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"But Jesus called them to him and said, "You know that the rulers
of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise
authority over them. It shall not be so among you. But whoever
would be great among you must be your servant, and whoever
would be first among you must be your slave, even as the Son of
Man came not to be served but to serve, and to give his life as a
ransom for many.'” (Matthew 20:25-28)
While I was preparing to become
a Christian pastor, I worked in many
occupations while attending school. I
worked at a library, as a house painter,
a gas-station attendant, a janitor, a
night watchman, a steel worker for six
years, a sales person in hardware and
clothing stores, a limousine chauffeur,
I rebuilt railroad tracks and I worked as
a supervisor at a state reformatory for two years.
During those years I was being supervised on occasion, and
at other times I was the person supervising others. Sometimes my
supervisor was well informed, other times not familiar with the
task; sometimes I had a good leader, other times a terrible leader.
I experienced at that time that the less confident a person
was about either the task at hand or his ability to lead to the
completion of the task, the poorer our work relationship became,
and the less productive the completion of the task at hand
became. With a poor leader, the work often was poorly done,
sometimes not accomplished at all. The combination of a poorlyinformed leader lacking in self-confidence resulted in stressful
working conditions and poorly completed assignments. Such a
leader often covered up insecurities with tyrannical leadership
styles, and used the position of power to control the employees.
This was the type of person no one wanted to work with.
Throughout the years, I could not help but notice that these
types of relationships we all experience in our everyday lives
are also found in our congregational and church lives. And the
reasons also appear to be similar; it is logical that the results in
our congregations are also similar.
But in our congregations we have a much greater respon
sibility, since we are bequeathing to the next generation that
knowledge of and faith in our Lord Jesus the Christ. Each of us,
whether we are the pastor, a consistory member, a congregational
member or a family member, whether or not we think about it,
are influencing others with the way we teach, both with words
and actions, all those with whom we interact every day.
So I ask the question: "How do you practice your Christian
faith? Is it a personal strength and refuge which causes others to
see the love of Christ in your words and actions, or is it a weapon
you use to attack others?"
It astounds me every day that "Christianity" is so often
expressed in condemning words directed toward others, selecti
vely used to attack others while, in fact, we are attempting to
hide our own sinfulness and inadequacies. Much of the rhetoric

CALVIN SYNOD HERALD

3

we hear which uses the Scripture is only personal prejudice and
hatred cloaked in and using Biblical proof-texting.
The "rule of thumb" in everything we say, and how we treat
others and how we speak to others should always be: "What
would Jesus Do?" Would he express hatred or condemnation?
The answer is always "NO!".
Substandard leadership always results in poor relationships.
In our congregations, in our families, our relationships with whom
we interact are established by US, by YOU! Is a relationship
going bad? The other person is only reacting to your attitude and
actions!

Let us make a concerted effort to treat each other the way
Jesus suggested in Matthew 7:12: "Whatever you wish that
others would do to you, do also to them...", or as Paul phrased
the essence of Jesus' message in I Corinthians 13:4-8a: "Love is
patient and kind; love is not jealous or boastful; it is not arrogant
or rude. Love does not insist on its own way; it is not irritable
or resentful; it does not rejoice at wrong, but rejoices in the
right. Love bears all things, believes all things, hopes all things,
endures all things. Love never ends..."

Hungarian Reformed Youth Camp Report

served to the residents of the nursing home, we had friendly
visits, fellowship, Christian songs, and prayer. Friday night we
held the Consecration Service with Holy Communion led by Rt.
Rev. Louis Medgyesi and Rev. Judit Mayer.

Camp Directors:
Mr. Gabe Csapo (Hungarian Reformed Church of America)
Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai (Calvin Synod)
Junior Camp Leader: Rev. Judit Mayer
Program and Activity Coordinator: Ms. Maryann Parsons

Our camp would not be this blessed and fruitful without the
generous and kind help and support of individuals, our Hungarian
Reformed churches, and American Hungarian organizations.
We are especially thankful for the generous financial support of
the William Penn Association. This year a new law, in the State
of Pennsylvania, required us to have a background check for
all camp counselors and leaders. We are thankful to Rev. Imre
A. Bertalan and the Bethlen Communities for their help and
assistance in this whole official process.

July 19–25, 2015
Laurelville Mennonite Church Center,
Mount Pleasant, PA

The main theme for this year’s Youth Camp was entitled,
“Challenge to Change” based on Proverbs 22:6, “Train a child
in the way he should go…” (NIV). We had five main speakers
who gave great presentations on the following topics: Monday
– Lighten the Load, Challenge to change myself; Tuesday –
My purpose is, Challenge to surrender my will; Wednesday –
Looking out the window, Challenge to see God’s world as He
sees it; Thursday – Things that go bump in the night, Challenge
to address my doubts and fears; Friday – One small step for men;
Challenge to make a change. The main speakers were: Rt. Rev.
Koloman K. Ludwig, Rev. Imre A. Bertalan, Rev. Michael Yoder,
Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai, and Pastor Walter Goss.
The attendance for this year’s camp was: 37 Youth Campers
and Junior Campers, 6 small children, 6 Counselors in Training
(C.I.T.s), 15 Counselors, and 3 guests.

Rt. Rev. Koloman K. Ludwig, Bishop

We would like to say a special thank you to the participating
churches, counselors, and other individuals for their generous
help and donations to make this camp fruitful, blessed, and
successful this year, too.
Soli Deo Gloria! God’s be the glory alone!
		

Yours in Christ,
Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai
Camp Director, Calvin Synod

The camp programs and activities were very well planned
with spiritual programs and physical activities. Every day there
was an hour-long Bible Study after lunch. The campers and the
counselors split into groups. Each day they moved to a different
study session led by one of the Counselors. On the rest of the
afternoons and evenings, we had team challenge, field activities,
and workshops. The main programs for the evening that the
campers really enjoyed were the Initiation of New Campers and
the Talent Show. The campers also really enjoyed the Hungarian
Cooking workshop where the participants could taste delicious
Hungarian dishes like lecsó and paprikás krumpli.
On Wednesday we did our traditional tour and visited the
Bethlen Communities in Ligonier. After the delicious lunch we

Praise and Worship Time
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A Vision that Changed the World

Delicious lunch at Bethlen Communities

Counselors and children

God had called the people of Israel to a special relationship
with Him so that they might be His people, his witnesses, and
His missionaries to the rest of the world. God had entrusted
them with His Word so that they could tell the rest of the world
about Him. They were to be witness that God is, that God exists
and that men are to worship and serve Him and Him alone. But
somewhere along the way the Jews had forgotten their purpose,
instead of proclaiming God they had created barriers between
themselves and the rest of the world.
The Jews had come to believe that salvation was not just “of
the Jews” but also believed that salvation was primarily “for the
Jews.”
It was into such a world that church was born. The Apostle
Peter, as a good Jew, had been taught, not to have anything to
do with a Gentile. If he touched one even accidentally on the
street he would have to go home and wash. It is easy to see what
this attitude, if carried over into the church, would have done to
the spread of the gospel. Large areas of the world would have
written off as being beyond the grace of God. All of us as Gentile
believers would be without Christ.
But you will recall that Peter has been drawn by the Holy
Spirit’s guidance from one human need to another until he ended
up in the city of Joppa at the house of Simon the tanner. God
had begun to progressively lead Peter away from his man-made
legalist attitude. The very fact that Peter was willing to stay in
the home of Simon the tanner was evidence of the softening
of his legalist spirit. While God was drawing Peter away from
his prejudice, He was drawing another man toward Him and
ultimately toward Peter.
I. THE INTRODUCTION OF THE VISION vv. 1-8

