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

Drága testvérek!

Oly régen adósotok vagyok ezzel a
levéllel, de hiszen ha a gondolatok csak
úgy, maguktól leíródnának és tovább
repülnének, úgy már régen megkaptátok
volna a választ kedves leveletekre. Így
remélem, hogy a drága ünnepre megér-
kezik és elviszi szívünk azon kívánsá-
gát, hogy adjon az Úr részetekre örö-
mökben gazdag Karácsonyt és kegye-
lemteljes Újévet, jó egészséggel egyben.

Reméljük, hogy valamennyien jól
vagytok a mi ismert és ismeretlen
barátainkkal, imatársainkkal együtt.
Hogy vannak a már nagyranõtt drága
gyermekeitek? De szívesen leülnék kö-
zéjük egy szép havas karácsonyi esten
(meleg szobában), hogy elbeszélges-
sünk az itteni, szinte alig kibirható klí-
máról, rettentõen gyönyörû, buja, ezer
titkot rejtegetõ õsvadonról, és a benne
élõ törzsekrõl. De jó is lenne. Talán még
egy kis hazai kolbász is elõkerülne
(szokolyai). Tudom, hogy már az én
Kornélka barátom is megértene min-
dent. Talán nehéz lenne neki felfogni az
õserdõ fantáziát meghaladó méreteit – a
nagy folyók és itteni tavak méreteivel
egyben. Pl. az Amazonász folyó ahol a
tengerbe ömlik, szélesebb 90 km-nél.
Na, ha hazamegyek, úgy majd foly-
tatjuk.

Mi is az Úr kegyelmébõl megva-
gyunk. Augusztusban Margitkám Bue-
nos-Airesben volt, egy trópusi orvos-
kongresszuson. Sokat tanult az itteni
betegségek felõl és nagyon jól telt az
idõ. A magyar prédikátoréknál volt
vendég, így a magyar gyülekezet tagjait
is meglátogatta és szolgált közöttük.

Egészen megújulva tért haza. Július óta
egy kis kórház (Bethesda) építésén
fáradozunk. Mire e szerény sorokat
olvassátok, mi már ott fogunk lakni és
dolgozni. Hosszú volt az út eddig, de az
Úr megsegített, hála érte, néktek pedig
köszönet a buzgó imáitokért. Továbbra
is számítunk imáitokra.

Amikor otthon körüálljátok a szép,
fényes karácsonyfátokat, hogy hálát
mondjatok azért, hogy ISTEN SZE-
RETETT, VÁLTSÁGOT SZERZETT,
mondjatok hálát velünk együtt azért is,
hogy itt a Chaparé folyó partján kigyul-
ladhat ezen a karácsonyon a szeretet-
szolgálat lángja a sötétben élõ szenve-
dõk felé, a megtestesült drága IGE
nevében. Köszönjük. Ha tehetitek,
írjatok, nagyon várjuk soraitokat.

Maradunk mindig hálás testvéreitek,
Õbenne.

Chapare, 1966. november 22.

Drága Józsi és Szeretteid!

Tudom, karácsonyra nehezen ér haza
a levelem, de azért lélekben veletek

folytatás a 3. oldalon
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Karácsony elõtt, Bolíviából - Cserepka János két levele
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KARÁCSONY
Karácsony a szeretet ünnepe. János

elsõ levele szerint nem abban van a
szeretet, hogy mi szerettük az Istent,
hanem, hogy Õ szeretett minket, és
elküldte az Õ Fiát engesztelõ áldozatul a
mi bûneinkért (1Jn 4:10). A szeretet
személyes, cselekvõ és áldozattal jár.

Az Õ szeretetébõl kaptunk, s az Õ
példáját követjük, amikor egymást sze-
retjük - nem csak a parancsolat miatt,
hanem a Tõle kapott új természetünkbõl
eredõleg.

A szeretet ad és nem is csak kará-
csonykor. De a szeretet nem az ajándé-
kokban, azok számában vagy nagyságá-
ban van, hanem az ajándékozóban.

A szeretet a személyes kapcsolatok-
ban él. A személyes kapcsolatot életünk
során sokszor csak levelezés útján tart-
hatjuk fenn. A levél nem csak információt
továbbít; elsõsorban kapcsolatot õriz, a
szeretet megnyilvánulása az.

