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Gyermekbemutatás és alámerítés 

Két rendkívüli istentisztelet keretén
belül adtunk hálát Istennek a nekünk
ajándékozott „új életekért”. 

Az első alkalom augusztus 16-án volt,
amikor Gál Tibor és Noémi elhozták el-
sőszülött gyermeküket, Gál Erik Tibort,

bemutatni az Úrnak és a gyülekezetnek.
Az Igehirdetés szolgálatát és a gyermek-
bemutatási aktust Püsök Dániel végezte.
Kívánjuk, hogy Mennyei Atyánk áldja
meg a szülőket, hogy Isten félelmében
tudják nevelni a kis Erik Tibort.

Másodszor no vem ber 15-én gyűltünk
össze az Úr házába, hogy együtt örüljünk
négy fehér ruhás fiatallal, akik új életet
nyerve az Úrtól, eljöttek, hogy hitüket a
hitvalló keresztségben is megpecsételjék. 
Igével Ken Kelley testvér szolgált angol
nyelven, aki Alabamából érkezett hoz-

zánk. Testvérünk a Róma 6,1-14 alapján
tanított a hitvalló keresztség jelentő-
ségéről és fontosságáról. 

Az Igehirdetést az alámerítés követte,
amit a gyülekezet lelkipásztora, Püsök
Dániel végzett. Nagyon megható volt
hallgatni a négy fehérruhás fiatalt, akik
egyenként a bemerítés vizében bizony-
ságot tettek a Krisztussal való találko-
zásukról. Csercsa Noéminak volt egy

korábbi találkozása Jézussal, de ez után
eltávolodott Megváltójától. Krisztus
azonban ismét közel jött hozzá és
megújította az életét. Örömmel beszélt
arról, hogy szeretne örökre hűséges
maradni Istenhez és az Ő népéhez. Weisz
Viktóriát Jézus otthon, egy családi áhí-
taton szólította meg. A királyi menyeg-
zőről beszélgetve a szüleivel rájött, hogy
neki még n incs  menyegzői ruhája.
Megvallotta bűneit és kérte Istentől a
bocsánatot, amit hit által, a Jézus érde-
mében meg is kapott. Nagy Róbertet Isten 
több alkalommal szólította igehirdetések, 
bizonyságtevések, énekek által, amíg egy 
nap felismerte bűnösségét és kérte a
Mennyei kegyelmet. A szemében csil-
logó örömkönnyek arról beszéltek, hogy
részesült e kegyelemben. Joó Csaba,
jobb élet után vágyva érkezett Kanadába.

Ezt meg is találta, de a szíve boldogságát
nem. Miután egy hívő munkatársa bi-
zonyságot tett neki a Krisztusban nyert
boldogságáról, megkereste a gyüleke-
zetünket. Az itt érzett szeretet és befo-

gadás, valamint a tisz-
ta igei tanítás által test- 
vérünk megismerke-
dett a gyülekezet fejé-
vel, Jézus Krisztussal.
Örömmel beszélt ar-
ról, hogy amellett
hogy megtalálta azt az
életet, ami után vágya- 
kozott, Istentől aján-
dékba örök életet is
nyert.

Az alámerítés után
az új tagok együtt
úrvacsoráztak a gyü-
lekezettel, ami előtt
Dr. Viczián János test- 
vér hirdetett Igét.

Végül Hajnal Józsefné, Mikó Tibor,
Mező Éva és Weisz Péter köszöntötték az
alámerített fiatalokat. Hálásak vagyunk
Istennek e négy fiatalért, valamint az ál-
dott ünnepélyért, aminek sokszínűségé-
hez a gyülekezetünk énekkarának, fúvós
zenekarának és ifjúságának a szolgálata
is hozzájárult.  

Kívánjuk, hogy Mennyei Atyánk áld-
ja, védje, vezesse és támogassa aláme-

rítkezett testvéreinket egész életükön
keresztül és tegyen minket olyan közös-
séggé, ahol még sokan megismerhetik az
üdvösség útját.

                             Püsök Dániel

ISTEN CSODÁI  A
NURSING HOME-BAN

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát,
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák,
Rajtuk át Isten szól:  jövök!
    (Reményik Sándor verse, részlet)

Ezt a vers et kb. 50 évvel ezelőtt olvas-
tam, de kitörülhetetlen emlékezetemből.
Folyamatosan tapasztalom, hogy az Úr
gyakran megjelenti szeretetét az övéinek.

Egyik nap hosszabb ideig nem voltam
a szobámban. Amikor vissza érkeztem,
az ágyamon találtam egy kis csomagot,
rajta a név, az én szeretett, kedves testvér- 
nőmnek a neve. Ő már sokszor megbizo-
nyította szeretetét felém.  Kibontom és
nagy csodálatomra egy zacskó erős cukor 
volt benne.

