, the minister’s wife, sang his
favorite hymn “Amazing Grace”. A
birthday cake and ice cream topped the
meal.

Rev. Sandor Kulcsar gave Dr. Biro
his personal greetings, greetings from
the New York Hungarian Baptist
Church, and also greetings from the
Hungarian Baptist Convention.

Dr. Biro had an opportunity to hear
beautiful words of praise for his life and
his works throughout his long life. So
often one hears such laudatory words af-
ter a person is gone, so it was great that
Dr. Biro could personally hear these
wonderful words of praise.

June 4. 2007

Rev. Sandor Kulcsar
President
Hungarian Baptist Convention of

North America
225 East. 80th Street
New York, NY 10021

Dear Sandor,
Warmest greetings in our Lord Jesus

Christ!

We were very excited to receive your
annual membership donation of
$500.00 on June 4, 2007. Thank you for
the continuing support from the Hungar-
ian Baptist Convention of North Amer-
ica as an Associate Member at the Orga-
nizational Associate level. Your Con-
vention is critical to the work of the Bap-
tist World Alliance as we minister to-
gether to Baptists around the world!

This year, the membership certificate
notes the year you first partnered with
the BWA. Direct affiliations with the
BWA have become a primary way for
conventions and organizations to show
our unity in Christ and our determina-
tion to serve Him all over the world, and
we want you to know how important you
are to us.

We are praying for your Convention,
its continued mission, and for God to
bless you in the coming year. We are
grateful you are part of our exciting min-
istry for unity, evangelism, fellowship,
relief, and for justice. Please pray for us
as well, that we will do all God has set
before us and honor our Lord together in
the coming year.

As an expression of our thanks for
your membership we are providing a
complimentary subscription of the Bap-
tist World, our news magazine.

Your brother in Christ’s service,

Alan D. Stanford
Director of Mission Advancement

Dr. Gregory Wills, representing
Southern Baptist Seminary in Louis-
ville, KY, presented Dr. Ladislau Biro
with a copy of his diploma (dated 1935),
replacing the original one which was de-
stroyed during a hurricane. The presen-
tation was made during the morning
Worship Service at the Bethesda Baptist
Church in Palm Bay, Florida on June 24,
2007.

We smile now as we say that Dr. Biro
finally got his diploma after 72 years.

Dr. Ladislau Biro and Gregory Wills

Dr. Ladislau Biro’s 100th Birthday Celebration
Dr. Biro is a faithful servant of God

and has touched many lives during his
long ministry. He still enjoys reason-
ably good health, and we hope and pray
that we can look forward to celebrating
many of his birthdays to come.

Ethel Petre Kish

I AM NOT OLD

I am not old, though folks may say
That I am aging every day;
Though I am weak, at times, I know
That in my weakness I can go
To Christ who strengthens me, and so

I am not old!

I am not old though sight grows dim,
I still can feel the hand of Him
Who leads me o’er the darkest way,
Still guiding that I might not stray;
And so I still can safely say

I am not old!

I am not old though up in years,
Life’s twilight holds for me no fears,
Because I know my destiny
And that my Saviour waits for me,
To renew my youth, and so you see
I am not old!

I am not old though this old shell
Of mortal clay in which I dwell
Shall fall when trials of earth are o’er,
Yet, when Jesus comes I’ll upward soar
And go on living evermore!
I am not old!

Author unknown

Certificate of membership with
the Baptist World Alliance

The Rev. Dr. Ladislau Biro
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kizárná délrõl itt száguldozó híveit). A
Hittani Kongregáció (aminek vezetõje
volt mielõtt pápává vált) emberarcú
terrorizmusnak bélyegezte az abortuszt,
és emlékezetes németországi elõadásá-
ban a más-arcú terrorizmus okait is fel-
vázolta. Úgy tûnik, elõdjén is túltesz
abban az igyekezetében, hogy a katolikus
egyház hangja egyértelmûen felcsen-
düljön a modern világban.

Fel is csendült, és beleremegett az
egyébként is gyenge alapokon álló öku-
menizmus épülete. Csupán néhány éve
egyesülésrõl egyezkedtek az angliká-
nusokkal, teológiájuk pontosításával
udvaroltak az evangélikusok, és még
egyes baptista vezetõk is többnek vélték
magukat ha „párbeszédbe” elegyedhettek
valakivel, aki járt már a Vatikánban.
Imponáló az egyenesség és a következe-
tesség ebben a pápában, ahogy visszapa-
rancsolja a katolikus gondolkodást az
akolba. Még nem tudni, ha a juhok is
engednek majd a fõpásztor diktátumai-
nak, de mi, akik nem ahhoz az akolhoz
tartozunk, máris érzékeljük a változást.

Kezdõdött a „Szeretet szentsége”
címû apostoli buzdítással (2005. Márciu-
sában), amelyben az eucharisztiáról
tanítva megkérte „szomorúan, jóllehet
nem remény nélkül a nem katolikus
keresztényeket, értsék meg és tartsák
tiszteletben meggyõzõdésünket, amely a
Bibliában és a hagyományokban gyöke-
rezik. Úgy tartjuk, az eucharisztikus és az
egyházi közösség annyira összetartozik,
hogy általában lehetetlenné teszi a nem
katolikusok számára, hogy részesüljenek
az elõzõben, anélkül, hogy az utóbbit
élveznék.”

