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Október 11-én emlékezetes ünnepi
vasárnap volt a Torontói Gyülekezetben,
új lelkipásztorunk, Püsök Dániel testvér
beiktatása alkalmából. A zsúfolásig meg- 
telt imaház a testvéri öröm és együtt-
érzés bizonyossága volt. Velünk ünne-
peltek az ifjúsági találkozon részt vevő
fiatalok is. Szívvel-lélekkel énekeltük az
éneket: “Ó mily szép az Úrnak hajléka,
hol együtt örül a szent nép!”

A napot imaórával kezdtük 
meg, amit Szabó István ve-
zetett. Az 1Thess 5:12-18
igeversek alapján rámutatott
arra, hogy melyek a jó gyü-
lekezet ismérvei. Három
leborulásban imádkoztunk
azért, hogy az igében előírt jó
kapcsolat meglegyen a szol-
gálattevők felé, egymásfelé és 
Isten felé. 

Közös éneklés után Kul-
csár Sándor lp. nyitotta meg
az ünnepi istentiszteletet,
köszöntéssel és imádsággal.
Bevezetőü l a 95. zsoltár

szavaival felszólította az egybegyűlt
nagy gyülekezetet az Isten színe előtt
való meghódolásra, az Isten szerint való
ünneplésre. 

Az igehirdetés szolgálatát Dr. Her-
jeczki Géza lp., szövetségünk elnöke
végezte. A felolvasott igéből (Apcsel
20:16-28) rámutatott a gyülekezet, a
Krisztus vérén szerzett anyaszentegyház
és a szolgálattevők helyes kapcsolatára.
A szolgálatra odaszentelt élet és Isten
földi nyája számára egyaránt fontos az
apostol által megírt utat követni.

Közös éneklés után az új lelkipásztor,
Püsök Dániel testvér bemutatkozása
következett. Megismerhettük életét és
elhívatását. Erről külön irásban olvas-
hatunk, részleteiben is. A bemutatkozást

a beiktatás aktusa követte. Dr. Herjeczki
Géza szövetségi elnök feltett kérdéseire
válaszolva Püsök Dániel igéretet tett
szolgálata minden területre kiterjedő
teljes betöltésére. A gyülekezet pedig
Bákai István elöljáró szavai által tett
bizonyságot őszinte szeretetéről és tisz-
teletéről, támogatás és együttmunkál-
kodás ígéretével. Testvérünknek a

torontói gyülekezet pásztori szolgálatára
való kirendelését a lelkipásztorok és
diakónusok kézrátétellel való könyör-
gése, áldás kérő imája kísérte, végül az
énekkar éneke hangzott fel: „Áldjad
meg!”

A Szövetségünk által immár hivata-
losan beiktatott lelkipásztort többen kö-
szöntötték bibliaverssel, jókívánsággal.
Először Kulcsár Sándor és Szabó István
alelnök testvér szólt. Átadták azoknak a
lelkipásztoroknak az üdvözletét is, akik
nem lehettek jelen. A detroiti kórus éneke 
után a városunkban lévő mag yar egy-
házak lelkészei és képviselői köszön-
tötték az új szolgatársat, végül a román
gyülekezet vezetője. Testvéri jókiván-
ságot küldött a Magyarországi Baptista

Egyház és a Romániai Mag yar Baptista
Egyház vezetősége is.

„Még szól az üdv szava!” – hirdette az
énekkar éneke, majd a torontói gyü-
lekezet  is köszöntöt te új pásztorát.
Feleségét, Adinát, Oláh Lajosné kö-
szöntötte virággal, ajándékkal, a nő-
testvérek szeretetének tolmácsolásával, a

gyermekek pedig biblia-
verssel és énekkel. Vers et
mondott Bákai Istvánné, a
fiatalok nevében Csercsa Ta- 
más, a gyülekezet nevében
pedig Weisz Péter presbiter
mondott köszöntést. 

Püsök Dániel meleg sza-
vakkal válaszolt az elhang-
zott köszöntésekre. 

