ISSN 0161-6900

CALVIN
SYNOD
Official Organ of The Calvin Synod - United Church of Christ

Founded in 1900

AMERIKAI MAGYAR

REFORMÁTUSOK LAPJA
VOL. CXIV		

JULY – AUGUST 2013			

NUMBER 7 – 8

USA-Canada Diaspora Conference at Niagara Falls
IN THIS ISSUE
Frank Kiraly AHRPA President: 67th Annual Conference.......... 2
Artur Bartfay: Upcoming Hungarian Events.............................. 2
Rt. Rev. Bela Poznan: Make Disciples of All Nations................ 3
Rev. Albert W. Kovacs: USA-Canada Diaspora........................ 4
Rt. Rev, Karl K. Ludwig: Annual Meeting of Calvin Synod......... 5
Synod Re-elects Bishop – Conference Council Choosen......... 8
Rt.Rev.Dr. Csaba Krasznai: Tornado Relief Fund, Oklahoma.. 8
Rev. Viktor J. Toth: The Keys of the Kingdom........................... 9
Poznán Béla püspök: Tegyetek tanítványokká minden népet..11
Closing Statement of the North-American Hungarian
Reformed Diaspora Conference.............................................. 12

Észak-Amerikai Magyar Református Diaszpóra
Konferencia Zárónyilatkozat.................................................... 13
Dancs Rózsa: Magyar Református Diaszpóra Konferencia.... 15
Megrendelő lap – Order Blank................................................ 15
komp: Na, majd én megmondom............................................ 16
Bocskai Rádió......................................................................... 17
KMCSSZ Sajtótájékoztató....................................................... 17
H.V. Morton: Pál apostol nyomában........................................ 18
Change of address – Címváltozás.......................................... 18
Hirdetések.......................................................................... 19-20



2

CALVIN SYNOD HERALD

CALVIN
SYNOD

CONGREGATIONAL and CALVIN SYNOD NEWS

Official Organ of The Calvin Synod - United Church of Christ Founded in 1900

AMERIKAI MAGYAR

REFORMÁTUSOK LAPJA
Volume 114

JULY – AUGUST 2013

NUMBER 7–8

Official Organ of the Calvin Synod
United Church of Christ – Founded in 1900
CALVIN SYNOD HERALD (ISSN 0161-6900)
is published bi-monthly
for $15.00/year for individual subscriptions;
$10.00/year for groups; 50 or more copies.
Please make checks payable to the Calvin Synod Herald
Editor in Chief: Rt. Rev. Bela Poznan, Bishop
79 Birchwood Drive • Fairfield, CT 06430
Tel.: 203-259-6392; FAX: 203-255-0713
e-mail: belapoznan@aol.com
Co-Editor: Rev. Stefan M. Torok
68 Cherrywood Drive • Somerset, NJ 08873
Tel.: 732-917-4566
e-mail: sctorok@comcast.net
Co-Editor: Rev. Joseph Vasarhelyi
220 Fourth Street • Passaic, NJ 07055
Tel.: 973-778-1019 • Fax: 973-778-1026
e-mail: vasarhel@optonline.net
Business Manager: Wilburn A. Roby Jr.
264 Old Plank Road • Butler, PA 16002
e-mail: warajr@embarqmail.com
Newsletters prepared by: Cathy Paksi 419-733-5829 • cathy.paksi@gmail.com
Newsletters printed by: Gazette Printers 724-349-3434
Periodicals postage paid at Butler, PA
POSTMASTER: Send address changes to:
CALVIN SYNOD HERALD
264 Old Plank Rd., Butler, PA 16002-3810
Manuscripts and photographs are not preserved or returned.
Send all correspondence to the Editor.
The views and opinions of the writers are their own
and do not necessarily represent the position of the magazine or Calvin Synod.
CALVIN SYNOD HEADQUARTERS:
Rt. Rev. Bela Poznan
79 Birchwood Drive • Fairfield, CT 06430
Telephone: 203-259-6392; e-mail: belapoznan@aol.com

OFFICIAL COMMUNICATIONS
Vacancies:
Beaver Falls, PA
Columbus, OH
Dayton, OH
Kalamazoo, MI
Norwalk, CT
The proper procedure is for all interested ministers to send
their completed PROFILE (as provided by the United Church of
Christ) to the Bishop’s office at Rt. Rev. Béla Poznán
79 Birchwood Drive • Fairfield, CT 06430
Questions may be directed by telephone to 203-259-6392

American Hungarian Reformed Presbyter's Association
67th Annual Conference
Bethlen Home Conference Center
Ligonier, Pennsylvania
Dear Christian Brothers and Sisters:
The 67th Annual Conference of The American Hungarian Reformed Presbyter'’s Association will be held at the
Bethlen Communities Conference Center in Ligonier, Pennsylvania on Saturday, August 24th. and Sunday, August 25th.
All Ministers, members of the Consistory, Presbytery or Church
Council, their families and guests are cordially invited to attend.
A tentative agenda will be mailed out soon.
For those churches that have not been represented at our
meetings in past years, I ask that you make a special effort this
year to attend. At the very least, each church should be able to
send one representative. We look forward to seeing and meeting
our Christian brothers and sisters at this annual conference.
Last year's slight change in the agenda, along with the wonderful
speakers, made the conference a place where Christian love was
surely evident. I would like to continue to enhance our meetings with the speakers and discussion topics that we can share to
strengthen our spiritual bonds through the love of Jesus Christ.
Acts 20:28
Pay careful attention to yourselves and to all the flock, in
which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the
church of God, which he obtained with his own blood.
Please remember to pay your assessment to the Treasurer
prior to our meeting or bring it with you to the conference. Note
that dues are $3 per Presbyter.
If you have any questions, please email me at fkiraly@hrctrenton.org Also, please share this information with your church
leaders and others who wish to attend as guests.
Remember to make your reservations at the Ligonier Ramada as soon as possible if you haven't done so already. Their
phone number is 800-992-2694. You should mention that you
are attending the conference at Bethlen Communities so the room
may be obtained at a discounted rate.
If you know of anyone else who should be on this mailing
list, please let me know and I will include them in future mailings. May God bless you all. Hope to see more of you at this
year's conference!
Yours in Christ,
Frank Kiraly, AHRPA President
Hungarian Reformed Church Columbus, OH 365 Woodrow,
(corner of Washington; The church with the tall steeple is between South High St./23 & Parsons) July 14, Sunday, 11:35 AM:
Soup at 11:15 AM after the 10 AM English Service - Friends
of Hungarian Culture presents HUNGARIAN MUSIC a "live"
cimbalom performance. July 20, Saturday Noon – 7 PM: Columbus Hungarian Festival August 11, Sunday: Soup and Learn
11:15 AM August 11–18: Hungarian Week at the SE Ohio State
Park. see: www.mbk.org August 18, Sunday: A van trip to Toledo's Birmingham Hungarian Festival. – Questions? Contact
Artur at 614-442-6593; tiszafolyo@yahoo.com
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Make Disciples of All Nations
"And Jesus came and said to them, "All authority in heaven
and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father
and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe
all that I have commanded you; and lo, I am with you always,
to the close of the age." Matthew 28:18-20
Dear Brothers and Sisters in Christ!
After Pentecost and Trinity Sunday, we
focus upon the great commission of our
Lord and Savior Jesus Christ who declared
that all authority in heaven and on earth was
given to Him. He came to this earth as the
eternal Son of God so that whoever believes
in Him should not perish but have everlasting life. He came to proclaim the nearness of the Kingdom of
God, to heal and restore human life and the broken relationship
with our Heavenly Father through his sacrifice on the cross. We
can receive the forgiveness of our sins for His sake. He called us
to be His disciples. He sent the Apostles to make disciples of all
nations and we are the continuation of this service. With our own
strength, we would not be able to fulfill this commission but He
promised that He will be with us to the end of the age.
Jesus in the resurrected body departed from this earth but He
promised, "If you love me, you will keep my commandments. And
I will pray the Father, and he will give you another Counselor,
to be with you for ever, even the Spirit of truth, whom the world
cannot receive, because it neither sees him nor knows him; you
know him, for he dwells with you, and will be in you. "I will not
leave you desolate; I will come to you. Yet a little while, and the
world will see me no more, but you will see me; because I live,
you will live also. In that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you." John 14:15-20 We cannot see
Him with our own eyes anymore or have a hug or handshake with
him but Jesus said, "These things I have spoken to you, while I
am still with you. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the
Father will send in my name, he will teach you all things, and
bring to your remembrance all that I have said to you. Peace I
leave with you; my peace I give to you; not as the world gives do
I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be
afraid." John 14:25-27
With that promise, we can face tomorrow and the future. We
can proclaim the good news of salvation, teach the children and
all those who were baptized in the name of the Father, Son, and
Holy Spirit that they may gain knowledge about God who created us, who redeemed us and who is guiding and sanctifying
our lives. In the midst of many tremendous changes, political,
economic, social, and technological, the church proclaims an unchangeable message, the Gospel about God's love and salvation
given to us in Jesus Christ. This great commission also remains
unchangeable, the mission of the church throughout history must
reach the uttermost part of the earth. All nations need to hear and
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learn about God's love manifested and given to humankind in
Jesus Christ. The method must be changed throughout the history
of the church. We know that the church and our congregations
are by nature very conservative and afraid of change. May the
assurance of Christ conquer our fears and our unwillingness to
change. May the Spirit of God refresh and renew our thinking
and strengthen our determination to search and to discern God's
gracious will and give us obedience to be faithful and work for
the fulfillment of His will. We are not left alone. He promised
His presence and guidance to all His disciples until the end of the
ages.
"Our God, our help in ages past,
Our hope for years to come,
Our shelter from the stormy blast,
And our eternal home.
Under the shadow of Your throne,
Your saints have dwelt secure;
Sufficient is Your arm alone,
And our defense is sure.
Before the hills in order stood,
Or earth received her frame,
From everlasting You are God,
To endless years the same."
			

