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And behold, a lawyer stood up to put him to the test, saying,
"Teacher, what shall I do to inherit eternal life?" He said
to him, "What is written in the law? How do you read?"
"You shall love the Lord your God with all your heart, and
with all your soul, and with all your strength, and with all
your mind; and your neighbor as yourself." And he said to
him, "You have answered right; do this, and you will live."
But he, desiring to justify himself, said to Jesus, "And who
is my neighbor?" Jesus replied, "A man was going down
from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, who
stripped him and beat him, and departed, leaving him half
dead. Now by chance a priest was going down that road; and
when he saw him he passed by on the other side. So likewise
a Levite, when he came to the place and saw him, passed by
on the other side. But a Samaritan, as he journeyed, came
to where he was; and when he saw him, he had compassion,
and went to him and bound up his wounds, pouring on oil
and wine; then he set him on his own beast and brought him
to an inn, and took care of him. And the next day he took out
two denarii and gave them to the innkeeper, saying, `Take
care of him; and whatever more you spend, I will repay
you when I come back.' Which of these three, do you think,
proved neighbor to the man who fell among the robbers?"
He said, "The one who showed mercy on him." And Jesus
said to him, "Go and do likewise." (Luke 10:25-37)
I read a story of Albert Einstein
when he was touring the United
States. He was on a lecture tour,
going from university to university,
giving lectures on his new “theory
of relativity”. His chauffer was an
intelligent young man. Near the end
of the tour the chauffer, who had
been present at each of his lectures, said to Einstein: “You
know, you give exactly the same lecture every time, and I
have heard your talk so often, I bet that I could give it.” So
Einstein, who had a great sense of humor, said “OK, if you
want to try, go ahead.” The chauffer then said “Well, I can’t
very well go on the stage in a chauffeur’s uniform: how
about if we swap clothes?”
Einstein agreed, and the chauffer appeared on stage the
next evening at a University in New York, and Einstein sat on
the stage dressed in the chauffeur’s uniform, listening. And
indeed, the chauffer pulled it off. Using Einstein’s notes, he
successfully delivered the lecture Einstein had written and
given over twenty times, explaining the “Theory of Relativity” to an auditorium full of Scholars from the universities.
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Following the presentation, there was a time for questions. One professor stood up and said, “Professor Einstein, I
have been working on a difficult mathematical problem, and
I am glad you’re here. Here’s my problem,”and he explained
the problem he had been unable to solve. Einstein’s chauffer,
dressed in Einstein’s clothing, had no idea what the man was
talking about, but being quick on his feet, said: “Oh that,
it is so simple, I will have my Chauffer explain it to you,”
and he called Einstein to the microphone to respond to the
question.
While this is probably not a true story, it illustrates
a truth: We can know many things, we can even learn and
repeat things we have heard many times, but that doesn't
mean we understand what they truly mean.
We just finished the celebration of the Birth of Jesus –
the coming of God's Son into the world. Do we really know
what that means? Do we understand why he came? Do we
understand the intent that God had when he sent his Son as
a living example of what he wanted us to understand, how
he wants us to live, how we should treat each other?
This is very succinctly presented to us in Luke 10. Jesus
asks, "What is written in the law? How do you read?" Like
the young man, we all know the answer. Then Jesus tells the
story of the "Good Samaritan" – which we all know – and
he says, "Go and do likewise."
There are times when we know the "story", we know
all the words, we can repeat things, but that doesn't mean
we know what they mean in our own personal lives.
Jesus came to teach us God's desire for the way we
should live our lives. Do we understand that if we do not
make his teaching part of our lives, then the Christmas
we just celebrated is, in fact, totally meaningless? We can
explain the meaning of Christmas and Christ's coming to
our children, to others who might be unfamiliar with what
the message is, but words do not, in fact, convey to others
what this really means. Our actions convey to our children,
to other church members and to strangers what Christmas
truly means to us.
What kind of message should our lives be teaching?
The message is shown and exemplified by Jesus in the Gospels.
In Luke, he tells us: "Judge not...condemn not...forgive..." Later he says: "Take heed, and beware of all covetousness....he who lays up treasure for himself, and is not
rich toward God." And he cautioned us about being prideful:
"When you are invited do not sit down in a place of honor...
But when you are invited, go and sit in the lowest place..."
And in John he tells us "...go, and from now on sin no more."
And there are positive commands on how to live our
lives – again from Luke: "Love your enemies, do good to
those who hate you, bless those who curse you, pray for
those who abuse you." "And as you wish that men would do
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to you, do so to them." "Be merciful, even as your Father is
merciful." In the story of the Good Samaritan he tells us that
every person is our neighbor, and we should show mercy
on all. And later, a lesson on how are we to deal with others
who are not of our community? "...when you give a feast,
invite the poor..."
Truly understanding that these are the things that the
Birth of Christ – Christmas – introduced into the world as
the way God wants us to live with others means that they
become the way we live. In as much as Christ lives in us, so
will his teachings.
Rt. Rev. Koloman K. Ludwig, Bishop

