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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

CSEREPKA JÁNOS MISSZIONÁRIUS
TESTVÉRRE EMLÉKEZÜNK (1919 - 1999)
Cserepka János leghõbb vágya volt,
hogy Krisztushoz vezessen lelkeket.
Ezt tette Magyarországon, Erdélyben,
Ausztriában, Kanadában, Boliviában és
a köztes állomásokon. Ez a tûz a szívében nem ismert nyelvi korlátot; és
nem azért, mert nagy nyelvész tehetség
lett volna. Hányszor találta õt felesége,

A SZABADSÁG
Szép szabadság! óh, sehol sincs
E világon oly becses kincs,
Mely tenálad nagyobb volna,
Vagy tégedet kipótolna.
Te könnyíted terheinket;
Ha bú rágja szíveinket,
Bíztatsz minket.
Az oly madár igen ritka,
Melynek kedves a kalitka:
Bár arannyal van béfedve,
Mégsem telik benne kedve.
Bár meg ne kelljen szûkülni,
Mégis mindég fog készülni
Kirepülni.
Mit ér, mit ér a rabságban
Kínlódni sok gazdagságban?
Mit ér minden, ha köteled
Békós lábadon viseled?
Ha a kínos szolgabot vér,
Úgy a pompa, a nemes vér
S a rang mit ér?
Minden vágy a szabadságra,
Kevés a pénzre s országra;
Több vágy szabadon pihenni,
Mint pénz közt gazdag rab lenni:
Kivált egy bölcs elme mindég,
Egy poetai tüzesség
Csak ettõl ég!
Csokonai Vitéz Mihály

Margitka a bolíviai piacokon Bibliával a
kezében, ahogy éppen a helyi árusoknak
beszélt Jézus Krisztusról. Ha kellett,
kézzel-lábbal mutogatva egészítette ki
hiányos szókincsét, de Isten Lelke a
hatalmába kerítette, és az emberek
meglátták a benne élõ Krisztust, megérezték a rajta átáradó szeretetet és elfogadták az üzenetet.
Mit jelentett számára ez az Istentõl
jövõ küldetés, a misszió? Többször is
beszélt errõl. Álljanak hát itt az õ szavai,
melyeket egy hangfelvételrõl írtam át:
Annamarie Kohl interjúja Cserepka Jánossal.
„A misszió az tulajdonképpen az Úr
iránt érzett szeretetünknek és a személyes megváltott életünknek a lecsapódása, gyümölcse. A misszió az nem
egy olyan valami, amit ráteszünk egy
sínre, amit úgy hívunk, hogy misszionárius business vagy egyházi üzlet.
Nem, a misszió az Jézus Krisztusnak, a
misszió urának egyenes parancsa, ami
az Apostolok Cselekedetében a pünkösdnek természetes következménye
volt.
Az Apostolok Cselekedetérõl írott
könyvrõl mindig azt tartottam, hogy az
egy befejezetlen könyv, amit nekem az
én rövid kis életemben folytatnom kell,
és majd a következõk, akiknek átadom a
stafétabotot, majd azok is egy szakaszt
befejeznek. Ebbõl majd egyszer az jön
ki, hogy a Krisztus drága vérén megváltott gyülekezetet, az eklézsiát, a kihívottakat a Szentlélek tökéletességben
állítja Jézus Krisztus elé, mint szeplõtlen menyasszonyát.
Szeretem nagyon kiemelni, hogy
nem az „egyház”, hanem a „kihívottak”.
Mert az egyház a magyarban nem fejezi
ki azt, hogy a Szentlélek kihívta a

világból. A különbözõ egyházakban
nem mindenki kihívott, de a kihívottak
készülnek Krisztus menyasszonyaként.
Isten készíti azokat. Az egyháznak az

