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Calvin Hungarian Reformed Church
Woodbridge, NJ
110th Anniversary
Calvin Hungarian Reformed Church in Woodbridge celebrated its 110th Anniversary with a Service of Divine Worship on
Sunday, September 22. Following the worship the congregation
and guests attended a banquet at The Forge.
The Rev. Stefan M. Torok led the Service of Holy Communion, assisted by the Rev. Dr. Ernest B. Racz and the Rev. Albert
W. Kovacs, Pastor Emeritus. The anniversary sermon, "Connections," was delivered by Pastor Kovacs, who was confirmed by
the church as a youngster, and was its pastor until his retirement
for almost eighteen years. The Chief Elder of the congregation is
Mr. Ernest Balogh.
Rev. Torok, who has served the congregation for the last five
years, spoke at the banquet of his faith journey after fleeing Communist oppression in Slovakia, separating him from his family
for more than a decade. He noted that for six years his letters to
his mother and family were seized. After completing his seminary studies in America, he continued his pastoral ministry which
included almost three decades in Perth Amboy, Kirkland Place,
prior to his latest pastorate in Woodbridge.
The Woodbridge congregation, organized on September 9,
1903. just merged several years ago with the John Calvin Hungarian Reformed Church of Perth Amboy, which sold its former
building on Amboy Avenue to continue together in the worship
of God. The addition of Calvin's name to the title reflects the
merging of the two Christian communities into one.
The Hungarian Reformed Church in Hungarian Village
365 E. Woodrow, corner of Washington, between S. High/23 &
Parsons – Upcoming Sunday Soup and Learn Programs:
Nov. 10 – 11:15 AM Soups; 11:40 AM: A Discussion of Growing Up in America as Hungarian American.
Jan. 12, 2014 – 11:15 AM Soups; 11:40 AM Life Stories of two
Local Hungarians. Rev. Jim Herr was born on the banks of the
Mississippi River. He learned Hungarian from his Magyar Aunt
and Uncle. Hungarian born Erzsi Kovacs Wagner is Secretary of
the Cultural Association.
For more info, call Artur at 614-442-6593
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Christmas 2013
“He came to his own home, and his own people received
him not. But to all who received him, who believed in his name,
he gave power to become children of God; who were born, not
of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man, but
of God. And the Word became flesh and dwelt among us, full of
grace and truth; we have beheld his glory, glory as of the only
Son from the Father. John 1:11-14
Sisters and Brothers in Christ,
The miracle of Christmas is that
God came from heaven to the earth. He
put human flesh upon Himself in Jesus,
who was born according to the prophesies:
Therefore the Lord himself will give you a
sign. Behold, a young woman shall conceive
and bear a son, and shall call his name Immanu-el. (Isaiah 7:14)
He was born of Mary, God’s chosen servant. “But when the time
had fully come, God sent forth his Son, born of woman, born
under the law “ (Gal. 4:4) “And the angel said to her, "Do not
be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold,
you will conceive in your womb and bear a son, and you shall
call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son
of the Most High; and the Lord God will give to him the throne
of his father David, and he will reign over the house of Jacob for
ever; and of his kingdom there will be no end." And Mary said to
the angel, "How shall this be, since I have no husband?" And the
angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the
power of the Most High will overshadow you; therefore the child
to be born will be called holy, the Son of God.” (Luke 1:30-35)
He came among His own people but they did not recognize
Him. (John 1:11-14) There were some people who were privileged
to see Jesus as a baby, God’s Messiah sent to the earth. Mary and
Joseph, first, and then the shepherds, who were watching their
flocks in the fields. "And an angel of the Lord appeared to them,
and the glory of the Lord shone around them, and they were filled
with fear. And the angel said to them, "Be not afraid; for behold,
I bring you good news of a great joy which will come to all the
people; for to you is born this day in the city of David a Savior,
who is Christ the Lord. And this will be a sign for you: you will
find a babe wrapped in swaddling cloths and lying in a manger."
And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly
host praising God and saying, "Glory to God in the highest, and
on earth peace among men with whom he is pleased!" When the
angels went away from them into heaven, the shepherds said to
one another, "Let us go over to Bethlehem and see this thing that
has happened, which the Lord has made known to us." (Luke 2:815)
The shepherds believed and went to Bethlehem. Later, the
three kings or wise men from the Orient came to honor Him
and presented their gifts. (Matthew 2:1-2;10-12) Simeon, an
old faithful servant, also recognized Jesus as the Savior sent by

God. Anna, a widow serving in the temple, also praised God for
sending the Messiah to the earth. (Luke 2:22-38) King Herod
heard about Jesus and he promised to pay homage to Him,
however instead in his jealousy he sent soldiers to eliminate the
long awaited Messiah, but he did not succeed. Cradled by Mary
and Joseph, he became a refugee in Egypt for a period of time.
(Matthew 2:1-23)
Only those can recognize the Savior in Jesus Christ to whom
God reveals this and who experience a spiritual new birth and a
new life through Christ. In the Gospel of John we read: “But to
all who received him, who believed in his name, he gave power to
become children of God; who were born, not of blood nor of the
will of the flesh nor of the will of man, but of God. (John 1:12,13)
We all receive grace through Him. “And from his fullness have
we all received, grace upon grace. For the law was given through
Moses; grace and truth came through Jesus Christ. No one has
ever seen God; the only Son, who is in the bosom of the Father,
he has made him known. (John 1:16-18)
Christmas is approaching, Christ’s birth is proclaimed
all around the world as the fulfillment of God’s promises and
salvation to the earth. May God give us grace to recognize and
welcome our Lord and Savior, Jesus Christ!
A Blessed Christmas to all!
Bishop Poznan
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Heidelberg Catechism

"Last Days" Mark
450th Year Closing
The closing months of the churches’ observance of the 450th
Anniversary of the Heidelberg Catechism’s publication in 1563
necessitates a closer look at its teachings and its relevance for
the Church today. As it reviews the Church’s confession of the
Apostles’ Creed, each section by section, the concluding lessons
with Questions 56 to 58 (the forgiveness of sins, the resurrection
of the body and the life everlasting) are particularly significant
for the post-Reformation Church historically, theologically and
liturgically.
The Gospel narratives respond to the key questions of sinful
Adam’s posterity, “What must I do to inherit eternal life?” and
upon learning Jesus’ “hard saying” in response, “Then who can
be saved?”
Reformation Day – Kingdomtide
Through the fifty-two Sundays of the Church Year, the worshipper is led in the first half year - from Advent and Christmastide to Eastertide and Pentecost - to meditation and inspiration
upon the mighty acts of God. The second half year, from Trinity
to its November end, the Christian considers “how I am to be
thankful to God.” (Q. 2.) as a follower of God’s Son Jesus.
The last month turns away from the consideration of a daily
life pleasing to God, to a solemn emphasis on one’s promised
eternal inheritance. Six big pallbearers toting the casket of someone who couldn’t be dragged alive into the church and a bagpiper
mournfully playing “Amazing Grace” won’t open the gates of
Heaven!
The last day of October, the 31st, is Reformation Day as
observed in the Hungarian Reformed churches and some other
Protestant denominations (not Hallowe’en). The Sunday before
it is always Reformation Sunday. That it falls on the eve of All
Saints Day is no mere coincidence. It opens the last liturgical
season, called “Kingdomtide,” and the last Sunday of the church
year is the festival of the saints of Christ the King.
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life. In these November days, when daylight fades early and
dark nights are longer, we of the holy Church Militant celebrate
our continued union in Christ’s body with the faithful who have
joined Christ, saints of the Church Triumphant. The task is serious and solemn, but the spirit is hopeful and confident.
Life’s Bottom Line – The Final Answers
The re-formed teaching of the Heidelberg Catechism takes
up reformation of the errors by spelling out biblical views from
the apostles’ own witness, from those who knew Jesus, neither
adding nor deleting anything. . . .
Q. 56: What do you believe concerning the forgiveness of sins?
– Ans.: That God for the sake of Christ’s satisfaction will no
more remember my sins, neither the sinful nature with which I
have to struggle all my life long, but graciously imparts to me
the righteousness of Christ, that I may nevermore come into condemnation.
Q. 57: What comfort does the resurrection of the body afford
you? – Ans.: That not only my soul after this life shall be immediately taken up to Christ its head, but also that this my body,
raised by the power of Christ, shall again be united with my soul
and made like unto the glorious body of Christ.
Q. 58: What comfort do you have from the article of life everlasting? – Ans.: That inasmuch as I now feel in my heart the
beginning of eternal joy, I shall after this life possess complete
bliss, such as eye has not seen, nor ear heard, neither has entered
into the heart of man, therein to praise God forever.
The Heidelberg Catechism was written for church members
to read and understand, although the ministers of the Church find
it is fundamental doctrine and build upon it in their study, teaching and preaching. It is very brief and every member should have
one right alongside the Bible. Yes, not 450 old – rather 450 and
going!
Rev. Albert W. Kovacs

Re-Formed: Getting It Right
The Heidelberg Catechism was written to set the record
straight about the Church’s beliefs, especially as many false doctrines and unsavory practices had crept in since the Gospels and
Letters were codified in what we call the New Testament. The
deformed versions of later years not only led people astray, but
were used by many unholy church leaders who preyed on the
sincere pious worshippers, filling their pockets and enabling the
grandiose lifestyles of the clergy.
Churches of the Reformation heritage must observe the beginning years with Zwingli, Calvin and Luther, but with due recognition of the connection to All Saints Day and, in the weeks
following, the emphasis on each of our last days and eternal