Isaac Watts

Yours in His Service
Rt. Rev. Béla Poznán
Bishop of Calvin Synod, UCC
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USA – Canada Diaspora
Convene Niagara Falls
Hungary Sends Three Officers
Little time was spent watching water rushing over Niagara
Falls during the meeting of the North American Hungarian Reformed Diaspora Conference, May21-24.  The first gathering of
its kind brought the scattered Reformed Church family together
from Canada, United States, Australia, Romania and Hungary to
discuss their common concerns.
Many millions with Hungarian heritage live outside the nation’s present boundaries. Prime Minister Viktor Orban has led a
new effort to connect with them, the Diaspora who left Hungary
for many reasons, and the next generations. More than a hundred
years ago, from lack of work, emigrés settled in North America’s
industrial and mining areas, followed after the World Wars and
the ’56 Revolt by refugees from political oppression, who built
new lives outside the homeland They took with them their language, culture, values and faith, and many still cherish these ties.
Not to be forgotten also are the millions in the countries adjacent to Hungary, their communities handed to other nations after
WWI as prizes of war, but who still maintain their Magyar identity, worshipping in the same revered ways and same language,
but who are incessantly pressed to forsake it all.
Hungary has set up new programs to restore those connections and, while some are attuned to civil and secular groups,
it recognizes that the churches are among the strongest of its
partners. Hungary’s new Fundamental Law, its Constitution, acknowledges the nation’s historic connection with the Christian
churches, and that the values perpetuated by them remain the
basis of the nation’s laws and morality. Those values are the
same brought with them by the founders of our Hungarian Reformed Churches and, in fact, the founders of the governments of
the United States and Canada. The current political situation in
Hungary and here is much the same, with the threat of casting off
those values and the Judeo-Christian heritage that fostered them,
by radical extremists and godless secularists opposing them. It
is in the interest of Christians here and in Hungary to partner and
work together, united by those same fundamental principles, as
without them all our countries will become tragically corrupted.
Gathering Friends
      As the first time together, it was an occasion to celebrate
Hungarian Reformed unity on this side of the ocean as well as
to reaffirm old bonds with the Church family abroad. The Rev.
Zoltan Vass, of Canada, accepted the challenge of arranging a
multi-faceted program and for local accommodations, executed
with truly commendable thoroughness. From the USA, Bishop
Bela Poznan of the Calvin Synod and Bishop Sandor Szabo of
the Hungarian Reformed Church in America were joined as participants by Bishop Istvan Csury from Romania. The ministers
and laity from Montreal to Vancouver, Connecticut and Florida
to Los Angeles and Seattle, as well as distant Australia, met up
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with the faces behind the names they had often seen only in print,
or renewed old friendships.
The keynote address for the Conference was provided by
the Rev. Zoltán Balog, Hungary’s Minister of Human Resources,
and a Reformed Church minister, who suddenly was unable to
attend but whose speech was presented by Rev. Vass. On the second day the Conference heard attentively Mr. Zsolt Németh, the
Deputy Secretary of State for Foreign Affairs, also a Reformed
Church Elder. The concluding session was addressed by Ms.
Zsuzsanna Répás, Deputy Secretary of State for Foreign Affairs,
who is a member of the Synod of the Reformed Church in Hungary. The dispatch of these high level officers demonstrates the
serious intention of the Hungarian government in fostering ties
with the Diaspora, scattered kinfolk nearby and abroad.
The Conference was convened in Mount Carmel Monastery
on the banks of Niagara Falls, with a beautiful edifying chapel
and fine accommodations.  Converted to a spiritual retreat house
in 1979, it afforded an appropriate atmosphere for the Lord’s
people in a meeting of minds, and encouraged an ecumenical
sense of the unity of the Church of Jesus Christ across all boundaries.
The North American Churches and Hungary
The churches on this side of the ocean had different beginnings. While the American immigrants settled largely in mining
and industrial communities, many of the Canadian were established later in agricultural areas. However, in the discussions it
was realized that the effects of shrinking economic opportunity,
with many younger people moving away, had the same practical
result in both. In fact, the economic situation in Hungary and its
adjacent neighbors brought about a similar effect as well. During
a time in the program to divulge their churches’ situation, most
spoke of declining membership and their efforts to adapt and sustain their congregational life. A primary object of the conference
was to consider those necessary changes for the churches here to
adapt to the reality of great changes in their communities since
their organization years ago and the present day.
Hungary’s participation is an initial endeavor to assist the
churches in facing their current day challenges and discovering
timely solutions. Simultaneously, their concern with the wellbeing of those people beyond its borders who are of Magyar
heritage has brought about new programs to assist them where
they live, but also to reestablish their connections with the land
of their families’ roots, especially for young people. By this,
windows may be opened for them to see a broader world picture,
more interesting and informative for generations equipped to live
in a global society, to which they can contribute the best values of
our Hungarian Reformed churches.
In Christ Meet East and West
The eyes of Hungary necessarily look to the East as well as
the West, and the South and North, where more Hungarians live
– several millions of them. The Trianon Treaty, on June 4, 1920,
divided up the nation as spoils of war, and left the Hungarians
in the newly formed surrounding nations as unwelcome citizens
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in the land of their families for over a thousand years. Demands
upon the people to give up their Magyar language and culture as
well as their historic church connections never cease in the nations surrounding Hungary, especially in Slovakia and Romania.
In the former rigid language usage limitations, and in the latter
church properties and schools confiscated by the Communists after 1945 still have not been returned despite legislation and court
decisions.
Failing in their pleas for an end to discrimination, several
sections of Romania, Ukraine and Serbia with large Hungarian
populations have sought to have autonomy in their areas, but
have been stymied by militant nationalists. Hungary has been
has been supportive by endeavoring to give them voice, but aiding without official meddling.
Dual passports for people of other countries with Hungarian
roots have been encouraged by the Orban government, and many
in the United States and Canada have signed on, with many more
from its neighbors.   The enrollment is not difficult for people
here, but roadblocks have been numerous in Slovakia and other
nations. Pastors in churches here can assist interested persons.
Conference Resolution and Partnership
The Conference’s closing session endorsed a resolution addressing the discrimination against the Hungarian “Diaspora,”
civil and religious minorities in the Carpathian Basin countries.
The voice of their friends in the U.S. and Canada expresses in
it a deep concern for kinfolk under other flags, and pleads that
basic human rights for equal treatment of all citizens should not
be denied to our Hungarian Reformed and other religious church
members in Romania, Slovakia, Ukraine and Serbia.
Recent attacks on Hungary’s integrity as a guarantor of minority rights by political forces inside and outside its borders make it
urgent that partners who know the real Hungary speak up to dispel the unfair charges of those with devious agendas. Irresponsible voices of radical politicians, joined by a smear campaign in
the media, have accused Hungary of resurgent anti-Semitism, but
the government has instituted new laws and regulations to curb
skinhead neo-Nazis and blatant attacks on Jews. A small but vocal Jobbik political party is an embarrassment to the citizens, but
is joined by members of the former leftist government, noted for
lying and corruption, and leftists in the EU with social agendas
marked by anti-Christian, pro-abortion and homosexual legalization, and socialist big government economics. Their efforts undermine the right of the Hungarian people to rebuild their nation
and sustain their ancient Christian identity, and Hungary looks to
those with cherished ties to its people to partner with them and
come to its aid – unlike those who forsook Hungary at Mohacs
in its time of need.
Rev. Albert W. Kovacs