Cserepka János dombormû a Rámai
tábor róla elnevezett épületében

Ura Jézus, de az egyháznak az építõmestere a Szentlélek Isten, azaz a kihívottaknak, az eklézsiának az építõ
fõmérnöke, az Isten Lelke. „És majd Õ
abból ad, ami az enyém” ahogy Jézufolytatás a 3. oldalon
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Ahol a szabadság a rend,
mindig érzem a végtelent.
József Attila szerintem az Istent
érzékelte valahogy a szabadság és a rend
-látszólag egymásnak ellentmondó
fogalmak- érintkezési pontjain. Milyen
sok szép magyar vers foglalkozik a szabadság gondolatával! Március 15-dikére, az 1848-as Szabadságharc ünnepére
ezúttal Csokonai versével emlékezünk.
Ebben az esztendõben nem csak Magyarországon, de az egész világon is
pirosbetûs nap lesz március 15-e. Ezen a
napon különösen is imádkozni fogunk
magyar népünkért, a világ minden
részére szétszóródott magyar emberekért, a Kárpátmedencében élõkért és
Magyaroszágért.
Természetesen magyarul fogunk
imádkozni. Mert – hála Istennek – még
élnek magyar gyülekezetek itt az Újvilágban, közöttünk néhány baptista
gyülekezet is. Ezúttal csak egy gyülekezeti beszámolót kaptam, Alhambrából. Sõt, onnan kettõt is. Szeretettel
köszöntöm ezen a helyen is lapunk legrendszeresebben jelentkezõ munkatársát, munkatársamat, Novák József lelkipásztort, a 20 éves alhambrai szolgálati jubileuma alkalmából!
Lapunk is van, száz esztendõre viszszanézõ. Ezúttal az Evangéliumi Hírnök
hetedik évtizedét lapozta és tekinti át a
szerkesztõ.
És van szövetségünk is, az ÉszakAmerikai Magyar Baptista Szövetség –
melynek évközi gyûlését egyébként
éppen ennek a hónapnak a végefelé
tartjuk, 20-21-én, Palm Bay, Floridában. Olvasóinkat arra kérem, hogy
imádkozzanak ezért a közösségünk számára fontos, gyülekezeti küldöttekbõl
álló bizottsági (Végrahajtó Bizottság és
Missziós és Jótékonysági Bizottság) tanácskozásáért.
S voltak és vannak misszionáriusaink, magyar misszionáriusok, akik
nem csak idegen nyelven, de idegen földön végezték és végzik szolgálatukat,
hirdetik az egyedül üdvözítõ Jézus
Krisztus evangéliumát. Cserepka János
testvért tíz évvel ezelõtt hívta el közûlünk a misszió Ura. Szeretettel emlékezünk rá, ezútta egy fiatal miszszionárius, Patterson (Petrik) Timea
írásával.
A ma élõ, nem túl sok magyar miszszionárius egyike, a mi Füredi Kamil-

Szomorú szívvel tudatjuk
olvasóinkkal, hogy

dr. Bíró László testvér,
szövetségünk legidõsebb tagja,
nyugalmazott lelkipásztor,
életének 101-dik évében,
március 6-án az Úrnál elkészített
otthonába költözött.
Temetése március 20-án 11
órakor lesz régi gyülekezetébõl,
a Palm Bay-i Bethesda Baptist
Church-bõl.
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lánk -aki Sierra Leone-ból küldi miszsziós jelentéseit- ezúttal is beszámol
munkájáról. Figyelemmel kísérhetjük,
imádsággal és anyagiakkal is támogathatjuk áldozatos szolgálatát.
Mit olvashatunk még a márciusi
lapban? Például a Múlt, Jelen, Jövõ
Baptista Kalendárium egyik írását,
amelyben Marosi Nagy Lajos (a kalendárium szerkesztõje) Márk evangélistáról és evangéliumáról ir. Azért is
érdekel bennünket ez a cikk, mert az
igehirdetéseink alapígéjét az év elsõ 3
hónapjában Márk evangéliumából veszszük.
Örülünk annak, hogy olvasóink megértették, hogy az elmúlt közgyûlésen hosszú idõ után elõször - megemeltük a
lap elõfizetési árát. Itt is arra buzdítom a
testvéreket, hogy szerezzenek új elõfizetõket az Evangéliumi Hírnöknek.
Gyülekezeteinkben -ha egy mód van rá-,
mindenkinek legyen saját elõfizetése.
Örülök annak, hogy egyre többen vannak olyanok, akik a tengeren tólról is
elõfizetnek lapunkra, vagy például hozzá járulnak a postázási kiadásokhoz.
Bízunk benne, hogy a súlyos gazdasági
válság ellenére lapunk továbbra is megjelenhet, folytathatja szolgálatát.