Pulpit banner of the Reformed Church
450th Anniversary celebration – Debrecen, Hungary
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Plan of Action
At the June 10, 2012 meeting the members of the Calvin
Synod Conference Council established the Vision and Church
Growth Committee. Committee members agreed that we should
focus on revitalization and growth of our Hungarian Reformed
congregations. Our committee’s name was changed to Church
Revitalization and Growth. A plan of action and guideline was
presented at the annual Calvin Synod meeting, in May of 2013,
how to start a prayer group in each church and about the necessity and importance of mission and vision statement in our congregations.
Calvin Synod approved the Plan of Action and that the congregations would proceed to start a prayer group and begin to
develop their own mission and vision statement, if they do not
have it yet, with the help and guidance of the members of the
Church Revitalization and Growth Committee.
Please find below the guideline for how to start and conduct
a prayer group in your church.
Guideline for starting and conducting
a prayer group in your church
In Acts 1:14 and 2:42 we find that the early church constantly
joined together and devoted themselves to prayer. The enemy of
Christ and His church seeks to have us lose interest in prayer.
Why? If we pray persistently according to the will and leading
of God then sooner or later we will get an answer. However, if
we don’t pray and we are not persistent in prayer then we will
see the consequence of it, too. Our churches should be known as
a “house of prayer” for all people (Matthew 21:13). Therefore
we need to start a prayer group in each church and listen to God
where He wants to lead us.
Everything rises and falls on prayer. It is the first and most important motivation and task for raising a prayer group in a church’s
life. God is working behind the scenes and He can identify potential prayer group members.
1. The first step in creating and starting a prayer group is to
find a leader, a facilitator for the group. It is mainly the pastor’s
responsibility to find the best candidate to count on, trust and
effectively work with in a small group setting. That candidate
needs to be a committed and faithful follower of Jesus Christ and
a church member in good and regular standing.
2. Start a prayer group. Announce it in the church, in the
bulletin and invite church members to become part of a God given vision, basically to start a prayer ministry as a first step toward
revitalization and church growth. Begin the prayer group small.
Start with a dedicated few, the group will grow as others attend.
3. The prayer meeting can be held in the church or in a
home or other available place conducive to prayer. The church
building would be one of the best possible options for prayer
meetings since everyone is familiar with the place.
4. Build trust and confidentiality in the prayer group.
It means:
a. We accept one another as we are.
b. We do not give advice.
c. We do not criticize how and what others pray about or
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share.
d. We listen attentively when someone else is praying or
speaking.
e. We keep the prayer requests and topics in the group absolutely confidential.
f. We share prayer requests from our own lives or about existing needs, not abstract ideas.
g. We gather to pray. We are together to focus on the Lord
in prayer and not to solve any problems or remove the crisis of
pain. We need to be aware and believe that God is the One who
answers our prayers.
When we take these points seriously that is where true Christian fellowship and fruitful ministry begins.
5. Communication is very important between the leadership body (Consistory), the church and the prayer group, and vice
versa. Report should be made periodically regarding the prayer
ministry e.g. sharing great results, answered prayer requests, etc.
6. Experiencing any growth and revitalization in the
church’s life is a long process therefore much patience and persistence is needed (Luke 18:1-8). As a group, and individually
ask God to increase your commitment and zeal for prayer, and to
keep you faithful to this great calling. Additionally, making and
leading any changes in the life of a traditional congregation will
be a slow, step by step process with many details and decisions.
7. It is essential for the group to have a common goal and
purpose. In this case the common goal is ministry through prayer.
A determined common purpose helps the participants to remain
focused on their calling.
8. Prayer group meetings need to be regularly scheduled
(once a week or at least once a month). One of the best times
would be before the Sunday worship service or between the services, if there are two services on Sunday. Most prayer groups
meet for half an hour or for an hour.
Members of the Church Revitalization and Growth Committee are:
Rev. Imre A. Bertalan
Rt. Rev. Bela Poznan
Mr. James D. Ballas
Rev. Viktor Toth
Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai, Chair

Prayer by John Calvin
The Word Of God
Grant, Almighty God, that as thou shinest on us by thy word, we may not
be blind at midnight, nor wilfully seek darkness, and thus lull our minds
asleep; but may we be roused daily by thy words, and may we stir up
ourselves more and more to fear thy name and thus present ourselves
and all our pursuits, as a sacrifice to thee, that thou mayest peaceably
rule, and perpetually well in us, until thou gatherest us to thy celestial
habitation, where there is reserved for us eternal rest and glory through
Jesus Christ our Lord. Amen.
John Calvin (1509-1564) as collected from his commentaries on the
Minor Prophets, translated into English in 1846 by John Owen.
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Installation Service
Of The Calvin Synod Officers
On a beautiful Saturday afternoon on September 14th, members of the Calvin United Church of Christ Fairfield, Connecticut, together with area congregational members, gathered for the
Installation of the newly re-elected Bishop of the Calvin Synod
the Rt. Rev. Bela Poznan and members of the Conference Council: Aux. Bishop Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai; Synod Presbyter:
Mr. James Ballas; Synod Treasurer: Rev. Viktor Toth; and General Secretary: Rev. Stefan Istvan Torok.
The Service of Installation started after 3:00 pm. Participants
in the service were the followings: Pastor Raul of the Guatemalan Christian Church: who holds worship services with his congregation at the Fairfield Church; Rev. Kent Siladi, Connecticut
Conference Minister and President of the Conference Minister’s
Association; United Church of Christ, Rev. Andras Szasz, pastor of the Perth Amboy Magyar Reformed Church; Gabriella
Szilagyi from the host congregation recited a poem by Janos
Bodas “Lehetetlen”; Rev. Stefan Istvan Torok, General Secretary
of the Calvin Synod, pastor of the Calvin Hungarian Reformed
Church of Woodbridge, NJ; Rev. Peter Toth, Dean of the Lakeside Classis of the Calvin Synod, pastor of the Hungarian Reformed Church of Lorain, OH; Rev. Viktor Toth, treasurer of the
Calvin Synod, pastor of the First Hungarian Reformed Church of
Hawthorne, CA; Rev. Laszlo Ujj, Dean of the Eastern Classis of
the Hungarian Reformed Church in America, pastor of the Hungarian Reformed Church of Trenton, NJ; Rev. Joseph Vasarhelyi,
pastor of the Hungarian Reformed Church of Passaic, NJ; Father
Balint of the Church of St. Emery’s in Fairfield, CT; Mr. James
Ballas, Synod Presbyter of the Calvin Synod; Pastor Bennett,
pastor of the Truth and Life Ministeries of Fairfield, CT; also
holding services at the host church, Rev. Csongor Kovacs, Secretary/Treasurer of the Eastern Classis of the Calvin Synod, pastor of the First Hungarian Reformed Church of New York City;
Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai Aux. Bishop of the Calvin Synod;
Rev. Les Martin of the Kossuth Foundation in Washington DC;
Rev. Dr. August Molnar, Chairman of the American Hungarian Foundation, New Brunswick, NJ; Dr. Evelyn Molnar, Consul General of the Republic of Hungary; Jill Pongracz Murrell,
Chief Elder of the Hungarian Reformed Church of Lorain, OH;
Attila B. Poznan, son of Bishop Poznan, student at the Palmer
Theological Seminary and the Rt. Rev. Bela Poznan, Bishop of
the Calvin Synod, United Church of Christ, pastor of the Calvin
United Church of Christ, Fairfield, CT. Special thanks to Julianna
V. Poznan organist.
Perhaps the most interesting part of the service was that instead of one preacher declaring the Word of God, all officers of
the Conference Council delivered a message focusing on the
theme presented at the Synod meeting held this past May in Ligonier, PA.
The service of Installation was bi-lingual, it started with the
presentation of the Bishop by Synod Presbyter Mr. James Ballas. The words of authorization and appointment were read by
Rev. stefan Torok, followed by the introduction of the newly
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re-elected Bishop by the most Senior Pastor in the Hungarian
Reformed Church community Rev. Dr. August Molnar.
Also all members of the Conference Council individually
took part in the presentation of the promises the installed Bishop
made concerning His service.
The official Oath of Office was administered by the Rt. Rev.
Dr. Csaba Krasznai, Aux. Bishop.
Upon the installation of the Bishop, he in turn proceeded with
the Installation of the members of the Conference Council.
The presentation of the Conference Minister’s Medallion was
conducted by the Rev. Kent Siladi, Conference Minister, Connecticut Conference of the United Church of Christ.
The final closing words of response were from the Installed
Bishop, the Rt. Rev. Bela Poznan.
The service concluded with the singing of "My Country ‘tis
of Thee" and the "Himnusz," the National Anthem of Hungary.
Following the long worship service, everyone enjoyed a fellowship dinner.
Rev. Stefan Torok
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The Wise Still Seek Him
After some 2000 years hearing the Christmas Story we may
have heard the different aspects of what happened on the night
Christ was born.
Today I would like to share with you the story of the wise
men visiting the Christ child.
Their story I hope will not only intrigue you, but also prompt
you to know “That Wise Men Still Seek Him.”
These men began a long trip to the land of the Jews simply,
because a particular star was in the sky, alerting them to the birth
of the king of the Jews. I believe their story is more than just a
story meant to entertain us, it is meant to teach us something
today, about seeking the Christ child.
We read first of these wise men who when they arrived in
Jerusalem asked, "Where is the one who has been born king of
the Jews? We saw his star in the east and have come to worship
him." The wise men were on a mission, to find the newborn king
of the Jews and worship him. What is fascinating about these
men is what they have to teach us about God, that God makes
every effort to reach every person no matter how far away they
are from him.
First, we have to remember these wise men were likely
Gentiles, and not Jews who had come seeking the king of the
Jews. The Jews thought the promised Messiah was for the Jews,
not the Gentiles. In fact, all the first followers of Christ were
almost exclusively Jewish. The Christ was supposed to deliver
them from their sins. He was supposed to deliver them from
their oppressors, and yet the signal to the wise men was that God
was calling everyone, regardless of their national or religious
background..
What this tells us is that God never abandons anyone. God
never gives up on anyone and he uses whatever means he can to
help lead them to Christ. In this case God sent them a message
using an astronomical event, a star, to signal to them that they
needed to search for the child born as king of the Jews. Even
though God said astrology is wrong, he still used the star to bring
the wise men to Christ. God used a language they understood.
Perhaps if an angel had appeared to them like to the shepherds, it
would have been misinterpreted, but God knew the best way to
reach these men through language they understood, a star.
I think the second thing the Wise Men teach is that God
wants us to diligently seek him. By that I mean we must seek
out a relationship with Christ, or God through Christ. The danger
we fall into is thinking that by knowing about Jesus is enough.
The truth is we can have all the knowledge of the Bible, we can
follow God’s commandments, and still miss what the Christian
faith is all about, seeking until we find Christ himself.
On the other hand we see the religious community in
Jerusalem. The people with a firm grasp on the Bible, people who
lived out the letter of the law as written in Scripture. They did all
of the ritual and followed all of the commandments. They knew
about God from their Holy Scriptures. Yet, when the Wise Men
show up, both Herod and the religious leaders were stunned to
find out the Messiah had been born. In fact the scriptures tell us
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that they were “disturbed,” or “troubled”. They had either not
seen the star in the sky, or were unable to interpret its meaning.
They had no clue their king had been born, and it had to take
some pagan, Gentile, astrologers to tell them about the Messiah.
Unlike the wise men who have traveled hundreds of miles
to worship the Christ, the religious leaders couldn’t even travel a
short distance from Jerusalem to seek out and worship the Christ.
King Herod even sends the Wise Men off to find the Christ child
in his place so they can report back to him. Why would God
tell these men about the Christ and not the religious authorities?
Maybe because they were more concerned about laws and rituals
than they were about a relationship with God, and concerned
with where his heart was.
When we go to church, when we live good lives is it because
our primary focus is on seeking Christ, to search for him to try
draw nearer to him? Or are we like the religious leaders in Jesus
day who think that doing our religious duty is enough, following
God’s commandments, being at church, maybe even knowing the
Bible really well?
The wise men offered valuable gifts, but above all they teach
us the need to worship.
They bowed down and worshipped. They presented an
offering. Three gifts were presented to Jesus as a sign of worship.
Remember to worship also means to offering something. We
worship when we give our offering, we worship by giving our
time, we worship by offering ourselves to God. We worship by
offering that which is valuable to us.
There is no doubt in my mind that the gifts which the Magi
brought were very valuable, they were given at great cost to
themselves. The Christ deserved a gift worthy of his kingship.
The first gifts was gold, a treasure deserving of a king. The
second gift was frankincense, a fragrant scent offered up to God
during sacrificial worship, it could only be offered to God by
a priest. Lastly, myrrh was used as an oil to prepare a body for
burial. In fact we know that Jesus’ body was anointed with myrrh
when he died. It was a gift symbolizing the preservation of life
after death. It was a gift for a Savior who would die for us all.
The question today, or at least this coming Christmas will
be: What do we bring/offer Christ which is costly to us? What do
we lay at his feet?
I will let that question be answered by You, remember, “Wise
Men Still Seek Him!”
SMT