I am the Life
In 2006 a study was done on the lifespan of people.
It was determined that the average person would be alive
for around 65 years. That is 3,380 weeks, or 23,725 days,
or 569,400 hours, or 34,164,000 minutes, or 2,049,840,000
seconds that the average person is alive. Of course I just
wasted like 10 of those seconds…so sorry about that. When
you look at that, do you ever wonder: why? I mean when you
see that life is really only a few thousand weeks, or a few
million hours do you ever wonder what’s the point? What is
life? How are we to understand what the purpose of life is?
Do we exist simply as a countdown of seconds, a perpetual
ticking clock? What is this life?
Jesus says “I am the Way the Truth and the Life no
one comes to the father except through me.” What is life?
Jesus boldly says that He is life. What does He mean? What
is life all about? What life is Jesus talking about?
This life is not always fun. While there certainly are good
moments, sometimes this life can be hard, and full of pain.
We have this void inside of us…this emptiness that we cannot understand but we need to fill. Sometimes we just feel
so alone…so hurt…so burdened. Where do we turn in such
times of pain? To things that satisfy?
The most obvious of these things for man is alcohol.
Drink enough alcohol and everything seems better. It is the
lovely little vacation for your mind. I mean sure it impairs
your judgment, but that’s half the fun right? Alcohol makes
life’s problems seem bearable…tolerable, or at least manageable. Alcohol makes you feel good…it helps you forget.
Alcohol satisfies. At least…that’s what the world says.
Of course there are some hurts too great for alcohol to heal…
so for others there are drugs. These are the ultimate escape,
the ultimate euphoria. Take drugs and your life will be care
free. All your worries go away…and life is good. Right? 		
Continued on Page 4
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Continued from Page 3
That’s what the world says. The world says that it has
all the answers. The world says that it can satisfy your every
desire. Let’s not forget our lustful desires now. The world
has an answer to that too. The world has pornography and
sex. Sure all those Christian do-gooders say wait until marriage but sex feels good, enjoy it. Go on, you do not have to
be married, you don’t even have to be serious. Sex is fun,
you had a long hard week, go out, have some fun. That is
what life is all about. Having fun, getting what you want,
and living it up. The world boasts that the happiest people
are those who satisfy their desires.
But the world is full of all kinds of lies. People say to
take time off, schedule a vacation. Want to take a light week,
get people to cover your shifts. So people start drinking and
partying because it was fun…but now, they do it just to cover
up the pain, just to get away from it all. All of these things
that the world promises will satisfy…but they don’t. They
drain instead.
Here is a testimony you may have heard many times.
For the sake of not naming the real person, I will use the
name John. John has gone through a lot in his past. He tried
pretty much all of the things the world says satisfy. The
thing that strikes me the most though is that he is here. John
had tried drinking but he is here. John tried drugs, but he is
here. All of the things the world loves. All of those things
the world says satisfy left John feeling empty and void. It is
in the house of God, in the presence of his fellow believers
that John comes to find his satisfaction.
You see John said, I am a church kid. I was born into
the church and have lived in the church my whole life. If you
cut me, I bleed church. There are good things to this, and
some bad things. But stories like John’s reaffirm the real life.
Whenever you might be tempted to try something, whenever
you might wonder what it would be like to get drunk or do
drugs think of John’s testimony and know that of all the
places he has been he found no satisfaction. You can take
strength in knowing that John tried everything else and in
the end he came back to church to find what he needed. Do
you see? The world offers so much, but it is all a lie. Drugs,
sex, alcohol…all of these things the world says will fill that
void in your life only end up deepening it. They satisfy at
first sure, they satisfy just long enough to get you addicted