Game night
in the gym

“There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a
centurion of what was called the Italian Regiment, (2) a devout
man and one who feared God with all his household, who gave
alms generously to the people, and prayed to God always. (3)
About the ninth hour of the day he saw clearly in a vision an
angel of God coming in and saying to him, “Cornelius!” (4) And
when he observed him, he was afraid, and said, “What is it, lord?”
(5) So he said to him, “Your prayers and your alms have come
up for a memorial before God. (5) Now send men to Joppa, and
send for Simon whose surname is Peter. (6) He is lodging with
Simon, a tanner, whose house is by the sea. He will tell you what
you must do.” (7) And when the angel who spoke to him had
departed, Cornelius called two of his household servants and a
devout soldier from among those who waited on him continually.
(8) So when he had explained all these things to them, he sent
them to Joppa.”
Cornelius was a military man, a member of a regiment that
was made up of freedmen from Italy and who were rewarded
with Roman citizenship in recognition of their valor as soldiers.
A centurion was a non-commissioned officer, perhaps equivalent
to today’s rank of captain, who commanded a group of about 100
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Cornelius is portrayed as a godly man. We are told that he
is “devout” that is that he knows there is a god and he is seeking
him. We are also told that he “fears God” that is that he lives his
life as if he is answerable to God. We are also told that he is a
generous man, one who gives to those in need. And we are told
that he is a praying man.
Here is a man that is religious, sincere, and prayerful and yet
he is not saved. There are still many people today who think that
all you need to make it to heaven is to be religious, sincere, to live
a good clean moral life. Cornelius’ position points out clearly that
one can have all of that and still be lost.
The angel who appears to Cornelius tells him to send down
to Joppa for a man named Peter who is staying in the house
of Simon the tanner. I believe that had God not commanded
Cornelius to send for Peter, he would have gone to him, to avoid
any problems. But you see, God wanted to force this issue, so
that he could correct Peter’s attitudes and long with him all of the
other Jewish Christians.
Cornelius’ story, I believe answers the question that many
ask, “What about the man who has never heard of Jesus Christ?
What about the man who has lived up to the light that he has
received, but has never heard of Jesus Christ? What happens to
him?” Here is an illustration of what happens to a man like that.
When he is obedient to the light he has, God will see that he
receives more light. I believe that it is safe to say that any person
anywhere in the world who sincerely wants to be right with God
and who is sincerely searching for the truth, may be saved. God
has ways, of which we know nothing, of getting his word to those
who truly seek Him. Someone once asked Charles Spurgeon,
the famous preacher of the 19th century, if the heathen could be
saved if they did not hear the gospel. His wise reply was, “Can
we be saved if we don’t deliver the gospel?”
II. THE INSPIRATION OF A VISION vv. 9-16
“The next day, as they went on their journey and drew near
the city, Peter went up on the housetop to pray, about the sixth
hour. (10)Then he became very hungry and wanted to eat; but
while they made ready, he fell into a trance (11) and saw heaven
opened and an object like a great sheet bound at the four corners,
descending to him and let down to the earth. (12) In it were all
kinds of four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping
things, and birds of the air. (13) And a voice came to him, “Rise,
Peter; kill and eat.”(14) But Peter said, “Not so, Lord! For I have
never eaten anything common or unclean.” (15) And a voice
spoke to him again the second time, “What God has cleansed
you must not call common.” (16) This was done three times. And
the object was taken up into heaven again.”
The vision was of a sheet lowered from heaven in which
are various kinds of animals, some clean and some of which are
unclean. Have you ever wondered why if Peter was so horrified,
at the thought of killing and eating an “unclean” animal that he
did not just pick a “clean” animal from among those presented?
Why then did this thought horrify him? Because, to Peter the
mixing of the “clean” with the “unclean” animals would have
rendered all the animals “unclean” in his mind. Therefore Peter
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refused to kill and eat any of them.
Peter’s response to God’s command to kill and eat was,
“Not, so Lord; for I have never eaten anything that was common
or unclean” (v. 14). It would appear to us as we read this that it
is inconsistent to say, “Not so Lord.” If you say “Lord” then you
must not say, “Not so.” And if you are saying, “Not so” then you
need not call Him “Lord.”
Peter is proud of the fact that he had never done certain
things and we today have our own similar form of legalism. We
sometimes define ourselves by the things that we do not do. It is
not wrong that there are things that we do not do. What is wrong
is defining our spirituality based on the things that we refrain
from doing. We joke and say, “I don’t drink, I don’t swear. I don’t
smoke and I don’t chew and I don’t go with girls who do.” But
the truth is that the world is not impressed by that. What nonChristians are looking for is Christian who are able to do, that is
live life that is beyond the capabilities of the non-Christian. What
impresses non-Christians is to find homes that are filled with
loving acceptance of one another, a home that is characterized by
warmth, joy and peace in the middle of a world where homes are
falling apart on every side.
The Lord’s response to Peter in this vision is, “What God
has cleansed you must not call common” (v. 15). It soon becomes
obvious to Peter that these words had a far greater implication
than simply what he was and was not allowed to eat. Peter was
not to regard certain people as unclean and those to be avoided.
God is revealing to him that all forgiven sinners are to be accepted
including Gentiles. The four corners of the sheet correspond to
the four corners of the earth or to the four points of the compass
– north, south, east and west. The sheets contents indicate all the
millions of people who make up Peter’s world.
Perhaps Peter called to mind the words of the Lord recorded
in Mark 7:17-23; “When He had entered a house away from the
crowd, His disciples asked Him concerning the parable. (18)
So He said to them, “Are you thus without understanding also?
Do you not perceive that whatever enters a man from outside
cannot defile him, (19) because it does not enter his heart but
his stomach, and is eliminated, thus purifying all foods?” (20)
And He said, “What comes out of a man that defiles a man. (21)
For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts,
adulteries, fornications, murders, (22) thefts, covetousness,
wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride,
foolishness. (23) All these evil things come from within and
defile a man.” (NKJV) To God being near pagans was not the
problem, but being like pagans defiled them.
Later Peter tells Cornelius in verse 28 that it unlawful for him
to associate with Gentiles. Actually there is no Old Testament
law that prohibited such association. What Peter is referring to
is that it was unlawful according to Jewish custom and practice.
It was this custom and practice that Jesus and his disciples set
aside.
Cornelius was ready. All God had to do now was prepare
someone to share the gospel with him. It seems that it was harder
to get someone prepared to witness than it was to get the man
ready to listen. I wonder if that is not true in our own community.
Are there more people ready to listen than there are people ready
to give it?
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III. THE INTERPRETATION OF THE VISION vv. 17-22
The vision left Peter confused. While the vision left Peter
wondering what in the world that God was trying to tell him, the
three men from Cornelius came up to the gate and called out if
Peter was there.
“Now while Peter wondered within himself what this vision
which he had seen meant, behold, the men who had been sent
from Cornelius had made inquiry for Simon’s house, and stood
before the gate. (18) And they called and asked whether Simon,
whose surname was Peter, was lodging there. (19) While Peter
thought about the vision, the Spirit said to him, “Behold, three
men are seeking you. (20) Arise therefore, go down and go with
them, doubting nothing; for I have sent them.” (21) Then Peter
went down to the men who had been sent to him from Cornelius,
and said, “Yes, I am he whom you seek. For what reason have
you come?” (22) And they said, “Cornelius the centurion, a just
man, one who fears God and has a good reputation among all
the nation of the Jews, was divinely instructed by a holy angel to
summon you to his house, and to hear words from you.” (23) Then
he invited them in and lodged them. On the next day Peter went
away with them, and some brethren from Joppa accompanied
him.”
“We note how perfectly God dovetailed his working
Cornelius and in Peter. For while he was praying and seeing his
vision, the men from Cornelius were approaching the city (9-16);
while Peter was still perplexed about the meaning of what he
had seen, they arrived at his house (17-18); while Peter was still
thinking about the vision, the Spirit told him that the men were
looking for him and that he must not hesitate to go with to go
with them (19-20); and when Peter went down and introduced
himself to them, they explained to him the purpose of their visit.”
[John Stott. The Spirit, The Church and the World: The Message
of Acts. (Downers Grove, ILL: InterVarsity Press, 1990) pp. 187188.]
It is significant that Peter invited these men into the house,
where they must have shared in the meal and spent the night. It is
obvious that barriers are continuing to be torn down.
I believe that it is often the case that the Lord shows us some
new truth and then gives us an opportunity to act on what we have
learned. This new truth in our lives may have come in personal
bible study, or a class or a sermon, but when God has challenged
our hearts, he often provides situations or circumstances that call
upon us to put those principles into practice.
The Lord who has made his wonderful truth real to us, will
also provide perfectly timed opportunities. We should expect
them. Welcome them as gifts. Look for them with expectancy.
And when they happen we will know has prepared us for what
will be given opportunities to minister.
IV. THE IMPLEMENTATION OF THE VISION vv. 24-33
“And the following day they entered Caesarea. Now
Cornelius was waiting for them, and had called together his
relatives and close friends. (25) As Peter was coming in, Cornelius
met him and fell down at his feet and worshiped him. (26) But
Peter lifted him up, saying, “Stand up; I myself am also a man.”
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(27) And as he talked with him, he went in and found many who
had come together. (28) Then he said to them, “You know how
unlawful it is for a Jewish man to keep company with or go to
one of another nation. But God has shown me that I should not
call any man common or unclean. (29) Therefore I came without
objection as soon as I was sent for. I ask, then, for what reason
have you sent for me?” (30) So Cornelius said, “Four days ago I
was fasting until this hour; and at the ninth hour I prayed in my
house, and behold, a man stood before me in bright clothing, (31)
and said, ‘Cornelius, your prayer has been heard, and your alms
are remembered in the sight of God. (32) Send therefore to Joppa
and call Simon here, whose surname is Peter. He is lodging in
the house of Simon, a tanner, by the sea. When he comes, he will
speak to you.’ (33) So I sent to you immediately, and you have
done well to come. Now therefore, we are all present before God,
to hear all the things commanded you by God.” (NKJV)
When he arrived Cornelius fell at his feet in worship. Peter’s
response shows that he realized that it was inappropriate either to
worship somebody as if they were God or to reject anyone as if
they were unclean. Peter refused to be treated as a god or to treat
Cornelius as if he were a dog.
Conclusion
First, it was prayer (v5, 9) on the part of both Peter and
Cornelius that made them receptive to God’s leading. Is your
prayer life strong enough that God can use it to guide you and
give you direction? “E Stanley Jones once said, ‘I find myself
better or worse as I pray more or less. It works with almost
mathematical precision.”
Second, the vision that changed the world began by
changing one man. Peter’s attitude was changed, although he
was a still a little rough around the edges. Sometimes he slipped
up as he did in Antioch and regressed. But God changed him
and he can change us. Alexander Whyte said, “It would change
your whole heart and life this very (day) if you would take Peter
and Cornelius home with you and lay them both to heart. If you
would take a four cornered napkin when you get home, and
a…. Pen and ink and write the names of the nations, and the
churches, and the denominations, and the congregations, and the
ministers, and the public figures (men), and the private citizens,
and the neighbors, and the fellow-worshippers – all the people
you dislike, and despise and do not, cannot, and will not, love.
Heap all their names into your unclean napkin, and then look up
and say, ‘Not so, Lord, I neither can speak well, nor think well,
of these people. I cannot do it and I will not try. If you’re acted
out and spoke out all the evil things that are in your heart in some
such way as that, you would thus get such a sight of yourselves
that you would never forget it.” [As quoted in (R. Kent Hughes.
Acts: The Church Afire. Wheaton, ILL: Crossway Books, 1996)
pp. 147-148]
The problem is that we are just as selective about those with
whom we are willing to share the gospel as Peter and his Jewish
brethren were. Do we see those around us as potential believers
or do we view them as unreachable? Are there co-workers and
family that we have written off as impossible to reach for the
kingdom of Christ.
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Finally don’t forget that when God shows us some new truth
and He often then gives us an opportunity to act on what we have
learned. He often provides situations or circumstances that call
upon us to put those principles into action, expect it and welcome
the opportunity.
ST