Rögtön eszembe is jutott, hogy ho-
gyan kerülhetett az oda. A napokban arra
gondoltam, hogy milyen jó volna egy kis
erős cukor, mert nagyon reszel a hangom. 
Az Úr látta ezt, mert Ő még a gon dola-
tainkat is olvassa. Még nem is kértem, Ő
már válaszolt gondolataimra. „Mikor
még nyelvemen sincs a szó, immár egé-
szen érted azt, Uram!” (Zsolt 139,4)
Megadta, amire szükségem volt. 

Egy másik nap észrevettem, hogy a
töltőtollamból kiesett egy kis rugó.  Hiá-
ba kerestem, eltűnt. Az Úrhoz fordultam,
s kértem Őt, hogy segítsen megtalálnom.
Másnap, amikor felébredtem, ott volt a
kis rugó a lepedőmön. Hogy hogyan ke-
rült oda, csak az Úr tudja. Ő azt is tudta,
hogy milyen sokat írok és szükségem van
a tollra.

 

Csodálatos az Úr mondása: „Ne fél-
jetek, ti sok verebecskénél drágábbak
vagytok.” 

Nem tudok mást tenni, mint magasz-
talom az Urat, mert fontosnak tart ben-
nünket és gondot visel ránk.  „Elől és
hátul körülzártál engem és felettem
tartod kezedet. Csodálatos előttem e
tudás, magasságos, nem érthetem azt.”
(139. Zsolt)

Dícsértessék az Úr szent neve, mert a
mi kis életünk fontos Neki és megadja
kéréseinket. 

Kis hópelyhek az örömök,
Rajtuk át Isten szól: Jövök!

                      Somogyi Gáborné

folytatás a 7. oldalon

TORONTO

A két lelkipásztor között a fehérruhások: Joó Csaba, Csercsa
Noémi, Weisz Viktória és Nagy Róbert.

Az egyik bemerítkező és a lelkipásztor
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először is a keresztyén és a muzlim temp-
lomokat néztük meg, majd a piramisokat. 

A hátra lévő napokban busszal bejár-
tuk Góshen földjét, majd a kivonulás út-
vonalát próbáltuk követni. Megáztattuk
lábunkat a Vörös Tengerben, a Suezi
csatornán átkelve eljutottunk Márába
(ahol keserű volt a víz), Elimbe, a Sínai
pusztába, Refidimbe s azután a Sínai
hegység második legmagasabb csúcsá-
hoz, a 2600 métert is meghaladó u.n.
Mózes hegyhez, melyre tevehátom, meg
gyalog föl is mentünk. Ennek a közelében 
van az a hely, ahol az Úr megszólította
Mózest az égő csipkebokorból. 

Ezután busszal visszamentünk Kai-
róba, és egy korareggeli járattal hazain-
dultunk.

Június 5-6-án garázs-szelet tartottunk
az imaház parkolójában. Hálásak voltunk 
az Úrnak, hogy minden eddigit meg-
haladó eredményt értünk. Nőtestvéreink
a misszióra fordítják a bevételt.

Bancsov Barna testvérék július elején
North Carolinába költöztek. Hiányoljuk
őket.

Augusztus 2-án a chicagói fiatalokat
hívtuk át szolgálatra. Torma János nyu-
galmazott lelkipásztor tv. is elkísérte
őket. Detroitiaknak és chicagóiaknak
egyaránt örömöt és áldást jelentett a
szombat este, s főleg a változatos szolgá-
latokkal telő vasárnap. 

Szeptember első vasárnapján gyer-
mekbemutatás volt gyülekezetünkben.
Kerekes Balázs és Irénke harmadik gyer-
mekét, An drew James-t mutattuk be az
Úrnak és a gyülekezetnek. Az igehirdetés 
szolgálatát Kerekes Tibor, a detroiti pün-

kösdi gyülekezet lelkipásztora hirdette –
ő a kisgyermek egyik nagybátyja. A
bemutatás során pedig a nagyapa: Torma
János lp. szolgált igével. A dedikáló
imádságban pedig az egész család részt
vett. Az istentisztelet után közös ebédet
tartottunk. 