„A Békehirnök lába óh
mily kedves...” – énekelte az
énekkar. Végül Kulcsár Sán-
dor testvér mondott össze-
foglaló igei üzenetet, 1 Sám
9:6 versével,  amely így
hangzik: „Az Isten embere e
városban van... Menjünk el

hozzá!” Így adta meg Isten az ellenség
feletti csodálatos győzelmet. Hozzánk is
elküldte az Úr az Ő emberét, hogy együtt
vívjuk meg a Sátán elleni harcot. Adjunk
hálát azért, hogy velünk harcol az Ő
láthatatlan serege!

Záró imádságul közösen mondtuk el
az Úri imát, az áldást az új lelkipásztor
mondta. Az ünnepség végetért, de a
közösség gyakorlása  folytatódott a közös 
ebédnél, beszélgetésekben, találkozá-
sokban.

Hálásak vagyunk Istennek a nehéz
átmeneti idők utáni megoldásért, új
lelkipásztorunkért, az atyafiak együtt-
lakozásáért, és a reménységben megkez-
dett új időszakért.

                                Oláh Lajosné

folytatás a 7. oldalon

LELKIPÁSZTOR  BEIKTATÁS  TORONTÓBAN

Áldjad meg! énekli az énekkarral együtt az egész gyülekezet, miután Kulcsár Sándor lp., Szabó István, Weisz Péter, Bákai István
diakónusok és Herjeczki Géza lp. imádkozott Püsök Dániel lp-ért.  A torontói énekkar szolgál.  Az imaház megtelt figyelmes hallgatókkal.
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volt néhány gondolata a témával kap-
csolatban: Isten más szemszögből nézi az
élethelyzeteinket, minden körülményben 
formál minket. Fontos, hogy fiatalként
hogyan fogadjuk a próbákat, amit Isten
megenged életünkre vonatkozólag és
hogyan reagálunk tetteinkkel. (Right An -
gle – Right At ti tude – Right Ac tion).

Ebéd után autókkal a belvárosba men-
tünk, hogy az összegyűjtött élelmet
átadjuk a “Scott Mis sion”-nek. A misszió
egyik vezetője elmondta, hogy ez a
szeretetszolgálat több mint 70 éve aktív
To ronto szívében, ahol a hajlékta-
lanoknak ruhát, naponta háromszor
élemet, esténként pedig zuhanyozási és

alvási lehetőséget kínálnak. Nagy öröm-
mel oszthatom meg testvéreimmel, hogy
fiataljaink elég sok doboz élelmet gyűj-
töttek össze ifjúságonként. A misszió
vezetője meg is jegyezte, hogy egyszer-
re ennyi élelmet nagyon régen hoztak be
nekik. Hálásak vagyunk a Jó Istennek,
hogy adhattunk.

 Ezután a Tortontoi Nemzeti Múzeum-
ba látogattunk, ahol egy nagyon ritka
kiállítást nézhettünk meg. A holt-tengeri
tekercsek voltak kiállítva, aminek az első
darabjait 1947-ben találták meg beduin
pásztorok a Kumrán hegység egyik
barlangjában. Idővel több száz tekercs
előkerült  még a környező barlangokból.
A legjobb állapotban Ézsaiás tekercse
maradt meg.  Ezek a tekercsek Kr.e 2.
századtól Kr.u. 1 századig íródtak.

A gazdag délutáni pro gram után
visszatértünk az imaházba, ahol gazda-
gon terített asztal várt bennünket a helyi
testvérek jóvoltából. Testünk táplálása
után pedig az ige asztalához ültünk. Az
éneklés és a különböző szolgálatok után
Püsök Dániel lelkipásztor testvér emlé-

“Mindennapi kenyerünket add meg
nékünk ma” (Mt.6:11)

Kreativitás – Elmélet - Gyakorlat.
Úgy gondolom, életünk folyamán sok-
szor megyünk át ezeken a lépcsőkön.
Tanárként minden évben arra bátorítom
diákjaimat, hogy használják a Jó Istentől
kapott különleges kreativitásukat, ta-
nulják az elméletet az órakon és a tan-
könyvből, de a tudásuk igazán a vizsga-
produkción keresztül mérhető le.  A
bibliában Jakab apostol gondolatai ju-
tottak eszembe ezzel kapcsoaltban, ami-
kor arra bátorít bennünket, hogy a hitün-
ket cselekedetekben is mutassuk meg. 