Ma egyre kevesebb levelet írunk. Az
elektronikus levelek világában (e-mail)
meggazdagodtunk, de szegényebbek is
lettünk. Percek alatt hozzájuthatunk a
kívánt információkhoz, s leveleink ma-
guk is ilyenek lettek: percek szüleményei.
Ám az érzések nem pillanatok alatt szü-
letnek és nem pillanatok alatt formá-
lódnak. Haragra indulni, megörülni vala-
minek nem idõ kérdése. A szeretetre
épülõ kapcsolat azonban nem percek
szüleménye, és ápolásához idõ is kell.

Mikor írtál utoljára levelet kedves
olvasó? Nem azért, hogy információt
küldj magadról, vagy kérj másoktól, ha-
nem a szeretet kapcsolat miatt? Levelet -,
nem csak rokonoknak, kedvesednek,
barátaidnak, hanem hívõ testvéreknek.
Levelet, amelyben szereteted, imád-
ságod, bánatod, reménységed, kérésed és
a válasz iránti vágyad egyaránt kinyil-
vánítod?

A szeretet ünnepén nem kell egyedül
lenned. Testvéreid vannak és lehetnek
mindenfelé, akikkel ápolhatod a szeretet
kapcsolatot – levél útján is.

Herjeczki Géza
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Alapítva 1981-ben

tervekkel legyen tele a szívünk, bárhol is
éljünk.

Gyülekezeti beszámolóink is segíte-
nek abban, hogy testvéreket és imatémát
találjunk.

Ebben a számunkban a megszokottnál
kicsit több angol nyelvû írást találunk.
Bizonyára lesznek, akik ennek is örülnek
majd. Kish Ernõ testvérre emlékezünk, és
a 100 éves múltunk egy, a kezdetektõl
jellemzõ vonását, a zene szerepét vizs-
gáljuk, ezúttal angolul.

Könyvajánlatokat is találunk e lapo-
kon. Pl. a szokásos, évenként megjelenõ
kiadványokat ajánljuk a testvérek fi-
gyelmébe. Igaz, hogy a posta jelentõsen
megdrágult, de a könyvek mindenki
számára elérhetõk, megrendelhetõk. Aki-
nek bármilyen könyv megszerzésében
segítségre van szüksége, forduljon a
lelkipásztorához, vagy a szerkesztõhöz,
aki szívesen ad tanácsot, segítséget
minden ilyen dologban.

A novemberi számunk kézbesítése
során minden eddigi rekordot megdöntött
a posta. Nem csak késve érkezett, hanem
több esetben rossz helyre kézbesítették
lapunkat. Aki nem kapta volna meg ezt a
számot (vagy bármelyik korábbi számot),
értesítse a szerkesztõt, aki pótlólag,
elküldi azt a meglévõ extra példányokból
(amíg a készlet tart).

Néha korrekcióra szorul a szerkesztõ.
A novemberi számban például a Távol és
mégis közel rovatunkban Beregszászról
írtunk, de a címszalagban Kossuthfalvát
olvashattunk. Jó, hogy a cikk és a képek
egyértelmûek voltak. Az elõzõ havi
cikkbõl visszamaradt címért elnézést kér
a (szerkesztõ).

In Memory of Ernest J. Kish
Donations to the Convention
Thankfully received to date

of this publication

Alhambra Church $200, Chicago
Church 100, Detroit Church 100, Toronto
Church 100, Joyce T. Molnar 100,
Thomas F. Rizzio 10, Louis Drescher
100, M. Foster Whipple 100, Michael
Matrai 50, R. Rose Dacunto 20, Hanna C.
Robert, Sr. 100, Istvan Palotai 200, Sam
Horne Realty, Inc. 35, Mr. & Mrs. Amick
M. Jeffrey 50, Bela Fur 100.

Louis Drescher, Treasurer

Centenáriumi Jubileumi
Közgyûlésünket 2008. július
18-20-án tartjuk a Chicagó
közeli Wheaton, Illinoisban,
a Billy Graham Centerben.

Jegyezze be naptárába
ezeket a napokat, hogy ott
tudjon lenni a hálaadással
ünneplõ amerikai magyar

baptisták között.

The Centennial Celebration
of The Hungarian Baptist

Convention of North
America will be held at
Wheaton College / Billy

Graham Center in Wheaton,
Illinois between 18-20 of

July, 2008.