Annual Meeting of the Calvin Synod
The Seventy-Fifth Annual Meeting of the Calvin Synod
Conference of the United Church of Christ was held from Tuesday, May 14, to Friday, May 17, 2013.
The Annual Meeting convened on Tuesday, May 14, 2013 in
Ligonier, Pennsylvania. The Opening Worship Service was held
at the Bethlen Home Chapel, with Bishop Béla Poznán preaching
in English and Auxiliary Bishop Dr. Csaba G. Krasznai preaching in Hungarian.
The Annual Meeting was attended by 21 congregations in
full standing, 21 ministers, 15 Delegates, 2 lay officers, 5 alternates and a number of guests.
Rt. Rev. Louis Medgyesi, Bishop Emeritus, acted as parliamentarian for the duration of the meeting.
Rt. Rev. Ferenc Varga, representing the Hungarian Reformed
Church in America, brought greetings in the name of the Church.
I.
Church Revitalization and Growth. The main theme of
the meeting was “Church Revitalization and Growth”, a topic
spearheaded by Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai. We held two workshops on the topic, led by Dr. Lee Solomon, Dean of Ashland
Theological Seminary in Ashland, Ohio.
Dr. Krasznai presented the “Plan of Action”, “Starting a
Prayer Group at each Church of the Calvin Synod”, which was
approved by the Annual Meeting.
II. The Future of Calvin Synod and UCC Relations. A second theme presented was “The Future of Calvin Synod and UCC
Relations”, by a committee (taskforce established by the 2011
Annual Meeting) chaired by Rev. Imre A. Bertalan. Discussed
was the work of the Committee up to now. The following motion was passed by the assembly: “The taskforce is empowered
to continue to explore a possible relationship with the HRCA”.
III. Youth Camp. Rt. Rev. Louis Medgyesi reported on this
year’s planned program. It was emphasized that this is an important program, one in which we work together with the HRCA for
the future of our congregations and our youth.
IV. Bethlen Museum and Archives. The importance of the
Bethlen Museum and Archives was emphasized. Bethlen Communities received approval from Ligonier Township Supervisors
to begin the renovation of the upper floor of the Heritage Center
which will be used for the Museum and Archives portion of the
Center. This will be OUR place where we will have our history,
and also a center for research and learning.
V. Grace Hungarian Reformed Church in Reseda, California. Rev. Zsolt Jakabffy of Grace Hungarian Reformed Church
in Reseda, California led one of our morning worship services
and also shared briefly about his congregation, which belongs to
the local UCC conference. They have Bible Classes and a summer camp for their children. He received his theological education in Kolozsvár, and worked as editor of a newspaper there.
Rev. Jakabffy stated that while he was a minister in a “priestly
role” in Europe, it was here in the United States that he found the
“Living Christ”.
VI. Rev. Peter Toth, who had been injured in a serious accident
just weeks prior to the Meeting, came to the Annual Meeting on a
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doctor-approved leave and greeted the members.
VII. Annual Synod Picnic. We held our Annual Synod Picnic
at Penn Scenic View Campground, guests of the William Penn
Association. Mrs. Barbara House, President of The William Penn
Association, Mr. Endre Csomán, Mr. Richard Sárosi and other
officers and members of the Association greeted us and served
us an excellent supper of “Csirke Paprikás”, nokedli, cucumber
salad, and pastries.
VIII. Multimedia Committee.
A. Calvin Synod Herald. The Committee suggested expanding the Calvin Synod Herald to 24 pages again, using color
for Easter and Christmas issues, and having an “internet version”
for posting on Calvin Synod Yahoo site.
B. Internet. Rev. Chuck Huckaby announced that he sent
an email test the day before to Synod members, as a test, problems can be cured if we know of them.
IX. Overseas and Homeland Mission
A. Overseas Mission Projects:
1. Two major Relief Funds were established in the year of
2012:
a. In March of 2012 the Tornado Relief Fund was established for helping the victims in the states of Indiana, Northern
Kentucky and southwest Ohio. $300 was collected and a check
in that amount was mailed to World Vision.
b. In November of 2012 a Relief Fund was established for
helping the victims in the East Coast of the United States that
were experiencing a great natural disaster, Hurricane Sandy. Two
members of the New York congregation suffered loss, and Conference Council decided to assist those persons.
B. Two new mission support requests were added to the
mission list published in the Calvin Synod Herald:
1. The Hungarian Reformed Church of Nagykároly-Kertváros (Carei) in Transylvania was asking for donations for their
construction project of a new church building and parsonage.
Mr. Lehel Deak reported that Barbara Miklosi of the Hungarian
Reformed Church of New York City had presented the donated
amount to the local congregation while in Transylvania, and had
returned with a DVD showing pictures of the ongoing progress
of the mission and also the acknowledgement of the donation and
thanks from the congregation.
2. The Székelyudvarhely Reformed High School in Transylvania was requesting donations for their school building’s roof.
C. A special collection was made by the First Hungarian
Reformed Church of Walton Hills, and the West Side Hungarian
Reformed Church to support the Gizella Church Aid of the Slovakia Christian Reformed Church.
D. One of our most effective on-going mission projects is
the Calvin Synod School Fund coordinated by Mrs. Gabriella
Nádas.
E. Home Mission Projects:
1. September of 2012, Calvin Synod Conference Council made a request for Christmas gifts for retired ministers and
ministers’ widows posted in the Calvin Synod Herald. Christmas
gifts were sent to our retired ministers and ministers’ widows.
2. The Prayer Calendar that was printed in the Calvin Synod
Herald was a great blessing. For example, in October of 2012 the
First Hungarian Reformed Church of Walton Hills, Ohio prayed
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for and also collected donations for the Good Samaritan Orphanage and School in Ukraine and also for the Székelyudvarhely
Reformed High School in Transylvania. In addition to this other
churches requested information about our mission projects and
made efforts to collect donations for these causes.
3. We are providing student aid to students and pastors continuing their education.
4. We continue to support Bethlen Communities and Youth
Camp.
5. Conference Council established a fund to aid Rev Peter
Toth and his family. We are collecting financial assistance for
him and his family to help them with hospital and other medical
bills that will occur following a serious accident.
F. Recommendations and requests:
1. Three young women were found in a home in Cleveland,
Ohio. They were kidnapped and kept captive in a house for ten
years. The committee recommends establishing a home mission
fund to help them.
2. To support the Székely Miko Reformed High School in
Sepsiszentgyörgy and Backamadarasi Kiss Gergely Reformed
High School in Székelyudvarhely, both schools are in Transylvania, with $200 each.
3.  To make an appeal to assist the widow of Rev. Jenő Katona and his family.
4. To promote a sister church program with churches in Hungary and the Hungarian churches in the Carpathian basin. One of
the benefits would be that the church members here could visit
the sister church overseas. Local congregations can be asked if
they want to participate in this program.
5. Encourage the Calvin Synod congregations to establish
soup kitchens for mission and ministry purposes and/or to establish other mission programs: focusing on the veterans of Iraq and
Afghanistan, food banks for the needy, etc.
6. The committee members call the attention of the pastors
and delegates of Calvin Synod: “If a letter of request for financial support arrives to a local church it is important to investigate and check the background of that request before the church
makes any attempts or steps to support that particular cause.”
7. Calvin Synod mission projects are listed in our Calvin
Synod Herald. We encourage our pastors, delegates, and representatives to review those projects and encourage their congregations to support them. Mission projects and appeal letters are
sent to our congregations, to the Calvin Synod yahoo group, and
to our official Calvin Synod web site. Committee members respectfully encourage our congregations and call their attention
by reading mission appeal letters and mission projects from the
pulpit so our congregations would be more aware of our mission
work and projects.
X. Committee on Recommendations. The Committee brought
the following recommendations which were accepted by the Annual Meeting:
A. ISLAMIST JIHAD - MODERN HOLCAUST – condemnation of Jihad.
B. Future annual meetings should schedule adequate time
for presentations of topics to the Annual Meeting;
C. Grant $150.00 to Mr. Tom Ladeu, a member of an Evangelical Presbyterian Church from Kansas who had been intro-
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duced by Rev. Chuck Huckaby. Mr. Ledoux is preparing to go
to Petőfibánya, Heves County, Hungary, on a “Church Planting”
mission trip. He explained that his mission plan is to work with
designated churches.
D. Delegates and Alternate Delagates registering for the Annual Meeting should indicate their areas of interest when registering in order that committees may have representation by all
people planning to attend the Conference.
XI. Church and Ministry Committee recommendations.
A. Licensure was granted to:
Ms. Judith Eileen Hollis Tobias.
B. Privilege of Call was granted to:
Rev. Tony Cinardo;
Rev. John P. Cardamone Sr.
Ms. Julie Bertalan
C. Renewal of “Licensed Lay Minister” status was granted to:
Mr. Lehel F. Deak;
Mr. Wilburn A. Roby Jr.
D. “Standing” was renewed for the following “Ministers
Without Charge”:
Rev. Imre A. Bertalan;
Rev. George Cseh;
Rev. Anita Fogarasi;
Lt. Cmdr. Leila Havadtoy Gomulka, USN Chaplain;
Rev. Chuck Huckaby;
Rev. Istvan Kacso;
Rev. Eugene Katona;
Rev. Lisa Kerestesi;
Rev. Judit Mayer;
Rev. Gabor Nitsch;
Rev. Istvan Nyeste;
Rev. Gabriella Reibach;
Rev. Zsolt Papp.
E. “Privilege of Call” was renewed for:
Rev. Gabor Czagany;
Rev. Laszlo Kallay;
Rev. Csaba Orosz.
F. Church and Ministry “Recommendation” passed:
“Because ministers supplying the pulpits in vacancies or at
other times may not be familiar with the Bylaws of Calvin Synod, it is incumbent upon the local church's leadership to function
within these Bylaws, and to initiate and sustain communications
and connections with the Synod's officers. This is not the responsibility of the pastors supplying their services.
We recommend that the ministers, who serve with the consent
of the Conference Council, shall be designated as a temporary
Supply Pastor, or for continuing service as a Stated Supply Pastor. In each case the oversight of the congregation lies with the
Conference Council and the Bishop, or their appointed Administrator.”
XII. Internet Report. Rev. Chuck Huckaby reported that he
tested a message on the internet, he is working on it to improve
the system and facilitate communication in Calvin Synod.
XIII. “What is a Wholehearted follower of Christ?” Rev.
Chuck Huckaby, Dean of the Western Classis, wrote a pamphlet
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describing what this means, and distributed one to all present.
XIV. Calvin Synod Herald/Website
A. Mr. Wilburn A. Roby Jr., Business Manager reported
on the increased printing costs and postage involved in adding 4
more pages to attain the previous size of 24 pages. He mentioned
that we already have articles submitted by the HRCA.
B. Rev. Stefan Torok, English Language Editor, reported
he needs information from local congregations. The most difficult problem is the lack of cooperation from contributors in terms
of contribution of materials and timely submittal of articles.
C. Rev. Joseph Vasarhelyi, Hungarian Language Editor,
encourages others to send in pictures of events in their local congregations, feels this is a very important historical document as
well as a wonderful mission program. He suggested that perhaps
we could feature pictures of our Calvin Synod Church Buildings
on the cover of the Calvin Synod Herald.
XV. Election.
A. UCC Committees – Ms. Jill Pongracz-Murell and Mr.
Ernest Balogh.
B. Church and Ministry Committee (Class of 2016): Rev.
Peter Toth and Rt. Rev. Koloman K. Ludwig.
C. Synod Officers (Class of 2016)
Bishop: Rt. Rev. Bela Poznan.
Auxiliary Bishop: Rt. Rev. Dr. Csaba G. Krasznai.
General Secretary: Rev. Stefan Torok.
Synod Treasurer: Rev. Viktor Toth.
Synod Presbyter: Mr. James D. Ballas.
The newly elected officers were installed by Rt. Rev. Louis
Medgyesi, Bishop Emeritus.
XVI. Synod Banquet.
Bethlen Communities hosted the Assembly at the Heritage Center Dining room with hors d’oeuvres, dumplings, pork,
chicken and deserts. Rev. Imre Bertalan is Executive Director
and Rt. Rev. Louis Medgyesi, Chairman of the Board of Directors. Mrs. Timea Szep, Director of the Bethlen Communities Cultural Program and Mrs. Barbara House, Chairman of the Board
of the William Penn Association greeted us and introduced Mr.
Ervin Simon who is here as an intern for both institutions from
Hungary.
Rt. Rev. Bela Poznan and Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai then
recognized Mrs. Lisa Toth-Maskarinec for her nine years of service to Synod as Synod Treasurer and Mr. Lehel F. Deak for his
six-years of service as Synod Presbyter, also recognizing their
spouses for the support offered during this time of service. Bishop Poznan also recognized Rt. Rev. Koloman K. Ludwig for his
three years of service as General Secretary. Bishop Poznan then
recognized Mr. Joe Bak, a long-time dedicated member of the
West Side Hungarian Reformed Church of Cleveland, Ohio. His
award will be presented at a later date, as he was unable to travel
to Ligonier.
On Friday Bishop Poznan recognized Synod Presbyter Deak
with a framed certificate and a plaque in recognition for his six
years of service on Conference Council, and also a framed certificate to recognize his wife, Rev. Anita Fogarasi with a certificate
in appreciation for faithfully supporting her husband during his
service.
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XVII. The 2014 Annual Meeting Date. The Assembly passsed
the following motion:
“The 2014 Annual Meeting shall be held May 13 -16, together with the HRCA Bishop’s Council”, if possible.
Rt. Rev. Koloman K. Ludwig
General Secretary 2010 - 2013

2013 Conference Council and Deans (from left) Rt. Rev. Dr.
Csaba Krasznai, Auxiliary Bishop; Rev. Stefan M. Török, Dean,
Eastern Classis; Rt. Rev. Koloman K. Ludwig, General Secretary; Rt. Rev. Béla Poznán, Bishop; Rev. Imre A. Bertalan, Acting Dean, Central Classis; Mrs. Lisa S. Toth-Maskarinec, Synod
Treasurer; Rev. Chuck Huckaby, Dean, Western Classis; Mr.
Lehel F. Deák, Synod Presbyter
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2013 Synod Re-Elects Bishop
Conference Council Chosen
The Rt. Rev. Bela Poznan was chosen again to lead Calvin
Synod for a three year term, and the Rt. Rev. Casba Krasnai also
as the Auxiliary Bishop.  Other officers chosen were as General
Secretary the Rev. Stefan M. Torok, Synod Treasurer the Rev.
Viktor Toth, and Synod Presbyter Mr. James Ballas.
Bishop Poznan is the pastor of the Calvin United Church of
Christ, Fairfield CT, since 1994.  Elected by the First Hungarian
Reformed Church of Walton Hills OH, Pastor Krasnai observes
his tenth year there.
The new General Secretary. one of the new members of the
Conference Council, Rev. Torok is the minister of Calvin Hungarian Reformed Church, Woodbridge NJ. He is joined by Rev.
Toth, pastor of the First Hungarian Reformed Church in Hawthorne CA. The new Synod Presbyter, Mr. Ballas, previously
served in that office, and is the delegate of the Bridgeport United
Church of Christ in Connecticut.
The officers were installed in their offices at the conclusion
of the annual meeting.

Tornado Relief Fund, Oklahoma
Dear Congregations,
On Monday, May 20, 2013 one of the deadliest tornadoes in
the U.S. history blasted through Oklahoma City and its suburbs,
killing at least 24 people, including nine children, and more than
237 people were injured. Seven of those children were killed at
Plaza Towers Elementary School in Moore, Oklahoma.
The Conference Council of the Calvin Synod asks for your
support to help the victims. Please, pray for the victims and make
generous contributions to help them at the time of this great tragedy. Donations may be sent to the newly elected Calvin Synod
Treasurer:
		
		
		

Rev. Viktor Toth
3220 Merrill Drive #37
Torrance, CA 90503

When sending your donation, please write in the Memo section of your check: Tornado Relief Fund, Oklahoma.
We are thankful for your prayers and generous support!
				

