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PALM BAY
PRECIOUS MEMORIES
I am sitting by my window watching
the demolition trucks at work tearing
down the Melbourne House as we knew
it at the Bethesda Retirement Home. I
am very sad watching it all happen because not too long ago it was such a
happy place. Mary people enjoyed staying in that gracious old house.

The house was built when there were
few of that type and size in the area. At
one time it was the local post office and
people would come by boat on Turkey
Creek to pick up their mail.
Our convention purchased it in 1957
and it was the home for the dear old folks
who were relocated here from the Old
People’s Home in Watervliet, Michigan. After their long journey and anxiety, they were grateful to be settled in
Palm Bay where they could enjoy the
warm climate all year. Many wonderful
meals were prepared in the large kitchen
CHICAGÓ - folytatás
A 2007-es karácsonyunk kissé szomorú hangulatban telt el, mert ekkor
búcsúztunk Szabó Józseftõl, Erikától és
gyermekeiktõl. Szabó József testvér és
családja New York-ba költöztek, és ott
folytatják ezután a gyülekezeti szolgálatukat.
Mindig fájdalmasan érint egy gyülekezetet, amikor szolgáló testvérektõl kell
búcsúznia. Szilveszter este azonban
maga az Úr vígasztalt meg bennünket egy
csodálatos ígérettel a zsoltárokból. Egy
folyam ágai örvendeztetik a Felségesnek
szent hajlékait. Isten van benne, nem inog
meg, megsegíti Isten reggelre kelve.
Zsoltár 46: 5, 6.
Mint gyülekezetnek meg van az a
bizodalmunk, hogy Isten lakik közöttünk
és ezért nem fogunk meginogni ebben az
újévben sem, amelyet kegyelembõl
megérhettünk.
Elvv.

and served in the dining room. Sunday
services and prayer meetings were held
in the living room and on the porch. After the Bethesda Retirement Home was
built, the residents moved into the new
facility.
The Melbourne House was then used
for women who wanted to live independently. Also for overnight accommodations for family members of the
residents. The Canadian women and
other tourists enjoyed staying there during the winter months. It was such a
happy home, always buzzing
with activities. The women
cooked, baked wonderful pastries, made noodles, and had
Christian fellowship together in
the home atmosphere. I am sure
many of you will remember the
Hymn Sings on the porch during
the Board meetings. Family vacations were such a joy!
Changing Times! It is being
demolished to make room for another building. I am sure it will
be a nice modern one, but I still
get a little nostalgic about the old
one which is filled with so many
memories. They are precious memories
which I will cherish and I’m sure many
of you will too.
The old home may be gone, but it will
always be remembered as a haven of rest
for the many retirees and tourists who
stayed or lived there.
Precious Memories - how they linger.
Ethel Petre Kish

My Thoughts on my 80th
Birthday
Dear Lord, today I am 80 and there’s
much I haven’t done.
I hope dear Lord you’ll let me live until
I’m 81.
But then, if I haven’t finished all I want
to do,
Would you let me stay a while ... until
I’m 82.
So many places I want to go, so very
much to see,
Do you think that you can manage to
make it 83.
The world is changing so very fast.
There is so much in store,
I’d like it very much to live until I’m 84.
And if by then I’m still alive, I’d like to
stay until 85.
More planes will be up in the air, so I’d
really like to stick
and see what happens to the world
when I’m 86.

I know Dear Lord, it’s much to ask (and
it must be nice in heaven)
But I would really like to stay until I’m
87.
I know by then, I wont be fast and sometimes will be late,
But it would be so pleasant ... to be
around at 88.
I will have seen so many things, and
had a wonderful time,
So I’m sure that I’ll be willing to leave
at 89 .... MAYBE.

Ernest J. Kish
Read at the funeral service for Ernest
J. Kish at Palm Bay. (He was 89.) Published, Gospel Messenger, 1998, December, page 9. (Ed.)