100

Örömteljes karácsonyi ünnepeket,
áldott új esztendõt kívánunk

kedves olvasóinknak!
Karácsonyi számunkat két 41 évvel

ezelõtti karácsonyra írt levéllel kezdtük.
Jó ugyanis, ha idõnként újragondoljuk,
milyen fontos az egymásért való imádság
a misszió munkában. Régen is az éltette a
missziónáriusokat, hogy nincsenek egye-
dül: nem „csak az Úr”, hanem testvérek is
állnak mellettük, mögöttük – nem is any-
nyira anyagiakkal, hanem imádságaik-
kal, személyes érdeklõdésükkel, szerete-
tükkel.

Másrészt nem csak a külmisszionárius
marad magára, ha nincsenek imatársai,
hanem az a hívõ is, aki nem tud, vagy nem
szokott másokért imádkozni. Magára
marad, aki csak magával foglalkozik,
magával törõdik.

Ma Bolíviában nincs misszináriusunk,
de van Sierra Leone-ban. Azonkívül mi,
több országba, sõt világrészre szétszó-
ródott magyar baptisták, egymással is
csak úgy tarthatunk kapcsolatot, ha ér-
deklõdünk testvéreink misszió munkája
iránt és ha imádkozunk egymásért. Na-
gyon könnyen magára marad az ember –
föltételezem még az anyaországban is.
Karácsonyi üzenetünk ez: nem kell ma-
gányosan, elszigetelten élni egyetlen
hívõ magyar embernek sem. A krisztusi
szeretet megtalálja a módját, hogy test-
vérekkel, missziós feladatokkal, szép

Ökumenikus Imahét 2008. jan. 18-25
2008 Week of Prayer for Chrsitian

Unity
Téma: Szüntelen imádkozzatok!

1 Thess 5:12a, 13b-18
Részletes program: www.geii.org
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leszünk a drága ünnepen, hogy kérjük az
Õ jelenlétét és áldását reátok. Egyben
kívánunk kegyelemteljes, gyümölcsö-
zésben igen gazdag új esztendõt, nem-
csak néktek, hanem rajtatok keresztül
mindazoknak, akik imádságos szerete-
tükben hordoznak bennünket és az itteni
drága munkát. Igazán jó lenne veletek
ünnepelni. Elbeszélgetni sok-sok drága
élményrõl, melyben az Úr részesített
minket itt, titeket ott.

Reméljük, hogy mindnyájan jól
vagytok. Ibolyka meleg soraival sok
örömöt szerzett. Igazán örülünk, hogy
beszámoltatok a mennyegzõrõl. Jó lett
volna azon is részt venni.

Nagyon szerettem volna elõbb írni,
de nagyon be vagyok fogva. Amint
írtam is, sokat dolgozunk, fizikailag is -
a kõhordás, téglahordás és sok más
munka – nemcsak az irányítása, hanem
elvégzése is rám vár. Itt nagyon nehéz jó
munkaerõt kapni... Az ÚR megsegített
és a héten Dr. Dániel, a kanadai fõtitká-
runk ünnepélyesen dedikálja az épüle-
tet. Nagy út volt eddig, drága Józsim! Le
sem tudom írni. És azt sem, hogy milyen
fárasztó. Nem ment csak úgy! De az Úr
elõttünk ment mindenben. Legyen az
Övé a dicsõség! A nagyobbik része még
hátra van, úgy bevezetni a munkát, hogy
igazán BETHESDA legyen a sötétben
élõ szenvedõk részére. Hisszük, hogy az
Úr továbbra is megsegít. Ugye, amikor
megkapod e sorokat, ti is velünk együtt
mondotok hálát az ÚRNAK, hogy itt a
Chaparé folyó partján, ez év karácso-
nyán kigyulladhatott a szeretetszolgálat
lángja a sötétben szenvedõk felé, a
megtestesült drága Ige nevében!

Jelenlegi imatárgyunk, hogy az Úr
rendeljen ki egy megfelelõ helyettest a
szabadságévünkre. Segítsetek ti is ezt
kérni az Úrtól.