2013 Annual Meeting

Yours in Christ,

Rt. Rev. Dr. Csaba G. Krasznai
Auxiliary Bishop
Homeland and Overseas Mission Coordinator
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The Keys of the Kingdom
Matthew 16: 18-19
The conversation recorded in Matthew 16: 13-20 appears in
all of the synoptic gospels. It is between Jesus and his disciples,
and it takes place as Jesus starts to withdraw from the masses and
turns specifically to those who are closest to him. The dialogue
is quite similar in all of the three gospels until Peter’s famous
confession: “[y]ou are the Messiah, the Son of the living God.”
Jesus’ answer to Peter is absent in the other two synoptic gospels.
Why this difference? Are verses 17, 18 and 19, addressed to Peter, later additions to the text designed to support an early claim
to the primacy of the bishop of Rome? “Whether or not they give
any such support,” says Dr. Richard Thomas France, “there is no
textual evidence for their addition to the Gospel after its original
composition, and the strongly Semitic character of the language
throughout these verses points to a relatively early origin in Palestinian environment.”
Perhaps we can find a better explanation for the difference
if we understand it as a message to Matthew’s targeted audience.
Comparison of Matthew’s Gospel with the other two synoptic
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gospels shows that Matthew has a pronounced Jewish orientation. Therefore if we try to gain a fuller understanding of this
passage we must investigate the Jewish religious thought of Matthew’s days.   Recent studies have identified points of contact
with Jewish scribal and interpretive traditions some of which follow the Targumim (especially Targum Isaiah). So we must look
into this direction. In this essay I will give special attention to
Bruce Chilton’s work related to Matthew 16: 19, and to the figure
of speech in this verse (i.e. the “keys,” and the “binding-loosing”
metaphors) as they are used in Jewish literature in the first two
centuries B.C.E and C.E. (especially in the Babylonian Talmud).
Commentaries generally point out the connection between
verse 19 and Isaiah 22:22. The correlation is even clearer in the
Aramaic interpretation. Bruce Chilton’s Targum translation gives
us the following text: “And I will place the key of the sanctuary and the authority of the house of David in his hand; and he
will open, and none shall shut and he will shut, and no one shall
open.” He also mentions the Septuagint’s reading of the verse in
Isaiah which says: “And I will give David's glory to him, and he
will rule, and none will contradict.” Both the Targum (the Aramaic interpretation of the Hebrew text which was widely used
in Jesus’ days) and the Septuagint (the Greek translation of the
Hebrew text also broadly used in Jesus’ days) give a more emphatic version of the promise to Eliakim than as it is found in the
Masoretic text. It proves that the text carried significant meaning
in the time period when the Aramaic and Greek interpretational
traditions were developed, not just in Palestine, but throughout
the Jewish diaspora. Therefore, according to Chilton’s interpretation, the persons in the Isaiah text (Shebna and Eliakim) convey
not information about specific persons and the programs of identifiable groups but an attitude of hostility toward priestly administration, and then the conviction that the temple will suffer, or
already has suffered, as the result of that administration. He also
points out the developing “halakoth” (the practical interpretation
of God’s Law) concerning the Temple in Jesus’ ministry (which
is especially evident in Matthew). Therefore Chilton suggests
that in Matthew 16:18-19 Jesus was establishing the mechanism
for articulating the cultic “halakah” by using the theological language of his time. According to this explanation Jesus was in the
business of founding a new assembly (“I will build my church”),
built according to (or on) a new tradition. However, as Colin
Brown points it out, this “new tradition” is really the “original”
one. He says that in Matthew, Jesus is the teacher of the church
who supersedes the Sinaitic revelation and its rabbinic interpretations ("it was said to men of old") in order to lay a new foundation ("but I say to you”). In his reading Peter has a foundational
role (see Mat. 16: 18) after the death of Jesus, holding the office
of the keys which to the Jews meant the office of a teacher. The
foundation guaranteed by him is not a new “Torah,” but the fulfillment of the old, now freed from rabbinic distortions.
Samuel Tobias Lachs says in his Rabbinic Commentary on
the New Testament that “[p]ossessing the keys is to possess the
authority over that which the keys open.” According to him from
the view of authority there is not much dissimilarity between
“open-shut” (see Isaiah 22: 22) and “bind and loosen” (see Matthew 16:19). The New International Dictionary of New Testament Theology also derives its understanding about the “keys”
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from Isaiah 22: 22, but from a different approach. It links them to
the building metaphor from the previous verse (i.e. Mat. 16: 18).
According to this interpretation the metaphor implies a house or
a temple. Then Christ would be the master of the house and just
as the Lord lays the keys of the house of David on the shoulders
of Eliakim in Isaiah 22:22, “so Jesus commits to Peter the keys
of his house, the Kingdom of Heaven, and thereby installs him
as administrator of the house.” Jesus takes the keys from the
scribes and Pharisees, who purportedly had it, but who did not
use it, and gives it to Peter by given him the task of leading the
people of God into the “resurrection kingdom.” In Matthew 23:
13 Jesus blames the scholars and Pharisees who “lock people
out” of the kingdom of heaven. Jesus here refers to the “teaching” of the scholars and Pharisees. This observation resonates
with the parallel passage in Luke 11: 52, where the author of the
gospel uses the phrase “the key of knowledge.” Grundy therefore indicates that “[a]s a Christian scholar, Peter is to use the
keys of Jesus’ words to prohibit the kind of behavior that falsifies
discipleship and blocks entrance to the kingdom, and to promote
the kind of behavior that verifies discipleship and gains entrance
into the kingdom.” He furthermore points out that the strange
verb tense “will have been bound in heaven” and “will have been
loosened in heaven” indicates that Peter’s binding and loosing
will have already been determined in heaven. Peter has received
(and will receive) Jesus’ words, which are already spoken and
derived from heaven. This authority (of keys) is not just for Peter
but for all of Jesus’ disciples as it is indicated in Matthew 18: 18.
Gundry says, “Peter represents every disciple … in having been
commissioned by Jesus as a scholar who teaches the discipled
nations ‘to keep all the things, as many as they are, that [Jesus]
has commanded [them]’ (28: 19-20a).”
R. T. France sharpens our understanding about what kind
of authority is in view here. According to him it is not so much
the authority of the porter, who controls admission to the house,
but a steward’s, who regulates its administration, just as it is suggested by the text in Isaiah 22 (especially in verses 15 and 22).
That authority, transferred by the keys, is exercised in binding
and loosing, which were technical terms for the pronouncements
of rabbis on what was or what was not permitted (to “bind” was
to forbid, to “loose” was to permit). The authority here probably
refers to some kind of “legislative authority.” It is even clearer
if we take a look of the parallel accounts in Matthew 18: 18 and
John 20: 23. An early instance of Peter’s exercise of this authority was when he was chosen to pioneer and authorize the church’s
acceptance of Gentile converts (Acts 10 – 11; cf. Acts 15: 7-11) It
is obvious from these examples that the case it is not that heaven
will ratify Peter’s independent decision, but that Peter will pass
on decisions that have already been made in heaven.
Now it is time to turn to the rabbinic literature to see its
interpretation on “binding and loosing.” There is an interesting
discussion in Berakhoth 28a from the 2nd century C.E. between
Joshua ben Hananiah and Rabban Gamaliel (Gamliel II) about a
certain Ammonite proselyte, named Judah, who asks the question: “Am I permitted to enter the assembly?” Gamaliel says
no, citing Deuteronomy 23: 4, but R. Hanninah answers favorably, saying that “Sennacherib king of Assyria long ago went
up and mixed up all the nations, as it says, I have removed the
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bounds of the peoples and have robbed their treasures and have
brought down as one mighty their inhabitants [Isaiah 10: 13];
and whatever strays [from a group] is assumed to belong to the
larger section of the group.” Hananiah here basically says that
we must presume that this man came from another nation. Gamaliel yielded to this interpretation and thus it became the presiding
interpretation of the passage. Here we see how two leading rabbis
establish a ruling principle from the Law about who can and who
cannot enter into the assembly of God.
However, this is not the only example of such authority of
the rabbis in 1st and 2nd century C.E. According to Colin Brown
“[t]he authority of the rabbis as teachers was shown by their being able to forbid or allow certain things. They were able to excommunicate, i.e. exclude a person from the synagogue, though
this is relatively seldom mentioned in rabbinic writings. Their
decisions claimed to have validity in heaven, i.e. with God.”
Lachs says that to “bind and loose” in Matthew 16: 19 “are undoubtedly translations of either the Aram. asar and share or the
Heb. asar and hitir. They mean to forbid and/or to permit some
act which determined by the application of the halakhah.” We
can find such example in Terumoth 5: 4 (about ritual cleanness
or uncleanness), Jebamoth 3b and 13b (about permitted or forbidden marriage relations), Nedarim 66a (about which oaths can
be “loosed” and which ones cannot), and Jebamoth 38a (about
the “doubtful son” in the case of an inheritance). There are other
examples but even from the ones above we can see that these
scholars possessed authority on the most serious issues of life.
This sheds light on Peter’s “final appearance” in the Book of Acts
in chapter 15. From the viewpoint of a first century religious Jew
(follower of Jesus of Nazareth or not in those early days made
little difference) the gathering (to which later Christian literature
refers as the Council of Jerusalem) is a classic example of how to
use the “rabbinic authority” of “binding and loosing.” Those who
belonged to the “sect of the Pharisees” brought an issue before
the Beth ha-Midrash (The House of Learning) and those who
had the authority “from heaven” decided which Scripture was
authoritative in the matter and how to interpret it.
The evidence all leads to the same direction. From the standpoint of a first century devout Jew, Jesus’ words in Matthew 16:
19 represents transition of religious authority. Peter and the other
disciples were about to be sent out as scholars who possessed authority to make decisions about serious life-issues, such as who
can be welcomed into the assembly of God, and who are not.
They received authority to make decisions about what kind of
rules the members of the assembly must keep and in what manner. In the Book of Acts we can see indeed that Peter had a leading role in the early church’s governance.
Rev. Viktor J. Toth
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Tegyetek tanítványokká minden népeket!
"És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem
adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért,
tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket
az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván
őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek:
és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Ámen." Máté 28:18-20
Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Pünkösdöt és a Szentháromság vasárnapját
követően az Ige most a Jézustól nyert nagy
megbizatásra összpontosítja figyelmünket. Ő
mondotta, hogy minden hatalom menny
ben
és földön neki adatott. Úgy jött el e földre,
mint az Örökkévaló Fiú, hogy aki hiszen Őbenne el ne vesszen,
hanem örök élete legyen. A földre jött a csodálatos karácsonyi
történet szerint, a prófétai igéreteket beteljesítve és hirdette az
Isten országa közelségét és igazságát, bizonyságot tett az Istenről
úgy, mint a mi Atyánkról. Gyógyított, és bűnöket bocsátott meg,
az Istentől való elidegenedésünket és engedetlenségünket megfizette saját életének, vérének áldozatával a golgotai kereszten.
Megbékélést szerzett az Atyával, azoknak, akik hisznek őbenne.
Bűneink bocsánata az Ő egyszeri és tökéletes áldozatának érdeméért lehetséges. Elhívott minket is mint az apotolokat, hogy
tanítványai legyünk. Elküldte az apostolokat, hogy tegyenek
tanítványokká minden népeket. Minket is küld, hogy a világmisszió részesei legyünk és hirdessünk az üdvösség jóhírét amit
Jézus szerzett áldozatával, halálával és feltámadásával. Ha csak a
saját erőnkből próbálnánk betölteni ezt a rendkívűli megbizatást
és küldetést kudarcot vallanánk. De Jézus azt igérte, hogy ... és
ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Jézus föltámadott és megdicsőült testében visszatért a meny
nyek dicsőségébe de igéretet tett: "Ha engem szerettek, az én
parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az Atyát, és más
Vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az
igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem
látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és
bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul; eljövök tihozzátok. Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti
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megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon
megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én tibennetek." János 14:15-20. Szemeinkkel nem
látjuk Jézust, nem tudunk vele kezet fogni és megölelni Őt. Isten
most a Szentlélek által van velünk. Jézus ezt mondotta: "Ezeket
beszéltem néktek, amíg veletek valék. Ama Vígasztaló pedig, a
Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Békességet hagyok néktek; az én békességemet
adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen." János 14:25-27 Ezzel az igérettel bátran tekinthetünk a holnapra és a jövendőre.  
Hirdethetjük az üdvösség evangéliumát, taníthatjuk a gyermekeket és mindazokat akik az  Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe léphettek, a keresztség Sákramentumában részesültek. Sőt
küldetésünk van, hogy tanítványokká tegyünk minden népeket.
Taníthatjuk egymást Isten és önmagunk ismeretére a Szentírás
kijelentése szerint. Hogy megismerjük az egy örök Istent, úgy,
mint a mi Atyánkat és a mi teremtőnket; a Fiút a Jézus Krisztusban, a mi megváltónkat és szabadítónkat, és a Szentlelket, aki
vezérli és megszenteli az életünket és szolgálatunkat.
A világban rendkívüli változásokat látunk: politikai, gazdasági, sociális, technológiai és más területeken is. Az egyház az
örökkévaló evangéliumot, az Isten szeretetének és az üdvösségnek jó hírét hirdeti a Jézus Krisztusban.  Missziója és küldetése
is változatlan: a nagy megbizatás kiterjed a föld végső határáig.  
Minden népnek és nemzetségnek hallania kell a Jézus Krisztusban megnyert váltságról. Ha a misszió szolgálatát az egyház
elhagyja, hűtlen lesz az egyház Urának akaratával szemben. Az
egyház ezt a szolgálatát végezte a történelem folyamán. Az evangélium hirdetésének módszere és metódusa változik, amit már az
újszövetségi iratok is jelzik Pál és a többi apostol szolgálatában,
és az egyház történelme folyamán. Tudjuk, hogy az egyház és a
gyülekezetek tartózkodóak a változásokkal szemben. A konzervatív gyülekezetek pedig félnek a változástól. A Reformáció arra
is tanít, hogy: "Ecclesia Reformata et semper Reformanda". A
Reformált Egyháznak állandóan meg kell újulnia.  Legyen nagy
bíztatás és bátorítás Jézus igérete: "... ímé én ti veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig. Ámen" Máté 28:20
			