Visit our Web site at www.evangeliumihirnok.net
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Cserepka Jánosra emlékezünk
sunk mondta. Mint ahogy Isten a pusztában mannával táplálta a vándorló,
Egyiptomból kihívott népét, most ilyen
titokzatos úton Isten az Õ eklézsiáját szeretem újból kihangsúlyozni - táplálgatja, de most már nem mannával,
hanem az élet kenyerével, aki Jézus
Krisztus. És ezért van az, hogy az egyház még mindig bírja, hogy az eklézsiának nincs kimerülése, mert ha
egyik helyen kimerül, a másik helyen a
Szentlélek újat kezd; de az folyamatos
valami.
Krisztus mindenkinek a szívére teszi
majd a missziót a maga helyén. Én sosem disztingváltam, hogy a külmisszió
az más, mint a belmisszió; nem. Fontossági szempontból egyforma. Krisztusban élni, Krisztushoz vezetni életeket, és a szív utolsó dobbanásáig hûségesen szolgálni õt. Talán így fogalmaznám meg.
Mi nem voltunk hõsök. Mi csak
kötelességet teljesítettünk. És hiszem
azt, és tudom azt, hogy egy másik keresztény a maga helyén ugyanúgy végezte a kötelességet, mint ahogy az Úr
az én szívemre tette. Talán én nem is
végeztem annyi hûséggel, mint ahogy
az a másik testvérem elvégezte. De
szerintem nincs ilyen minõsítés az Isten
országában, hogy „hõs”. Nekünk csak
egy hõsünk van: a Gyõzelmes Hõs, a
meghalt, eltemetett és feltámadt élõ Úr
Jézus Krisztus, aki feje az egyháznak,
akinek az akarata az, hogy az Õ testében
az történjen, amit a fej akar.
Ma még annyi sömörgõzés, annyi baj
van, és a magam életében is érzem a
tökéletlenség újból és újból visszatérõ
gyarlóságait. De erõsen hiszek abban, és
rendületlenül, hogy „Õ, aki elkezdte
bennünk a jó dolgot”, ahogy az Ige
mondja, „azt el is végzi.” Csodáltam azt,
hogy az a Jézus Krisztus, aki engem
megtalált, méltatott arra, hogy minket,
úgy mint Pált elküldjön a pogányok
közé. A missziós igénk kint a külmissziós helyünkön végig ez volt,
„hogy a sötétségbõl a világosságra
térjenek, megtérjenek a bûneikbõl, és
részesei legyenek az Isten üdvösségének” (ApCsel 26:18).
Cserepka testvér halálának évfordulóján Patterson Timea (leánykori
nevén Petrik Timea, Cserepka testvér
egyik unokahúga) misszionárius írását
közöljük. Timea lelkipásztor férjével
együtt La Ronge (Saskatchewan, Kanada) városban él, a La Ronge Alliance
Church gyülekezetben szolgál.

folytatás az 1. oldalról

Cserepka Jánost tizennégy éves
fiúként Isten szeretete olyan mélyen
megragadta és átformálta, hogy attól
kezdve minden vágya volt ezt a világ
legnagyobb kincsét másokkal is megosztani. Egy kristálytiszta életet tûzött
ki maga elé célul, hogy ez a végtelen
isteni szeretet rajta keresztül akadálytalanul áradhasson mindenkire,
akivel csak kapcsolatba kerül. Nem
számított, hogy szülõ, testvér, vagy
éppen csúfolódó falubeli, kegyetlen
kiképzõtiszt, üldözött zsidó vagy bolíviai indián került az útjába. Õt Krisztus
szeretete szorongatta, hogy annak éljen,
aki meghalt érte és fel is támadt (2Kor
5:15). Úgy vélem, hogy ez a szeretet
érintette meg azokat, akiknek még 3040, sõt 70 év után is az arcára mosolyt, a
szemébe könnyet varázsol Cserepka
János neve.
Két éve jártam Erdélyben, hogy János bácsiról anyagot gyûjtsek. Öröm
volt látni, ahogy az idõs nénik és bácsik
az istentisztelet végén hátramaradtak,
hogy elmondják Cserepka testvérrel
kapcsolatos emlékeiket. Csillogó szemmel, egymás szájából vették ki a szót.
Olyan elevenen élt a szívükben a szeretett lelkipásztor, mintha sosem váltak
volna el egymástól.
Kelownán voltam 3 éve Margitka
néninél. Valami gond volt a sütõvel, így
ki kellett hívnunk egy szerelõt. Meglepett, amikor az ötven év körüli férfi
elmesélte, János bácsi hogy kísérte õt
mindehova a házban míg õ dolgozott
valamin, hogy tanácsolta a házasságával
kapcsolatban, és hogy milyen jó barát
volt. Érdekes, ezt mintha már hallottam
volna itt valakitõl, mármint hogy János
bácsi jó barát volt. Ja, igen, egy 10-12
éves kisfiú mondott ilyet. János bácsi
nem ismert generaciós akadályt.
Cserepka János leghõbb vágya volt,
hogy Krisztushoz vezessen lelkeket.
Ezt tette Magyarországon, Erdélyben,
Ausztriában, Kanadában, Boliviában és
a köztes állomásokon. Élete a szolgálatban telt el. Szeretettel emlékezünk rá
halálának tizedik évfordulóján.
Patterson Timea