Biography of Rev. József Vásárhelyi
Rev. József Vásárhelyi was
born on May 27th, 1953 in
Hidvég, Erdély (Transylvania).
His father, Rev. József Vásár
helyi Sr. was also a pastor,
who passed away in 2005. His
mother Vásárhelyi Piroska was
a teacher and church organist,
who passed away in 2010. He
had a memorable childhood,
growing up in a place where
Hungarian and Romanian chil
dren lived in the same village.
He went to elementary school
in Hidvég, finished high school
in Sepsiszentgyörgy. We heard
a lot of good memories from
him about these years when
he was living in the dormitory.
Since he was gifted with a
good musical talent, he was
playing the accordion in the
school band. He treasured his
accordion here in Passaic as
well.
He completed his theological
studies in Kolozsvár. His first
congregation was in a big in
dus
trial city of Galac on the
Danube River where many
Hungarians were working far
away from Erdély. This prepa
red him how to talk to and care
for those Hungarians who live

far away from their homeland.
Rev. József Vásárhelyi immigrated to Canada in 1977. He
was a minister for a short time in Calgary, Alberta and then in
Delhi Ontario for 13 years. Even after 30 years, members of the
Delhi congregation remember his love and work how he served
God as a dedicated new comer, and the organist came to attend
his funeral service.
During this time he met the love of his life Maria Csoma
and they were happily married. They left Delhi in 1990, came
to the United States to answer a call in Norwalk Connecticut, it