"His greatest purpose while on this earth,
Was to carry our sin from the time of His birth,
For all of us, our souls to save,
God sent Jesus to beat the grave."
Excerpt from the Poem of
Laura Jae Marcin "Born to Die"
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Like a Thief in the Night
Text: Matthew 24:36-44
The season of Advent grew in the early church less about preparing to celebrate a birth and more about faithful expectations of
the Lord’s return. So it should be this year.
My Ford Taurus emits “beep/beep/beep. . .” if I drive off
without fastening the seat belt. And if I still ignore it again comes
the beep/beep/beep. “Click it or ticket” the highway sign flashes.
But the seat belt is an annoyance. It is sometimes uncomfortable.
Some of us do not like authority telling us what to do. But it’s
past time to buckle up.
It’s hard to prepare for the unexpected:
		
“I’m a good driver,” I tell myself.
		
“The accident will happen to the other guy,” I say.
		
“Nobody’s going to drive out in front of me,” I say to
the rear-view mirror.
		
“Only the other guy needs a seat belt.”
We prepare well for the expected. We put the trash out the
evening before the pick-up. If there’s an exam tomorrow we can
cram tonight. If it’s April 14 we can at last complete the tax
return. If we’re going to see the dentist tomorrow we can brush
extra well. If we’re off to the podiatrist we’ll make sure not to
put on “holy socks.”
If the event is unexpected, we often ignore the best advice.
•
How do you prepare for the 100 year flood?
•
If we had lived in East Germany in 1985, it would have
been hard to believe in five years the Berlin wall would fall.
•
It must have been difficult for South African people to
believe apartheid would end, let alone with minimal bloodshed.
•
Who would have guessed that the Egyptian leader, Anwar Sadat, would go to Jerusalem in search of peace? (One of the
astounding events of the 20th century.)
•
In spite of massive scientific evidence it’s hard for us
to believe we’re polluting the atmosphere enough to warm the
climate.
In Advent we hear the call to prepare for the Day of the Lord.
But we have trouble preparing for the unexpected – for what has
never happened. We’re like Noah’s neighbors.
“What are you doing Noah?”
“Building an ark?”
“What’s an ark?”
“A big covered boat.”
“Why?”
“‘Cause God said so.”
“Why does God want you to do that?”
“‘Cause it’s going to rain.”
“What’s rain, Noah?”
“Water falling from the sky.”
“But why such a sturdy boat, Noah?”
“It’s going to rain hard for a long time.”
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“Better leave the top off, Noah. Build a reservoir.”
The devout in first century Palestine were amazingly alert.
They prepared for the coming of Messiah. When? They did not
know. But they were expectant . . . Talk about a 100 year flood!
They had been waiting for Messiah for 1,000 years – ever since
David reigned in Jerusalem.
When any prophetic voice was raised, like that of John the
Baptist, they asked, “Is this the Messiah?” They expected a powerful conqueror who would throw off Roman occupation and restore the Davidic throne.
What did they get? A baby in a Bethlehem manger. He came
like a thief in the night. Improbable! Unexpected! Surprising!
So what do we look for in the year of our Lord, 2013? What’s
on the horizon at this beginning of a new Christian year?
•
Do we look for the Christ descending on the clouds of
the eastern morning?
•
Do we look for a divinely aided evolution into the paradise of the kingdom of God?
•
Do we look for some other enactment of the promise?
I cannot say for sure. The text says no one knows. Only God
knows. Beware of those who have it all figured out. Perhaps the
one thing Advent does not allow to believers is to refuse to live
expectantly. My professor, Willard Taylor, used to say, “Believers always live up against the end.”
Expectant believers are very practical people. They get up in
the morning and do what needs to be done. In the image of Jesus’
parable, they have purchased a supply of oil and their lamp wicks
are trimmed and burning. They are not out on some hillside gazing at the sky.
The expectant ones live with the negligent ones, working in
the field of human endeavor. Martin Luther is alleged to have
replied when asked what he would do if he knew the Lord was
coming the next day, “Plant a tree.”
The only way to be ready for the expected/unexpected Advent of our Lord is to be about our task at hand. Namely:
•
Increase our time, talent and treasure toward Christian
endeavor;
•
Teach our children and grandchildren the story of Jesus
and His love;
•
Invite an unchurched friend to worship with us.
We pray and prepare for the expected/unexpected Advent of
our Lord by doing what the ancient prophet said, to “love kindness, do justice and walk humbly with God.”
Amen.