Az ifjúsági talákozóra a fiatalok már
hetekkel előtte készültek nem csak imá-
val, hanem gyakorlati módon is: minden
ifjúság összegyűjtött hűtés nélkül eltart-
ható élelmiszereket, amiket a hétvégén
kiosztottunk a rászolrulóknak. 

A torontói testvérek adtak helyet az
őszi ifjúsági találkozónak (október 9-11), 
ami nemcsak azért volt különleges mert a
kanadai hálaadó nap idejére esett, hanem
mert vasárnap délelőtt Püsök Dániel
lelkipásztor testvér beiktatásán is részt
vehettünk. 

Az ifjúsági hétvége témája: “Jézus - a
szegények reménysége”.

Péntek este Csercsa Tamás a torontói
ifjúság vezetője tartott rövid áhítatot,
megnyitva ezzel az ifjúsági találkozót.
Megemlékeztünk Bereczki Szilviáról,
akit ifjú korában hívott haza a Minden-
ható. Egyben ez egy kihívás is volt
számunkra, hogy készen kell lennünk
bármikor Isten elé állni.

Szombat regge l Boda András  a
clevelandi ifjúság vezetője buzdított
minket imára, majd Gerstner Kornélnak

folytatás a 8. oldalon

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ - TO RONTO - OKTÓBER 9-11Képek a beiktató istentiszteletről

Fölülről lefelé: A “vendégekkel” megerősített fúvószenekar szolgál a beiktatási ünnepély kezdetén.  A clevelandi, majd a chicagói 
fiatalok énekelnek (szombat esti felvétel). A detroiti kórus, valamint a torontói gyermekek köszöntik a lelkipásztort. 

Középen egy szombat délutáni felvétel a fiatalokról, a Scott Mission torontói missziós háza parkolójában.
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Mar ga ret
Webber Brown 

1924-2009

A f ter  a l ong-
fought bat tle with
Alz hei mer’s, Mar -
ga ret  has been
trans ferred to her heav enly home. The
long wait is over-the pil grim has passed
to her rest. I have said “so long” to the nic -
est per son I have ever known. We have
been to gether for 63 1/2 years (the last 7
apart in the same area). 

She was al ways a joy to be with. She
loved life, and she loved be ing a nurse.
Sev eral med i cal peo ple spoke highly of
her. 

Her chil dren will at test to her love and
care. She was a very nice per son to spend
“a life with. It is said that a per son does
not know what he has un til it is taken
away. Per haps one takes for granted what
he thinks is pre cious and last ing. That is
what makes a part ing so dev as tat ing,
though mem o ra ble. 

She was a per son of deep and com fort -
ing faith. Early in life she made her com -
mit ment to Christ, and she lived her life in 
cer tain joy and se cu rity. She is ab sent
from the body and at home with the Lord,
and with those many friends and ac quain -
tances that have left this life be fore her. 

Grate ful thanks are ren dered to those
who ac com pa nied her to the end.  “Praise
God from whom all bless ings flow.”

Au gust 26, 2009

              Rev. A. Barton Brown

“Mrs. Mar ga ret Brown played such an
im por tant part in my life. Her en thu si as tic 
ef fort in help ing me be come a better
reader and speller had such a pro found
im pact on my per sonal life and its daily
rou tine. … I was able to rise from a car -
pen ter in the fa cil i ties de part ment, to a su -
per vi sor over the con tracted workforce of 
elec tri cians and car pen ters. 