was there where their sons József and István were born, and their
marriage and love grew as a happy family. He was a very proud
father, both of his sons are following in his footsteps, and they are
the fourth generations of ministers in the Vásárhelyi family.
He was always passionate about New York City, and God
made his dream come true, when he was elected to be the pastor
of the 82nd Street congregation. He faithfully served God in
Passaic, New Jersey for 13 years.
He continued to be a leader in Calvin Synod of the U.C.C.
having different roles as Auxiliary Bishop, Dean of the Eastern
Classes several times, co-editor of the Calvin Synod Herald.
He participated at different events including summer camp and
ecumenical gatherings. Even through his tremendous work load
and dedication to the church he continued to be a devoted husband
and loving father.
His faithful wife Mária, and sons József and István remember
him the following way: He was a very caring, loving, devoted
husband and father, from whom we have learned a lot, and he
always wanted the best for all of us. We love him very much and
miss him a lot.
He loved to travel, visited 33 countries, he took us on many
nice vacations, and we cherish those beautiful memories we spent
together with him.
He loved to read, learn, experience new things, he taught us
to do the same. Our father, taught us how to play chess, and we
spent many hours playing together. He spent quality time with
us, we played family games, we have a beautiful puzzle in our
home that we all made together “Jesus in the olive garden.” God
blessed him with a joyful, unforgettable personality and he lives
in our heart this way forever. He had answers for all our questions,
and he always wanted the best for us. He was welcoming and
trustworthy and always listened to anyone who turned to him
for help, advice and spiritual guidance. He touched many lives,
helped number of people, and he did everything whole heartedly.
Never missed a church service, the church door was open on
Sundays even when we had a snow storm. A couple of people did
come, because they knew that Rev. Vásárhelyi will have a church
service with his family members. He taught us many Bible verses,
and we were singing praises to God when we went for a long trip
as a family.
He taught us not to preach a sermon without mentioning
Christ as a main focus in our preaching. He was very active in
taking care of church buildings, saw the need and with God’s help
he was able to finish the task.
He accomplished so many things in such a short time. His life
was Christ centered and his main priority was God, the Church
and the Family.
He was a visionary and expanded his horizons to North
America, but there always remained a special place in his heart
for his Hungarian roots in Erdély (Transylvania). He touched
many people’s lives and leaves a great legacy in our hearts and
souls.
He is remembered by his loving wife Maria, by his children
József and István. His sister Piroska and nephews Zsombor and
Alpár and relatives in Europe. His life will be remembered by his
clergy colleagues, friends, and congregation members. His faith
and love will be remembered by all who knew him. His memory
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will live forever in our hearts.
“You are a good and faithful servant. I left you in charge of only
a little, but now I will put you in charge of much more. Come and
share in my happiness!” Matthew 25: 21
~~~~~~~
Pictures taken at
Rev. Jozsef Vasarhelyi's funeral

Reverend Vasarhelyi baptized us
Although we are young, we considered the Reverend a close
friend. He taught us to love our church and opened up the path to
God.
He helped us learn about God and he invited us to participate
in church service every week.
We enjoy singing and reading bible verses.
We are thankful that we have good memories of Reverend
Vasarhelyi.
Every time we saw the Reverend he was kind respectful and
loving. He was always positive and loved us. We loved him too!
We are blessed for all these things he did for us and will always
remember him.
Although we can’t speak to him anymore, we will pray for
him and his family. He is in our hearts and will never leave.
		
		
July 2015

With Love,
Aiden and Alexa Pady

When tomorrow starts without me
and I am not here to see…
If the sun should rise and find your
eyes filled with tears for me.
I wish so much you wouldn’t cry
The way you did today…
While thinking many things
we didn’t get to say.
So when tomorrow starts without me,
don’t think we’re far apart…
For every time you think of me,
I’m right here in your heart.
		

~Author Unknown (shortened version)
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Nt. Vásárhelyi József életrajza
Vásárhelyi József 1953. május 27-én született Hídvégen,
Kovászna megyében, Erdélyben.
Édesapja, id. Vásárhelyi József református lelkész volt,
aki 2005-ben hunyt el, édesanyja, Vásárhelyi Piroska okleveles
tanitónőként férje mellett a gyülekezet kántora volt, 2010ben hunyt el. Csodálatos gyermekkora volt egy olyan vegyes
lakosságú faluban ahol magyarok és románok békességben éltek
és a családot mindenki szerette és tisztelte.
Általános iskolai tanulmányait Hídvégen végezte, közép
iskolai tanulmányait pedig bentlakó diákként Sepsiszentgyörgyön
járta. Néha szeretettel és humorosan emlékezett bentlakói
csínytevéseiről. Mivel rendkívüli zenei hallása volt beleválasz
tották az iskola zenekarába, mint akordeonost, ami újabb élmé
nyekkel gazdagította életét. Az akordeont, amin játszott még
Passaic-i lakásában is őrizte.
Teológiai tanulmányait a kolozsvári református teológián
végezte, majd kezdő lelkésznek a Duna melletti Galac városba
helyezték. Itt egy Erdélytől elszakadt magyar gyülekezetre talált,
akiket a munka lehetősége vonzott távolra szülőföldjüktől. Ez
készítette fel arra, hogy hogyan kell szülőföldjétől távolra szakadt
emberekkel beszélni, lelki gondozásban részesíteni őket.
1977-ben kivándorolt Kanadába ahol kevés ideig Calgaryban majd Ontario tartomány Delhi nevű helyiségében a Kálvin
Református egyház lelkésze lett. 13 évet töltött Delhi-ban de
hívei még harminc év távlatából is meleg szeretettel emlékeznek
életére, munkásságára, és az orgonista eljött a temetésére.
Delhi-ban kötött házasságot szerető feleségével, Csoma
Máriával 1986-ban. 1990-ben áttelepedtek az Egyesült Államok
ba, ahol Norwalk, New York (82 utca) és Passaic voltak lelkészi
állomásaik. Lelkészi teendői mellett aktívan részt vett a Kálvin
Zsinat tevékenységeiben is. Több ízben volt felügyelő lelkész,
esperes és püspök helyettes is. Részt vett nyári táborokban,
ökumenikus istentiszteleteken.
Norwalkon születtek gyermekeik, József és István, akik
meleg apai szeretettel töltötték el szívét és lelkét. Gyermekei apjuk
nyomdokában haladva végzik teológiai tanulmányaikat jelenleg.
Ez apjukat nagy büszkeséggel töltötte el mivel a Vásárhelyi
családban a lelkészi elhívatás már negyedik generációk óta
jelentős.
Hitvestársa Marika és fiai József és István így emlékeznek
rá: Nagyon szerető férj, édesapa volt, akitől sokat tanultunk,
mindig javunkat akarta, a jóra intett, nagyon szeretjük, és nagyon
hiányzik.
Szeretett utazni, 33 országot látogatott meg, és sok szép
helyre elvitte a családját, ezek a szép élmények örökre velünk
maradnak. Figyelme mindenre kiterjedt, nagyon jó szíve volt,
mindenkit tisztelt, szeretett olvasni, tanulni és minket is erre
tanított, jó példával járt előttünk. Sokat sakkoztunk édesapával,
esténként sok családi játékot játszottunk, és otthonunk falát
díszíti az a kirakó játék (puzzle), amit a család együtt készített
el "Jézus az olajfák hegyén." Felejthetetlen, csodálatos ember
volt, és továbbra is így él a szívünkben. Minden kérdéseinkre
meg volt a válasza és mindig a legjobbat akarta nekünk. Kiváló
személyiséggel áldotta meg Isten, sok ember életébe vitt
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reménységet, boldogságot, figyelmesen meghallgatta mindenki
panaszát, és volt mindenkihez felemelő, szép szava, jó tanácsa.
Különleges jó humorérzéke volt, nevetése szinte ragályos volt,
szeretett mindenki arcára mosolyt deríteni. Mindig mindent jó
kedvel és teljes odaadással csinált.
Tele volt élettel, állandóan munkálkodott, nem volt egy
vasárnap sem, hogy ne lett volna istentisztelet. Hóvihar esetén
is mindig akadt egy pár ember, aki eljött vasárnap a templomba,
mert tudták, hogy Nt. Vásárhelyi József kinyitja a templom
ajtaját, mert õ a családdal minden vasárnap az Isten házában
ünnepel. Isten igéje, Krisztus dicsérete volt élete útja és mindig
azt tanította nekünk is, hogy ne mondjunk el egy prédikációt,
sem amelyikben nem Krisztus a központ. Minden gyülekezetben
építő munkát végzett, úgy igehirdetésével, mint a templom
épületeivel. Mindig építő, szépítő gondolatok foglalkoztatták,
amelyeket Isten segítségével meg is valósított.
Annak ellenére, hogy élete nagyobb részét Észak
Amerikában élte, szíve mindég visszahúzta Erdélybe. Gyakran
látogatott haza és szülei is több ízben látogatták meg. 2001.
szeptember 11-én 10 perccel az iker tornyok robbanása előtt
szálltak repülőre Budapesten, hogy Kanadába repüljenek, 2 órás
késéssel szerencsésen meg is érkeztek.
Szerető gyermeke volt szüleinek, aranyszívű testvére
lánytestvérének, Piroskának és családjának, szerető, gondoskodó
férj és édesapa volt.
Hirtelen szólította el az Úr közülünk, nagy űrt hagyott
szívünkben, lelkünkben. Búcsúznak tőle: szerető hitvese, Marika,
fiai: József és István, testvére Piroska, keresztfiai: Zsombor
és Alpár, óhazai nagynénje, unokatestvérei és azok családjai,
rokonai, volt iskolatársai, ismerősei. Búcsúznak kollégái,
munkatársai, gyülekezeti tagjai, a kanadai és az amerikai magyar
lelkészegyesület tagjai, barátai, ismerősei. Sokaknak megérintette
életét és az által gazdagabbá tette.
Vásárhelyi József 2015. június 27-én hunyt el, temetése
július 1-én volt a Passaic-i református templomból. Emléke
örökké élni fog szívünkben, lelkünkben.
"Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak
ezután; menj be a te uradnak örömébe". Máté 25: 21

Nt. Vásárhelyi József megkeresztelt minket
Mi még kicsik vagyunk de Nt. Vásárhelyi Józsefet közeli
barátnak tekintettük. Ö meg tanított minket arra, hogy szeressük
a templomot és sokat tanított minket Isten szeretetéről.
Nt. Vásárhelyi Józseffel részt vettünk minden vasárnap reggel
a Biblia olvasásában. Szeretjük olvasni a Bibliát és énekelni a
templomban. Nagyon hálásak vagyunk, hogy sok jó emlékünk
van vele.
Amikor találkoztunk a Nagytiszteletű úrral mindig kedves,
tiszteletteljes volt és nagy szeretettel beszélt velünk. Nagyon
szeretett minket és mi is nagyon szerettük öt!
Hálásak vagyunk hogy ilyen sok jóra tanított minket és soha
nem fogjuk elfelejteni. Sajnos már nem tudunk vele beszélni,
imádkozunk érte és a családjáért.
Örökre szívünkbe zártuk.
		

Szeretettel, Pady Aiden és Alexa
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Calvin Synod Homeland and Overseas Mission