to get you needing them, until you fall so far that now you
do drugs to hide the pain that you feel because you started
doing drugs. You drink to wash away the hurt that you caused
yourself by drinking. Don’t you see? This is the life. Right
here, right in front of you. These people, your brothers and
sisters, the fellowship, the worship, the service, this is the
life. We have it right at the church, we have had it all along.
The life is not out there, that is the lie, the church…this body
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of believers…we are the life.
It is at the church walking by Jesus that we find our
satisfaction, that we find our peace. It is at the side of Jesus
that we find meaning and joy and strength. The church, not
the building, but the fellowship of believers, that is the life.
You want the life, find it in the fellowship of those who came
to know the real life with Jesus.
This world has nothing to offer us. Their lies do not
satisfy, their appetites do not please. We do not belong to
this world, as Jesus said: we are strangers, aliens here, what
we need, the world does not have but Christ does. He is the
life. Every breath, every thought, every step that we take
with Him will bring us greater satisfaction than the wealth
and things of this world ever could. Jesus is the life.
But this means more than that. Not only is Jesus the life here
and now, He is a greater life as well. This is a statement with
a dual fulfillment. Jesus is the life here on this earth, but He
is talking about so much more than that.
Jesus says: I am the Life. But He is saying more than
we think He is. Jesus is not saying that He is the way to this
life, He is talking about so much more. The word He uses
for life always means ‘future life’. It refers to a life that is
given by God. The life that Jesus is, the life that He embodies
is eternal life. Not some existence like a clock ticking down
as our bodies slowly decay away to death. Jesus is eternal
life. He is the life that is entered into through the narrow
gate. Jesus is not saying that He is life here, but that He is
the life to come. He is the future, eternal life. But that life
is not limited to the future. It is not a life only for the age
to come. For the one who believes the life that Jesus offers
can be realized on this very day. We as Christians can share
in the life that Jesus offers right here and right now. We
have a better life. As if that was not enough, we get eternal
life thrown in. A life that is far too greater than anyone can
ever imagine. A life without pain or suffering or hardship
or loss. A life of infinite joy, happiness, and intimacy with
God. With every breath we should hunger and eagerly await
the life that is to come when we may enter into the glorious
presence of our maker and dwell in His house forever.
Jesus is not only the creator of life, He is the sustainer
through which all life exists. He made life and continues to
enable life to exist. We have life, because we have Jesus. He
is the source, He is the sustainer. He is the life. In Him and
in Him alone do we find the way to eternal life. In Christ
we find our hope. In Christ we find life. In Christ we have
access to eternal life with the Father. No one else offers that.
No other religion, no other man, no other ‘god’ truly gives
what Jesus offers to all of those who believe in His name.
Eternal life. Jesus is the only way to salvation. He is the only
way to eternal life. The question is, will you follow Him?
The way to God is not a road, it’s not a ritual, and it is a
relationship. A relationship with Jesus Christ. That is the
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way to life.
Will you develop that relationship with Him? Will you
pay the cost? Will you follow Christ and get the life that He
offers?
I want to end this message with a challenge. I want
you to take at least 30 minutes out of your day, one day
get away from everything else, from work, from fun, from
school, from family, and spend 30 minutes in real conversation with God. Build that relationship that will take you
down the road that leads to eternal life. That is my challenge,
your assignment for this Lent: start building a relationship
with your God and Savior. Get away from everything else.
Get away from all distractions, people, and interruption, and
take some personal time with your God.
SMT