Tulajdonképpen ezt a gondolatot
fejtegeti tovább a Hittani Kongregáció
legfrissebb egyháztani dokumentuma is.
Ez az 5 kérdést taglaló rövid, ez év június
27-én közzétett írás igen nagy port vert
fel. Míg a II. Vatikáni Zsinat arra bá-
torította a katolikusokat, hogy a Szent-
lélek munkáját lássák meg és méltá-
nyolják a protestáns közösségek életén is,
íme, kiderült, hogy e vizsgálódás ered-
ménye katolikus részrõl predesztinálva
van: mi nem lehetünk a Krisztus egyhá-
zának tagjai. Értékünk és hasznosságunk
is a „kegyelemnek és igazságnak abból a
teljességébõl ered, amely a Katolikus
Egyházra van bízva”. Na, tessék! Mi
meg azt hittük, hogy Urunktól nyertünk
mindehhez segítséget...

Fel is háborodtak ezt hallva az ökume-
nizmus élharcosai. Pontosítani kellett, és
ez a pápa ahhoz ért. Július 24-én, az olasz
Alpokban üdülve kerített erre alkalmat.
Elmagyarázta a híveinek, hogy csakúgy,
mint az elsõ zsinatot követõen (Niceai
Egyetemes Zsinat, 325-ben) kaotikus
állapot uralkodott el az egyházban, de
végül mégis megszületett a „Niceai
hitvallás”, a II. Vatikáni Zsinat óta eltelt
idõt is a zavarosság jellemezte. Logiku-

FRED
BAKER

1914 - 2007

Fred Baker
was born in Kip-
ling, Canada and later lived in Buffalo,
New York. He was a faithful member of
the Austin Street Hungarian Baptist
church. After his retirement he moved to
Boca Raton, Florida and then to Palm
Bay. He served as a deacon in the
Bethesda Baptist Church. He lived nine
years in Florida and then moved to
Cornelius, North Carolina to be nearer to
his family.

On the evening of March 6, 2007, Fred
Baker was called home to Heaven. He
had some minor physical problems and
was in the hospital when he quietly fell
asleep and was ushered into the presence
of the Lord whom he loved and served, at
the age of 93.

He is survived by his wife, Esther, and
son, Bob and grand daughters Serena and
Suzi and four great grand children.

The good Lord was very gracious to
him during his lifetime and we are all sure
that he has now joined the Heavenly
Choir and is rejoicing with all the friends
and family who have also made their glo-
rious trip “home”.

Ethel Kish

LUKÁCS
BALÁZSNÉ

1922 - 2007

Özv. Lukács
Balázsné (született Hufnágel Erzsébet)
testvérnõt, életének 85-dik évében, 2007.
március 4-én hívta haza az Úr a Kiskõrösi
Filadelfia Idõsek Otthonából, ahol utolsó
5 évét töltötte, megromlott egészségi
állapota miatt. Bár elõre haladó beteg-
sége következtében egyre jobban bezá-
rult a földi világ számára, szívében
mindvégig nyitott maradt Megváltó-
jához, akinek hûségesen szolgált egész
életében, példát mutatva szeretetben,
hitben, teherhordozásban, mindenkinek.

Temetése március 9-én Téten volt,
ahol élete nagyobb részét töltötte és közel
60 évig hûséges szolgáló tagja volt a
gyülekezetnek.

Róma ökumenizmusa
Megvallom, engem eddig nem iz-

gattak a pápák. Ennek a mostaninak az
elõdje jó ember volt, már úgy ránézésre
is. XVI. Benedek személyiségét eltakarja
a hivatala. A lengyel pápa oda ment,
ahova a szíve húzta. Szegény utódjára
rászakadt az egyház gondja. Ott ragadt a
Péter trónja abban az elvilágiasodott
Európában, onnan kellene szót érteni az
ébredezõ déli féltekével, fontossá lenni a
pluralizmusukkal páváskodó nyugati
országokban, és jaj, több szigort várunk
tõle, egyháza apjától még mi is, akik nem
tartozunk a családjába.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni a
próbálkozásait. Megdorgálta a mele-
geket, és 35 oldalas dokumentumban
vázolta fel a közutakon elvárt viselkedési
formát (csak egyszer kerülne csúcsfor-
galomba a popemobile-jával itt, a 10-es
gyorsforgalmi úton, az egyházból is

Mivel többen is érdeklõdtek, miért
maradt abba a Valóban? címû rovatunk, a
közgyûlésünkön a lapunkról szóló
beszámoló során a szerkesztõ meg-
kérdezte a testvéreket, hogy szeretnék-e,
ha Novák testvér folytatná a sorozatot.
Olvasóink és a közgyûlési küldöttek
kérését is figyelembe véve újra meg-
indítjuk hát ezt a rovatot. Abban a re-
ményben tesszük ezt, hogy a szerzõ
gondolatébresztõ, nem a felszínnel
foglalkozó, hanem a dolgok mögötti
összefüggéseket vizsgáló sorait szívesen
és javunkra olvassuk majd – még akkor is,
amikor szokatlan, vagy „kényes” kér-
dések kerülnek tollára.

A közösség iránti felelõsségtudattal írt
személyes véleménynek helye van az
Evangéliumi Hírnökben és az igén
nevelkedõ hívõk között. Isten igéje
ugyanis lépten nyomon figyelmeztet arra,
hogy életünk valóban az legyen, aminek
lennie kell és aminek mondjuk, talán még
gondoljuk is. (szerk)

A vigasztalás igéjét Lukács Tamás
szigetszentmiklósi lelkipásztor hirdette
a 73-dik Zsoltár alapján. „Ha elfogyat-
kozik is testem és szívem, szívemnek
kõsziklája és az én örökségem te vagy, ó
Isten, mindörökké.”

Verssel búcsúzott egyik unokája,
Váci Ágota és a téti gyülekezet részérõl
Fesetõ János testvér. Énekkel a gyász-
istentiszteleten megjelentekbõl szer-
vezõdött alkalmi énekkar szolgált.
Elköltözött testvérünkben Dr. Herjeczki
Gézáné édesanyját gyászolja.

VALÓBAN ?