Nem akarlak megijeszteni, lehet,
hogy a klíma és a rengeteg felelõs mun-
ka okozta, de nem ismernél rám, úgy
lefogytam, szinte emberileg aggasztó. A
tüdõm az rendben van és a szívem is.
Lehet, hogy vitaminhiány ... … janu-
árba a fõvárosban egy ortopéd orvossal
szeretném kivizsgáltatni. Úgy látszik, a
nap megy lefelé? Ki tudja? Fontos, hogy
találtassam Õbenne. Egy-két képet is
küldök az új, féligkész épületrõl, a
gyerekekrõl és az õserdõrõl. Köszönjük
az imáitokat, továbbra is kérjük.

Cserepka János, egykori bolíviai
misszionárius testvér 41 évvel ezelõtt írta
ezt a két karácsonyi levelet. Magyar-
országon élõ szolgatársainak, Herjeczki
Andrásnak, ill. Kalkó Józsefnek küldte,
de egyúttal az értük rendszeresen imád-
kozó testvéreknek is. A leveleket gépelve
sokszorosították, tovább küldték és me-
gõrizték. Néhány ehhez hasonló, 41 éve
sárguló levélre bukkantam a detroiti
szolgálati lakás pincéjében az elmúlt
hetekben. Úgy éreztem, kincset találtam.
Személyes levelet, ami évtizedek után
újra meggazdagíthatja az ismerõs és
ismeretlen olvasót. Közlésükhöz dr.
Cserepka Margit testvérnõ hozzájárult.

(szerk)
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mölcse mai missziómunkánk során is
kamatozik.

Kish testvér, feleségével, valamint a
gyülekezetével együtt (a Palm Bay-i
Magyar Baptista Gyülekezet tagja volt
az elmúlt 40 évben!) rendszeresen
támogatta a szövetségi missziónkat, sõt,
figyelmük, segítségük kiterjedt az
óhazában élõ testvéreinkre is.

A hazahívó szó 89 évesen érte. Va-
sárnap 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 templo-
mában került sor Kish Ernõ testvér
temetésére. Szövetségünk tisztségvi-
selõi mind a négyen részt vettek a gyász-
istentiszteleten.

Délután 1 és 3 óra között elköltözött
testvérünk nyitott koporsója mellett is
megállhatott, aki tiszteletét kifejezni jött
e váratlan eseményre. A jelenlévõk az
együttérzés és vigasztalás szavaival
bátorították Kish Ethel testvérnõt, fiukat
Calvint és a rokonokat.

Rev. Denzel Alexander, a helyi lel-
kipásztor vezette az alkalmat. Imádság
és közös ének után elõszõr a család
részérõl hallottunk megemlékezést
elhunyt testvérünk életérõl, azután
szövetségünket képviselve Szabó István
testvér emlékezett Kish testvér szolgá-
latára, majd Kulcsár Sándor testvér igei
gondolatait hallgattuk elköltözött test-
vérünk 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.

Szövetégünk gyülekezetei, sõt levél-
ben a Magyarországi Baptista Egyház
vezetõsége, valamint a Délvidéki misz-
szió képviseletében Nyúl Zoltán tv. is
szeretettel emlékezett Kish testvérre.

Kish testvér emlékére, virág helyett
(a család kérésére) szövetségünk javára
küldhetünk megemlékezést.

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!

Herjeczki Géza

KISH ERNÕ
1918 – 2007

Kish Ernõ testvér 1918. szeptember
23-án született, Bridgeportban (Conn).
Tizenkét éves korában tért meg és
merítkezett be. A gyülekezetben sokféle
tálentummal szolgált, elõször zenei
területen. A gyülekezeti szolgálat után a
szövetségi munkába is egyre jobban
bekapcsolódott.

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista
Szövetségben többféle területen is szol-
gált. Hosszú ideig állt a Pénzügyi
Bizottság élén, de volt a szövetség el-
nöke is. Az utóbbi évtizedben szövet-
ségünk tiszteletbeli elnöke volt. Leg-
jelentõsebb munkája a Palm Bay-i
Bethesda Otthon vezetése volt, amit
nem csak szívesen, hanem igen ered-
ményesen is végzett. Kish testvér tu-
datosan törekedett arra, hogy jó sáfár-
ként kamatoztassa a rábízott anyagi
javakat, hogy azzal további missziós
feladatokat lehessen megoldani. Igye-
kezete eredményes volt, melynek gyü-

Írjatok sokat magatokról!
Maradok imádságos szeretettel a

tiétek, Õbenne:
János és enyéim

Cochabamba, 1966. december 12.

ISTEN SZERETETT...
folytatás az 1. oldalról