An Urgent Gospel for a Troubled World
Text: Mark 1:29-39
“Go tell in on the mountain, over the hills and everywhere that Jesus Christ is born,” sings the spiritual for this
time of year.
According to St. Mark, often the disciples provided a
drag factor on Jesus’ ministry, seeking to hold him back or
deter him from his destiny.
Examples: On the mount of transfiguration, the disciples wanted to build booths and bask in the filtered glory,
but Jesus knew that human needs awaited them down the
slope (Mark 9:5). Later on his final journey to Jerusalem
he walked the road ahead of them and they lagged behind,
reluctant followers (Mark 10:32).
In this text we read that Jesus had sought respite in
prayerful solitude. The disciples interrupted Him with their
agenda. They had forgotten they were followers, not leaders.
He told them, “I must go on to the next towns to proclaim
the good news, for that is why I came here.”
Jesus moves with urgency. Not in haste or panic, but
with an ASAP determination.
Did you ever drive by a church building in the city,
now a bingo parlor or a dress shop? Or by a church yard in
the countryside with the windows of the building all boarded
up? On these locations there might well be a sign reading:
Somebody lacked a sense of urgency.
Jesus needed to oppose the agenda of the disciples.
We can imagine Peter saying, “Stay here Jesus. You’re on
the verge of becoming a celebrity. You’ll be a super star.
Only bad news awaits you in Jerusalem.”
But Jesus had a pull from within attached to a source
above that said, “I must go on. I must announce the good
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news of the reign of God breaking in. It’s urgent. The time
is here.” His vision encompassed Galilee. In reality, the
whole world. As one of his 18th century disciples, John
Wesley, declared, “The world is our parish.”
So if we’re going to be with Jesus we will need to keep
moving on, going where he leads.
An Episcopal priest I heard speak said that quite a few
of us have responded to Jesus’ call, “’Follow me and I’ll
make you fishers for people,’ but lots of us have ended up
becoming tenders of the aquarium.”
Jesus told a parable about folk invited to a banquet.
They all offered excuses not to attend. One needed to go
home to dispose of belongings. Another needed to say
“goodbye” to the family. Yet another required time to bury
his father. All were legitimate activities but the sense of urgent response failed to dawn on their hearts. Jesus declared
them ineligible to attend because they lacked a passion for
the occasion. (Luke 14:15-24)
Clovis Chappel, in a book titled, When the Church
Was Young, tells of a Christian missionary very familiar
with Chinese culture. A large oil company sought to hire
him. They offered $10,000 to join their team. He refused.
Then the company offered $20,000, then $25,000, and then
said, “Name your price.”
In reply the missionary wrote: “The salary you offered
first is large enough. I am making only $1,200 a year. It
is not your salary that is too small; it’s your job. I have a
bigger job than you can possibly offer.”
Jesus is saying to us: “Remember, the church is not a
social club. You are a band of strangers come together to
put out a fire. Hurry! I need you urgently.”
Jesus says to us: “I’m over here. Will you join me?
Then I’m going over there to do and tell the good news. Will
you come with me? It’s urgent business. Today is the day
of salvation.”
Remember, the church is the one movement in the
world that lives primarily for those who are not its members.
George W. Webber, once a minister in the East Harlem
Protestant Parish, once said: “The church is to mission as
fire is to burning . . .” Think about that for a minute, then
pray.
In the name of the Father and the Son and the Holy
Spirit, One God, world to its end. Amen.
David B. Bowman

