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A második évszázadba lépett a
FÛR BÉLA

1921. március 24. Wadsworth, OH
--

2009. január 13. Lincoln Park, MI

A fénykép 2008. áprilisában készült a magyar baptista
gyülekezetben, amelynek vezetõje volt közel 30 éven át.

Für Béla 1921. március 24-én született Wadsworth, Ohio államban, szülei:
József és Rozália negyedik gyermekeként. Édesanyja Wadsworthban fogadta
el az Urat. Édesapja itt mint református kurátor szolgált, majd
hazavándorlásuk után 1924-ben édesapja is elfogadta az Úr Jézust és
bemerítkezett. Tagjai lettek az Értarcsai kis baptista gyülekezetnek. A család
és a gyermekek élete ezután szorosan kapcsolódott a gyülekezethez. A
családban mindég szívesen énekeltek és zenéltek, hisz ezt örökölték a
szülõktõl. Testvérei: József, Rozália, Imre és a még életben lévõ Olga.

1938-ban fogadta el az Úr Jézust és bemerítkezett. Bemerítõ lelkipásztora
a debreceni Sámfira testvér volt. Ebben az idõben alakítottak a gyülekezetben
egy kis vonós zenekart. Hangszerüket õk készítették, majd vásároltak egy
cimbalmot, amelyen õ tanult meg játszani.

A II. Világháború idején besorozták, Magyarország, sõt egész
Lengyelország távoli frontjain is szolgált. A háború végefelé sok más magyar
katonával együtt az Ural hegységbe, orosz fogságba jutott. 7 évet töltött távol
az otthontól.

Késõbb megismerkedett a gálospetri Ruszkai Paulával, akivel 1951
októberében házasságot kötött. Értarcsán éltek továbbra is, itt születtek
gyermekeik, Béla (1953) és Enikõ (1960).

A gyülekezetben szívesen szolgált - a zenekarban, imaóra vezetéssel, sõt
igeihirdetõi szolgálatra is felkérték barátjával, Bogdán Gyula bácsival együtt.

1979-ben kitelepült a család az Egyesült Államokba. Kivándorlásuk után
bekapcsolódtak a helyi magyar baptista gyülekezet életébe, ahol akkor az idõs
Herjeczki András volt a lelkipásztor. Itt szívesen szolgált az énekkarban,
imaórát vezetett, vasárnapi iskolát tanított és amikor szükség volt rá, az
igehirdetési szolgálatot is elfogadta. Nagyon szerette a gyülekezetet, szívesen
ment az imaházba, sõt vágyott mindég oda. Amikor idõnként pásztorcsere
volt a gyülekezetben õ vette át a szolgálatot, mint a gyülekezet megválasztott
vezetõje.

2001-ben volt az aranymennyegzõjük, amelyet még erõben-egészségben,
gyülekezeti és családi körben ünnepelt. Nagyon szerette családját... unokáit:
Naomi, Annamária, Ábrahám, Donnovan.

Az utóbbi egy év alatt legyengült és sokat volt kórházban. Azért ha tehette,
mindég ott volt a gyülekezedtben. 2008. január 13-án, korahajnalban érte a
hazahívó szó. Hazament Urához, akit nagyon szeretett...

Részletek Fûr testvér életrajzából, melyet fia, Béla mondott el a
temetésen.   .



Számtalan út kínálja magát, követõt csalogatva.

MAI  GYÜLEKEZETI  ALKALMAINK

DE:    10:00 imaáhítat - Mikó Tibor
10:30 vasárnapi iskola - Herjeczki Géza
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Példaképnek lenni - 1 Péter 5,1-11

Délután 6:00 közös imahétzáró istentisztelet
Vendég lelkipásztorok igehirdetõi szolgálatával

Közös énekeink délelõtt: 12. A tied vagyok / 234. Menny felé
menni törekszem  /  88. Mert szolgálom a Királyt

Délutáni program külön oldalon. Énekeket kivetítjük.