Sok örömöt jelent számunkra a nö-
vekvő gyermeksereg. Az Úr oltalmába
ajánljuk a kicsinyeket és a nagyobbakat
is.      Máté

Gyermek-bemutatás
„Baby-dedication”-ként tüntettük fel 

a  szeptember 13-i gyülekezeti hir-
detőben az istentiszteletnek azt a részét,
amelyen Bánk György és Jessica első

gyermekéért imádkoztunk. Gyuri kö-
zöttünk, Jessica egy louisianai déli
baptista gyülekezetben nőtt fel. Leá-
nyuknak az  Alena Mariana Bank nevet
adták.  Az ifjú Bánk házaspár Japánban
teljesít katonai szolgálatot. A tenge-
részeti bázison a Koza Bap tist Church a
gyülekezetük. Két hetes szabadságukat
töltötték a Kaliforniában élő nagyszü-
lőkkel, Bánk Rozália és Nándor test-
vérekkel.  Örömmel tettünk eleget ké-
résüknek, hogy a Bánk család legifjabb
tagja mag yar gyülekezetben legyen
bemutatva az Úrnak.    NJ

A detroiti lelkipásztor és felesége
május végén Egyiptomba utazott. Uta-
zásuk rövid vázlatát a június 7-i bulle-
tinban így írta le:

A lelkipásztorok számára szervezett
utazás célja az volt, hogy megismerjük a
világ legrégebbi kultúráját, az egyip-
tomit; megkeressük a Bibliában Egyip-
tommal kapcsolatban feljegyzett esemé-
nyek helyét, hogy jobban megértsük az
egyiptomi és az ószö-
vetségi választott nép
kapcsolatát, egymásra
gyakorolt hatását; hogy 
megismerjük Góshen
földjét és az Exodusz
(kivonulás) útjának el-
ső szakaszát bejárjuk,
egészen a Sínai He-
gyig, addig, ahol Mó-
zesen keresztül Isten
10 parancsolatot, ren-
delkezéseket adott az
ígéret földjét kereső
népnek. 

Merre jártunk? Kai-
róba, Egyiptom fővá-
rosába érkeztünk. Bejártuk a hatalmas
város környékét. Ábrahámhoz és József-
hez fűződő emlékeket is keresve jutot-
tunk el Mem phis és Sakkara városba,
majd Fayum környékére.

Luxorba repültünk ezután, ahonnan a
Níluson hajóval haladtunk fölfelé (déli
irányban). Bejártuk a Királyok Völgyét,
majd Kar nak, Edfu, Kom Ombo templo-
mait néztük meg. Assuánig hajóztunk.
Onnan vissza repültünk Kairóba, ahol

ALHAMBRA A menyegzői istentiszteleten angol és
náhány mag yar nyelvű szolgálat, szóló és 
közös énekek koszorújában hangzott el
az igehirdetés, majd a házassági fogada-
lomtétel, amit az „egység gyertya” meg-
gyújtása követett. 

Végül az áldáskérő imádságom előtt
elmondtam -Szabó István testvér tolmá-
csolta- Brigitta kivándorlásának különle-
ges történetét... A menyasszonyt Dr. Bíró
László –az egykori Palm Bay-i lelkipász-
tor- hozta ki a kommunizmus idején Ro-
mániából, mert a szülei (László és Enikő)
egy amerikai látogatás kapcsán itt ra-
gadtak. Brigitta a floridai Bíró Janka
testvérnő unokája...  

A menyegzőt nem csak az ünnepi
vacsora követte, hanem a sok országból
jelenlévő rokonság számára ritka szép
alkalom: egy három napos együttlét,
ugyanabban a szállodában.

Azért imádkozom, hogy az Úr ren-
deljen minden fiatalnak hozzá illő, hívő
élettársat, ahogyan Justint és Brigittát
egymásnak rendelte.  

        Varga János nyug. lelkipásztor

folytatás a 8. oldalon

Biró Brigitta és Tiarks Justin
menyegzője

Min ne ap o lis (Min ne sota) – itt él a
menyasszony családja – egyik szép nagy
templomában, augusztus 7-én került sor
egyik unokám, Brigitta menyegzőjére.

Ismerősök és a kiterjedt rokonság, több
mint kétszázan kísérték figyelemmel az
ottani szokásoknak megfelelő menyeg-
zői istentiszteletet, melynek magam is
aktív résztvevője lehettem.... 

A Bánk család

DETROIT

  A Kerekes és a Torma család jelen lévő tagjai a bemutatás után
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Dear Friends, 
 

I want to wish you a very blessed
Christ mas as we fo cus upon the birth of
our Lord and Sav ior Je sus Christ. 

 

Smiling faces?  I see these ev ery
week when they come to ESL classes. 

We have had a good fall se mes ter
with many of them mak ing prog ress in
their lan guage learn ing. 

In ad di tion the Gos pel has been
shared with them at Hal low een time,

Thanksgiving and Christ mas along with
Bi ble and Tracts in their lan guage avail -
able ev ery time we meet.  

 Pray for their sal va tion. That is our
heart’s cry through out the year.  

 

It is my priv i lege to serve the Lord in
this min is try and I want to thank you for
pray ing and giv ing that I may con tinue
to serve. 

 

God’s riches bless ings for the New
Year. 