Live each day so that you will
neither be afraid of tomorrow
nor ashamed of yesterday!
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The First Hungarian Reformed Church of
Walton Hills, OH
Special Evangelism Service

“For I know the plans I have for you,” declares the
LORD, “plans to prosper you and not to harm you,
plans to give you hope and a future.” Jeremiah 29:11

On Sunday, December 6, 2015 at 10:30 a.m. our church
hosted an Evangelism Service.
Our special guest, Pastor Paul Endrei founder and senior
pastor of the Church on the Rise, served at a combined worship service. This was an important and great event in the life
of our congregation. We were honored to have Pastor Paul
Endrei to join us for this special service.
Beata Krasznai

Back in the 1960s, when I was young, my family
belonged to the Hungarian Reformed Church of Duquesne.
Every Sunday morning we all dressed up in our Sunday
clothes and went to church. Almost all of my friends in
my neighborhood went to church somewhere. My best
friend from across the street went to the Catholic Church.
Secretly, I felt kind of sorry for him because I thought there
was nothing out of the ordinary about the Catholic Church.
Anyone could go there. My family went to the Hungarian
church and that made us different from everyone else. We
were special.
Every Sunday afternoon we went to my grandparents’
house for Sunday dinner. I thought that my grandmother
was the best cook in the whole world. She made chicken
soup, and homemade noodles, and stuffed cabbage, and
breaded pork chops, and stuffed peppers, and chicken paprikas, and, for dessert, apricot cookies and nut rolls and
poppy seed rolls. I felt sorry for my friends who had nothing
to eat on Sunday but plain old American food. Hungarian
food was the best food in the whole world.
Back then many of the older people in the church
spoke only Hungarian. The first worship service was in
Hungarian and the second one, the one my family went
to, was in English. Our pastor, Reverend Szőke, had come
from Hungary and had a strong accent so sometimes it was
hard to understand what he was saying. But from my early
childhood the sound of Hungarian seemed normal to me
even if, most of the time, I did not understand any of the
words. When I took my family to Budapest sixteen years
ago this was a great blessing because I learned to speak
Hungarian with almost no accent at all.
I went to Hungary because I thought that perhaps the
Hungarian churches, and the pastors, could use my help.
My wife, Cynthia, had grown up on the mission field and
we always had a desire to serve the Lord overseas. I had
already been a pastor and a teacher in a Bible college in
Colorado, and I knew that after decades of communist rule
many young Hungarians would be filled with a desire to
know the Lord and serve him in the ministry. I felt called to
help them, so we started a small Bible school in Budapest
to teach young people how to study the Bible and how to
minister in the church.
During the ten years that I lived in Hungary I discovered that almost all of the adults in the church could not let
go of their past even though their past was so unhappy. It
seemed to me like they were turned around facing backwards and looking only at events that had happened long
ago, thinking only about what they had lost.
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I wanted them to turn around and look at the future,
to look at their children and their grandchildren as future
blessings from the Lord. All of the young people in the
church were facing forwards, not backwards, so they felt
like there was no place in the Hungarian church for them.
They felt shut out of the life of the church and its ministry.
Eventually, many of my students left Hungary, going to
England, or South Africa, or Germany, or America, all of
them looking for a place where they could have a hope and a
future, where the Lord would bless them and their children.
It would be easy for me to look back at my childhood,
fifty years ago, and lament all that I have lost, the American way of life where families and churches were more
important than getting rich, the Sunday afternoons at my
grandparents’ house where I knew for sure that somebody
loved me. But the Lord has called me, and you, to face
forwards, not backwards, and to build families and churches
that give our children a hope and a future, a place of their
own to serve the Lord and to serve everyone that loves Him.
We can do this by listening to the Spirit of the Lord
as He speaks to our hearts. The Lord loves the Hungarian
people and their language and their culture. He speaks words
of blessing and encouragement to them in their mother
tongue. Our Hungarian churches are not supposed to be like
museums that we visit once a week, filled with memories
from an old way of life that can never be revived. The pastor is not supposed to be like a caretaker of the museum,
protecting all the old paintings that show us what life was
like long ago. Our roots as Reformed Christians go deep into
the past, but the roots support the tree and the tree is meant
to bear fruit. The Lord is looking for the fruit of His Spirit
in His church. He is looking for Christians who, when He
asks, “Who will go for us?” will say in their hearts, “Here
I am, Lord. Send me.”
As for me and my family, we will serve the Lord. He
has abundantly fulfilled his promise to bless us, not simply
with material blessings but also with spiritual blessings, with
love, and forgiveness, and faith, and joy. He has given us a
hope and a future that no man can take away, and a ministry
of life to the Hungarian nation and the family of God. He is
our Lord and He can surely give the same blessings to you.
Joel Shigo
From Two Culture Proverbs – Két kultúra közmondásaiból
• Knowledge is power. – A tudás hatalom.
• Better brain than brawn. – Többet ésszel, mint erővel.
• Birds of a feather flock together. – Madarat tollával, embert
barátjáról.
• Better late than never. – Jobb későn, mint soha.
• Silent waters run deep. – Lassú víz partot mos.