Rev. David B. Bowman
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Rev. Dr. Mark A. Horton elected
as part time minister to Bridgeport, CT
When Rev. John W. Olson decided to retire in June 2012,
the search committee of The United Church of Christ on 963
Laurel Ave., Bridgeport, CT undertook their mission with diligent prayer, trusting in the Lord to guide the committee in the
Lord’s will and desire for this congregation. The search committee’s prayers were answered when Rev. Dr. Mark A. Horton was
elected in December 2012 as our part time minister.
A native of Western New York, Rev. Horton received his
Bachelor of Arts in Classics from Houghton College. He then attended Gordon-Conwell Theological Seminary, graduating with
a Master of Divinity degree. In 1986, Rev. Horton completed his
Doctoral Ministry degree at Boston University School of Theology. He also received his M.B.A. in 1993 from the Graduate
Theological Foundation.
An ordained minister in the United Church of Christ, Rev.
Horton served in parish ministry for 18 years. He has also taught
at Westminster College in Oxford, England and the Theological College of the Bahamas. As a trained Interim Pastor, he has
served churches in Sherman, Brookfield, Ridgefield, and Danbury, Connecticut as well as in Pawling and Cortlandtown, New
York.
Presently, the Rev. Dr. Mark A. Horton serves the WestConn
campus in Danbury as an ecumenical campus minister and adjunct faculty member. He lives in Danbury, Connecticut, with his
wife Susan. They have one married daughter.
Right from the beginning, Rev. Horton was a perfect fit; the
congregation immediately connected to him as he connected to
us. This understanding was confirmed when he wrote the following words in our church newsletter. ”Although I’ve been
with you just a few days, already the United Church of Christ
Bridgeport is beginning to feel like home to me. Your generous
smiles and helping hands, your gentle spirit, and warm welcomes
confirm for me God’s call on my life to serve as your pastor. I’m
delighted to be here and can’t wait to see what God has in store
for us! As we move forward into a new year and a new chapter in
the life of the United Church of Christ Bridgeport, I look forward
to talking together about what feeds us, physically and spiritually
as individuals and as a community. I look forward to sharing the
table with you over a cup of coffee and in worship as we come to
Christ’s Table, and I dream of extending the welcome you have
already offered me with all who come through our doors.”
Rev. Horton is indeed feeding our congregation spiritually.
During Lent of 2013, Rev. Horton led a very successful and informative Bible Study entitled “HOSANNA - A Spiritual Journey through Holy Week.” Participants during the five week session reflected on the events that occurred during Holy Week.
Beginning with Jesus’ entry into Jerusalem on a donkey,
each event was read within each of the four Gospels: Matthew,
Mark, Luke, and John. The participants learned that all of the
events during Holy Week had detail differences within the different Gospels since each Gospel writer had his own reasons for
writing, his particular theology, and the interests of a particular
audience in mind. All who were in attendance felt closer to the
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Lord through this Lenten Bible
study.
The participants felt such
joy that they asked Rev. Horton to conduct another scripture study.
Rev. Horton then lead the
participants in another Bible
Study entitled “Parables: Stories for Life in God’s World.”
Once again the attendees
learned so much. These stories
were used by Jesus to teach
his disciples and listeners. Although deceptively simple,
Jesus’ parables are profound, complex, deep, and challenging.
They continue to speak to all of us as we read them again and
again. Jesus’ parables are more complicated than a straightforward, moral lesson and often include troubling elements which
can not be explained easily. They are not meant to be solved but
reflected upon time and time again.
Presently, the Bible study group is studying the Bible: how
it came to be, how it has been preserved and handed on, and the
place it has in our lives. Because Rev. Mark is an educator, his
sessions are always well organized, knowledgeable, connectable,
and open to questions and discussions.
We at the United Church of Christ in Bridgeport, CT look
forward to growing with our new pastor and pray that the Lord
will continue to bless Rev. Mark A. Horton and his church family.
Claudia Margitay-Balogh
Consistory member and Bible study participant

Christmas Gifts for Retired Ministers
and Ministers’ Widows
Dear Congregations,
Christmas is the season to remember with our appreciation
for our retired ministers and ministers’ widows. Calvin Synod
Conference Council is asking our congregations to make donations to this fund. Through your kind help we will be able to
continue to send gifts to retired ministers and ministers’ widows
during this Christmas.
Donations may be sent to the Calvin Synod Treasurer:
Rev. Viktor Toth
3220 Merrill Drive #37 • Torrance, CA 90503
When you will send your donation, please write in the Memo
section of your check: Christmas Gifts for Retired Ministers and
Ministers’ Widows.
		
May God bless you for your generous donations!
Yours in Christ,
Rt. Rev. Dr. Csaba G. Krasznai
Auxiliary Bishop
Homeland and Overseas Mission Coordinator

10

CALVIN SYNOD HERALD

in memoriam
ARVED TELEKI
1929 – 2013
Arved Teleki passed away on September 18, 2013, in
Houston, Texas, the son of the late Count Arved Teleki and
Countess Suzanne Kovacs Teleki.
Arved was born in Cluj, Romania (formerly Kolozsvar,
Hungary) on June 6, 1929. His was a true American immigrant
story. At the age of fifteen, he escaped certain oppression under
communism, leaving on foot in the midst of war, with only a
suitcase. He emigrated to Switzerland and then the United States,
where he built a new life in New York and then Houston. He
was always grateful for the opportunity he found in his adopted
homeland, and his larger-than-life personality made him a natural
Texan. Arved married Ruth Shipley MacMahon in 1966, and
together they raised four daughters. The family's best memories
are of the adventures he led in the tradition of his Transylvanian
upbringing, especially hikes in the mountains of Big Bend and
long sunrise walks on the beach.
A noted economist and advisor in the oil and gas industry,
Arved began his career at Union Carbide. In 1967, he founded
Hydrocarbon Consultants, Inc., which he led for 35 years. He was
then Chief Economist at Chemical Market Associates, Inc., until,
at the age of 82, he "took early retirement." He was educated at
the Rosenberg Academy in Switzerland, Heidelberg College in
Ohio, and Harvard College, from which he graduated in 1953.
Arved was dedicated to his family and was a mentor to many. He
is remembered for his contagious passion for and encyclopedic
knowledge of history, politics, and world affairs; his eloquence,
integrity, and work ethic; his spiritual connection to the outdoors,
his lifelong support of Hungarian causes; and above all, his love
for life.
He is survived by Ruth, his wife of 47 years; his four
daughters: Adrienne of Brooklyn, NY; Stephanie of Piedmont,
CA; Alix and Katharine of Austin, TX; their families, including
five grandchildren; and his brother Deneb of Rio Rancho, NM.
In lieu of flowers, the family encourages support of
Hungarian education in Transylvania, a cause that was dear to
him.
Donations can be made in his name to the Calvin Synod
School Fund, P.O. Box 36141, Canton, Ohio, 44735.
Memorial services in Houston and West Virginia will be
announced at a later date.
From the Obituary col. of
The New York Times
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2013 Karácsony
“Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvi
lágosít minden embert. A világban volt és a világ általa lett,
de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi
nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada
azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében
hisznek; A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a
férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. És az Íge testté
lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az
Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és
igazsággal. János 1:9-14
Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
A karácsony csodája az, hogy Isten a mennyből
eljött a földre. A Jézus Krisztusban emberi testet
öltött magara, aki a próféciák beteljesedéseként
kisgyermekként született meg: "Ezért ád jelt
néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és
szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek, Máté1,23. Luk.1,31. (Ézsaiás
7:14) Mariától született meg az Isten alázatos és engedelmes
szolgálóleányától: "Mikor pedig eljött az időnek teljessége,
kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, a ki törvény alatt
lett,“ (Gal. 4:4) “És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert
kegyelmet találtál az Istennél. És ímé fogansz a te méhedben,
és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK. Ésa. 7,14,
Mát.1,21. Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik;
és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának,királyi székét;
*Ésa. 9,6. 7. Jer. 23,5. És uralkodik a Jákób házán mindörökké;
és az ő királyságának vége nem lészen! Dán. 2,44. 7,14. Mik. 4,7.
“Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott
én férfiat nem ismerek? És felelvén az angyal, monda néki: A
Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz
meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának."
Máté.1,20. (Lukács 1:30-35) E világra, és Ő népéhez jött de
nem fogadták be őt. (János 1:10-14) Néhány kiváltságos ember
már a születése idején is megismerhette őt mint Szabadítót:
Elsősorban Mária és József, és a bethlehemi pásztorok: "Valának
pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és
vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett. És ímé az Úrnak angyala
hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy
félelemmel megfélemlének. És monda az angyal nékik: Ne féljetek,
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mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek
öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr
Krisztus, a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele: találtok egy
kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel
jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent
dícsérik és ezt mondják vala: Zsolt. 103,20. 21. Dicsőség a
magasságos menynyekben az Istennek, és e földön békesség, és az
emberekhez jó akarat! És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok
ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak:
Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet
az Úr megjelentett nékünk. (Lukács 2:8-15) Később a napkeleti
bölcsek vagy királyok is eljöttek, hogy tisztességet tegyenek
néki: (Máté ev. 2:1-2;10-12) Az idős Simeon és Anna nevezetű
kegyes életű özvegyasszony is megláthatták és a Szentlélektől
vezetve megismerték Jézusban az Istentől küldött Szabadítót.
(Lukács 2:22-38)
Heródes király is hallott felőle, de ahelyett, hogy tiszteletét tet
te volna mint ahogyan azt igérte a bölcseknek, hatalomféltésében
katonákat küldött, hogy megöljék a rég várt Messiást. Heródes
Jézusnak nem árthatott, mert angyali intésre nevelő szülei
Egyiptomba menekültek, ellenben kisgyermekeket öletett meg
Bethehemben. (Máté 2:1-23) Jézust csak azok ismerik fel Sza
badítónak, akik befogadják Őt akiknek a szivét és elméjét Isten
hittel ajándékozza meg akik maguk is megtapasztalják Isten
újjáteremtő-újjászülő kegyelmét és Krisztus által nyert új életben
járnak: “Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak,
hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak
indulatjából, hanem Istentől születtek. (János ev 1:12,13) “És
az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.
Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az
igazság Jézus Krisztus által lett. Az Istent soha senki nem látta;
az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt."
János 1:16-18
Karácsony közeleg, Jézus születését, földrejövetelét hirdetik
az egész világon, mint az Isten igéreteinek beteljesedését,
aki Szabadítót ígért és adott e földnek. Adja az Úr, hogy mi is
meghalljuk az evangélium jóhírét, és Szentlelke által befogadjuk
és kövessük az Úr Jézus Krisztust !
Áldott és üdvösséges karácsonyt kíván
Poznán Béla püspök
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Gyülekezeti hírek
LELKIPÁSZTOR NÉLKÜLI GYÜLEKEZETEK:
		 • Beaver Falls, PA
		 • Columbus, OH
		