GYÜLEKEZETI HÍREK

Id. Fûr Béla gyülekezetvezetõ testvérünket az Úr hétfõn éjszaka
hazahívta abba az országba, ahol az övéinek igérete szerint helyet
készített. Fûr testvér két hónap múlva lett volna 88 éves. Bár az utóbbi
hónapokban többször is volt kórházban, halála mégis váratlanul ért
bennünket, hiszen a karácsonyi és újévi ünnepek alatt és az elmúlt két
vasárnap is itt volt közöttünk. Vasárnap már az imaórán is itt akart lenni –
mint ahogy az elmúlt 30 évben – s a vasárnapi iskola témájához hozzá is
szólt. Hétfõn délben kórházba került és nemsokkal éjfél után már elment
közülünk. Gyermekei (Béla és Enikõ) ott voltak mellette, felesége Paula
pedig egy másik kórházban volt, néhány órával egy szív mûtét után.

Az Úr karjaiban tartotta az egész családot és átvezette õket az elbúcsú-
zás és a temetés fájdalmain. A csütörtöki és a pénteki gyász-istentisztele-
teken és temetésen a rokonok és a gyülekezetünk testvériségén kívül is
sokan kifejezték tiszteletüket az elköltözött testvérünk iránt és szerete-
tüket a Fûr család iránt. (Eljöttek a rokonok észak Michiganból, Cleve-
landból és Floridából, barátai, pl. Bogdán testvérék Kentackyból.)

Ezen a helyen is az Úr vigasztalását kívánjuk Paula néninek,
Béláéknak, Enikõéknek és az egész családnak. Az õ veszteségük a miénk
is, hiszen Fûr testvér gyülekezetünk egyik oszlopa volt.

IMAHÉT

A rendkívüli idõjárás miatt vasárnap úgy döntöttünk, hogy a hétfõ és
keddi alkalmat elhagyjuk, csak otthonainkban imádkozunk – az e-maillel
rendelkezõ testvéreknek elküldtem a napi áhítati gondolatmenetet. (A
rekord hideg meg is érkezett, minusz 10-17 Farenheit.) Senki sem
gondolhatta a múlt vasárnap, hogy a héten temetésünk lesz. Így
csütörtökön és pénteken sajnos imaóra helyett istentiszteletre gyültünk

össze, gyászistentiszteletre. A hatodik nap gondolata: Keresztyének szemtõl
szembe a betegséggel és a szenvedéssel a halállal való szembenézéssel is
kiegészült.

Szerdán a 4-5-6-dik nap imatémáit vettük át az imaházban megtartott
imaheti alkalmunkon. Ma délután a többi magyar egyház lelkipásztoraival
és híveivel együtt keressük és munkáljuk a közösség, az egység
lehetõségeit. Együtt énekelünk, imádkozunk, hallgatjuk Isten igéjét, s
veszünk részt a szeretetvendégségen, testvéri közösségben. Az a
reménységem, hogy az Úr megáldja ezt a néhány imaheti alkalmunkat is.
Szükségünk van rá!

IMAHÉTÁZRÓ  KÖZÖS  ISTENTISZTELET
SORRENDJE

„... és összeteszem õket egy fává, hogy eggyé legyenek
az én kezemben.” (Ez 37,19)

Imádság: Herjeczki Géza
Közös ének: Ó, míly hû barátunk Jézus  (41, 615)
Üdvözlõ szavak a helyi lelkipásztor részérõl
Szolgálatok a vendégeink részérõl

Szentkereszt Római Katolikus Egyház
Amerikai Magyar Református Egyház
Magyar Pünkösdi Gyülekezet

és a helyi gyülekezet részérõl
Igei üzenet - Ft. Kiss Barnabás (katolikus)
Imádkozzunk!
Közös ének: Imádkozzatok és buzgón kérjetek! (300)
Igei üzenet - Nt. Varga Ferenc (református) Ez 37,1-14
Imádkozzunk!
Befejezõ imádság: Nt. Lõrincz István (pünkösdi)
Záró közös ének: Az Úr meghall imát, jóvolta ez, nem érdem (75)
Záró ima: helyi lp.

Az istentiszteletet követõ szeretetvendégségre mindenkit
szeretettel várunk a lenti teremben!