Let us start the New Year
with hopes and expectation
Scripture reading: Luke 4:14-19. Text: "He (that is Jesus)
went to Nazareth, where he had been brought up, and on the
Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom.
And he stood up to read. The scroll of the prophet Isaiah
was handed to him. Unrolling it, he found the place where
it is written: 'The Spirit of the Lord is on me, because he
has anointed me TO PREACH GOOD NEWS to the poor.
He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and
recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to
PROCLAIM THE YEAR OF THE LORD’S FAVOR.'”
Luke 4:16-19.
We enter each New Year with the expectation that the
trend will turn around, namely, instead of just hanging on we
will get ahead. We hope and pray that the church will grow
spiritually, numerically, and socially. We wish to become a
motivating, stabilizing, and reconciling force in the world.
How can we reach this goal? There are several ways to
do it; however, one of our first and most important obligations is to preach the gospel. The word "gospel" means good
news in the original Greek language. We feel that the world
is "hungry" for the "good news" but the problem is, the good
news the Bible offers and what people expect to hear, are not
the same. How wonderful would it be if we could preach that
"good news" what Jesus had done in the synagogue? Please
see our text. We should call the people to repent, turn around,
follow our Lord and become believers that is have faith. Let
us remember one of the most important requirements: "And
without faith it is impossible to please God, because anyone
who comes to him must believe that he exists and that he
rewards those who earnestly seek him." Hebrews 11:6.
WHAT ARE THE ROLES OR DUTIES OF THE CHURCH
TO HELP PEOPLE TO BECOME FAITHFUL?
HELPING PEOPLE TO OBTAIN FAITH. For this
there are the sermons, religious literature and broadcast,
as well as to witness personally. Apostle Paul had made it
clear: "Consequently, FAITH COMES FROM HEARING
the message, and the message is heard through the word of
Christ." Romans 10:17. Also the same apostle had encouraged Timothy in this way: "I give you this charge: Preach the
Word . . ." 2 Timothy 4:1-2. Apostle Peter had the same to
say: "He (Jesus) commanded us (the disciples) to PREACH
TO THE PEOPLE and to testify that he (Christ) is the one
whom God appointed as judge of the living and the dead."
Acts of Apostles 10:42.
NURTURING AND STRENGTHENING THE
FAITH. Even the apostles had asked the Master: "The
Continued on page 8
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apostles said to the Lord, 'INCREASE our faith!'" Luke
17:5. The Savior had charged Peter: "But I have prayed for
you, Simon that your faith may not fail. And when you have
turned back, STRENGTHEN your brothers.” Luke 22:32.
It was recorded about Paul and Barnabas: "They preached
the good news in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lustra, Iconium and Antioch,
STRENGTHENING the disciples and encouraging them
to remain true to the faith. Acts of Ap. 14:21-22.
PROTECTING THE FAITH. Please read the story
how Apostle Paul had spoken against idols and false gods, as
recorded in Acts of Apostles 17:16-34. It starts in this way:
"While Paul was waiting for them (Silas and Timothy) in
Athens, he was greatly distressed to see that the city was full
of idols. SO HE REASONED in the synagogue with the Jews
and the God-fearing Greeks, as well as in the marketplace
day by day with those who happened to be there." 16-17
verses. The other good example is the defensive speech of
Stephen, who had become the first martyr, please read Acts
of Apostles 7:1-53. The branch of science in theology that
protects our faith is called apologetics that is the systematic,
logical defense of our teachings.
PROPAGATING OUR FAITH. Our Lord had
charged his disciples: ". . . go and MAKE DISCIPLES OF
ALL NATIONS, baptizing them in the name of the Father
and of the Son and of the Holy Spirit . . .” Matthew 28:19,
and He did the same before He had ascended into heaven:
"you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and
Samaria, and to the ends of the earth.” Acts of Apostles 1:8.
During this coming year what will make us kneel down
and turn to God: FAITH, HOPE, and LOVE, or TROUBLE,
TRAUMA, and TRAGEDY? Do we still remember how
many came to church suddenly after September 11, 2001?
What will direct our attention heavenward, smile on our face
or teardrops in our eyes? Lord, have mercy on us again.
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Congregational Appreciation Luncheon