• Dayton, OH
		
• Kalamazoo, MI
		
• Norwalk, CT
Érdeklődő lelkipásztorok vegyék fel a kapcsolatot
a püspöki irodával: Rt. Rev. Poznán Béla püspök
79 Birchwood Drive • Fairfield, CT 06430 • 203-259-6392
Passaic, NJ – Templomunk 110 éves évfordulói ünneplése ok
tóber 13., vasárnap. Ünnepi Istentisztelet 10:30 am, ünnepi
díszebéd. Jegyek: felnőttek: $25.00 gyerekeknek $10.00. Hely
foglalás: Egyházi hivatal: 973-778-1019.
Emlékezünk 1956-ra a Magyar Református Egyháznál, 2013.
október 20-án 1 órai kezdettel.
November 2, 2013, szombat 12 – 5 pm és nov. 3, vasárnap 12től du 5-ig Étel és sütemény vásár, előzőleg közös Istentisztelet
10:30 órakor.
Rendelje meg
ifj. VÁSÁRHELYI JÓZSEF:
WHY EXACTLY JÉSUS AND WHY EXACTLY NOW?
Érdeklődni: a Passaic-i lelkészi hivatalnál:
973-778-1019

Kálvin Zsinat bel- és külmisszió
1. Az „Irgalmas Szamaritánus” árvaháznak és iskolának Nagy
dobronyban, Kárpátalján – folyamatos segítség.
2. Csap (Kárpátalja) a „Morzsákat Lázárnak” ingyenkonyha támogatására segítséget kér Balogh János lelkipásztor.
3. Nagyvárad – Ft. Csűri István segély kérése az egészségház
számára.
4. Nádas Gabriella – Iskola alap.
5. Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium
tető fedésére.
6. A Ligonier-i Bethlen Közösség megsegítésére.
7. A Nagykároly-Kertvárosi (Erdély) Református Egyházközség
új templom és parókia építéséhez kér segítséget. Bővebb infor
máció elérhető: http://kertvaros.freewb.hu/
8. A Székelyudvarhelyi (Erdély) Református High School kér
segítséget az iskola épület tető javítására.
Kérjük ezekre a célokra szíves anyagi támogatásukat!
További támogatás kérésükkel forduljanak:
Ft. Dr. Krasznai Csaba püspök-helyetteshez,
14530 Alexander Road, Walton Hills, OH 44146.
E-mail: revkrasznai@gmail.com Tel.: 440-221-5334
Adományaikat kérjük, szíveskedjenek elküldeni:
Lisa Susan Toth-Maskarinec, zsinati pénztárosnak
1836 Timothy Drive • West Mifflin, PA 15122
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Segélykérő levél
Nt. Vásárhelyi József
Társ-szerkesztő
Reformátusok Lapja
Passaic, NJ

Kedves József,
A tél folyamán mindkét palástom elküldtem az egyik refor
mátus gyülekezetnek, szülővárosomba, Hódmezővásárhelyre.
Azokat virágvasárnap adták át egy ott szolgáló lelkészházaspár
nak, akik szinte szegénységben élnek. Lelkészi fizetésüket már
hat hónapja nem kapták meg, anyagilag a gyülekezet tagjai is igen
szerényen élnek. A palástokat egy volt debreceni évfolyamtársam
tette a vállukra, amiket nagy hálával, szinte sírva fakadva fogad
tak el. Az Úr vezesse őket további szolgálatukban négy szerény
gyülekezet vezetésében.
Ez a levél talán serkentené a már nyugdíjban lévő szolgatár
sakat a már nem sokat, vagy egyáltalan nem használt magyar
vagy amerikai palást (Westminster toga) elküldésére. Szükség
van minden segítségre.
Az Úr áldását kérem munkádra.
Szíves visszajelzésed várom.
Kovács László
1709 Sandpiper Dr.
W. Lafayette, IN 47906-6514

Lelkipásztori üdvözlet
Az Ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem
múlnak. (Máté 24:35)
Sok minden elmúlt évezredek óta, de Isten Igéje megmaradt.
Sok minden el fog múlni a jövőben is, de Krisztus beszéde soha
el nem múlik. Beszédei éppen úgy igazak és érvényesek ma, mint
akkor. Az Igén nem fog az idő hatalma, semmi sem avult el abból,
amit Jézus egyszer mondott. Miért tartja meg Isten az Ő Igéjét?
Elsősorban azért, mert Igéjén keresztül beszél. Másodsorban
azért, mert Igéje által ad az övéinek új életet. Ezért nincs hatalma
felette az időnek, mert Igéje által ad az övéinek új életet. Ezért
nincs hatalma felette az időnek, mert Igéje által gyűjti össze
egyházát a világ végezetéig.
Az Igén keresztül hív mindenkit ..Jöjjetek mindnyájan, akik
megfáradtatok!"
Hogyan adja a nyugalmat, a pihenést? Azt mondja, hogy
,,maradjatok nálam." A Nála maradás a nyugalom, mert aki Hoz
zá megy, az terhet cserél, megújul.
Keresztyéni tisztelettel és szerettel,
Nt. Vásárhelyi József, lelkipásztor
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Az Úr csodásan működik
2013. augusztus 26-án és 27-én a három egyházkerület – a
Kanadai Magyar Református Egyház, az Amerikai Magyar Református Egyház és a Kálvin Zsinat – lelkipásztorai a Ligonier,
PA-ban tartott lelkészegyesületi gyűlésén megtapasztalhatták
azt, hogy az Úr csodásan működik.
A gyűlés keddi főelőadói Nt. Tóth Viktor, a Los Angeles-i
Első Magyar Református Egyház és Ft. Dr. Krasznai Csaba a
Walton Hills-i Első Magyar Református Egyház lelkipásztorai voltak. Az előadásuk címe: Egyházébresztés és növekedés.
Az előadás fő témája az ez év májusban bemutatott és a Kálvin
Zsinat által elfogadott akcióterv volt, amely imacsoportok létrehozását indítványozta minden egyes Kálvin Zsinat gyülekezetben. A gyűlésen résztvevő lelkipásztorok gyakorlati útmutatásokat kaptak abban, hogy hogyan indíthatják be az imacsoport
szolgálatot a közösségükben.
Az előadás után Ft. Poznán Béla, a Kálvin Zsinat püspöke

Akcióterv
A 2012. június 10-én tartott gyűlésen a Kálvin Zsinat Püspöki tanácsának tagjai megalapították a Vízió és Egyháznövekedés Bizottságot. A bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy
magyar református gyülekezeteink ébresztésére és növekedésére kell koncentrálnunk. A bizottság neve „Egyházébresztés és
Növekedés”-re lett változtatva. A 2013. májusban tartott éves
Kálvin Zsinat gyűlésünkön egy akciótervet prezentáltunk arról,
hogy hogyan kezdjünk el imacsoport szolgálatot minden egyes
gyülekezetünkben, valamint szó volt a missziói és víziói nyilatkozatok fontosságáról.
A Kálvin Zsinat hivatalosan elfogadta és jóváhagyta azt a
tervet, hogy a gyülekezeteink kezdjenek el imacsoportokat alapítani, és – amennyiben még nincs – megírni gyülekezetük saját
missziói és víziói nyilatkozatát az Egyházébresztés és Növekedés Bizottság tagjainak segítsége és útmutatása által.
Az alábbiakban iránymutatást kaphatunk abban, hogy ho
gyan kezdjük el és vezessük az imacsoport szolgálatot a gyüle
kezetünkben.

Iránymutatás, hogy hogyan kezd el és vezesd
az imacsoport szolgálatot a gyülekezetedben
Az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv 1:14 és 2:42-ben
azt találjuk, hogy az első keresztyének, a korai egyház tagjai
odaszánták magukat és kitartóan részt vettek az imádkozásban.
Ahogy azokban az időkben is, úgy ma is Krisztus és az Egyház
nagy ellensége mindent elkövet, hogy meglankadjunk az imádkozásban. Miért? Azért, mert ha kitartóan imádkozunk, Isten
akarata és vezetése szerint, akkor előbb vagy utóbb választ kapunk. Ha azonban nem imádkozunk, és nem vagyunk kitartóak,
akkor annak a következményeit is látni fogjuk. A templomainkat
úgy kellene, hogy ismerje mindenki, mint az imádság házát, minden nép számára (Mt. 21:13). Ezért fontos, hogy imacsoportot in-
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javasolta, hogy a lelkészkar imádságban járuljon az Úristen elé.
Erre sor is került és a lelkipásztorok nagytöbbsége imádkozott
gyülekezeteink és pásztoraik lelki megújulásáért, egyháznövekedésért, a szükségben szenvedőkért, a betegekért, református
egyházunkért, magyar népünkért.
Csodálatos áldás volt ez az Úr kegyelméből, amit már régóta
nem tapasztalt a három egyházkerület lelkésztestülete. Az imádság összetartó ereje által Isten hatalmasan munkálkodott közöttünk. Emellett hittel és bizalommal vagyunk afelől, hogy Istentől
választ kapunk imáinkra és annak eredményeit meg fogjuk látni
az életünkben.
Isten áldása legyen és maradjon továbbra is magyar református gyülekezeteinken, lelkipásztorainkon és magyar népünkön.
Ft. Dr. Krasznai Csaba
A Walton Hills-i Első Magyar Református Egyház
lelkipásztora
Az Egyházébresztés és növekedés bizottság vezetője