Isten és az Ő népe szolgálatában
Poznán Béla
a Kálvin Egyházkerület püspöke
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Closing Statement of the
North American Hungarian
Reformed Diaspora Conference
Niagara Falls, May 24, 2013

"How good and pleasant it is when God's people
live together in unity!"
(Psalms 133:1)
"Give thanks to Him, bless His name.
For the Lord is good; His loving kindness is everlasting
and His Faithfulness to all generation."
(Psalm 100:1-5)
On 21 May 2013, the Niagara Falls convocation of the North
American Hungarian Reformed Diaspora Conference met, on the
borderline, between Canada and the United States of America.
We thank God for the blessing of joining one another for lectures,
prayer, and worship. We give thanks for accomplishing the aim
of strengthening our togetherness in faith. The consultation also
revealed the common challenges we share and we prayed that
the Spirit of God provides us with solutions. We praised God for
the presence of Hungarian Reformed Churches in North America
and we invoked the values of the past for the future. We reaffirmed our Hungarian Calvinist-Reformed identity. Niagara Falls
marks the fourth anniversary of the unification of Hungarianspeaking churches. The Reformed Churches in the Carpathian
Basin accepted a common constitution, on 22 May 2009, which
united them in one accord, with their brethren. The consultation
also marks the Day of National Unity. We commend the Canadian organizing committee for their efforts. The presence of our
Australian Hungarian brethren at the North American Diaspora
Consultation emphasized the strong unity of Hungarian Calvinists.
In the framework of our consultation, the important merger
process between two Hungarian sister-churches in America; the
Calvin Synod of United Church of Christ and the Hungarian Reformed Church in America, progressed. We thank God for this
significant milestone in North America. Until their final merger,
we trust that both Hungarian American Calvinist church bodies
will support each other in the uniting process. Together, may
they serve, giving glory to God. We look forward to the 2014
joint assembly in Ligonier, Pennsylvania, between both church
bodies.
We are grateful for the support of the Hungarian Diaspora
Council, which was founded in Budapest, Hungary, in November 2011. The Hungarian Diaspora Council seeks the alliance of
Hungarian Diaspora organizations for joint cooperation worldwide. It was an honor and encouragement to host the Hungarian
government representatives, at this consultation. In the spirit of
ecumenism, it was a special privilege to welcome our Catholic
fellow-Hungarians.
Driven by our strong commitment, we protested the latest

church property restitution law in Romania, drafted by the government without consulting the effected churches, and against
their expressed objection. The bill was rushed through the Romanian Parliament, without debate, and it would slow down the
process of restitution. The very individuals who, in their official
capacities, are trying to serve justice and restore properties to
their rightful owners were persecuted in Romania. Members of
the national church property restitution committee were handed
down three-year prison sentences on false charges of official
abuse of power, simply for doing their job and trying to serve
justice by returning the Székely Mikó Reformed High School
Sepsiszentgyörgy (Sfantu Gheorghe) to its rightful owner, the
Hungarian Reformed Church.
We, participants of the North American Hungarian Calvinist
Diaspora Consultation respectfully request the governments of
Canada, the United States of America, and Australia to continue
to urge the full and timely restitution of religious properties illegally confiscated from our Calvinist-Reformed brethren in Romania.
Regarding Hungarian Diaspora issues, we remain committed to further consultations. We expect our next consultation to
be held in the Carpathian Basin where the majority of the Hungarian Reformed people live, in 2017, on the 500th anniversary
of the Reformation.
“… but in your hearts honor Christ the Lord as holy, always
being prepared to make a defense to anyone who asks you for a
reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and
respect” (1 Peter 3:15)
Bishop Sándor Szabó, Hungarian Reformed Church in America
Chief Elder Frank Király, Hungarian Reformed Church
in America
Bishop Béla Poznán, Calvin Synod - United Church of Christ
Chief Elder James Ballas, Calvin Synod - United Church
of Christ
Bishop István Csűry, Reformed Church in Romania,
Királyhágómellék District
Rev. László Szegedi, General Director, Reformed Church
in Romania, Transylvanian District
Chief Elder Gábor Markó, Reformed Church in Romania,
Transylvanian District
President Zoltán Vass, Union of the Hungarian Reformed
Churches in Canada
President, Rt. Rev. Koloman K. Ludwig, American Hungarian
Pastors’ Association
Rev. Csaba Dézsi, Representative of the Hungarian Reformed
Churches of Australia
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Az Észak-Amerikai Magyar
Református Diaszpóra Konferencia
Zárónyilatkozata
Niagara Falls – 2013. május 24-én
“…Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak
az atyafiak!” Zsoltárok könyve 133,1 „...adjatok hálákat néki,
áldjátok az Ő nevét! Mert jó az Úr, örökkévaló az Ő kegyelme, és
nemzedékről nemzedékre való az Ő hűsége!” Zsoltárok könyve
100,4-5
Mi az Észak-Amerikai Magyar Református Diaszpóra
Konferencia szervezői és résztvevői:
Istennek adunk hálát, hogy a kanadai és amerikai határon,
a Niagara-vízesésnél megrendezett Konferencián egymás lelki
épülésére lehettünk együtt istentiszteletek, közös imádságok,
éneklés, előadások testvéri együttlétének alkalmain és ”közös
dolgainkról” beszélgethettünk. Hálát adunk, hogy a konferencia
elérhette kitűzött célját, mert szorosabbra fűzte összetartozásunk
szálait. Rámutatott közös terheinkre és feladatainkra, amelyek
megoldására együtt kereshettük Isten Lelkének vezetését, útmutatását.
Hálát adunk azért, hogy örömmel ünnepelhettük magyar
református jelenlétünket a tengerentúlon, megjelenítve a múlt
értékeit a jövendő számára, általuk megerősödve református
identitásunkban. Különleges jelentőséget tulajdonítunk annak,
hogy konferenciánkat a Magyar Református Egység napjának
4. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás Napja közötti áldott
időben tarthattuk meg. Köszönet a konferencia szervezését vállaló kanadai testvérek odaadó munkájáért, amellyel lehetővé tették együttlétünket. Az ausztráliai magyar református testvérek
jelenléte még teljesebbé tette magyar református egységünket.
Háladással magasztaljuk Istent, hogy a két amerikai egyháztest, az Amerikai Magyar Református Egyház és a Krisztus
Egyesült Egyházának - Kálvin Egyházkerülete, a folyamatban
levő egységtárgyalásaik jelentős gyűlését itt, ezen a konferencián tűzte napirendre. Jó reménységgel tekintünk a jövendő célja
felé, amikor a két egyháztest, előbb egymást támogatva, majdan
reménység szerint egyesülve szolgálhat Isten dicsőségére és az
Amerikában élő gyülekezetek javára. Ennek jeleként fogadjuk a
bejelentést, hogy jövőre a két egyháztest egy időben és közösen
tartja gyűlését Ligonier, Pennsylvániában.
Hálát adunk Istennek a Magyar Diaszpóra Tanács támogatásáért, mely előzetes nyilatkozataival a magyar diaszpóra
szervezeteit és egyházait számon tartva elkötelezetten munkálkodik a nemzet javára. A Magyar Kormány tisztviselőinek jelenléte
ezen az egyházi diaszpóra konferencián nagy megtiszteltetés volt
mindannyiunk számára. Ugyancsak örömmel fogadtuk az ökumené jegyében katolikus testvéreinket.
Ezen elkötelezettségünk alapján síkra szállunk a Romániában
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újonnan megszavazott restitúciós törvény szellemisége ellen,
mely
• Lelassította a restitúció folyamatát,
• Ellehetetlenítette a restitúció konkrét megvalósítását,
• És beláthatatlan időre kitolta a restitúció folyamatának befejezését.
E rosszul született törvény előzménye a romániai sepsiszentgyörgyi református Székely Mikó Kollégium esete, amely az
Egyháznak ősi és amúgyan tíz éve már egyszer visszaszolgáltatott ingatlanát vissza államosítani akarja; egy folyamat, amely
ártatlan emberek szabadságvesztéséhez is vezetett. A Konferencia felkéri Kanada, az Amerikai Egyesült Államok és Ausztrália
kormányzati szerveit, hogy a tőlük megszokott bátorsággal, a demokráciát elkötelezett módon védelmező szellemiség jegyében
tegyenek meg mindent azért, hogy a Romániában élő és szolgáló
egyházak kapják vissza ősi jussukat.
A Reformáció 500. évfordulóján, 2017-ben kívánatosnak
tartjuk a Magyar Református Diaszpóra Konferenciának folytatását a Kárpát-medencében, az ott élő és szolgáló magyar református egyházak részvételével.
„Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér
tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel” (1 Péter 3,15)
Ft. Szabó Sándor, Püspök,
Amerikai Magyar Református Egyház
Király Frank, Főgondnok,
Amerikai Magyar Református Egyház
Ft. Poznán Béla, Püspök,
Krisztus Egyesült Egyháza – Kálvin Egyházkerület
Ballas James, Főgondnok,
Krisztus Egyesült Egyháza – Kálvin Egyházkerület
Ft. Csűry István, Püspök,
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Nt. Szegedi László, Generális Direktor,
Erdélyi Református Egyházkerület
Markó Gábor, Főgondnok,
Erdélyi Református Egyházkerület
Nt. Vass Zoltán, Elnök,
Kanadai Magyar Református Egyházak Uniója
Ft. Koloman K. Ludwig, Elnök,
Amerikai Magyar Református Lelkészegyesület,
A Bethlen Otthon igazgatósági tagja
Nt. Dézsi Csaba, ausztráliai magyar egyházak képviselője
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Észak-Amerikai Magyar Református
Diaszpóra Konferencia
2013. május 22-24. között került megrendezésre az Északamerikai Magyar Református Diaszpóra Konferencia. Közel száz
gyülekezet képviseletében a kanadai és amerikai határon, a Nia
gara-vízesésnél megrendezett konferencián a Krisztus Egyesült
Egyházához (UCC) tartozó Kálvin Egyházkerület, az Amerikai
Magyar Református Egyház, a Kanadai Magyar Református
Egyházak Uniója és az Ausztráliai Magyar Református Egyház
egyháztestei vettek részt. A Kárpát-medencei magyar református közösségek vezető testülete, a Generális Konvent elnöksége
nevében Ft. Csűry István királyhágómelléki püspök, Markó Gábor erdélyi főgondnok és Nt. Szegedi László brassói esperes, az
Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadója vett részt a
tanácskozáson. Május 22-én a reggeli áhítatot Nt. Dézsi Csaba,
az ausztráliai Melbourne-ből érkezett lelkipásztor tartotta, aki
Máté evangéliumából vett vezérigéjével hangsúlyozta annak
fontosságát, hogy Jézus hívó szavának meghallása nélkül értelmetlen az életünk. Mindig késznek kell lenni a megújulásra, mert
a változó körülmények más feladatok elé állítják a lelkészeket
is, akiket azért hívott el, hogy Isten szolgái legyenek. A délelőtt
hátra lévő részében a vendégek a Niagara vízeséshez látogattak
el. Hivatalosan a Konferencia a kanadai lelkészek koradélutáni
nyitó istentiszteletével kezdődött. Nt. Vass Zoltán torontói lelki
pásztor, a konferencia szervezője „a századik juh" és „a jó pásztor" igei példázatának időszerű üzenetével kívánta megadni a
tanácskozások és a megbeszélések alaptónusát. Csak úgy teljes
a közösség, ha mindannyian részei vagyunk. Pásztoroljuk és sze
ressük a nyájat melyért Jézus meghalt példamutatóan, hangzott a
tanítás.
A délutáni összejövetelen felolvasták a rendezvény
fővédnökének, Nt. Balog Zoltánnak, a Nemzeti Erőforrások
miniszterének az üdvözletét, aki otthoni elfoglaltsága miatt nem
vehetett részt a rendezvényen. Előadásában a magyar református
egyházak szolgálatának fontosságával és a diaszpórában betöltött
felelősségével foglalkozott. Nt. Balog Zoltán üzenete, az egysé
ges magyar nemzet gondolata, a szórványstratégia hangsúlyozása, az egyházakról szóló sarkalatos törvény preambulumából vett
idézet, a civil szervezetek szerepének kiemelése a résztvevők
messzemenő egyetértésével találkozott. „Egyházak és civilek
nélkül nincs megtartatás, ezért az egyházi és civil kisközösségek
megtartó ereje felbecsülhetetlen értékű" – szólt az idézet.
Ft. Szabó Sándor, az Amerikai Magyar Református Egyház
püspöke hozzászólásában kiemelte, hogy a diaszpóra magyarsága
végre a magyar kormány figyelmébe került, amit jó megtapasztalni. Csak a közösségekben tud továbbélni a diaszpóra magyarsága, az Egyesült Államokban például tizenöt új gyülekezettel
bővült a református egyház az elmúlt években. Nt. Lányi Gábor
az amerikai kis gyülekezetekben végzett szolgálatáról beszélt.
Nt. Dr. Pungur József arra hívta fel a figyelmet, hogy a kommunizmus egyházromboló munkája után nagy feladatok várnak
a mai lelkészekre, mert különben elveszítjük a gyülekezeteket.
„Nagy öröm számunkra, hogy a magyar kormány ma odafigyel
az egyházakra, és fontos a feladatok felmérése a továbbélés
érdekében."

