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Jól vagyon jó és hû szolgám,
kevesen voltál hû, sokra bízlak ezután,

menj be a te uradnak örömébe.”
Máté 25:21

Ott a folyónak túloldalán … Siess haza, ó, siess haza! Énekeltük Kish Ernõ
testvér egyik kedves énekét a temetést követõ vacsorán. A képen, balról:

Esther Plyer, Szabó István, Bíró Janka, Kish Ethel, Julius Kish,
Gabriel Petre és Helen (Kish testvér húga).

Balról: Szabó István, Bíró Janka, dr. Bíró Kató és László, Drescher Lajos,
Kulcsár Sándor és Herjeczki Géza

Pénteken este nem csak Kulcsár testvér, de mind a négyen
elmentünk dr. Bíró László testvérékhez. (Kulcsár testvér náluk szállt,
mi pedig Bíró Janka testvérnõnél.) A 100 éves Bíró testvér a temetésen
is szólt a gyülekezethez, és a látogatásunk során is meglepõ
frissességgel beszélgetett velünk. A másik fényképünk az õ
otthonukban készült.

A tiszteletet követõ vacsorán Szabó testvér vezetésével elénekeltünk
néhány éneket, például az Ott a folyónak túloldalán kezdetût, melynek
karja így szólít meg bennünket is: Siess haza, ó, siess haza!

Fényképeket is készítettem az istentiszteleten és a vacsorán is,
melyet majd megmutatok a testvéreknek.

He originally wanted to be a baseball player, but after attending a
revival meeting at age 16 his life changed. He has since addressed
crowds around the world and is unprecedented in having had friend-
ships with U.S. Presidents Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson,
Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton and Bush. His name...
Billy Graham, and he was born on, November 7, 1918. Upon receiv-
ing the Congressional Gold Medal in 1996, Billy Graham stated: “As
we face a new millennium, I believe America has gone a long way
down the wrong road. We must turn around... If ever we needed
God’s help, it is now.” (Crosswalk.com)

Édesapám pedig 1919. november 7-én született. Szeretettel emlé-
kezünk rá is.



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - Bencze Ákos
11:00 istentisztelet

Kórus
Igehirdetés: Tisztátalan vagy tiszta áldozat - Mal 1:6-14

DU: 6:00 ISTENTISZTELET
Igehirdetés: István, a diakónus - ApCsel 6:1-7

Közös énekeink: 26. Istenünk jelen van / 37. Úgy szeretnék
én szent lenni / 88. Boldog vagyok, mert szolgálom a Királyt!

Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK

Utazásainkban megõrzött bennünket az Úr, hála néki. Id. Fûr testvérék
visszajöttek északról, a lelkipásztorunk meg a déli Floridából. Sajnos
nem tudtam meglátogatni Stejankó testvéréket, mert az idõ igen rövid
volt, tovább utazásra nem lehetett gondolni. Bíró Janka testvérnõnél
szálltam, aki sok szeretettel köszönti a testvéreket, ismerõsöket és
ismeretleneket. Rendszeresen olvassa a mi bulletinainkat is, hallgatná az
igehirdetéseket (ha küldenénk neki, mint ahogy néhány helyrõl meg is
kapja az igehirdetések felvételeit), hiszen Palm Bay-i gyülekezetben csak
a vasárnapi iskola van magyarul. Kish Etelka testvérnõ is szeretettel
köszönti a gyülekezetet, köszöni, hogy gondolunk rá, imádkozunk érte. A
100 éves dr. Bíró László testvér is érdeklõdött a 100-dik éve felé köze-
ledõ gyülekezetünk felõl.

Jövõ vasárnap hálaadónapot tartunk. Gyülekezeti határozatunk
szerint a hálaadónapon az épület biztosításra fogunk gyûjteni. A decem-
ber 1-ével kezdõdõ évre a biztosítás ára 2545 dollár lesz. Bár adná az
Úr, hogy az idén is ki tudjuk fizetni ezt az összeget! Karner testvérnõtõl
már ezen a héten kaptunk segítséget hozzá.