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, Transylvania is asking financial support for
their school.
3. 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's
roof 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/
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:
Rev. Viktor Toth • 6310 Green Valley Cir. #217  
Culver City, CA 90230 Tel.: 714-333-5300
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.

Gyülekezeti hírek
PASSAIC, NJ – The 120th Anniversary in Passaic, NJ has
been postponed due to the death of Rev. Joseph Vasarhelyi.
A 120 éves évforduló Rev. Vásárhelyi halála miatt el lett
halasztva.
Protestant Bal is not scheduled in Passaic this year.
¤¤¤

LELKIPÁSZTOR NÉLKÜLI GYÜLEKEZETEK:
		
		

• Beaver Falls, PA
• Cleveland, OH – West Side
• Columbus, OH
• Dayton, OH

Érdeklődő lelkipásztorok vegyék fel a kapcsolatot
a püspöki irodával:
Rt. Rev. Koloman K. Ludwig
7319 Tapper Ave
Hammond, IN 46324
219-931-4321 • KKLudwig@aol.com
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, helyettes püspökhöz
14530 Alexander Road, Walton Hills, OH 44146.
E-mail: revkrasznai@gmail.com  • Tel.: 440-221-5334
Adományaikat kérjük, szíveskedjenek elküldeni:
Rev. Viktor Toth, Treasurer
6310 Green Valley Cir. #217 • Culver City, CA 90230
Tel.: 714-333-5300
Upcoming 2015 Events in Columbus
at the Hungarian Reformed Church
Sunday, September 13 at 11:40 AM, Life Stories of two local
Hungarians. Sandor Kocsis came to Columbus from Hungary
as a child in the 1940s. A lawyer, he served as a translator for
the Hungarian army when they came to Columbus in the1980s
to train for NATO expansion. Lynn Hanihalmi is a native of
Lorain, but a long time Columbus state employee.
Sunday, October 25 attend the program remembering the 1956
anti communist Hungarian revolution followed by a Hungarian
dinner.
November 7 & 8 stop by the Hungarian Cultural Association
booth at the International festival in the Celeste Building at the
Ohio State Fairgrounds on 17th Street in Columbus.
Artur Bartfay, Columbus, Ohio
tiszafolyo@yahoo.com

AMERIKAI MAGYAR

REFORMÁTUSOK LAPJA
A Kálvin Egyházkerület
hivatalos lapja
116. évfolyam			
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Hogyan gyakorolod keresztyén hitedet?
„De Jézus odahívta őket magához, és így szólt: „Jól tudjátok, hogy
a nem zsidó népek uralkodói hatalmaskodnak az embereken, és
fontos embereik szeretik a hatalmukat éreztetni velük. Közöttetek
azonban ne így legyen! Aki közületek nagy akar lenni, az legyen a
szolgátok! Aki első akar lenni köztetek, az legyen a rabszolgátok!
Az Emberfia nem azért jött el a földre, hogy neki szolgáljanak,
hanem azért, hogy Ő szolgáljon, és váltságdíjért odaadja életét
az emberekért. (Máté 20:25–28)
Mialatt lelkipásztori hivatásomra
készültem, az iskola és a tanulás
mellett több fajta munkát kellett
vállalnom. Dolgoztam könyvtárban,
házakat festettem, benzinkútnál
dolgoztam, irodákat takarítottam,
éjjeli őr voltam, majd hat évig,
mint segédmunkás dolgoztam egy
acélgyárban.
Voltam eladó egy vaskereskedésben,
ruhaüzletben. Limuzin sofőr, vasút javító, majd két évig egy
állami javító intézetnél dolgoztam.
Azokban az években voltam felügyelt munkás, esetenként,
amikor én voltam a felügyelő. Sok esetben a felügyelő értette a
munkát, azonban sok esetben nem. Voltak jó főnökök, de voltak
rettenetes főnökök is.
Tapasztaltam, hogy ha a vezetőnek kétsége volt saját
tehetségében, vagy nem ismerte eléggé a munka menetét, egyre
rosszabb lett a munka helyzet. A főnök gyenge szakmai ismerete,
önbizalom hiánnyal párosulva egy stresszel telített munkahelyet
alkotott. Az ilyen vezető gyakran zsarnoki viselkedéssel próbálta
eltakarni bizonytalanságát, és felhasználta vezetői beosztását,
hogy uralkodjon munkásai felett. Ilyen típusú személlyel senki
sem akart dolgozni.
Az évek folyamán volt alkalmam látni, hogy ilyesfajta
kapcsolatot mindannyian tapasztalunk mindennapi életünkben,
ugyanez megtalálható a gyülekezeti és egyházi életben is.
Logikus, hogy az eredmény is hasonló.
Azonban a gyülekezetekben sokkal komolyabb, szinte
veszélyesebb a helyzet, mivel ott tanítjuk a következő nemzedéket
Jézus Krisztus Megváltó Urunkról. Mindenki közülünk –
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lelkész, presbiter, gyülekezeti tag, családtag – mindnyájan, akik
kapcsolatban vagyunk – tanítjuk őket szavainkkal és példát
mutatunk tetteinkkel.
Felteszem a kérdést: Hogyan gyakorolod a keresztyén
hitedet? Mint személyes erő és menedék, mely mutatja másoknak
Krisztus szeretetét munkádban és viselkedésedben, vagy mint
fegyver mellyel támadsz másokat?
Mindennap megdöbbent engem az, hogy a ,,keresztyénség”
gyakran elítélő szavakat használ mások felé, választékosan
használva mások megtámadására, míg valójában próbáljuk
elrejteni saját bűnösségünket és hiányosságainkat. Sok olyan
retorikát hallunk mely használja a szentírást beburkolva
személyes előítélet és gyűlölet kifejezésére.
A szabály mindenben, amit mondunk és viselkedésünk
másokkal szemben tegyük fel a kérdést: Mit csinálna Jézus?
Vajon kifejezne gyűlöletet vagy elítélést? A válasz mindig NEM!
Alacsony fokú vezetés mindig gyenge kapcsolatot
eredményez, Gyülekezeteinkben, családjainkban a kapcsolatok,
akikkel kölcsönhatásban állunk egymással MI-által, TE-által
vannak létrehozva. Van egy rosszul menő kapcsolat? A másik
személy csak a te magatartásodra reagál!
Fontos, hogy minden erőnket összeszedve úgy bánjunk
egymással, ahogy azt Jézus tanította Máté 7:12-ben: ,,Amit
kívánsz, hogy mások tegyenek veled, azt tegyétek ti is velük!”
Vagy ahogy Pál apostol fogalmazta Jézus tanításait az I.
Korinthusiakhoz írt levelében 13:4-8a: ,,Az Isteni szeretet
türelmes és jóságos, nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekvő,
nem büszke, nem goromba, nem önző, nem tartja számon valaki
rosszcselekedetét, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az
igazságnak. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz és remél,
mindenben kitart. Ez egy soha el nem múló szeretet!”
Ludwig Kálmán Károly, püspök

Pastor Kovacs Change of Address
Rev. Albert W. Kovacs and Theresa have moved to
another of the Bethlen residents' cottages.
Please address mail to:
228 Kalassay Drive, Ligonier, PA 15658-8776.
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Hordozván egymást szeretetben
Alapige: Gal 6,1-5; 9-10
Úgy tűnik, hogy az előbb hallott igerészen belül, rövid, néhány
vers alatt az apostol két ellentétes felszólítást is ad a Galatáciai
gyülekezetnek. Egyrészt azt mondja, hogy egymás terhét
hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét, és utána,
szinte a következő mondatban azt, hogy mindenki a maga terhét
hordozza.
Mai elmélkedésünkben erre a látszólagos ellentmondásra
keressük a választ. Mit is jelent a teherhordozás a hívő ember
életében? Vagy a magunk terhét kell hordozni, vagy a másikét
is, vagy hogyan kell érteni mindezt, amit Pál Apostol itt mond?
Úgy gondolom, hogy ez a mondat, ami az Ige második részében
hangzott el, azaz hogy mindenki a maga terhét hordozza, sokkal
közelebb áll a mindannyiunk szívéhez.
Hogyha kicsit erőteljesebben fogalmaznánk, azt is mondhatnánk,
hogy a világunkat jobbára ez a gondolat jellemzi a teherhordással
kapcsolatosan: mi közöm a másik terhéhez? Elég nekem a
magam baja!
Olyan világban élünk, ahol ez az elv valósul meg nagyon
sokszor. Akkor állok melléd, ha ugyanezt elvárhatom tőled, amit
én akarok. Akkor bocsátok meg neked, ha megérdemled, de amit
ellenem tettél soha nem felejtem el.
Ehhez a gondolathoz hozzá tartozik az is, amikor azt mondjuk,
pont elég nekem a saját magam baja. S amikor ezt mondjuk akkor
nem is állunk messze az igazságtól.
Mert akkor, amikor valaki hirtelen felfedezi azt, hogy az a
házastársi kapcsolat, amiben élt, valójában nem működik már
és válással végződik pedig olyan csodálatosan indult, hogy az
egész életünket ilyen ideálisan szépnek és jónak láttuk egyszerre
összetört.
Ilyen lehet az a gondolat is, amikor az orvosi diagnózis azt
mondja, hogy gyógyíthatatlan a betegségünk, és egyik pillanatról
a másikra az élet és halál nagy harcát vívjuk.
Ilyen lehet az az alkalom is, amikor valakivel kapcsolatosan,
akit nagyon szeretünk, olyan problémákkal találjuk szembe
magunkat, amin nem tudunk változtatni. Ilyenkor bár mennyire
is szeretnénk állani a helyükbe, de nem lehet.
De sok mindent lehetne még itt sorolni: Tehát valóban vannak
súlyos terhek az életünkben, amire nem tudunk pontos választ
adni a magunk erejéből vagy akaratából. A Szentírás nem
mondja, hogy csináljunk úgy, mintha ezek a terhek és gondok
nem lennének. Nem mondja azt, sem hogy tegyünk úgy, mintha
mindig, minden a lehető legkönnyebb lenne. Keresztyénként
vonjunk egyet a vállunkon, és mondjuk azt, hogy nincs olyan
teher, amit mi el ne bírnánk.

Pál apostol a 2Kor 1,8-ban azt mondja: ".. Hogy erőnkön felül
megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben
voltunk." Pál, aki a hitével példaképpen áll előttünk, ezt mondja:
erőnkön felül megterheltettünk.
Emlékezzünk vissza Jézusnak a Gecsemané-kertbeli tusako
dására! Hát nem a ránehezedő terhekkel való küzdelem az,
amikor meghajol Atyja előtt, és azt mondja, hogy: ha lehet, akkor
múljon el tőlem ez a keserű pohár! Atyám, én látom, hogy mi
vár rám, és nagyon szeretném - ha lehet - elkerülni. Utána mégis
megszületik a hitvallás Jézus száján, ami példaértékű előttünk:
"Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy
te!" De Jézus is küzd, mert Jézus is, mint ember, valóságos
ember, terheket hordozó mind mindenki más.
Tehát, amikor valaki azt mondja, hogy nekem is olyan súlyos
terheim vannak, hogyan hordanám akkor a másét abban sok az
igazság. Ugyanis van olyan teher, amit valóban ember magában
nem tud elhordozni.
Mi történik ilyenkor? Jézus azt mondja, ”hogy jöjjetek énhozzám
mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek.” Van Jézus hívásában egy nagyon
világos felszólítás arra nézve, hogy amikor eljut valaki oda, hogy
rájön, életének terhét, a keresztjét egyedül nem tudja jól hordani,
akkor lehet, szabad kérnie: Uram, könyörülj rajtam!
A Máté 11-ben ennek a Jézusi hívásnak a folytatása: "Vegyétek
magatokra az én igámat,... Mert az én igám boldogító, és az én
terhem könnyű."
Nem arról beszél Jézus, hogy ha valaki mellé Ő odaáll, annak
az életén többé nem lesz teher, vagy vállán nem lesz kereszt.
Hanem azt mondja, hogy hordozhatóvá válik mindaz, amibe
addig beletörtél. Az a kép, amit Jézus itt használ, annak a súlyos
járomnak a képe, amit igásállatokra szoktak rakni, és ami két állat
számára van kialakítva. Ha csak egyik állat húzza, egy idő után
mérhetetlenül elfárad, és nem tud továbbmenni. Ha befognak
mellé egy másikat, akkor már lehet vele együtt végezni a munkát,
jól haladnak. Igaz, amit mind a kettő kell, hogy húzzon, de egyik
sem fárad bele.
Ez az első kérdése ma az igének hozzánk: Vajon eljutottunk-e
odáig, hogy megtanultuk már azt, hogy Jézus Krisztus át tud, és