Through your wife’s ef fort to ad vance
me in my read ing skills, my wife and I
have be come more aware of those chil -
dren who can not read or write and even -
tu ally drop out of school. For sev eral
years we have been ac tively in volved in
an af ter school read ing pro gram for
grades 2-5 at a ru ral school in my be loved
West Vir ginia. We have pur chased books,
puz zles, pho nics, and talk ing Cds...

Your wife was surely a gift to you and
her com mu nity from our Lord. Her life
touched so many in such pos i tive ways.
In her mem ory we daily at tempt to “Pass
It On” with a prayer, a kind word, a
thought ful act. May our Lord con tinue to
bless you in so many ways!” 

Ex cerpt from a let ter to Rev. Brown

cess! On Sat ur day morn ing we vis ited
the Scott Mis sion to drop off the do na -
tions. We were then given a tour of the
en tire fa cil ity and told the 68 year his -
tory of the Mis sion. Hun dreds of peo ple
de pend on this or ga ni za tion ev ery day,
and, in the words of our tour guide,
Joshua, only the grace of God has kept it
up and run ning through out the years.
They also have reg u lar ser vices and pro -
vide spir i tual sup port to the less for tu -
nate of To ronto as well. Over the years,
many of those who have de pended on
the Scott Mis sion for food have found
some thing much greater: new life in Je -
sus! The vast ma jor ity of the sup port
they re ceive is in the form of pri vate do -
na tions. In di vid uals and churches do -
nate their time and money in or der to
obey God’s com mand ment in Deu ter on -
omy 15:11 – “There will al ways be poor
peo ple in the land. There fore I com mand 
you to be open handed to ward your
broth ers and to ward the poor and needy
in your land.” 

It was en cour ag ing to hear from those 
who par tic i pated in this part of the week -
end that this was a mean ing ful ex pe ri -
ence for them. The youth of the First
Hun gar ian Bap tist Church would like to
con tinue to sup port the Scott Mis sion
with food drives, cloth ing drives, and
vol un teer ing in per son by serv ing
meals. Thanks to all those who sup -
ported this food drive! If you would like
more in for ma tion about the Scott Mis -
sion, please visit  OR search the in ternet
to find out what kinds of mis sion ser -
vices are ac tive in your area.

                        Thomas Csercsa

Youth Con fer ence
in To ronto

The Scott Mis sion
Let’s be hon est. As young peo ple

grow ing up well above the pov erty line
in North Amer ica, giv ing up our time
and money to help the less for tu nate
does not top our list of pri or i ties. We
would much rather spend what lit tle free
time we have on our selves or with our
fam ily and friends, and our money on
what we con sider to be the “im por tant
things” in life. How ever, based on a
unan i mous de ci sion by the host youth
group of this year’s fall youth con fer -

ence in To ronto, we de cided to go with a
theme that we don’t of ten talk about:
help ing the poor, more spe cif i cally, “Je -
sus, the hope of the poor” based on
Mathew 6:11 – “…give us to day our
daily bread.” In the weeks and months
lead ing up to the con fer ence, the Hun -
gar ian Bap tist Church in To ronto con -
ducted a food drive to help those who
de pend on The Scott Mis sion (lo cated in
down town To ronto) to get their daily
bread. We ex panded this and asked ev -
ery one join ing us for the week end to
bring along some non-perishable food
items, if pos si ble, as well. What a suc -

keztetett mindannyiunkat, hogy sze-
génynek nemcsak “fiziakailag” lehet
lenni, hanem érzelmileg és lelkileg is.
Míg a fizikai és érzelmi szegénységgel
kapcsolatban barátaink és családtagjaink
is tudnak segíteni, lelki szinten csak Isten
tudja szomjúságunkat megelégíteni.  

Estére benépesedett az imaház a va-
sárnapi ünnepi alkalomra érkező test-
vérekkel.

Köszönjük testvéreink folyamatos
imatámogatását. A legközelebbi ifjúsági
pro gram de cem ber végén lesz a Rama
táborban, ahova sok szeretettel várják a
fiatalokat a testvérek. 

                              Gerstner Kornél 

A torontói ifjúság énekel