Adakozásunkhoz jó iránymutatást ad az apostol, pl. ezekkel a
szavakkal: „Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy
kénytelenségbõl... s a mondatot így fejezi be: mert a jókedvû adakozót
szereti az Isten.” (2Kor 9:7)

Egy másik gyülekezeti döntésünk értelmében beszélgettem az elnök-
ség tagjaival és úgy határoztunk, hogy az Évközi Gyûlést március 2.
hétvégén fogjuk megtartani, itt nálunk, a 100 éves évfordulónkkal is
összekapcsolva.

Kish Ernõ testvér 1918. szeptember 23-án született,
Bridgeportban (Conn). Tizenkét éves korában tért meg és
merítkezett be. A gyülekezetben sokféle tálentummal
szolgálat, elõször zenei területen, majd a gyülekezeti
szolgálat után a szövetségi munkába is egyre jobban
bekapcsolódott. Az Észak-Amerikai Magyar Baptista
Szövetségben többféle funkcióban is szolgálat, volt a
szövetség elnöke is és az utóbbi évtizedben annak
tiszteletbeli elnöke volt. Legjelentõsebb munkája a Palm Bay-i Bethesda
Otthon vezetése volt, amit nem csak szívesen, hanem igen eredményesen
is végzett. Szövetségünk pillanatnyilag is az Otthon eladásából származó
anyagiak segítségével végzi szolgálatát, elsõsorban itt Észak-Amerikában,
sõt némileg azon túl is. Kish testvér tudatosan törekedett arra, hogy jó
sáfárként kamatoztassa a rábízott anyagi javakat, hogy azzal további
missziós feladatokat lehessen megoldani. Igyekezete eredményes volt.
Kish testvér, feleségével, valamint a gyülekezetével együtt (a Palm Bay-i
Magyar Baptista Gyülekezet tagja volt az elmúlt 40 évben!) a legrend-
szeresebben támogatta a szövetségi missziónkat, sõt, figyelmük, segítsé-
gük kiterjedt az óhazában élõ testvéreinkre is.

A hazahívó szó 89 évesen érte. Vasárnap még az imaházban volt,
hétfõn délután pedig már az Úrhoz költözött. Emlékét megõrizzük,
példamutató életéért hálát adunk az Úrnak.

Kish Ernõ testvér temetése
Pénteken a Palm Bay-i Bethesda Hungarian Baptist Church-ben került

sor Kish Ernõ testvér temetésére. Szövetségünk tisztségviselõi mind a
négyen részt vettek a gyász-istentiszteleten.

Délután 1 és 3 óra között a nyitott koporsó elõtt állhatott meg
mindenki, aki tiszteletét kifejezni jött e váratlan eseményre, és az
együttérzés és vigasztalás szavait mondhatta el az özvegynek, Kish Ethel
testvérnõnek, fiuknak, Calvinnak és a rokonoknak.

Rev. Denzel Alexander, a helyi lelkipásztor vezette az alkalmat. A
család részérõl hallottunk elõször megemlékezést elhunyt testvérünk
életérõl, azután szövetségünket képviselve Szabó István testvér emlékezett
Kish testvér szolgálatára, majd Kulcsár Sándor testvér igei gondolatait
hallgattuk elköltözött testvérünk egyik kedves igéjérõl: “Jól vagyon jó és
hû szolgám, kevesen voltál hû, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak
örömébe.” (Mt 25:21)

Egy énekszóló, majd néhány rövid, alkalmi megemlékezés, köszöntés
hangzott el, például a gyülekezet egykori pásztora, dr. Bíró László testvér
részérõl, végül pedig Alexander testvér igehirdetése zárta a tiszteletet.

Átadtam gyülekezetünk részvétkívánását, amit ma egy részvétlap
aláírásával is megerõsítünk és Kish testvér emlékére, virág helyett (a
család kérésére) szövetségünk javára küldünk megemlékezést.