akar venni nagyon sok mindent a vállunkról.
Jézus soha nem fogja azt mondani, amit sokan mondanak, hogy
hagyjál békén ez nem az én dolgom. Jézus azt akarja, hogy mi
feloldjuk magunkat az Ő akarata előtt, ami abban nyilvánul meg,
hogy nem elméleteket ad nekünk, hanem megoldásokat. Nem
arról beszél, hogy neked vagy nekem mit kell csinálnom, hanem
azt mondja: ember, szeretnék ott lenni melletted. Szeretném
megerősíteni az életedet. Szeretném átvenni mindazt, ami terhel,
ami lehúz, ami miatt nem tudsz előrehaladni.
Amikor elhangzik ez a felszólítás, hogy mindenki a maga
terhét hordozza, akkor ez figyelmeztetés is azoknak, akik úgy
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gondolják, hogy lehet mindenfajta kötöttség nélkül, terhek nélkül
élni. Mert valójában nem lehet. Mindannyinknak meg vannak
a saját gondjai, terhei, megpróbáltatásai, amin senki más nem
segíthet csak maga Jézus.
Pál Apostol azt mondja, hogy ne akarjunk mindig, minden
terhedet átrakni a másikra. Van, amit nekünk magunknak kell
vinnünk. Jézus meg akarja velünk taníttatni azt, hogy teherhordás
nélkül nincs élet. Az élettel együtt jár, hogy fizikailag, és
lelkileg is terheket kell hordoznunk. De megtanítja velünk azt
is, hogy meg kell erősödnünk, hogy a teherhordásra alkalmas
emberek legyünk. Előre menetel nincs megpróbáltatás nélkül.
Krisztuskövetés nincs kitartó kereszthordozás nélkül.
Vannak olyanok, akik a saját terheikről nem szeretnének tudomást
venni, és ezért mindenáron másokon, másoknak próbálnak
segíteni. Ez is lehet egyfajta menekülés. A Biblia megtanítja
velünk azt is, hogy először mindenkinek a saját keresztjét kell
felvennie, a saját terhét felismernie és felvállalnia, hogy utána
másoknak is segíteni tudjon. Amíg mi nem vagyunk a helyünkön,
addig másoknak sem tudunk igazán segíteni.
A második része az Igének, amire figyelünk ma, hogy "Egymás
terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét." Ez
az, ami úgy tűnik, hogy szemben áll ama előző mondattal, hogy
"mindenki a maga terhét hordozza".
Krisztus törvénye a szeretet törvénye. Ez nem azt jelenti, mi
mindenkit annyira szeretünk, hogy soha meg nem haragszunk
senkire, hanem azt jelenti, hogy a szeretetünk, az az önmagát
feláldozni kész szeretet lesz, aki másoknak is kész áldozni. Aki
ennek a bővebb kifejtésére kíváncsi, ajánlom, hogy a korinthusi
első levél 13. fejezetét tanulmányozza át. Nagyon világosan le
van írva tételesen, hogy mit jelent szeretni.
A két felszólítás 
– "egymás terhét hordozzátok"; "mindenki
a maga terhét hordozza" – világosan elkülönül az eredeti
szövegben. Amikor arról van szó, hogy mindenki a saját terhét
hordozza, akkor ezt így is lehetne értelmezni, hogy mindenki a
maga batyuját vigye. Itt egy olyan sajátosan személyes csomagról
van szó, amit más nem tud vinni helyettünk.
Amikor a teher szóról beszélünk abban, hogy az egymás terhét
hordozzátok, akkor valami olyan teherről beszélünk, amit valaki
nem tud maga megemelni, de ha odamegy mellé a másik, akkor
ketten el tudják hordozni.
Aki tehát megtapasztalja Krisztus szabadítását, az felszabadul
arra, hogy segítsen a másiknak. Lehet, hogy nem érdemli meg a
másik. Lehet, hogy nem tudja viszonozni, vagy észre sem veszi,
de segítek neki, mert tudom, hogy segítség nélkül én magam sem
lennék, ott ahol most vagyok.
A segítésnek azonban van egy másik nagyon fontos oldala is. A
segítséget meg kell tanulni elfogadni is. Az Úr segítségét is, és a
körülöttünk élők segítségét is.

Ez, amiről az ige beszél. Mert, nincs olyan teher, amit Isten ma
át ne vehetne a te válladról és meg nem tudna osztani valakivel.
Adja a Jó Isten, hogy a tekintetünket a körülöttünk levőkre
tudjuk, irányítsuk. Az ő terheik közül is van olyan, amit Isten,
ha alkalmassá válunk rá, szeretne ránk bízni. Vállaljuk fel azt
a keresztet, azt a terhet, amit Ő készített nekünk, hogy Krisztus
követőiként, hűséges tanítványai legyünk ebben a világban.
TS

HŰSÉG BILINCSÉBEN

Wass Albert

Éjnek idején törtek rá Kerekes Istvánékra.
Gyanútlanul szép éjszaka volt. A kerti hársfák álmos illatfelhőket leheltek az alvó ház nyitott ablakaira, s az égi kárpit sötét bársonya sűrűn volt tűzdelve arany csillagokkal. Békés nagy
csönd volt. Aludt a csűr és az istálló, csupán az ökrök kérődztek
néha bent, és lassú rágásuk egybevegyült a szénában alvó béres szaggatott horkolásával. A tyúkól lécülőkéin mozdulatlanul
gunnyasztottak a jércék. Álmukban tudták a reggelt, hogy jönni
fog arany seprűjével, és fényt meg ételt hint az udvar taposott
földjére. Ügyes rend volt mindenütt az alvó ház körül. Aki tette,
látszott, már a reggelre gondolt. A munkába indulásra, az etetésre, a földre, a megállíthatatlan örök földi életre.
Az éjszaka nagy csöndjét a falusi házak hallgatag födelei
őrizték kereken, s a hold keskeny karéja, mint fényes égi sarló,
békét és biztató aratást ígért az alvó falunak.
A gyanútlanul szép éjszakát hirtelen felborzolta valami.
Ugatni kezdett a kutya Kerekes Istvánéknál. Nem úgy, elnyújtva, lassan, mint az ilyen békés és nyugodalmas éjszakában
illik, mikor a hársfák kereken illatoznak, s a házak födelén harmatos szárnyú baglyok üldögélnek. Acsarkodva, mérgesen ugatott a kutya. Olykor nekiszökött valaminek, majd vonyítva elugrott megint. Düh és rémület volt a hangjában, úgy ugatott.
Aztán hirtelen lövés csattant, és a kutya élesen fölvonyított. Majd csönd lett megint. De most már fenyegető, félelmetes
csönd.
A ház fölriadt. Ajtók, ablakok rémülten meredtek az éjszakába, és dideregve fülüket hegyezték. Az asszony pattanva ült fel az
ágyban.
Lőttek, István! Itt az udvaron!
A férfi lomhán dörgölte szemeit. Mélyen aludt, a munka fáradtsága még agyán ült, és izmait is kötözte. A lövésre csak úgy
távolról emlékezett, de hirtelen meghallotta a lépéseket fönt a
tornácon. Megdöngették az ajtót.
– Nyisd ki! – csattant egy durva hang idegen nyelven.
Riadtan ült ki az ágy szélére. Az asszony megdidergett.
– Teremtő Isten…
Kerekes István kilépett az ágyból. Valami jeges rémületet
érzett átcikázni a szobán, a sötétség megfagyott tőle.
– Gyújts lámpát – mondotta rekedten, s a cipőjét kereste.
Az asszony keze reszketett, s a gyufaskatulyát kétszer is el-
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ejtette, míg lángot nyitott a sötétségben. A szomszéd szoba ajtaja
ijedten felcsikordult. Iluska jött át, a nagyobbik gyermek. A fellobbanó láng sárga fényétől átszűrt sötétségben úgy állt ott, mint
egy vékony, fehér kísértet.
– Anyus… mi baj van?
A kérdés vége már elveszett a dörömbölésben. Valami kemény tárggyal verték az ajtót.
– Nyisd ki! Nyisd ki, az Istenedet!
Kerekes István idegesen rántotta föl nadrágját a hálóing fölé.
– Megyek már, megyek.
Igyekezett hangját bosszúsra mélyíteni, de az aggodalom keresztülremegett rajta. Ideges kézzel húzta magára a kabátot is. De
mielőtt megindult volna az ajtó felé, egy pillanatra összenézett az
asszonnyal.
Sápadtak voltak. Szemük rebbenése mögött ismeretlen ijedtség didergett. Hónapok óta tudták, hogy az élet és munka békés
rendje fölött magasan valahol a gyűlölet kering, s időnként, hol
itt, hol ott lecsap. Irtózva gondoltak néha rá, ha szóba jött, hogy
ezzel, amazzal, így meg úgy történt. S most, ebben a percben,
ahogy egymásra néztek, úgy érezték mind a ketten, mintha előre
megálmodták volna. Így, éppen így. Sötét éjszaka. Lövés. Aztán
döngetik az ajtót. Durva, idegen hang kiabál. Így éppen.
Egymásra néztek egy pillanatra. Az asszony reszketve húzta
össze keskeny mellén a hálóinget. Vértelen szája mozgott.
Jézusom, segíts…
S Iluska még mindig ott állt az ajtóban mozdulatlanul, rémülten ő is. Aztán Kerekes István megindult. Lassan ment, tettetett nyugalommal. De érezte, hogy térdei rogyadozni szeretnének, s hogy arca barázdákba gyűrődik az aggodalomtól.
Kinyitotta az ebédlőszoba ajtaját. A sötétség, mely máskor
barna volt, puha és ismerős, most szigorúan és feketén meredt
szembe vele.
– Hozzad, lelkem, a lámpát. Iluska maradjon bent a gyerekekkel. Végy, fiam, kabátot, ne lássanak így.
A vékony kicsi asszony hirtelen magára kapta a fogasról ura
zöld esőkabátját. S már kezében volt a lámpa s már követte. Az
ajtóból míg visszaszólt a leányra.
– Vigyázz a kicsikre, ne ijedjenek meg. S bújj az ágyadba.
Meghűtöd magad.
Kerekes István lassú csoszogással a külső ajtóig ért. Reszkető kézzel nyúlt a zárhoz. Lassan, nagyon lassan tolta hátra a
reteszt. Mintha nehezen járt volna. Pedig olajos volt, könnyen
csúszott. Igen-igen könnyen. De valamivel meg kellett volna állítani az időt. Hogy ne teljen, jaj ne teljen.
A retesz egészen hátra ért. A kilincs koppanva nyomódott le
kívülről, aztán berúgták az ajtót, hogy rémülten tárult szélesre, és
beengedte a vastagon ömlő éjszakát.
A nyitott ajóban kézbe vett puskával katonák álltak.
– Kerekes Stefán vagy?
– Igen.
Egy őrmester lépett előre. Tányérsapkája alól durva húsos
arc meredt a szobában levőkre. Intett a katonáknak. Bejöttek. Betették az ajtót.
– Feleséged?
– Igen, uram.
Az asszony megborzongott.
Tedd le a lámpát, asszony, s eridj a másik szobába, míg az
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uraddal beszélünk.
Döbbenve és tanácstalanul állt egy pillanatig, és az urára nézett. Az fakó arccal reá.
– Eredj.
Reszketésétől megvacogott a lámpa, ahogy az asztalra tette.
Eres, munkától durvult apró keze egy percre még a lámpánál maradt, még igazított valamit a lángon, tétova kereső mozdulattal,
mintha a sorson akart volna igazítani valamit, mely sötéten és
nyomasztó fenyegetésektől terhesen ülte a szobát.
Az ajtóban egy szempillantásra még visszarántotta valami
megnevezhetetlen félelem. Visszanézett. Az ura ott állott az asztal mellett borzosan, és a lámpába bámult. Arca szürke volt és
ráncos. Mint halott ember arca, olyan volt éppen. S az őrmester
ott állott előtte, csipőre tett kézzel, s mögötte a katonák.
Szemét elfutották a könnyek, amikor behúzta maga mögött
az ajtót. A gyermekek szobájában gyertya égett. Ott állt Iluska
dideregve, fehér hálóingben a kicsik mellett. Már ébren voltak
azok is. Ültek az ágyban, két álmos, ijedt veréb. Pistike, a kisebbik hangosan kérdezte:
– Kik vannak itt? Mit akarnak itt?
Lajoska a nagyobbik fiú, ijedten csitította öccsét. Súgva.
– Ne beszélj hangosan. Meghallják. Nem szabad magyarul
beszélni.
Az asszony leült a gyermekek ágyára. Keze ösztönös mozdulattal húzta rájuk a takarót, szeme a gyertya imbolygó lángjára
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meredt. A leány ott állt még mindig mozdulatlanul.
Mit akarnak? – kérdezte didergő súgással. De a hang, a hang
már válasz is volt szinte.
Az asszony tenyerébe hajtotta a fejét. Össze kellett szorítsa
a száját, hogy a rémület sírása ki ne szakadjon belőle. Néhány
pillanatig így voltak, csöndben. A gyertyafény kísérteties fehérségében összebújt a kis megriadt család. A nyitva hagyott ajtón
áthallatszottak a másik szobából a dörmögő hangok. Idegen hangok voltak. Reszketett tőlük a ház és a sötétség.
Hirtelen ordítás lett a hangokból. Idegen nyelvű, félelmetes
ordítás. Majd puffant valami tompán… utána megint… és még