dítsunk el minden egyes gyülekezetünkben és figyeljünk Istenre,
halljuk meg szavát, hogy merre akar vezetni bennünket.
Minden az imádságon múlik. Ez kell, hogy a legfontosabb
motivációnk legyen abban, ha el akarunk indítani egy imacsoportot a gyülekezetünkben. Isten a színfalak mögött munkálkodik és
Ő meg tudja mutatni, hogy kik lehetnek ennek a szolgálatnak a
potenciális tagjai.
1. Az első lépés ahhoz, hogy elkezdjük a gyülekezetben az
imacsoport szolgálatot az, hogy vezetőt találunk. Ez elsősorban a
lelkipásztor feladata, hogy olyan jelöltet találjon, akire számíthat,
akiben megbízik, és vele hatékonyan együtt tud szolgálni. A
jelöltnek odaszánt Krisztus hívőnek kell lennie, aki egyúttal
rendes, beiktatott tagja az egyháznak.
2. Miután megvan a vezető, kezd el az imacsoport szolgálatot. Fontos, hogy az alkalom hirdetve legyen a templomban,
megjelenjen a bulletinben, a gyülekezeti újságban, stb. Hívd
meg a gyülekezeti tagokat, hogy legyenek részei és részesei egy
Istentől való látásnak, alapjában véve annak, hogy elinduljon egy
imaszolgálat, amely az első lépés ahhoz, hogy a gyülekezetben
lelki és számbeli növekedés történjen. Kezd el az imacsoportot
csak néhány gyülekezeti taggal. Kezd el azzal a pár emberrel,
akik készek odaszánni magukat erre a szolgálatra. A csoport
létszáma a későbbiek során majd növekedhet.
3. Az imatalálkozót lehet a templomnál tartani vagy egy gyü
lekezeti tag otthonában, vagy olyan helyen, amely megfelelő az
imádkozásra. A legmegfelelőbb opció a templom épületében az
egyik szoba egyrészt azért, mert a hely mindenki számára ismert,
másrészt pedig, akik templomba járnak számukra megközelíthető
helyen van.
4. Építsd ki a bizalmat az imacsoportban.
Ez azt jeleni, hogy:
a. elfogadjuk egymást úgy, amilyenek vagyunk.
b. nem adunk tanácsot.
c. nem kritizáljuk azt, ahogy vagy amiért a másik imádkozik
vagy megosztja imakérését.
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d. figyelmesen meghallgatjuk azt, amikor valaki imádkozik
vagy beszél.
e. az imakéréseket és a témákat a csoportban szigorúan bizalmasan kezeljük.
f. az imakérések személyes vagy közösségi jellegűek legye
nek. Nem absztrakt elképzelésekért vagy vágyakért imádkozunk,
hanem személyekért, konkrét eseményekért, dolgokért.
g. azért vagyunk együtt, hogy imádkozzunk. Azért jövünk
össze, hogy imádságban az Úrra figyeljünk, és nem azért, hogy
valaki problémáját megoldjunk vagy a krízist enyhítsük. Tisztában kell lennünk azzal és hinnünk kell azt, hogy egyedül Isten
az, aki választ ad az imádságainkra. Ne menjen el az idő beszél
getéssel. Az imatémákat röviden, érthetően foglalja össze a
vezető.
Amikor ezeket a pontokat komolyan vesszük és gyakorlatba ültetjük, ott kezdődik az igazi keresztyén közösség és a
gyümölcsöző szolgálat.
5. A kommunikáció elengedhetetlen a presbitérium, a gyüle
kezet és az imacsoport szolgálat tagjai között. Fontos riportokat
készíteni és a hirdetések alatt megosztani a gyülekezettel, ha
Isten megválaszolt egy imádságot, ha például valaki meggyógyult, ha egy személyes probléma megoldódott.
6. A lelki növekedés hosszas folyamat egy gyülekezet életében. Ezért fontos türelmesnek és kitartónak lennünk (Lukács
18:1-8). Mint imacsoport és úgy is, mint annak tagjai fontos, hogy
kérjék Istent, hogy növelje az imádkozásra való odaszántságot
és a lelkesedést, hogy hűségesek maradjunk ebben a csodás elhívásban. Emellett bármilyen változás, amit egy tradicionális
gyülekezet életében akarunk, az mind-mind egy lassú folyamat,
ami rengeteg döntéssel és sok részlet kidolgozásával jár.
7. Nagyon fontos, hogy a csoportnak meglegyen a közös
célja. A közös cél ebben az esetben az imádságon keresztül
való szolgálat. A meghatározott cél mindig segít abban, hogy a
résztvevő tagok az elhívásukat világosan lássák, és ahhoz hűek
maradjanak.
8. Az imatalálkozókat fontos rendszeresen tartani (egyszer
egy héten, de legalább egyszer egy hónapban). A legmegfelelőbb
időpont a vasárnapi istentiszteletek előtt vagy után, de lehet a
két istentisztelet között is, amennyiben az egyháznál délelőtt két
szolgálat van. Az imacsoport szolgálat lehet kb. fél és egy óra
között.
Egyházébresztés és Növekedés Bizottság tagjai:
		
		
		
		
		

Nt. Bertalan A. Imre
Ft. Poznán Béla
Mr. James D. Ballas
Nt. Tóth Viktor
Ft. Dr. Krasznai Csaba, a bizottság elnöke



ADVENTI IMA
Látod, Istenem milyen esendő vagyok? Ha nagyjából
rendben mennek a dolgaim, sokszor elfelejtek beszélgetni Veled.
Bezzeg, ha fáj, szorít, sajog, ha kényszerít valami ott belül, rög
tön kicsuszik a számon, szinte észrevétlenül:
Istenem add, hogy…
Haragszol ilyenkor rám? Kérlek, bocsásd meg ezt a vétkemet
is! Bocsáss meg, nemcsak magamnak, hanem másoknak is.
Bocsásd meg, hogy most is kérni szeretnék. Nemcsak
magamnak, hanem másoknak is. Nekünk, akik eszeveszett
tem
pó
ban száguldunk az utcákon, böngésszük a karácsonyi
katalógusokat, hogy mit milyen hitelből lehet megvásárolni,
hogy gazdagabb legyen az ünnepünk.
Bármilyen régi módian hangzik, adj vissza nekünk a dió és
alma öröméből egy kicsit! Add, hogy boldogan tudjunk gyönyör
ködni a gyermekeink álom ittas szuszogásában, add, hogy tud
junk nevetni és merjünk sírni, ha úgy esik jól. Hogy néha meg
tudjunk tisztulni egy nagy zokogásban, és ne szégyeljük, hogy
nem csak csörtető, siker orientált, manipulált géplények vagyunk,
hanem érző, sérülékeny emberek, akik kapnak elég sebet földi
pályafutásuk során. Uram, add, hogy meg tudjunk gyógyulni
bajainkból. Add, hogy érezzük mikor érdemes tíz körömmel
kapaszkodni és mikor kell elengedni. Add, hogy ha elengedtünk
valamit, ami fontos volt, kibírjuk a veszteség fájdalmát emberi
módon. Emberien.
Szabadíts meg minket a gyűlölettől, bosszúvágytól, ellen
ségeskedéstől, acsarkodástól. Add, hogy higyjünk egymásnak,
egymásban. Add, hogy mosolyogjunk a csend hallatán, hogy
találjuk meg minden napunkban az ünnepünket. Add, hogy gyak
ran kezdjük így a Veled való beszélgetést: Köszönöm Istenem!
Bocsásd meg vétkeinket add, hogy magunknak is megbocsássuk
tévedéseinket. Adj békét mindnyájunknak Uram. Ámen.
Közli: Rev. Dr. Király Zoltán

TELEKI ÁRVÉD
1929–2013
Teleki Árvéd 1929. június 6-án Cluj, Románia-ban született
(eredetileg Kolozsvár, Magyarország), elhunyt 2013. szeptember
18-án Houston, Texasban.
15 éves korában elmenekült a kommunista elnyomás alól, gyalo
gosan egy bőrönddel a kezében. Először Svájcba ment, majd az
Egyesült Államokba, New Yorkba, végül Houston Texasban te
lepedett le. 1966-ban megházasodott Ruth Shipley MacMahonal, és együtt felnevelték négy leányukat.
Egész életében támogatta a magyar ügyeket, főleg a Transylvaniai
magyar nevelés állt nagyon közel szívéhez. Virág helyett a család
javasol adományt Teleki Árvél nevében, az alábbi címre:
Calvin Synod School Fund, PO Box 36141 Canton, OH44735
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Az igaz élet