Ft. Poznán Béla, a Kálvin Egyházkerület püspöke akit az
Egyházkerület Évi Közgyűlésén újraválasztottak beszámolt arról, hogy a Kálvin Egyházkerület a gyülekezetek megelevenítése és növekedése érdekében új programot fogadott el és fontos feladatként említette a két egyháztest az AMRE és a Kálvin
Egyházkerület közötti egységtárgyalást és az összefogást. Nt.
Dr. Lukácsi Éva a civilek bevonása mellett a katekizmus fontosságát hangsúlyozta. Nt. Szigeti Miklós szerint a kulturális
rendezvényeken felszolgált ételeken keresztül nem válik senki
kereszténnyé, ezért nem elég a kultúrközpontok látogatottsága,
hanem kell keresni az új formákat, amelyekkel be lehet csalogatni az embereket a templomokba. Nt. Szabó Péter szintén arról
beszélt, hogy a múlton nem lehet átlépni, új módszerekkel kell a
missziót teljesíteni. Nt. Ötvös Zsolt elmondta, hogy ösztöndíjas
programot létesített, amellyel segítik a fiatal teológusok tanulmányait, és javasolta, hogy dolgozzanak ki közösen egy olyan
rendszert, amely anyagilag támogatja a lelkészképzést. Nt. Ujj
László is az ösztöndíj lehetőségekre hívta fel a figyelmet. Nt. Ja
kabffy Zsolt Attila hangsúlyozta: nem elég csak a megmaradásra
koncentrálni, a túlélő ösztönöket használni, hanem „merjünk nagyot álmodni és merjünk tenni a növekedés érdekében, mert erre
van lehetőség a legtöbb helyen". E téren kiemelte a diaszpóra
egyházainak szolgálatában a magyar iskolák, a felnőttképzés,
illetve a kis csoportok szerepét, működésüket biblikus hűségre
alapozva és a helyi igényekhez igazítottan.
Az erdélyi küldöttség nevében Nt. Szegedi László esperes, az egyházkerület missziói előadója a Generális Konvent
elnökségének delegáltjaként beszélt arról, hogy a szórványban
az utolsó magyar intézmény az egyház. A templom és az iskola
Reményik Sándor-i értelemben is életfontosságú szerepet játszik.
Az intézményes diakónia, a szeretetszolgálat, az orvosi ellátás
megszervezése mind az egyház hatáskörébe tartozik. Már az
óvodákban el kell kezdeni a vallásos oktatást. Még a legmostohább körülmények között is „Nehéz magyarnak lenni, de nem
lehetetlen" – idézte Széchenyit. Ft. Csűry István királyhágómelléki püspök a Generális Konvent elnökségének üdvözletét tolmácsolva elmondta, hogy a konferencián élő egyházak vannak,
amelyeket közös gondok kötnek össze. Javasolta, hogy az északamerikai reformátusok hozzanak létre egy zsinatot. A diakóniai
munka fontosságáról beszélve megjegyezte, hogy „ha nem szedjük össze magunkat, szétszóródunk. Ha van erős diakónia, akkor
zsinati közösségben látható eredmények születnek."
A konferencia első napja, a két amerikai református egyháztest közötti egységtárgyalással és a kanadai lelkészegyesület
gyűlésével fejeződött be. A következő reggeli áhítatot Nt. Pé
terffy  Kund, Sydneyből érkezett lelkipásztor tartotta. Az alap
igében a távolra szakadt gyermekét féltő apának a hangja hallatszott, az értetlenség, a szomorúság, a féltés aggodalma. A
szabadságot kereső embernek rá kellett jönnie arra, hogy az elvilágiasult világban a szabadság szabadossággá devalválódott, és
az új lehetőségeket nem mindenki ismeri fel Istenben. Ne szalasszuk el megragadni ezeket a lehetőségeket, mert ha valljuk,
hogy „áldott, aki jön az Úr nevében", akkor meglátjuk Jézust.
A konferencia foglalkozott a reformáció 500. évfordulója közös
megünneplésének előkészítésével, amelyre a felvezető előadást a
Kanadai Presbiteriánus Egyház képviselője, Rev. Ian McDonald
tartotta. A vendég beszélt a magyar presbiteriánus egyházzal való
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kapcsolatokról és elégedetten nyugtázta a konferencián felvázolt
egyházi ügyek megtárgyalásának időszerűségét és fontosságát.
A 2017-es évfordulóra való készülődésről, programokról Ft.
Csűry István beszélt. Célkitűzésként kiemelte a reformátusok
önbizalmának a helyreállítását, az identitástudat és értékeink fontosságába vetett hitünk erősítését. A püspök felajánlását elfogadva
a jelenlévők megszavazták, hogy a következő magyar diaszpóra
konferencia színhelye 2017-ben Nagyvárad legyen. Felolvasta
Ft.Dr. Bölcskei Gusztávnak, a Magyarországi Református Egyház Zsinata lelkészi elnökének üzenetét. Ft. Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége nevében levélben köszöntötte a tanácskozás résztvevőit,
melyben a református egység ünnepének május 19. és 26. között
zajló gazdag programjait is megemlítve a 2008 novemberében
Budapesten megtartott diaszpóra konferencia eredményeit idézte
fel. A közel öt évvel ezelőtti konferencián szó volt a lelkészküldés kérdéséről, az érintett közösségek önfenntartó képességének megtartásáról, és – mint írta – elhatározták azt is, hogy
a Kárpát-medencei egyházak a helyi adottságokat figyelembe
véve és partneregyházi kapcsolataikat mozgósítva felelősen és
egyeztetve kívánnak a különböző helyzetben élő diszpóra közösségekkel együttműködni. Ha nem is minden abban a formában
valósult meg, ahogy akkor elgondolták – fogalmazott levelében a
püspök –, de a Kárpát-medencei református anyaegyházak évek
óta közösen lépnek fel a ma is zajló elvándorlás elsődleges cél
országaiban működő közösségek érdekében és a Generális Konvent elnökségi üléseinek rendszeres témája a Kárpát-medencén
kívüli református közösségek támogatása, mindezek során pedig
igyekeznek új lehetőségeket is megragadni.
Bölcs
kei Gusztáv rámutatott, hogy a Generális Konvent
közgyűlései az utóbbi években rendszeres lehetőséget adnak a
találkozásra a diaszpóra képviselőivel, egyúttal két meghívást
is tolmácsolt: a Magyar Református Egyház június 28-án Debrecenben a Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulója
alkalmából összeülő közös zsinatára, valamint a református egység jövőre ünnepelt ötéves évfordulójához kapcsolódó magyar
református világtalálkozó programjaira, ennek keretében külö
nösen a május 24-re tervezett nagyszabású központi ünnepségre.
A püspök végül annak a reménységének adott hangot, hogy a
mostani diaszpóra konferencia egyúttal az amerikai egyháztestek
közötti vágyott közeledés alkalma is lehet. A konferencia második napján a Niagara és a Torontó környéki gyülekezetekkel
együtt ünnepelték a résztvevők magyar református jelenlétüket
és identitásukat a tengeren túl. „Különleges jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy konferenciánkat a Magyar Református
Egység napjának negyedik évfordulója és a Nemzeti Összetartozás Napja közötti áldott időben tarthattuk meg."
Ebéd után Németh Zsolt külügyi államtitkár tartott előadást
Az Észak-Amerikában élő magyarok szerepe a „magyar
imázs" alakításában címmel. Miután ismertette a kanadai állam
képviselőivel folytatott tanácskozások eredményeit, részletesen
kitért a nemzetpolitika sarkalatos kérdéseire. „Fúj a keleti szél,
de nyugati zászló alatt hajózunk" – idézte Orbán Viktor miniszterelnök szavait, hangsúlyozva, hogy állampolgári közösséggé
kell válnunk. Ft. Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes az ökumené
jegyében fejezte ki örömét, hogy jelen lehet a konferencián.
Hangsúlyozta, hogy ha a Magyar Diaszpóra Tanácsnak sikerül
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a Lélek erejével olyan egységet kialakítania, hogy a második,
harmadik nemzedék is megértse anyanyelvén Isten szavát, akkor nem hiába dolgozott. Pordány László ottawai nagykövet a
magyar kormány üdvözletét tolmácsolta, majd a résztvevők dísz
cseresznyefát ültettek el a parkban. Miközben a küldöttek mind
egyike a saját lakterületéről hozott földet rászórta a facsemete
tövére, Nt. Vass Zoltán hangsúlyozta, hogy a faültetés a keresztény egység jelképe.
A délutáni istentiszteletet Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetette az igét. A liturgiában ez alkalommal a Kárpát-medencében és Ausztráliában
szolgáló lelkészek szolgáltak. Május 24-én, a reggeli áhítat után
a Magyar Diaszpóra Tanács és az Egyházak együttműködéséről
tartott előadást Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős
helyet
tes államtitkár. Beszédében emlékeztetett arra, hogy a
határon túli nemzetrészek iránti érdeklődés a rendszerváltással kezdődött, ami nagyon sok problémát okozott. A kisebbségi
rendszer csak akkor működőképes, ha van mögötte egy politikai
akarat. A Diaszpóra Tanács az egység érdekében jött létre, mert
a nemzeti egység élni akar. Az egyházak fenntartják a közösségeket. A magyar kormány fő célja, hogy a külhoni magyar közösségek gyarapodó közösségek legyenek. Tavaly az óvodások évét
hirdették meg, az idén pedig a kisiskolások évét, elindították a
Kőrösi Csoma Sándor Programot, amelynek a konferencián is
érezhető volt a haszna. A konferencia hivatalosan a zárónyilatkozat elfogadása után, május 24-én délben fejeződött be. A záró
istentiszteletet az Amerikában szolgáló lelkipásztorok végezték.  
Az Igét Ft. Poznán Béla, a Kálvin Zsinat püspöke hirdetette, Máté
evangéliuma 28:18-20 alapján emlékeztetve a küldetésünkre és
szolgálatra, melyre Krisztus hivott és küldött el minket.
Dancs Rózsa
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Na, majd én megmondom!