Cserepka János életrajzi adatai
1919 február 4. Cserepka János megszületik Püspökszilágyon
1933 szilveszter estéjén megtér
1934 bemerítkezik
1936 Molnár Mária szolgálata Tahiban,
elhívatása

1937-1942 teológusévek, Baptista Teológiai Szeminárium, Budapest
1942-1943 katonaság
1943-1948 lelkipásztor Szilágyballán
1944. január 23. lelkésszé avatják
1948-1956 a pesterzsébeti baptista gyülekezet lelkésze
1956. szeptember 29. Házasságot köt dr.
Ilonka Margittal Felsõcsernátonban
1956. december 15. szökés Ausztriába
1957. július megérkezés Torontóba
1957-1963 a Torontói Magyar Batista
Gyülekezet lelkipásztora
1963. május kanadai állampolgárság,
kiküldetés
1963-1967 az elsõ bolíviai szolgálat, La
Paz, Chapare
1968-1973 a második bolíviai szolgálat,
Chapare
1979-1983 a harmadik boliviai szolgálat, Jacuiba
1983. február 11-én visszaérkezés
Torontóba
1984-1999 Kelowna, BC. Canada
1999. március 10. Cserepka János
halála

Hangyabolyból
kathedrális...
Végre eljutottam Kholifába is. Ez a
falu csak 17 km-re van Makenitõl de a kis
autómmal nem tudtam korábban odamenni. Hála az Úrnak, a nagyobbik, amit
novemberben vettem, eddig minden
árkon-bokron keresztülvitt.
Minden héten három BBI hallgató jött
a BBI-ra Kholifából. Az elsõ évben gyalog, de a második évben kaptak egy-egy
biciklit az Evangéliumi Gyülekezetek
Szövetségétõl és tõlem. Még biciklivel is
órákig tartott az út az alig karbantartott
földúton. A bicikli kerekek sokszor
kilukadtak, igy biciklivel többször késték
le a hallgatók az elõadásokat, mint
amikor gyalog jártak.
Meglepõdtem, hogy milyen nagy az
imaház Kholifában. Még a vakolatot nem
tették rá a falakra és ahogy a csupasz
téglákat néztem, úgy tûnt, mintha
agyagból lennének.
- Hol vettétek ezeket a téglákat?
- Mi csináltuk.
- Ti? Hogyan?
- Hangyabolyból.
Arra gondoltam, hogy volt egy
téglagyár a közeli hegyen, amelyet
hangyabólynak hívtak. Látva, hogy még
mindig nem értettem, mirõl volt szó, egy
testvérnõ hívott:
- Gyere, megmutatom.
Kimentünk az imaházból és az úton
mutatott nekem egy igazi hangyabolyt.
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- Nézd, ez az anyag sokkal keményebb, mint a vályog.
A gyülekezet tagjai összegyüjtötték a
földet a hangyaboly tetejérõl, összekeverték szalmával és vízzel, azután
téglákat formáltak a masszából, majd
pedig a nap tüzével „kiégették” a
téglákat. Így épülnek a kathedrálisok az
õserdõben. Vajon hány hangyabolyt
kellett ehhez felbolygatni...?
Az istentisztelet, amelyre Kholifába
mentem, tulajdonképpen halálesettel
kapcsolatos „búcsú” istentisztelet volt.