Karácsonyi egyházi beszéd
Tit. 2.r. 11-14
11. ,,Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek”
12. ,,Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget
és a világi kívánságokat, mértéletesen, igazán és szentül éljünk a
jelenvaló világon”
13. ,,Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és
megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését.”
14. Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket
minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való
népet, jó cselekedetekre igyekezőt.
A felolvasott szent leckét megelőző bibliai versekben Pál
apostol Titusnak, az ő ifjú munkatársának igen megszívlelésre
méltó utasításokat ad arra nézve, hogy minő magaviseletre
intse gyülekezetének különböző korú és rendű tagjait, a véneket
és ifjakat, a gazdákat és szolgákat, – de, ügyeljen jól arra,
hogy ő maga mindenekben példát adjon, mert csak úgy lesz
foganatja az ő tanításának, ezt pedig azért kell tennie mert
Isten idvezítő kegyelmének megjelenése arra kötelez minket,
hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat,
mértékletesen és szentül éljünk a jelenvaló világban, mert csak
így várhatjuk boldog reménységgel a nagy Istennek és megtartó
Krisztus urunknak dicsősége megjelenését, hogy megváltson
minket minden hamisságtól és tisztítson önmagának kiváltképpen
való néppé. – Az apostolnak meghagyását szem előtt tartva, – ez
ünnepi alkalommal, mikor Isten idvezítő kegyelmének a Jézus
Krisztusban való megjelenése emlékünnepére sereglettünk
össze, – lássuk, hogy miként tehetünk eleget a felhívásnak, hogy
mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világban s
azután, hogy ilyen élet mellett is minő jelentése van reánk nézve
a Krisztus váltságának?
Míg ezeket fejtegetem, kérem szíves figyelmeteket.
I.
A jelenvaló világ mindenkire nézve az az életidő, mely az
ő számára e földön engedélyeztetett. Az ittvaló élés milyensége
attól függ, hogy minő felfogásunk van az életről. Ez a felfogás
pedig aszerint alakul ki, hogy milyen a mi gondolkozásmódunk,
– hívők vagyunk-é vagy hitetlenek? A hitetlen ember előtt nincs
semmi más csak önmaga és a körülte való, látható, érzékelhető
világ s minden öröme és reménysége csak az érzékelhető világ
s minden öröme és reménysége csak az érzékelhető világra
irányul, azokhoz tapad, abban keresi boldogságát, üdvét. Ám, az
érzékelhető világ a folytonos változások szakadatlan összetétele
s még a leghatalmasabbnak sem áll módjában, hogy annak
menetét a saját kívánsága szerint alakítsa. A világ halad a maga
rendelt útján anélkül, hogy törődnék az emberek dolgaival s akár
akarja az ember, akár nem: az érzékelhető világgal szemben
kényszerűség alatt áll. A földi létben az elmúlás útján halad
mindenki és senki sem kerülheti el, hogy ez utazás alatt része
ne legyen a természet készítette örömökben és fájdalmakban. A
kérdés csak az, hogy minek nézzük ez örömeket és fájdalmakat?
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– A vakeset szüleményeinek vagy pedig egy öntudatos akarat
indításának, – más szóval hívők vagyunk-é vagy hitetlenek?
A hívő ember mindent Istennek tulajdonít, – tőle jön, egy
magasabb cél, az ő országa megvalósítása érdekében, az áldás
és csapás egyaránt s ezért a hívő ember, alázatos szívvel,
megnyugvással fogadja egyiket, mint másikat. Ő nem öncélú,
csak magát néző, hanem ez egész valójával beléolvad az isteni
akarat szolgálatába s hiszi, hogy ez által előmozdítja Isten
dicsőségét. Felülemelkedik a csak ideig-óráig tartó dolgokon s
bár nem rabja, hanem azokat is Istentől származottaknak vévén,
velük együtt Isten akaratának végrehajtója. Így ez a világ az ő
életére nézve csak annyiban jelentős, hogy ebben is Isten országa
valósításáért küzd, s minden igyekezete az, hogy Isten akarata
érvényesüljön mindenekben. S mert Isten a maga akaratát
tökéletesen kijelentette az ő szent fiában az Úr Jézus Krisztusban,
ez pedig nem más, mint a személyválogatás nélküli szeretet, –
nyilvánvaló, hogy a hívő keresztyén ember, e világban való
vándorlása alatt, nem ismer magára nézve mást, mint a Krisztus
követését s ami azzal egyet jelent a szeretet parancsának hű és
odaadó teljesítését. – Az elmondottak, úgy vélem jelzik, hogy
a nagy apostol mért mondja, hogy Isten idvezítő kegyelmének
megjelenése arra tanít, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget, és a
világi kívánságokat. A hitetlenség és világi kívánságok a mindent
csak magának akaró önzés, – a hit pedig a mindent szívesen
áldozó szeretet. Az egyik az állandó visszavonásnak s ennek
következményeként az állandó békétlenségeknek a forrása, a
másik a folytonos kiegyenlítésnek, gyógyítgatásoknak, a jó
cselekedetekre való igyekvéseknek ösztönzője s ezzel a békének
és egyetértésnek valósítója. Hogy melyik nagyobb érték az
általános jó szempontjából, – úgy vélem, felesleges mutogatni.
S mert az általános jó, tulajdonképen az egyes embernek is igazi
java, nyilvánvaló, hogy mindenikünknek érdekében áll, érdeke
kívánja, hogy megszívlelje az apostol intését s tagadja meg
a hitetlenséget és a világi kívánságokat, hogy mértékletesen,
igazán és szentül élhessen a jelenvaló világban.
II.
Annyival inkább kell erre igyekezni, mert, mint szent leckénk
mondja, – csak így várhatjuk ama boldog reménységet és
a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége
megjelenését. Mi, mindig várunk valamit. Az ártatlan és semmire
sem számító kis gyermekkorból szinte észrevétlenül bontakozik
ki az ifjúkornak nagy és jelentős dolgok véghezvitelére irányuló
vágya, várakozása, mely az érett korban jelentkező keserű
csalódások között lassanként, fokozatosan átmegy annak
várakozásába: hogy jön a csendes, nyugalmas öregkor, hol
elülnek a nyugtalanító vágyak és kívánság s kiegyensúlyozott
lelki élettel haladhatunk a mindenek útja vége felé. E várakozások
ideje alatt sok megszívlelendő benső tapasztalatokat szerzünk. E
tapasztalatok pedig azt igazolják, hogy várakozásaink sohasem
úgy teljesülnek, amint mi képzeljük, – igen, mert az érzékelhető
világ változásai nem tőlünk függenek, sőt saját lelki világunk
felett sem vagyunk korlátlanul rendelkezők. Reájövünk, hogy
sorsunkat nem mi magunk intézzük, valakitől, életünk minden
pillanatában függünk. A függésnek ez a tudata aztán aszerint
folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
váltja ki bennünk az érzelmeket, hogy hívők vagyunk-é
vagy hitetlenek. A hitetlen ember vaksorsot lát e függésben
s lemondó közönnyel, mintegy kézlegyintéssel véli túl tenni
magát a változhatatlanon: jöjjön, ami jön, gondolja, de mert
soha sem tudja, hogy mi jön, az élethez pedig ragaszkodik, azt
félti: életmenete állandó félelem, nyugtalanság és békétlenség,
- míg a hívő ember, ám, jól megjegyezzük, itt a mi hitünkről, a
keresztyén hitről van szó, – tudja, hogy az ő sorság Isten intézi,
ki maga az örök jóság, örök szeretet, tehát, amit ő hoz, ő tőle
jön, az nem lehet reánézve, végső eredményében, kárhozatos,
hanem boldogító és idvességes. Ez az a boldog reménység,
melyről az apostol szól. Ez a boldogító reménység pedig a
zavartalan nyugalomnak és lelki idvességnek áldását adja a hívő
léleknek. S ezt az igazi, benső békességet nem zavarja bűnös,
gyarló voltának a tudata sem, mert érzik, tudja, bizonyos affelől,
hogy Isten idvezítő kegyelme jelent meg Jézus Krisztusban,
ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden
hamisságtól és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó
cselekedetekre igyekezőt. Az Ő, Isten igazságosságának eleget
tevő halála elfordította tőlünk az Isten szigorú igazságosságát
s helyet adott a végtelen szeretetnek, a kegyelemnek. Krisztus
urunk születésének emlékünnepe emlékeztessen minket erre a
kegyelemre s indítson arra, hogy megtagadván a hitetlenséget
és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül
éljünk e jelenvaló világban, várván ama boldog reménységet
és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége
megjelenését. Ámen.
Vásárhelyi Boldizsár
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Name.......................................................................................
Address....................................................................................
City, State, Zip........................................................................

Szemlér Ferenc:

KARÁCSONYRA
Foszlik a fény, fogy a hő,
Közeledik az idő,
Meg kell már születned!
Gyűlnek is a pásztorok,
Igazodik száz torok
édes énekednek.
Nem tudjuk, hogy merre fog
Jót jelentő csillagok
Rőt egünkre kelni.
De a jászol barma vár
S három keleti király
Készül útrakelni.
Az alázott s a szegény
Sorsa sűrű éjjelén
Jöttöd után reszket.
Nem lehet, hogy annyi test
S lélek vágyát félrevesd
és hogy ne szüless meg!
Vérben, vasban nevedet
rebegik a nemzetek,
suttogják a népek.
Vedd le róluk a sötét
égető vasvesszejét,
ahogy megígérted!
Kezük még tán fegyveres,
De a szemük jelt keres,
Jelt, ami segítsen.
Ó, ne hadd csalódniok,
szállj közéjük szép titok,
gyermekarcú Isten!
S mentsd meg, akit szeretünk,
Gyermekünk és kedvesünk,
Barátunk és vérünk
– S ha majd Krisztus született,
áld meg ősi szeretet,
minden ellenségünk!
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Calvin Synod Homeland and Overseas Mission

Jesus says: “Give, and it will be given to you. A good measure, pressed
down, shaken together and running over, will be poured into your lap.
For with the measure you use, it will be measured to you” (Luke 6:38
NIV).
In this Bible verse Jesus teaches us specifically how to live a life
of stewardship. Stewardship means managing the resources wisely that
God has given you and me. According to Christ’s teaching, being good
stewards of God needs to be our lifestyle. Three different times, in Luke
chapter 6, Jesus said that if we don’t make our own lifestyle of giving,
sharing, and loving there is nothing that separates us from the sinners
and the world (v. 32-34). Let us follow our Savior Jesus Christ who
modeled this lifestyle for us. We will reap many benefits and blessings
by living a life of stewardship.
May God bless us in our Christian calling of being good stewards.