egy és még egy… és nyögés…
– Szűzmáriaisten!...
Az asszony felkapta a fejét, Minden idegszála rettenve figyelt. Iluska szemei nagyra, kerekre nyílottak. És túl újra puffant,
és újra hallatszott a nyögés, és vad, gyilkos szidalmak ömlöttek
utána.
A kicsi sovány asszony felugrott az ágyról. Szempillantás
alatt az ajtónak fordult. A három gyermek fülelt sápadtan.
– Jaj, anyu, mi van ott?
Egy pillanatig megdermedve állott. Túl ütések hallatszottak
megint. Aztán az ura hangja, mintha sírból, föld alól szólana.
Jaj, ne üssenek… nem tudom mondani semmit… nem tudok
mondani semmit…
Néhány gyors lépéssel átszaladt a sötét hálószobán, megmarkolta a kilincset és feltépte. Az asztal mellett ott állott az őrmester, hatalmasan feltornyosulva, gonoszra veresedett arccal.
Mellette a katonák. Egyikük éppen lecsapott a puskával valamire, ami mozdulatlanul, összegömbölyödve hevert a földön.
– István!
Két kezét a szívére kapta, sikoltása úgy nyilallott végig a
szobán, mint sebesülten vergődő galamb.
Az őrmester s a katonák feléje fordultak.
– Mit akarsz?
– Az uram… suttogta az asszony, és sírva fakadt.
Kegyetlen ráncok kígyóztak végig az őrmester arcán.
Velünk jön. Majd megtanítom én beszélni a kutyát. Két katona itt marad és átkutatja a házat. Majd megtanítalak én beszélni
benneteket. Téged is, asszony, ha kell! Na, gyerünk vele.
Két katona lehajolt, és felráncigálta a földről Kerekes Istvánt. Az asszony akkor már ott volt mellette. Szó nem jött ki a
száján, csak odahajolt hozzá. A férfi orrán és száján vér szivárgott, az ajka felhasadt. Nyögött. Szeme, mint az eleven rémület
cikkázott kereken a szobán.
Már vitték. Az udvarra kihulló fényben, kívül az ajtón, ott
állt szürkére vált arccal a béres. A tornác sötétjében a cselédlány
hangja siránkozott.
– Jaj, Istenem, édes Istenem…
Lökdösve vitték ki az ajtón, le a tornác lépcsőjén, és eltűntek
vele a sötétben. Csak a két katona maradt a szobában, a lámpa
mellett. És az ajtóban az asszony. Dermedten vonagló rémületben, görcsös reszketéssel.
És kint az udvaron riadtan összeverődő cselédek, szomszédok.
A két katona hozzákezdett a kutatáshoz. Kirángatták a fiókokat, mindenbe beletúrtak. Szó nélkül, csörömpölő lármával. S az
asszony ott állt mozdulatlanul.
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S akkor a belső szoba ajtajában megjelent Iluska. Könnyű
hálóingben az anyjához szaladt.
– Anyu… hova vitték aput?
A katonák a leányra néztek. Elvigyorodtak, mocskos tekintetük letépte róla az inget.
– Na, mi az, kisasszony?
Az asszony megrázkódott. A fészkét féltő madár ösztöne
mozdította meg. Beterelte a leányt a hálóba, és betette az ajtót.
Átszaladt a kicsinyekhez a gyertyáért. Visszajött vele. Lerántotta
az egyik ágyról a lepedőt, kiterítette a földre. Gyorsan kapkodni
kezdett a szekrényekben, reszkető ideges kézzel feltépte a fiókokat, és néhány értékesebb holmit szinte találomra a lepedőre
dobott. Majd átfutott vele a gyermekekhez, bevitte a gyertyát is,
és bezárta az ajtót. Gyermekruhákat dobott a lepedőre, sietve,
gyorsan.
A kicsik ott ültek az ágyban. Szájuk síróra görbült.
– Mit csinálsz, anyu?
Az asszony nem felelt. Összeszorított szájjal, lázasan csomagolt minden fontosabbat a lepedőbe.
Öltözz fel gyorsan – szólt oda lihegve a leánynak -, öltöztesd
föl a kicsiket is. Gyorsan.
Néhány perc telt el mindössze. A katonák még az ebédlőt
dulkálták, és az asszony a konyhaajtón keresztül, keskeny vállán
az óriásra nőtt fehér batyuval már terelte kifelé a megriadt gyermekeket.
– Halkan, te, halkan… ne sírjatok most… észre ne vegyenek.
Kerítések alatt vitte őket, hideg harmatos füvön, csalánosokon keresztül Az éjszaka feketén terítette be körülöttük a falut.
Észre se vette, hogy mezítláb van, hogy hálóinge fölött még mindig az ócska esőkabáttal menekül. Csak a gyermekek voltak az
eszében.
– Vigyázzatok… fogd meg, Ilus fiam, a kezüket…
A nehéz batyu nyomta a vállát, olykor megtántorodott, szinte elesett. Néhány kutya megugatta, de ember nem akadt útjába,
senki.
Hamarosan elmaradtak a kertek. Dombon haladtak fölfele.
A domb tetején erdő sötétledett. Figyelve ment elől. Néha megállt, hallgatódzott. Tudta, ott már a határőrök járnak. Nagy békés
csönd volt. Csak a tücskök cirpeltek kereken a mezőkön, s lent
messze, tavi békák egyhangú kuruttyolása szűrte meg a fekete
némaságot.
Szótlanul érték el az erdőt. A fák között megnőtt nagyra a
sötétség, félelmetes lett és titokzatos. A kicsik sírni kezdtek.
– Csend legyen!
Idegennek érezte a hangját. Mintha nem is az övé volna.
Minden idegszála reszketve figyelt. Már a határon voltak. Két
ország határán. Nem is két ország: két világ határán, jónak és
rossznak, szabadságnak és rabságnak, békességnek és veszedelemnek határán lopakodtak által, úgy érezte s a szíve vert kegyetlen sietséggel, és vállát égette a súlyos teher.
A gerincen csak egy út volt. Egyszerű, keskeny erdei út, harmatos fűvel borított. Amilyen ezer meg ezer van szerte a világban. De ezt az utat mégis úgy ugrotta keresztül, mintha tűzből lett
volna. S utána be a sűrűségbe, és csörtető futással lefele.
Már nem vigyázott többé, hogy zajtalanul haladjanak. Már
csak az volt egyetlen ösztönös érzése, hogy rohanni, gyorsan,
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ahogy csak lehet, hogy minél távolabb maradjon el a hegy túlsó
fele és az az út, az a gyilkos út.
Hamarosan megritkultak a fák. Széles legelő nyílott. Lent
mélyen tejfehér köd alatt békés völgy aludt.
Megállt az asszony. Válláról leeresztette a batyut, s lassan,
fáradtan ráült. Lehajtotta a fejét, s úgy ült mozdulatlanul. Valami egészen különöset érzett. Tudta, hogy örvendeni kellene,
mert megmenekült, megmentette a gyermekeket, biztos föld van
a lábai alatt, itt már rend, béke és igazság uralkodik, és nincs
semmiféle veszedelem. És mégis. Bent a lelkében nem ült el a
szorongás. Tovább fojtogatta, csalánostorral verte a lelkét valami. Az urára kellett gondolnia folytonosan, a házra, az udvarra s
mindenre, ami ott maradt túl a hegyen.
Istenem – iszonyodott el -, csak egy hegy az egész…
A gyermekek ott kuporodtak mellette. Fáradtak voltak és
ijedtek.
– Anyu… hova megyünk?...
Sokáig nem szólott. Nézte a sötétbe nyúló völgyet, a ködöt,
mely, mint egy nagy fehér tenger, elborított mindent. Föl szívta
a nyugalmas nagy éjszakai csöndet, mely onnan lentről áradt, a
szelíd és biztonságos békét, mely a békák egyhangú vartyogásában, tücskök csiripelésében és egy-egy távoli kutyaugatásban
elvegyült, és olyan volt, mint valami régi gyermekkori álom,
nagymamák biztonságos ócska karosszékében.
– Károly bátyádhoz – felelte sok idő múlva.
– Apu hol maradt? Nem jön velünk?
Még ültek úgy szótlanul, sokáig. Aztán az asszony felemelkedett lassan.
Ilus – kezdte, s a hangja száraz volt és rekedt -, innen már
tudod az utat egyedül is. Eredjetek le Károly bátyádhoz. Vigyétek ezt is magatokkal, itt a legelő alatt van egy ház, tudod, csak
odáig. Onnan majd segít valaki.
– Anyu… Anyu nem jön?
– Vigyázz a kicsikre, Ilus… tedd ágyba őket, ahogy megérkeztek, mindjárt. Itass velük forró tejet. Károly bátyádnak, Terus
nénédnek mondd meg, csókolom… s imádkozzanak este… apuért…
– Anyu visszamegy? A csúnya katonákhoz?
A búcsúcsókból már sírás lett, zokogó, keserves sírás. De
sietnie kellett. Lent a völgyben már szólott a kakas.
– Ilus, fiam… vigyázz mindenre… s legyetek jók…hogy
szeressen az Isten…
A hajnal már derengeni kezdett, mikor az asszony visszaérkezett a kertek fölé. Vacogott a hajnali hidegtől, mezítelen talpát
tövis vérezte, fáradt volt és elgyötört. Tudta, hogy minden lépés
közelebb viszi a bajhoz, a veszedelemhez, és úgy félt, hogy fájt
belé az egész teste. De érezte, hogy nem tehet másképpen.
Mielőtt átlépett volna az első kerítésen, egy percre megállt.
Borzalmas fáradtságot és elhagyatottságot érzett. Megállt, letérdelt. Sovány kezeit összetette, feje lecsüngött mélyen
Miatyánk, ki vagy a mennyekben… mondotta gépiesen a
szavakat, de közben a katonákra, az urára gondolt, a házra és a
megdúlt otthon szép békességére, mely ki tudja, visszatér-e még
valaha ebben az életben.
Szeméből nehéz, forró könnyek hullottak, lehullottak a földre. Fájdalmat és hűséget égettek belé egy meggyötört nép titkos
írásjelével, melyet csak Isten s az angyalok értenek.
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Dsida Jenő:
AZ ERDÉLYI SZÜRET DÍCSÉRETE
A sors galád napok közé sodort.
Nincs semmi, semmi víg szüreti hang itt,
a szőlősgazda szomszédjára sandít
s a pinceszájra követ kőre hord.
Zárt ajtók mögött sír a lezuhant hit.
Unott, bús arccal szürcsölik a bort,
mely dohos pincék mélyében kiforrt
és a gyűlölet száz repedt harang szít.
Mikor majd égi igék zengenek
s közös szüret nagy, boldog mámorával
együtt mulatnak három nemzetek
s egymást hintik a könnyek harmatával –
Uristen, akkor én már hol leszek
s kiből fakad majd harsogó, vidám dal?

Az imádság haszna
Lekció: Luk 10, 38-42
Alapige: Zsolt 4
(Folytatás/befejezés múlt számunkból)
Jézus nevében könyörögni nem liturgiai szólam, hanem
belemélyedés a Jézus Krisztus szellemiségébe, megérzése
annak, mi a szándéka velünk és a világgal, mit akar itt és az
örökkévalóságban, mi az Ő ügye, mit akar szolgálni azzal, hogy
az ő népét imádságra indítja. Jézus lénye maga szakadatlan
imádság, főpapi, közbenjáró imádság. Ebbe az imádságba veszi
fel az Ő testének, az anyaszentegyház tagjainak az imádságát. Ezt
nevezi Pál a Szentlélek esedezésének, ami helyettünk is beszél,
mikor nem tudjuk, hogy miképpen könyörögjünk. A hárfák erős
vox angelicája zeng. Végül, a Gecsemáné kerti imádság álljon
szemünk előtt: múljék el a keserű pohár, mindazonáltal ne úgy
legyen amint én, hanem amint te akarod. Ez volt a testté lett
Igének imádsága a vele egylényegű Atyjához akkor, amikor vért
verejtékezve szenvedett a kereszt előtt. Úgy imádkozzunk, hogy
imádságunk ámen legyen arra is, ha Isten nem hallgatja meg.
Mindebből azt hiszem világos, hogy a meg nem hallgatott
imádság igen sokszor az igazán meghallgatott imádság, mert
minden igazi imádság záradéka: Legyen meg a Te akaratod.
A passió kínszenvedése a győzelmes halál erejébe csap át a
hárfákon.
Imádságunkkal szemben Isten atyai magatartása mindig
szabadító, mindig ajándékozó, mindig irgalmas. Erről énekel a
zsoltáríró is, mikor azt mondja: ,,szorultságomban tág tért adtál
nékem.” Kiszabadítottál szorult helyzetemből, börtönömből, földi
igények és kötelékek tőréből. Ez már magában is kibeszélhetetlen
ajándék volt, de még nőtt az értéke annak a megismerésével, hogy
minden meghallgatott imádság Istentől vett jel, zálog, pecsét,
ígéret arra nézve, hogy Ő csakugyan könyörgést meghallgató és
szabadító Isten. Ezt a nagy tapasztalást tette meg a zsoltáríró és
ezt a tapasztalást teszi meg a Jézus nevében imádkozó ember.
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Kérdezem van-e valami ennél szükségesebb reánk nézve?
Az emberekkel való vitában
A hárfák lármáznak, szinte veszekednek, igen, mert a
zsoltárírónak nagy pere van az emberekkel. Kétségbe vonták