,,Mert az Emberfia azért jött,
hogy megmentse, ami elveszett"
(Mt. 18,11)
Az emlékezetem hiába kutatja, hogy valaha is vártam volna annyira az Istentisztelet végét, mint azon a sok-sok évvel
ezelőtti gyönyörű tavaszi napon, Pünkösd utáni vasárnap.        
         A várva - várt áldás után igyekeztem  elsőként  elhagyni a
templomot. Az  ajtóban  álló  lelkipásztornak  sietve  motyogtam  
egy  áldást-  békességet, erőltetett  mosollyal  az  arcomon.  Még
hallottam Petrosz barátom szavait : - ’’akkor holnap 10-kor
a  parókián...’’  Gyors  kézlegyintéssel  jeleztem  hogy  üzenetét  
vettem, minden rendben van…, majd elrohantam. Dohogva,
kétségbeesetten, jaj csak minél messzebbre innen, nehogy valaki  is betekinthessen  háborgó  szívem   kicsapódott   ablakain.  
Dehát egyáltalán mi ez a háborgás bennem Uram, hol
van  a Te  békességed,  teremtő  Istenem?  Hiszen  úrvacsorát  is  
vettem… álltam  meg  egy  pillanatra  eltűnődve,  majd  a Hősök
terének félreeső  padjára  leülve  vártam,  hogy  elcsendesedjenek  
háborgó    gondolataim, hiszen   ilyen feldúltan   azért   mégsem  
mehetek haza...
Szerettem a gyülekezetünket, ahol sok-sok  megértő  szót   figyelmességet, tanítást, örömet kaptunk a feleségemmel együtt.
Annak ellenére, hogy nem ebben a kisvárosban születtünk,
- ahová a munkánk kapcsán kerültünk, mégis testvérként
fogadtak   bennünket  a szó  igazi  értelmében.  Kimondottan   jól  
éreztük magunkat a közösségi együttléteken. Akár az énekkari szolgálatban vagy az igehirdetések hallgatásán, gyülekezeti munkában, vagy kirándulásokon, szinte minden alkalommal  volt  Istennek  élő  üzenete  számomra. Néha  dorgálás  
majd  vigasztalás, alkalmasint  álmélkodó csodálat, hogy ennek a
hatalmas Teremtő  Úrnak  egyáltalán van gondja, szava hozzám.
De valahogyan  az  utóbbi  időben ez a túláradó öröm, fokozatosan egyre csak csökkent, majd kezdett teherré, ürömmé válni.
A hétközi alkalmakról egyre többször kimentettem   magam,
mert  megszaporodtak a személyes tennivalóim a munkámban. A
Bibliát is kevesebbet olvastam, ilyenkor  fáradtság, szétszórtság
vett rajtam erőt. Kedvenc Dávid Zsoltáraim felüdítették egyre
fáradtabbá váló lelkemet, de észrevétlenül, gyorsan elszálltak
a hétköznapok terhei alatt. Felmerült bennem többször az a
gondolat  is, hogy beszélni kellene róla a barátomnak és a lelki
pásztorunknak, de az igazat megvallva szégyeltem magam, hogy
ilyen jelentéktelennek látszó gondokkal zavarjam őket, hiszen  
ezek  az én  terheim, hát akkor hordozzam  is őket. Végül is a
problémáim okait a testi fáradtságomban leltem.
Egyre gyakrabban   haragudtam az időbeosztásaimra a
túlvállalt feladatokra. Több ízben megfogadtam , ha törik vagy
szakad, de szombat estére nem fogadok el semmilyen programot. Sajnos az elhatározásaimba, szinte minden alkalommal közbecsúszott valami  halaszthatatlan. Hol gyülekezeti, – hol
családi,   – hol személyes tennivalók, feladatok...   Lám tegnap
is későn feküdtem le, jóval éjfél után. Ennélfogva természetes,
hogy a reggeli felkelést még a hátam közepére sem kívántam.
Ha nem lettem volna beosztva templomi szolgálatra, bizonyára

kimentem magam a közösségi alkalomról. Jelen lelki állapotomban, az igazat megvallva  ilyen  gyönyörű  tavaszi  napon  szívesebben  fürödnék a napfényben, friss levegőn kint a szabadban,  
hallgatnám a természet csendjét, szárnyalva a madarak énekével,
mint itt képmutatóskodjam az Úr házában. Számomra   ez már
nem pihenés,   ebből elég, nem fárasztom   magam tovább, így
nem tudok feltöltekezni, erőt gyűjteni a munkás hétköznapokra.
Részemről  ez a vasárnap nem az Úr napjának a megszentelése.  
Nem  vagyok  hajlandó  többé  általánosságokat, vallásos  monológot hallgatni, ismeretlen  énekekkel gyötrődni,  agyonhasznált  
ismerős  bibliai  történetekre  figyelni, mint pl. ez a mai nap is  
volt  a tanítványokról ... hát ebből nekem egyszer s mindenkorra
elég!
Ennyire azért ne áltassuk egymást kérem tisztelettel. Hát, ha
senki nem hajlandó őszinte lenni vele szemben, csak  morognak
a  háta mögött, na majd én megmondom! Tessék úgy  prédikálni,
hogy egy ilyen magamfajta ember is örömét lelje benne, és ne
fáradtabban menjek haza, mint ahogyan idejöttem! – hol van
itt a testi-lelki felüdülés... ?
Másnap, a körzetgondozói értekezlet végén szinte összerezzentem, amikor a lelkipásztorunk odalépett hozzám. Úgy éreztem, végre itt az idő és elmondhatom felgyülemlett  keserűségeim.
– Tiszteletes  úr, volna  valami mondanivalóm, négyszemközt...   
Rendben van – válaszolta – csak még egy kis türelmet kérek.
Ugyanis tegnap délután felhívott Vince édesanyja és arra
kért bennünket, hogy veletek, – mármint Péterrel és veled,
látogassuk  meg  őket feltétlen, ma délben !   –   Mit tudtok ró
luk? kérdésére, Péter barátom egy pillanatra rám nézett tétován
–  dehát tegnap Istentiszteleten itt volt a Vince  – válaszolta,   sőt
úrvacsorázott is.  Igaz ugyan, hogy a szeretetvendégségen  már
nem maradt itt, szinte elrohant akárcsak te, mutatott rám mosolyogva. Két hete beszéltünk vele személyesen, végül is minden
rendben volt náluk, még az imaház tetőzetének  javításán is segédkezett.
Vince vájárként dolgozott egy észak-dunántúli szénbányában. Sújtólégrobbanás   következtében,  középkora  ellenére  
sajnos  megrokkant. E szerencsétlenség  után, rövidesen    súlyos  
alkoholista  lett. Felesége  kislányával  együtt  elhagyta  őt és így
került haza  az  édesanyjához.  Két  évvel  ezelőtt  a rákospalotai  
Iszákosmentő  Misszió  csendes  hetén, hitében   megerősödve ,
megszabadult az alkohol   rabságából. Gyülekezeti   alkalmainkat  rendszeresen  látogatta  és konfirmált. Ügyes  szorgalmával  
amiben csak tehette segítette az egyházunkat. Édesanyja, aki
buzgó katolikus volt, eleinte  nem vette jó szívvel, hogy idejárt.  
Szerinte  fia   “hitehagyott” lett, de később látva  gyermekében
végbement változásokat, megnyugodott.
Amennyiben konkrétumot ti sem tudtok a személyes
meghívásunkat illetően, akkor  most elmennénk hozzájuk, indítványozta a lelkipásztor, – veled pedig majd a Vincéék látogatása
után beszélgetnénk, feltéve  ha nem sürgős  a mondanivalód…
Rendben van, bólintottam.
Ünnepi terítékkel, derűs arcokkal vártak bennünket. Szemükben olyan fény ragyogott, amit az Istenfélő  emberek feldíszített
lelke gyakran sugároz. Elnézést kérek… kezdte bizonytalanul
Vince, – amiért tegnap elrohantam, – de tegnap a szívemben határtalan boldogságot kaptam a vasárnapi Istentisztelet alkalmán.
Az  életemet  köszönhetem  neki, a szó  szoros értelmében! Ezt
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pedig az én drága édesanyámmal akartam először   megosztani, ezért rohantam el, hogy evvel az örömhírrel enyhíthesse
fájdalmát, amit ismét én okoztam neki. Az történt ugyanis, hogy
egy héttel ezelőtt  elbuktam. Születésnapi alkalomra  voltam  hivatalos és ott újból alkohol után nyúltam, majd másnap elittam a
nyugdíjam felét. Mélységes elkeseredettség vett rajtam erőt. Elhatároztam, hogy véget vetek ennek a nyomorúságos  életemnek.
A tegnapi napra terveztem ezt a szörnyűséget. Vasárnap  reggel
vissza akartam utazni oda, ahol életem egy szakaszában boldog
voltam, hogy búcsút vegyek a kislányomtól és azután  véglegesen  
kilépjek  ebből  a szánalmas  nyomorult földi életemből...  Tegnap reggel mielőtt elindultam  volna erre az útra, bejött hozzám
a műhelybe édesanyám és azt mondta : “Fiam,  nem  haragszom  
rád. Ami történt, megtörtént. De ha van még egy kis parányi
részvét gyermeki szívedben édesanyád iránt, akkor most borotválkozz meg, tedd magad rendbe és menj el templomba, oda a
reformátusok közé!” Istentisztelet alatt igen kényelmetlenül
éreztem magam. Nemcsak a mélységes szégyen miatt, hanem
úgy éreztem, hogy kiprédikálnak. A   tanítványokról  szóló  történet szinte nekem volt címezve. Különösen az Úr Jézus kérdése:
–  “Vajon ti is el akartok menni?”  – egész úrvacsora ideje alatt
mondogattam Péter apostol válaszát, “Uram, kihez mennénk?
Örök élet beszéde van nálad.” (Jn. 6, 67-68) Ezért rohantam el
tegnap az Istentisztelet után, hogy ezt az örömhírt elmondhassam
édesanyámnak, hogy megbocsátattak a  bűneim, van újrakezdés,  
ha el is estem de felkelhettem, és az örök élet részese lehetek. Az
Ő ötlete volt ez a mai hálaadó ebéd!   –  köszönöm,  hogy eljöt
tetek és üljünk is az asztalhoz.
– Igazán mi köszönjük neked Vince, hogy megosztottad
velünk megújult, megerősödött   hited, amiért áldott legyen az
Úr neve! Most a hálaadó ebéd előtt kérlek, te mond el az asztali
áldást. Dehát tiszteletes úr, én... nehéz ajkú ember vagyok és nem
tudok szépen imádkozni.
– Tudom  Vince,  de most úgy érzem, ebben  a pillanatban  
egyikünknek sem a szép beszédre van szüksége....
Rövid, mélyről jövő, őszinte, egyszerű imádság volt:  áldott  
és felejthetetlen!
“Mert az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elve
szett.” (Mt. 18, 11)
“Ilyen lesz az én Igém is, amely számból kijön: nem tér
vissza hozzám üresen, hanem végbeviszi, amit akarok, eléri
célját, amiért küldtem.” (Ézs. 55,11)
A finom   házi   készítésű   ebéd nagyszerűen   elkészített  
falatjaival, végül is sikerült   megbirkóznom, mert az Úr szavai
szelíden karolták át zokogó lelkem!
A feltett kérdésre halkan válaszoltam: – igen, tegnap az Igehirdetés után én is elrohantam… és köszönöm Néked mennyei
Atyám a hálaadás poharát, Jézus Krisztus Urunkért, amiért
nem  engedted,  hogy messzire  rohanjak Tőled !
komp

Bocskai Rádió

studio@bocskairadio.org
Az Észak-Amerikai Magyarok Hangja.
Szerkesztők: Csibi Lóránd, Hargitai István és Molnár Zsolt
Kérjük hallgassa vasárnaponként du. 2 és 5 óra között
a 88.7 FM csatornán vagy az interneten.
Részletes információk a
www.BocskaiRadio.org
Július 3-7
A New York-i Balassi Intézet, a washingtoni Magyar Nagykövetség és a Smithsonian Society szeretettel hív és vár minden Amerikában élő magyart az ezen
a nyáron megrendezésre kerülő Smithsonian Folklife Festival-ra! “Hungarian
Heritage – Roots to Revival” címmel. Bővebb információ: www.festival.si.edu
Július 10-én
Kent – Blossom zene fesztivál keretén belől, szerdán, július 10-én du. fél nyolctól (7:30 pm) Magyar mesterzeneművészek műveiből fognak játszani. Jegyeket
lehet vásárolni a Kent – Blossom irodából a 330-672-2613 –as telefonon, vagy
online a www.kent.edu/blossom internetes oldalon. A koncertek a Kenti egye
tem kampuszában lesznek megtartva. (Ludwig Recital Hall, Music and Speech
Building, 1325 Theatre Drive in Kent). Több info található a weboldalunkon is.

KMCSSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Kapcsolattartó: Lendvai-Lintner Imre				
		
lendvaimre@aol.com
Cserkészbált tartottak Clevelandben
A clevelandi magyarság egyik kiemelkedő, sok éve megrendezett programjára, a Cserkészbálra került a sor május 11-én, szombaton este egy neves
clevelandi hotel báltermében. Az idén immár 57. alkalommal, ezúttal is a
Cserkész Barátok Körének szervezésében került megrendezésre a clevelandi
Cserkészbál.
Remek hangulat alakult ki már a bál kezdete előtt, ugyanis a helyfoglalást megelőzően egy rövid állófogadáson találkozhattak egymással a clevelandi
magyarok, cserkészek és támogatóik, illetve a messzebbről érkezett vendégek
is.
Izgalmas cserkészhétvége Las Vegasban
„Cserkész, fel a fejjel, a harsona zeng, álljunk csatasorba vidáman!”hangzik fel a cserkészinduló Las Vegas egyik kertvárosában, egy napos szombat délutánon. A ház bejáratának egyik felén magyar, a másik oldalán amerikai
zászló leng. Előttük cserkészegyenruhába öltözött kisgyerekek sorakoznak
szépen, fegyelmezetten.
Az egy éve alapított magyar református gyülekezet templom épületében
októbertől gyűjti össze a cserkészet iránt érdeklődő gyerekeket Sylvia Ferenczik Federico négygyermekes Las Vegas-i édesanya, aki a cserkészetet egykor
a resedai református templom 12-es számu Benedek Elek cserkészcsapatban
kezdte, jelenleg pedig a Los Angeles-i katolikus templom 49-es számú Árpádházi Boldog Erzsébet csapatához kötődik.
Az induló alkalomtól kezdve, havonta gyűlnek össze a cserkészek az
istentisztelet előtt, rendre húsz fő részvételével. A cserkészfoglalkozások a
gyerekeket a természet szeretetére, szüleik tiszteletére, magyar származásuk,
hagyományaik, nyelvük megismerésére tanítja, mindezt élvezetes és játékos
formában. A szépen folyó munka további megerősítésére érkezett segítség a
Külföldi Magyar Cserkészszövetség tiszti küldöttségével.
A cserkészvezetők a Ferenczik-Federico háznál egy szépen lebonyolított
délutánról gondoskodtak a megjelent 27 gyerek és szüleik számára.
Dr. Lányi Gábor, Ontario, CA, USA
KMCSSZ sajtószolgálata
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H.V. Morton:

PÁL APOSTOL
NYOMÁBAN

A mű eredeti címe: IN THE STEPS OF SAINT PAUL
Fordította: Dr. Manno Sándorné sz. Kilián Magdolna

Folytatás múlt számunkból
Amikor a keresztesek elfoglalták Jeruzsálemet, az Eudoxia
által építtetett bazilika már romba dőlt. A közelében vertek tábort.
Majd Jeruzsálem elfoglalása után ezen a táborhelyen láttak hozzá
a bazilikának román stílusú újraépítéséhez, abban a hiszemben,
hogy István ott halt vértanúhalált.
De a keresztesek által épített templom sem maradt fenn
sokáig, ők maguk bontották le, amikor Szaladin közeledett a
Szent Városhoz, mivel attól féltek, hogy a falhoz való közelsége
miatt az ellenségnek ostromgépei elhelyezéséül szolgálhat.
Elég különös, hogy amikor a keresztyén zarándokok ellátogattak a középkori Jeruzsálembe, - nem tudni miért – újra
visszatértek a Kidron Völgyében levő, hagyomány szerinti helyhez. Ez is nevezetes példája a hagyomány szerinti helyhez. Ez
is nevezetes példája a hagyományokhoz való ragaszkodásnak, ez
idő tájt kezdték emlegetni a Kidron-Völgyébe vezető kaput Szt.
István kapunak.
1881-ben, amikor a domonkos szerzetesek, ezek a nagy régészek a város északi részén levő kolostoruk közelében végeztek
ásatásokat, zavarba ejtő romtömeget tártak fel, amely egyrészt
az Eudoxia-féle bizánci bazilikára, másrészt a keresztesek templomára utalt. Ezen a helyen állították fel a szép kis bazilikát
az első nagy vértanú tiszteletére, akit a közeli Kidron völgyében
öltek meg. Az ő halála volt az első jelen annak, hogy Krisztus
egyháza bontogatja szárnyait, készen arra, hogy kirepüljön a
zsinagógákból.
7.
Egy vacsora alkalmával találkoztam a jeruzsálemi NagyMuftival, Haj Amin el Husszein-nal egy az Olajfák Hegyétől nem
messze fekző házban. A mufti arab arisztokrata, mosolygó, nyugodt, középkorú ember, akit egy-két évvel ezelőtt Nebi Musa ünnepén láttam, amint éppen kilovagolt fehér lován Jeruzsálemből,
miközben az ágyúk dörögtek a régi fal alatt a temető felől. A
palesztinai mohamedánoknak ezt a vezetőjét olyannak gondoltam, mint amilyennek a mohamedán hódítás szellemibb vezéreit
képzelem, pl. Szaladint, aki mikor meghallotta, hogy ellenfele
maláriában szenved, küldött neki egy kosár jégbehűtött gyümöl
csöt. László Fülöp, a magyar festőművész, aki szintén találkozott
a Nagy-Muftival, azt mondta, hogy őt II. Mohamed szultánnak  
Bellini által készített és a londoni National Gallery-ben levő
arcképére emlékeztette.
Ezen a vacsorán a közelemben ült John Whiting úr, az
amerikai kolónia egyik tagja, aki Palesztinában született és úgy
beszél arabul, mint egy bennszülött. Többet tud az országról,
mint bármelyik ismerősöm. Megkérdezte, nem szeretnék-e felmenni a Haram-es-Sherif, a Szikla-mecset északnyugati sarkán
álkló minaretjébe, mely az Antonia-vár területén épült.

– De mennyire szeretnék – mondtam. – De tilos.
– Meg fogom kérni a Nagy-Muftit – mondta John Whiting, s vacsora után kiválasztotta a kellő pillanatot, meg is tette.
Csodálkozásomra a Mufti megadta az engedélyt.
Másnap reggel Whitinggel izgatottan indultunk el, mivel
ilyen meghívást idegen ritkán kap. Mikor megjelentünk az Arab
Tanács hivatalában, már ott találtuk az engedélyünket. Egy fiatal
arab vezetőt is kaptunk.
Beléptünk a Haram területére, ahol csak lefelé tekintettem,
a minaret talpazatáról ugyanis nem akartam mást látni, csak Salamon Templomának a helyét. Felmásztunk a külső lépcsőn, az
arab kinyitotta a minaret alján levő ajtót, majd tovább folytattuk utunkat felfelé a belső csigalépcsőn. Hosszantartó, meredek
menetelés volt. Mikor kiléptünk a párkányzatra, szinte megvakultunk az elviselhetetlenül éles fénytől, amely elárasztotta az
elénk táruló hatalmas kiterjedésű térséget.
Amikor végre ki tudtuk nyitni a szemünket, felejthetetlen
látványban volt részünk. Leláttunk Salamon Templomának egész
területére. Sokszor jártam ezen a helyen, de soha sem láttam ilyen
előnyös helyzetből. Megfelelő képet kapni a Haram-es Sherifről,
e hatalmas területről, csak madártávlatból lehet. Egész jellege
is csak bizonyos magasságból ismerhető fel: A fallal körülvett
Szent Városnak a városon belüli város jellege – amely megvolt
már az ó- és újszövetségi időkben,  és ma is megvan az iszlám
uralom alatt, – csak bizonyos magasságból ismerhető fel.
Salamon temploma nagyjából tükröződik a mai mecsetben
is, bár a Templom stílusa teljesen más volt. Salamon templomát
főníciaiak építették, akik azonban – mivel nekik sem volt saját
építészetük, – egyiptomi és asszíriai minták után építkeztek. Az
a későbbi Templom, melyet a Nagy Heródes emeltetett, s amelyben Jézus is tanított, a hellénisztikus kori görög építészet elemeit viselte magán, mivel a zsidóknak soha nem volt nemzeti
építészetük. Milyen különös, hogy az az épület is, amely most
ugyanazon a helyen áll, máshonnan eredő építészeti alkotás. Kr.
u. 688-ban épült, Abd-el-Melek kalifa rendeletére. De nem arab
építők tervezték, mivel az arab építészet csak később fejlődött
ki. Ahogy Salamon idejében ,,Izrael fiai” csak néhány nemzedékkel előbb jöttek ki a sivatagból, s nem volt gyakorlatuk az
építkezésben – amit Salamon őszintén be is vallott szerződéses
partnerének Hiramnak, Tirusz királyának – ugyanúgy az arabok,
akik meghódították Jeruzsálemet, a sivatag emberei voltak, akik
semmit sem tudtak épületekről. Így kénytelenk voltak bizánci
építészeket alkalmazni, hogy mecseteket építhessenek.
Folytatjuk
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BETHLEN COMMUNITIES
SHORT TERM REHABILITATION • LONG TERM CARE
PERSONAL CARE • HOME HEALTH: HOSPICE AND
COMPANION CARE SERVICES AND INDEPENDENT LIVING

We’ve been caring for our brothers and sisters
since 1921 in a beautiful, rural environment.
We provide loving nursing care, cultural programs,
Hungarian Church Services and on-site Ministry.
Medicaid/Medicare approved facilities.

NYUGDÍJAS FALU • ÖREGEK OTTHONA
IDEIGLENES ÁPOLÁS – HOSSZÚTÁVÚ ÁPOLÁS
1921 óta gondozzuk magyar testvéreinket szép, dombos,
vidéki környezetben. Gondos ápolás, rendszeres programok,
magyar nyelvű Istentisztelet és lelkész szolgálat áll rendelkezésükre
Medicaid/Medicare igazolt.

Bethlen Communities
125 Kalassay Drive • Ligonier, PA 15658
e-mail: revimre@bethlen.com
phone: 724-238-2235
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