A memorial service honoring Ernest J. Kish was held on December 8th
at the Silliman Memorial Baptist
Church in Bridgeport, Connecticut. The
Service was led by current Pastor Joseph Delahunt and included musical
participation by Judy Toth, organist and
Cheryl Mayeran, vocal soloist who sang
„Will There be Any Stars In My Crown”
which was Ernie’s request. Also participating in the service was Timothy Kish,
who offered a touching eulogy, and previous Silliman Pastor Skip Rowe, with a
beautiful letter of his personal remembrance of Ernie’s long life, his devotion
to The Hungarian Baptist Convention
and the early years at the Bridgeport
Church. The family was represented by
Ernie’s wife of 67 years Ethel, his son,
Calvin, and granddaughter, Jessamyn
Bergin. Also, his brothers, Julius and
Elmer, sisters, Marguerite Stumpf and
Helen Kautz.
The service was well attended with
many friends making the trip from all
over the northeast. A Funeral service
was held three weeks earlier in Palm
Bay, Florida and included Ernie’s
Florida friends, Convention Representatives, and members of the Palm Bay
Bethesda Baptist Church, where he had
spent the last 34 years of his life.
Ernie had served in the United States
Navy during World War II. and for the
organ postlude the service ended with
the very touching Navy Hymn „Almighty Father Strong to Save.”
Ernest Kish was well known to many
in the Hungarian Baptist Community as
a fine dedicated Christian leader in the
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Convention, his Church, and Community, and a loving compassionate person
to his family and friends. He was my
dear loving father and I will miss him as
well as all who knew him.
Calvin E. Kish

Makeni, 2008. január 1.

Karácsony és
a devil karneválja
December 23-án, vasárnap, amikor az
imaházból hazaérkeztem, egy nagyra nõtt
devil és hívei vonultak el a házam
mellett. Késõbb már négy ördögi figura
üdvözölte jobb és bal kézben tartott
korbáccsal a szemközti ház verandáján
lévõ tinidzsereket. A fiatalok nem ijedtek
meg, úgy tûnt, hogy ismerték a látogatókat.
Egy szalmakunyhóban, amit az imaház közelében lévõ ház udvarán állítottak
fel, kislányokat avattak be (a clitoris kimetszésével) a Bundu Titkos Társaságba.
Azonban a Karácsonyt is “megünnepelték”, szomszédok hallották a lányokat
kiabálni: “Boldog Karácsonyt, nem haltunk meg”. Egy néhány nappal késõbb
félmeztelenül, a felsõtestüket bemeszelve vonultatták õket végig az utcákon.
Ütemesen tapsolva úgy mentek a deviljük után, mint rabszolgák, akiket éppen
most adtak el egy kegyetlen gazdának.
Karácsony este a szomszédok olyan
hangos beatzenével szórakoztatták magukat, hogy az ágy szószerint rezgett
alattam. Mintha mindez nem lett volna
elég, gyerekek ördögnek öltözve járták az
utcákat és pénzt kéregettek. Szállodák,
szórakozó helyek zajos éjszakai klubbokká alakultak, sok helyen Karácsony a
devil Karneváljává vált. Néhol a rendõrségnek kellett helyreállítani a békét és
rendet.
Az imaházban másként ünnepeltünk.
Nem volt Karácsonyfa, se csilingelõ kisharang, de megemlékeztünk arról, hogy
Üdvözítõnk megszületett. A Karácsonyt
megelõzõ vasárnap és Szenteste karácsonyi énekeket énekeltünk az istentiszteleten, és dicsértük Istent azért, mert
elküldte Jézust erre a világra. Karácsony
elsõ napján az egész gyülekezet együtt
ebédelt, mint egy nagy család.
Karácsony másodnapja nagyon különleges volt, mert égetõ napsütésben,
gyermekek és felnõttek hordtuk a homokot, földet, kavicsot és követ vödrökben, lavorokban, kis tálakban az egyik
helyrõl a másikra az imaház építkezésen.
A gyermekek és a tinédzserek kaptak egy

kis ajándékot is, hogy jobban örüljenek és
máskor is eljöjjenek segíteni.

Nagyon sok az ok a hálaadásra, de
nagyon sok az imakérés is.