Egy néhány héttel ezelõtt meghalt a
gyülekezet alapító tagja, Conteh bácsi.
Még aznap eltemették, mert itt a nagy
meleg miatt nem lehet addig tartani a
holttestet, amíg a rokonok, barátok
összejönnek. Erre az istentiszteletre viszont mindenki elment, aki akart.
A bácsit jól ismerte az egész környék,
minden irányból érkeztek a hívõk kis
kosárkával a fejükön. Ételt hoztak a
kosarakban, az istentisztelet utáni szeretet vendégségre.
Sierra Leonéban sok esetben a család
egyik fele keresztyén a másik pedig
mohamedán. A családtagok általában
toleránsok egymáshoz, van akit még
Chrismusnak (Christian-Muslimnak) is
hivnak, mert a keresztyén és mohamedán
szokásokat egyaránt követi.
A mohamedánok a halál eset után a
4O-ik napon összejönnek és egy marhát
áldoznak a halottért. Mi a gyülekezetben
igyekszünk megérteni a tradiciót, de
egyben elkerüljük az olyan szokásokat,
amelyek ellenkeznek a Biblia tanításával.Ezért nem tartjuk a „4O-ik napot”
de hálát adunk azért amit a mindenható
tett az elhúnyt életében és rajta keresztül.
Nem áldozunk se marhát, se kecskét, de
szeretetvendégséggel szolgálunk azoknak akik messzi helyekrõl érkeztek a
„búcsú” istentiszteletre.
Az ehúnyt fia a gyülekezet lelkipásztora. Kb. 15 évvel ezelõtt õ is a tanítványom volt. Abban az idõben még az
ország keleti részében dolgoztak és éltek,
de amikor a lázadó katonák megtámadták
õket, el kellett futniuk. Mivel a család
eredetileg Kholifában lakott, visszamentek oda és ott egy gyülekezetet
alapítottak. Egy néhány évvel késõbb a

lázadók Kholifába is eljutottak. Elfogták
Conteh bácsit és különös kegyetlenséggel megkínozták. Levágták az összes
bõrt a lábáról, majd pedig otthagyták
vérezve a földön. Csoda, hogy a bácsi
túlélte ezt a kínzást.
A seb soha sem gyógyult be teljesen.
Végül is több éves szenvedés után Conteh
bácsi meghalt. Azonban soha sem
zúgolódott. Amikor megkérdezték, hogy
érezi magát, mindig így válaszolt:
- Hála legyen az Úrnak.
Közel 300 testvér volt jelen az
istentiszteleten. Erõteljes Limba
énekekkel dicsõitették az Urat. Nem
értetem õket, de a Szent Lélek jelenléte nyilvánvaló volt. Arra gondoltam, hogy itt is kellene BBI tanfolyamot kezdeni, ezért megkérdeztem,
hányan tudják az angol Bibliát olvasni.
A BBI hallgatókon kívül csak egy
testvér nyújtotta fel a kezét.
Nagyon meglepõdtem, mert egy
jelentõs számú hívõ sereg volt elõttem.
Ezek a testvérek a Bibliának csak egy
nagyon kis részét hallották eddig.
Hallás útján tanultak. Az afrikaiak jól
tanulnak hallás után is, az emlékezõtehetségük talán jobb, mint az
enyém, de ha senki sem olvassa fel nekik
a bibliát, soha sem fogják megismerni
igazán az Ige gazdagságát. Kellene több
lelki munkás, de nehéz lenne 10 testvért
találni köztük, aki el tudná végezni a
BBI-t.
A gyülekezet már elkezdte építeni az
általános iskolát, felnõtteknek is van
lehetõségük a tanulásra, de sokáig tart,
amíg valaki megtanul írni-olvasni. A
szükség viszont nagy, mert sok kis falu
van a közelben, ahol az emberek
sötétségben élnek és halnak. Mit lehetne
tenni, hogy a 21-dik században az
emberek ne jussanak a pokolba csak
azért, mert a Biblia iskola csak azok
számára van, akik tudnak írni és olvasni
angolul?
Hasonló problémával küszködtem,
amikor Kamasiki-t, az elhunyt Benedict
B. Conteh (BBC) gyülekezetét látogattam. Odahelyeztünk egy BBI hallgatót, és tervbe vettük, hogy beindítjuk a
Biblia iskolát a faluban. A gyülekezet
tagjai úgy megörültek ennek, hogy
kifestették az imaházukat, és felhúztak
(vályogból) egy három (nagyon kis)
szobás lelkészlakást a BBI hallgató
családjának.
Több gyülekezet vezetõ szeretné
elkezdeni a BBI-t Kamasiki-ben, de nem
tudnának sikeresen felvételizni. Az egyik
felvételi követelmény, hogy a hallgató
jelölt olvasson egy kis részt az angol
bibliából és azt fordítsa az anyanyelvére.
Sierra Leone hivatalos nyelve az angol,
és a tankönyveinket is angolul írták.
Beszéltem az egyházkerületi elnökkel
és javasoltam, hogy engedjük a „hallás