és megcsúfolták emberi minőségét. Hatalmasok támadtak reá:
az ,,Ember fiai” megszólítás eredeti értelemben nagyuraknak,
hatalmasoknak, nemes embereknek fiait jelenti. Tehát a világ
szerinti nagyok, a rangnak, pénznek, a hatalomnak birtokosai
támadtak rá, meg akarták hiúsítani életét és hazugságot
hazugságra halmoztak.
Mindezzel szemben neki már ereje és védelme nincs mint
az, hogy Istenben erősen áll, kibékül vele, érzi, hogy gyermeke.
Neki nem árthatnak, mert ,,kedveltjéből választotta őt az Úr.”
Az ő sorsát csak látszólag ronthatják, s életútját csak ideigóráig törhetik össze, mert neki imádságmeghallgató Istene
van, aki részt ad neki az Ő dicsőségéből s ebben a világban
számára mintegy területen kívüliséget biztosít, mert szárnyaival
takarja be és szívére öleli. Az ő ellenségei tulajdonképpen az ő
legeredményesebb nevelői. Ugyanez a gondolat jelenik meg a
Dávid és Góliát párviadalában, az egyik karddal és fegyverrel,
az irtózatos fizikai fölény megsemmisítő erejével indul a harcba,
a másik egy névvel, egy kaviccsal, de a Seregek Urának és
Istenének nevével. És Dávid győzött. Ez az a sziklacsúcs, ahol
Pál apostol is állott, mikor leírta ezt a mondatot. Ha Isten velünk,
kicsoda ellenünk? Két nagy magyar szuverén jelmondata volt ez,
a Szent Istváné és a Bethlen Gáboré.
A hárfa hangja csupa győzelem, megnyert csaták szárnyaló
szignálja.
Az emberekkel való viszonyunkban az imádság még egy
más motívumot is hoz be. A Miatyánk döntő motívumát. Ebben
a kérdésben: ,,És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen
mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek.” A
,,megbocsátunk” szó múlt időben áll. Ez azt jelenti, bocsáss
meg nekünk most, ma, mert íme, már megbocsátottunk azoknak,
akik ellenünk vétkeztek.” Nem is mertünk volna elibéd állni
és bűnbocsánatért könyörögni, amíg szívünk szerint meg nem
bocsátottunk ellenségeinknek. Az én megbocsátásom előfeltétele
annak, hogy Isten megbocsásson nekem. Tehát nem ígéretről
van szó, hogy én majd úgy cselekszem – óh, az ember nagyon
könnyen ígér -, hanem arról van szó, hogy egy megtörtént tényről
számolok be, az én megbocsátásomról. Ez is hozzátartozik,
mégpedig leglényegesebben a 4. vers nagy hitbizonyosságához:
,,Meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok!” Hányszor kiáltottál hozzá?
Magunkkal való vitában
Az imádság nélkülözhetetlen a magunkkal való vitában.
,,Haragudjatok, de ne vétkezzetek, beszéljetek szívetekkel a
ti ágyasházatokban és csillapodjatok! Igazságnak áldozatával
áldozzatok és bízzatok az Úrban!”
Az imádság a legnagyobb önfegyelmező erő. Egyedül az
vonja meg tisztán azt a finom határt: meddig mehetünk, mit
nem léphetünk túl. Lám az Ige magát a haragot nem kifogásolja,
csak a belőle eredő vétket. Nem áll ez ellentétben a Hegyi
Beszéd lélektanával, ahol a rosszindulat, a harag, a gyűlölet már
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magában hordja a vétket, a gyilkosságot? Itt a harag még csak
a lélek emóciója, felháborodása, az érzelmi világ reakciója. A
sérelem ellen, az igazságtalanság ellen, az istentelenség ellen.
Luther egyszer azt mondotta: neki legjobb barátja az ő haragja. Ő
csak akkor tud igazán írni, prédikálni, imádkozni, ha haragszik.
A harag itt a szenvedélyes lélek felindulását, megrendülését, az
elrejtett tűzhányó háborgását jelenti, amelyiket éppen az imádság
állít meg a vétkezés határvonalánál. ,,Beszéljetek szívetekkel
ágyasházatokban és csillapodjatok!” Magába szállást követel
ez, az Ige csendességét, befelé nézést, önvizsgálatot s az Isten
arca előtt megnyert békességet. Jellemünk kialakítását s az Isten
arca előtt megnyert békességet. Jellemünk kialakítását munkálja,
segít megfegyelmezni magunkat azzal, hogy indulatunkban Isten
elé állít. A bűn gyakorlata az, hogy az indulatba jövő ember
feledkezzék el Istenről. Isten gyakorlata az, hogy az indulatba jövő
ember emlékezzék meg Istenről. Egy falusi verekedésnél egy fiatal
legény, amikor jogos felháborodásában ellenfelére rontott, hogy
széjjeltépje, ezt a kiáltást hallotta háta mögött: Feri, emlékezz az
édesanyádra! És a kés kihullott a kezéből. Ne engedjétek, hogy
érzelmi életetek elvaduljon. Káromkodás, szitkozódás helyett
befelé tekintés, imádkozás, vagy ahogy alapigénk mondja:
igazságban való áldozás. Képmutatás nélkül, tisztán, átlátszóan
életünk fellobbanásaiban, keserűségeiben, drámai és tragikus
pillanataiban folytassuk a magunk megáldozását, óemberünk
megöldöklését, testünknek tűzredobását. Tömjént, tömjént
a szívedből, a testedből, önmagadból az áldozati tűzre, hadd
szálljon a füstje s mind többet nyerj meg abból az életből, amit
csak ennek az életek eltékozlása által lehet megszerezni.
Forró líra csitul a hárfákon halk átszellemüléssé.
A holnappal való vitában
Végül az imádság a legnagyobb segedelem a holnappal
való vitában. Miből áll ez a vita? Az ember természetes
aggodalmaskodásából. Divatos kifejezés szerint pesszimizmusból
a holnapra vonatkozólag. ,,Kicsoda láttat velünk jót?” Mikor
azt hisszük, hogy holnap egészen biztosan éhen fogunk halni,
egész biztosan halálos betegség pusztít el, egész biztosan a
legrosszabb állapot marad meg, vagy a legrosszabb lehetőség
következik el. Az ilyen született pesszimistával nagyon nehéz
beszélni. Vannak közöttük primitív, babonás lelkek, akik azért
tételezik fel mindig a legrosszabbat, mert azt hiszik, hogy ezzel
nem következik be. Kabala nekik a rossz jóslat. Az is lehet,
hogy készítgetik magukat a baj elhordozására. Sokszor csak
rossz szokás, hogy mindig csak rosszat tételeznek fel és rosszat
jósolnak magukra, családjukra, nemzetükre, az egész világra, de
mégis tisztes jó egészségben, tűrhető anyagi viszonyok között,
kevés munkával és elég szórakozással, sokak által irigyelt, külső
életet élnek. Világos, hogy minden nap száz meg száz cáfolatot
kapnak arra nézve, hogy a megjósolt rossz nem következett be,
sőt éppen ellenkezőre fordult, de erről a sok ezer bizonyítékról
tökéletesen megfeledkeznek. Azonban ha egyetlen egyszer
megtörténik, hogy az előre látott, megjósolt, talán kihívott rossz,
tényleg bekövetkezik, vagy egyáltalában a mi nyomorult életünk
mellett csapás és próbatétel egyre másra következik reánk, akkor
szinte triumfálnak, magukat igazolva látják és büszkélkednek:
no, ugye, hogy igazam volt? Talán még a világ vége is egy kis
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örömet okozna nekik, hogy tényleg olyan súlyos körülmények
között ment végbe az, ahogy ők elgondolták.
A hárfák úgy kopognak, mintha mindnyájunkat gyöngéden
végig akarnának pálcázni.
Az embernek a holnappal való vitájába az Úr Jézus a Hegyi
Beszédben nagyon erőteljes hangon beleszólt: Keressétek Isten
országát és annak igazságát és ne törődjetek a holnapi nappal,  
elég minden napnak a maga baja. A zsoltáríró pedig azt mondja,
hogy az Úr arcának világossága nagyobb öröm a szívbe, mint
amikor sok az ő búzájuk és boruk. Az a döntő vallomás van
ebben, hogy Isten bírása a legfőbb jó. Nem a bor, nem a búza,
nem a ruha, nem a lakás, nem a kibontakozás, hanem az Isten
arcának világossága. ,,Hozd fel reánk arcodnak világosságát óh,
Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint amikor sok az
ő búzájuk és boruk.” Ez az Ige az ároni áldás második szólama:
Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad. Ezt a világosságot az
jellemzi, hogy minél sötétebbé válik a világ, annál ragyogóbban
tükröződik eléd. Vészben, viharban, összeomlásban Isten
arcának a világossága a maga növekvő erejével és világosságával
a legboldogabb tapasztalás és a legbizonyosabb menedék. Óh,
a mi szemeink lassan megvakulnak, elvész ennek a világnak
minden hiú dicsősége, megfakulnak a színei, kiapadnak a
fényforrások, de az Isten arcának a világossága soha el nem
múlik, a halálban nagyobb, mint az életben és a mennyben
ezerszer nagyobb, mint a földi világban. Ez a sóhajtás: ,,Hozd fel
reánk arcodnak világosságát” azt is jelenti, hogy ez a világosság
reánk hull, minket is megfényesít, ennek a derűnek, ennek

az örömnek mi is hordozói vagyunk. Évek óta nem volt ilyen
köd Budapesten, mint most. Az emberek szinte tapogatózva
járnak, mint a vakok. De ezek közül a támolygó világtalanok
közül hányan hordoznak a lelkükben egy verőfényes képet egy
szép májusi napról Budapesten, amikor egy felhőfolt sem volt
az égen, amikor úgy kelt fel a nap felettük, mint egy hős az ő
ágyasházában, amikor tele volt fénnyel, meleggel, örömmel
a föld, a szív, a világ. S ez egy halvány képe annak, hogy a
ködbe, gyászba, pesszimizmusba, szenvedésbe, éhségben,
ruhátlanságba, lakásínségbe, üldöztetésbe belezuhant budapesti
nép ilyen szép piros hajnalfényben fürödhetne, ha engedné, hogy
Isten megvilágosítsa az Ő arcát rajta.
A hárfák ujjonganak, mint az ébredő tavasz harsonái.
Isten hozza ezt a világosságot, sőt el is hozta, hiszen azért
ünnepeljük advent utolsó vasárnapját, majd a szent karácsonyt,
mert a világosság eljött. Számunkra jött el, szívünket nyitogatja
és be akarja tölteni egész életünket. Hát nem a legfontosabb, a
legszükségesebb dolog az imádság, amely ezt a világosságot
hozza úgy, mint a fényhullám a felkelő nap világosságát?
S nincs-e valami nagyon kedves, nagyon gyermeteg, mégis
hihetetlenül fölséges és irigylésre méltóan boldog a befejező vers
nyugalmában: ,,Békességben fekszem le és legott elaluszom,
mert te Uram egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.”
Úgy alszom, mint egy gyermek. Mint az Isten gyermeke.
A hárfa elhalkul, majd megáll. Az áldozati tűz utolsót lobban
s a templomban megül a Csend, az Isten áldó jelenléte.
****
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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.
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Amerikai Név....Amerikai Szellem....De Magyar Szív

Serving families, our heritage & our communities
Since our founding by 13 Hungarian coal
miners in 1886, William Penn Association has
continually fulfilled its mission of providing
financial security to our members and their
families, preserving our founders’ ethnic heritage
and performing charitable and benevolent work in
our communities.
We offer permanent and term life insurance
plans for people of all ages as well as tax-deferred
annuities and IRA’s. Each year, we sponsor a trip
to Hungary, conduct a week-long Hungarian language camp and welcome more than 1,200
visitors to our Hungarian picnic. We provide
college scholarship grants and other free, fraternal
benefits not offered by commercial insurance
companies. Through our network of local

branches, we also conduct social events for the
whole family and charitable programs to assist our
neighbors in need.
We invite you and your family to help us
continue our mission by becoming members of
our Association.

WILLIAM PENN
ASSOCIATION

Fraternal Life Insurance and Annuities
Pittsburgh, Pennsylvania
The only Hungarian fraternal benefit society in the U.S.A.

To learn more, call us toll-free at 1-800-848-7366
or visit us online at www.williampennassociation.org