Az év utolsó napjait befelhõzte egy
tragikus esemény. A gyülekezet egyik
tagja, egy fiatalasszony, napokig vajúdott, de nem tudott szülni. Amikor az
orvos császármetszéssel kiszedte belõle a
gyermeket, az már halott volt. Másnap a
fiatalasszony is meghalt. 32 éves volt,
fiatal férjet és egy öt éves kislányt hagyott
maga után. Szilveszterkor, délután öt
órakor volt a temetés. Amikor éjfélkor
imaházakból, templomokból és szórakozóhelyekrõl mindenki az utcákra
rohant és kiabálta: “Boldog Új Évet, nem
haltunk meg”, voltak akik sírtak és azt
mondták: “Adama meghalt”.
A BBI szintén gyászolt az elmúlt
hónapokban, mert az egyik hallgató
meghalt novemberben. 37 éves volt, négy
gyermek apja, az egyik éjszaka összedõlt
a háza és ráesett a vályogfal.

Kérlek, imádkozzatok
- hogy az Úr õrizzen meg engem is, a
BBI-t is és a gyülekezetet is mindenféle
sátáni támadástól;
- jó egészségért, erõért, mennyei bölcsességért, amint folytatom a munkát;
- biztonságos közlekedésért, ahogy látogatom a BBI központokat és a hallgatókat;
- egy újabb használt autóért, amellyel
el tudok jutni olyan egyházkerületekbe is,
ahová a rossz utak miatt most nem
mehetek. Már nagyon várnak ezeken a
helyeken is a Biblia Iskolára;
- Átadott életû munkatársakért, akik
alkalmasak a tanításra;
- Kiválasztott hallgatókért, akik készek a kemény munkára;
- A Békefejedelem gyülekezet imaházépítkezéséért;
- A gyülekezet és a BBI gyászoló családjaiért.

Köszönöm az
imádságaitokat
és adományaitokat. Korábban
küldött leveleimet elolvashatjátok magyarul
is, angolul is az
interneten.
Amint az Új
Évbe lépünk, kívánom Istenünk
nagyon gazdag
áldását mindazon, amit az Úrért tesztek 2008Épül a Béke Fejedelem Gyülekezet imaháza.
ben. Ha anyagilag is szeretnétek
Egy másik BBI hallgatót bebörtönöztek egy napra. Egy csoport Sierra támogatni, küljétek adományaitokat
Leonei lelkipásztorral, gyülekezeti mun- Amerikában a szövetség pénztárosának,
kással Guineába ment evangélizálni, de Drescher Lajos testvérnek a címére
letartóztatták, mint “kémet”. Milyen inHa a Béke Fejedelem Gyülekezet építdokkal? Azzal vádolták, hogy lefényképezett egy mecsetet, pedig nem is volt kezését szeretnétek támogatni, jelezzétek
fényképezõgépe… Nem csoda, hogy a meg a csekken: Building Fund/Prince of
Sátán megtámadta, kb. ezer ember tért Peace.
Ha szükség van adóbevalláshoz külön
meg a kéthetes evangéliációs kampány
alatt, amin a BBI hallgató is részt vett. nyugtára, azt is jelezzétek a Drescher
Hála az Úrnak, az egyik helyi lelkipásztor Testvérnek küldött leveletekben.
segítségével sikerült tisztáznia magát, és
Magyarországról pedig a Magyaépségben hazaérkezett Makenibe.
rországi Baptista Egyházon keresztül
tudtok támogatni.
Az Úr segítségével sikerült elvégezni
a 2007-es évre tervezett munkát a Biblia
“Áldjon meg az Úr Téged, és tartson
Iskolában. Egy rövid szünet után ezen a meg Téged. Világosítsa meg az Úr az Õ
hétvégén folytatni fogjuk a tanítást orcáját Terajtad és könyörüljön Terajtad.
Makeniben, és a jövõ héten pedig Free- Fordítsa az Úr az Õ orcáját Tefeléd és
townban és Lunsárban. 2008-ban újabb adjon Neked békességet.”
BBI központokat szeretnénk létrehozni,
Testvéri üdvözlettel,
szeretném, ha az év végére legalább 100
Füredi Gabriella Kamilla
hallgatója lenne az iskolának.