utján tanulókat” a BBI elõadásokra járni.
Egy másik helyen van egy vak BBI
hallgató, a Szemkórház káplánja. Õ
magnóra veszi az elõadásokat. A vizsgán
az elõadók olvassák neki a kérdéseket és
leírják a válaszát. Érdekes módon a vak
hallgató a legjobb a csoportban. Talán
valami hasonló módon tudnánk a „hallás
utján tanulókat” képezni.
Kérlek, imádkozzatok ezért az új fajta
módszerért. Ez még csak egy ötlet,
keresztül kell, hogy menjen mindenféle
bizottságokon. Néhány bizottsági tag azt
szeretné, ha a BBI-ból Sierra Leone elsõ
teológiai fõiskolája fejlõdne ki. Csak az a
probléma, hogy általában azok, akik
fõiskolát végeztek, nem akarnak vidéken
szolgálni. Én inkább szeretnék a „hallás
útján tanulókkal” foglalkozni, és a
kiképzés után szolgálatba állítani õket a
szülõhelyükön. Meg kell találni a megoldást, hogy az evangélium eljusson
azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.
Imádkozzatok az Béke Fejedelem
Gyülekezet imaházának az épitkezéséért.
Hála az Úrnak, ebben a száraz évszakban
sikerült néhány falat is felhúzni de most
elég drága vas rudakra lenne szükség,
hogy a munkát folytatni tudjuk. Szeretnénk az épületet tetõ alá hozni ebben
az évben, de ehhez nagyon sok pénz kell
és a gyülekezet anyagilag nagyon
gyenge.
Folyamatosan imádkozzatok biztonságos utazásért és jó egészségért. Ilyenkor, a száraz évszak végén nagyon meleg
van, különösen esténként. Alig tudok egy
pár órát aludni. Van amikor az ágy helyett
a földön fekszem, de a szúnyogokat
hallgatva félek aludni. Mivel még mindig
nincs villany a városban, arra gondolni
sem lehet, hogy légkondicionálót szereltessek fel.
Nagyon köszönöm, hogy sokan anyagilag is támogatnak. Szeretném folytatni
itt a szolgálatot még egy néhány évig, de
ehhez szükségem van a Testvérek segítségére is. Aki szeretne adóalapból
levonható támogatásával részt venni az
itteni munkából, kérem, küldjön egy
csekket Drescher Lajos pénztáros testvérnek (címe a 2. oldalon) a szövetségünk nevére kiállítva és a Sierra Leone-i misszióra dezignálva.
Hungarian Baptist Convention of
North America / Mission in Sierra Leone
Aki a Béke Fejedelem Gyülekezet
építkezésére küld pénzt, kérem, hogy írja
rá a csekkre: építkezés, Béke Fejedelem
Gyülekezet.
“Áldjon meg az Úr Téged, és tartson
meg Téged. Világosítsa meg az Úr az Õ
orcáját Te rajtatad és könyörüljön Te
rajtad. Fordítsa az Úr az Õ orcáját Te
feléd és adjon Neked békességet.”
Testvéri üdvözlettel,
Füredi Gabriella Kamilla