                        Ruth Wright 

Ex cerpt from mis sion ary
Kamilla Füredi’s let ter

Thanksgiving Day passed but I was
so busy that I cel e brated it only in my
mind, with out tur key. There were so
many rea sons for be ing thank ful. Ex cept 
of a light flu I was not sick in the last
months. Dur ing the ren o va tion there
was no mean ing ful ac ci dent or loss.
Many of you re sponded pos i tively to my 
last let ter and I was able to pay the most
im por tant rep a ra tions of the mis sion
house. My liv ing con di tions are im -
proved. Though there is no light yet we
must have elec tric ity in a few months.
Saint Mary, the su per mar ket moved to
Makeni and I can have better food now. 

Nev er the less I still have some bur -
dens as well. Please, pray for the fi nal
and of fi cial agree ment with the land
lady of the house. She seems to be kind
and rea son able; it was prom ised that
what ever I have spent on the ren o va tion
will be de ducted from the rent. Please,
pray for a peace ful hol i day sea son. Be -
fore Christ mas the town is very noisy.
Last night I was not able to sleep at all,
be cause of the loud and wild mu sic of an
en ter tain ing cen ter nearby. Also pray for 
pro tec tion from the un ex pected trou bles
and trou ble mak ers. I wish you the same;
have a very peace ful and blessed hol i -
day. We don’t know ex actly when but
unto us a Sav ior was given.

“The Lord bless you and keep you;
the Lord make his face shine upon you
and be gra cious to you; the Lord turn his 
face to wards you and give you peace.”

 
Yours in Christ,
        Gabriella Kamilla Furedi

(If you would like to re ceive Kamil-
la’s let ter writ ten in Eng lish, please send 
your re quest and your e-mail ad dress to
the ed i tor.)

Hon or ary and
Me mo rial Fund

Sis ter Ethel Kish had en cour aged us
dur ing the 2009 Con ven tion to es tab lish
an “Hon or ary and Me mo rial Fund” for
the pur pose of sup port ing the mis sion ary
ini tia tives of our young peo ple. Do na -
tions from this fund will be al lo cated by
the Mis sion ary and Be nev o lence Board
at its mid-year meet ings. The writ ten ap -
pli ca tions ad dressed to the MBB should
state the goals and the du ra tion of the
mis sion trip, and should in clude a let ter
of sup port from the pas tor of the ap pli -
cant. 

The ini tial de posit is the money do -
nated in mem ory of Er nest J. Kish. 

We re quest do na tions to the Fund
mailed to the Trea surer.

Dear Brothers and Sis ters!
 

Christ mas is here… Isa iah 9:6 states
“... a child is born… a son is given.” The
prophet fore told the child’s fu ture “...
the gov ern ment shall be upon his shoul -
der; and his name shall be called Won -
der ful, Coun selor, The mighty God, The 
ev er last ing Fa ther, The Prince of
Peace.” Our hearts are full of praises be -
cause we have such a won der ful Sav ior,
the 

Lord Je sus Christ. Who has so many
names? Im man uel; God is with us. He is
with us in trou ble, in our sor row in our
joys, and in sick ness and health. In He -
brews 13:5, He prom ised “I will never
leave thee, nor for sake thee.” John 1:14
states “An the Word was made flesh,
and dwelt among us, (and we be held his
glory, the glory as of the only be got ten
of the Fa ther,) full of grace and truth.”
As Paul sug gests, “Let this mind be in
you, which was also in Christ Je sus ...
and took upon him the form of a ser -
van t… in the  like  ness of  men”
(Philippians 2:5-7)  Je sus was and is
God and in a hu man body; He is our Im -
man uel." ...great is the mys tery of god li -
ness: God was man i fest in the flesh ..."
(1 Tim o thy 3:16). Je sus ex pe ri enced
thirst, hun ger, phys i cal ex haus tion. He
slept in a boat. He wept. He moved with
com pas sion. He was like we are but
with out SIN. “... in all points tempted
like ... we are, yet with out sin.” (He -
brews 4:15) God is with us and He is
mer ci ful. He spared me when I was 6
months old and might have died. I was
left alone while my mother walked to the 
train sta tion with my fa ther who was re -
turn ing to the army. I kicked my feather
bed; all of the feath ers came out and al -
most suf fo cated me. I was blue when my 
mother re turned. My nose and mouth
were filled with feath ers. The Lord
spared my life then and on many other
oc ca sions. He is our Im man uel; He is
with us. I am so happy to do what ever
the Lord al lows me to, and as long as He
gives me strength I want to serve Him.
Post age costs keep go ing up and up. Yet
I have never lacked any thing since I
have been in this won der ful coun try,
with so many won der ful peo ple. 

I am very thank ful to you for all of
your prayers and sup port.  I am also
pray ing for you.

Wishing you a very blessed Christ -
mas!

                 Terezia Faulk ner