Iskola kezdés

Első nap az iskolában
Biró Anikó és kislánya

Pady Sándor és Éva ünneplik
az ötvenedik házassági évfordulójukat

USA
1. We encourage our congregations' youngsters to attend the annual Calvin Synod Summer Youth Camp.
2. Support the Bethlen Communities Heritage Center Museum
and Archives.
TRANSYLVANIA
1. The Szekely Miko Reformed High School in Sepsiszentgyorgy
is asking financial support for their school.
2.The Backamadarasi Kiss Gergely Reformed High School in
Székelyudvarhely is asking financial support for their school.
3. To support the widow of Rev. Jeno Katona and his family.
4. Fund Reformed schools and help poor people in Transylvania
via Transylvania Reformed Assistance Committee (TRAC).
5. Ms. Gabriella Nádas – Donate to School Fund in Kolozsvár.
6. Fund charitable and mission work as requested by Rt. Rev.
István Csűri in Nagyvárad.
7. Fund request by principal Zsolt Tőkés to support the school in
Székelyudvarhely.
8 The Hungarian Reformed Church of Nagykároly-Kertváros
(Carei) in Transylvania is asking for donations for their construction project of a new church building and parsonage. Further info
available at the following website: http://kertvaros.freewb.hu/
9. The Székelyudvarhely Reformed High School in Transylvania
is asking for for donations for their school building's roof.
UKRAINE
1. Support the Good Samaritan Orphanage and School in Nagydobrony in their mission work.
2. Support the food pantry named Crumbs for Lazarus to feed the
hungry in Csap as requested by Rev. János Balogh.
Please send donations to the Calvin Synod Treasurer:
Ms. Lisa Susan Toth-Maskarinec,
1836 Timothy Drive,West Mifflin, PA 15122
Tel.: 412-872-5644
When sending your donation, please write the name of the
Mission in the Memo section of your check.
For more information please contact:
Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai, Homeland and Overseas Mission
Coordinator, 14530 Alexander Road, Walton Hills, OH 44146.
Email: revkrasznai@gmail.com –Tel.: 440-221-5334.
May God bless you for your kindness and generosity!
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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
Némán álltunk, s elbűvölten gyönyörködtünk a lemenő nap
utolsó sugaraiban, melyek fénye egy pillanatra a Holt-tenger
fölött ragyogott, majd beleolvadt abba a néhány percnyi gyönyörű
kékségbe, amely még nem sötétség, sőt nem is félhomály. A
sötétség hamar beállt, s alattunk feküdt Jeruzsálem ezernyi apró
világító tűszúrásként előtűnő körvonalaival.
Láttuk az Újváros ragyogó fényeit és a fallal körülvett
Óváros sötétlő négyszögét. A városon túl mélységes sötétség
nyelt el mindent.
A rőzse ropogott és a vörösen izzó tűz megvilágította az arab
szolgák komoly arcát. Whiting hosszú nyársakra húzta a húst
és a legfinomabb ,,kebab”-ot sütötte, amit csak valaha ettem.
Beduin módra készített zamatos parázsillatú csirkemájat és
csirkecombot nyújtott át nekünk. Arab datolya, helybeli édesség
és bor következett.
Mintegy tizenöten ültünk a földön a tűz körül.
Whiting és az arab szolgák különösen erős és keserű beduinkávét kínáltak, melybe ún. ,,hail”-füvet is főztek.
Üljetek le és meséljetek arab meséket – kérte valaki.
– Rendben van – mondta Whiting. – Íme egy tanulságos
történet, mint a legtöbb arab mese.
Olyan volt, mint egy beduin, ahogy a tűzfénynél ült –
fordította beduin-arabról angolra a történetet.
– Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy király, aki egy
bizonyos várost el akart foglalni. Magához hívatta nagyvezérét
és megparancsolta, hogy menjen oda, és zarándoknak öltözve
kémlelje ki a földet. A vezér a város üzleteit és bazárjait bejárta,
ahol élelmiszert árultak. ,,Kenyeret szeretnék venni” – mondta.
A boltos így válaszolt: ,,Barátom, az én kenyerem száraz, de
a szomszédomnak van jó, friss kenyere.” Olajbogyót is kért.
,,Az enyém semmit sem ér” – kiáltotta oda a kereskedő, ,,de a
szomszédomnak finom az olajbogyója”. A nagyvezér visszatért
a királyhoz és ezt mondta: ,,Királyom, nem tudjuk bevenni
ezt a várost.” Tíz év múlva a király ismét megparancsolta a
nagyvezérnek, hogy menjen el abba a városba. Elment, hogy
vegyen a bazárban kenyeret. ,,Uram, nekem van a legjobb
kenyerem és nincs senki a városban, akinek olyan finom
olajbogyói és sajtjai lennének, mint az enyém” – mondta a
kereskedő, miközben a kezét dörzsölte és a földig hajolt. ,,Nézz
körül uram, milyen hitványságokat látsz a többi üzletben.” A
nagyvezér visszatért a királyhoz és így szólt: ,,Királyom, itt az
ideje, hogy meghódítsuk a várost, mert a nép már nem egységes.”
– Mesélj egy másik történetet! – hangzott a körből.
– Rendben van – válaszolta Whiting. – Elmesélem a bor
feltalálásának történetét.
– Nagyon régen, amikor Ádám és Éva a Paradicsomban
élt, Éva anyánk szomorúan vette észre, hogy Ádámból hiányzik
a vállalkozási kedv. Elégedetten piszmog a kertben, de csak

fecsérli az idejét. Azt mondta neki egy szép nap: ,,Miért maradsz
folyton csak a Paradicsomban? Miért nem mégy ki, hogy lássad,
mi van a világban? Ha én olyan nagy, erős ember lennék,
mint te, szégyellném, hogy csak ülök naphosszat. Nem vágyol
kalandokra?”
Ezért Ádám, hogy elmeneküljön Éva szemrehányásai elől,
elhagyta a Kertet és vándorolt a külvilágban, ahol felfedezett
egy olyan fát amilyen az Édenben nem volt: egy szőlőtőkét.
Kicsi, zöld szemekből álló fürtök nőttek rajta. Ezeket Ádám
összegyűjtötte és hazavitte, hogy megmutassa Évának. Az
asszonynak nagyon ízlett. Ádám örült és elhatározta, hogy
ezentúl gondozza a szőlőt. Egy nap kiment a szőlőtőhöz és látta,
hogy levelei hullanak a ,,khamseen” hőségben. Amint kíváncsian
körülnézett, hol találhatna vízet, egy majom ment arra. Ádám
megragadta, megölte, s a szőlőtőt felfrissítette a vérével. Újra
kiment és a szőlőtő megint hervadt volt. Ekkor egy páva járt arra.
Ádám azt is megölte és a vérét a szőlőtőre öntötte. Harmadszor
is kiment és a szőlőtő újra száraz volt. Ekkor egy oroszlán jött
arra. Némi nehézség árán Ádám azt is agyonütötte és annak vérét
is a szőlőtőre locsolta. A negyedik látogatásnál a szőlőtő – bár
már meglehetősen jobb állapotban volt, még mindig szenvedett
a hőségtől. Amikor Ádám azon tűnődött, hogy mit csináljon,
egy vaddisznó járt arra, Ádám azt is megölte, s annak a vérével
is táplálta a szőlőtőkét. Közben a hőség elmúlt és a szőlőtő
gyarapodott. Egy idő múlva ismét kiment és látta, hogy a szőlőtő
tele van a nagy pirosszemű óriási fürtökkel. Összegyűjtötte és
Évához sietett velük. Éva felkiáltott: ,,Oh Ádám, megsebesültél?
Vér van rajtad!” De ő így szólt: ,,Nem ez annak a szőlőnek a
leve, melyet vérrel öntöztem.” Ádám és Éva annyira megszerette
a szőlőt, hogy eltette egy edénybe, és annak a levét iszogatták.
Így fedezték fel a bort.
Az elbeszélő szünetet tartott, majd így folytatta:
– Mondtam, hogy a legtöbb arab mese tanulságos. Íme az
értelme:
– Ha az ember egy pohár bort iszik, úgy viselkedik mint
egy majom. A második pohár után úgy henceg, mint a páva, a
harmadik után ordít, mint az oroszlán, a negyedik után olyan
mint a disznó.
Csillagvilágos volt az éj és mélységes a Jeruzsálemet körül
ölelő csend, amikor visszatértünk a városba.
Másnap reggel István megjelent kocsijával és elindultunk a
damaszkuszi úton.
VÉGE

Pásztorok Jézus jászolyánál
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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.

Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year!
Boldog karácsonyi ünnepeket és áldásos újévet kívánunk!
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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