The United Church of Christ in Bridgeport, CT held
its Appreciation Luncheon on Sunday, October 18, 2015.
This event is takes place every October when the congregation honors one of its own members for their dedication
throughout the year. The individual chosen is a devoted
church member, leading an exemplary Christian way of life.
This year, Claudia Margitay-Balogh was honored. She is
an integral part of our Bible Study classes and can discuss
different parts of the Bible in depth. She is open to suggestions, able to communicate with all of our church members
on their level, and takes on projects that bring our church into
a good light. She is one of our lay members who preaches
on Sundays, bringing to our congregation an intellectual
meaning of her topics. Her voice is clear and distinct, which
can be attributed to her former profession as a teacher. We
are very glad that she is part of our congregation.
Claudia is one of the many treasurers within our church.
She can be seen at the door at our Flea Markets and Fairs.
She prepares and is the editor of our church newsletter. She
organizes volunteers to prepare our communion table and
has recently taken on a church mission of presenting puppies
to the pediatric patients at Bridgeport Hospital. She is also
responsible for our church property being designated as a
historical site.
Claudia has a passion for all things Hungarian, and in
preserving her own heritage and traditions. Together with
her husband Joseph, they helped create a Heritage Room in
the church basement. They also printed the Magyar News,
a local Hungarian newspaper distributed throughout the
community and hosted the local Hungarian radio station for
many years.
Chief Elder Joseph Poruban announced the selection
and presented a gift from the congregation to Claudia during
the worship service. It was followed by a Hungarian gulyás
Alexander Jalso and chicken paprikás lunch. Thanks to Bill Bero, Sandra
Stasko, and Barbara Gergely who prepared and served the
lunch. It was a wonderful day!

New Website of the First Hungarian
Reformed Church of Cleveland, Ohio

Submitted by James Ballas

We are excited to announce that after five months of hard
work, our church’s brand new website is officially up and
running! Please visit the website of our church at
www.firsthunrefchurch.org
May this great tool be used for God’s glory and to the
blessing of our congregation and for many others.
Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai

In the photo:
Chief Elder Joseph Poruban
Rev. Dr. Mark Horton
Claudia Margitay-Balogh
and
Barbara Poruban
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A word for those of us "past our time"
While watching a little TV on Sunday
instead of going to church, I watched
a church in Atlanta honoring one of its
senior pastors who had been retired
many years. He was 92 at that time and
I wondered why the church even bothered to ask the old gentleman to preach
at that age. After a warm welcome,
introduction of this speaker, and as the
applause quieted down, he rose from
his high back chair and walked slowly,
with great effort and a sliding gait to
the podium. Without a note or written
paper of any kind he placed both hands
on the pulpit to steady himself and then
quietly and slowly he began to speak....
"When I was asked to come here
today and talk to you, your pastor asked
me to tell you what was the greatest
lesson ever learned in my 50-odd years
of preaching. I thought about it for a
few days and boiled it down to just one
thing that made the most difference in
my life and sustained me through all
my trials..

The one thing that I could always
rely on when tears and heartbreak and
pain and fear and sorrow paralyzed
me...
The only thing that would comfort
was this little song:
"Jesus loves me this I know.
For the Bible tells me so.
Little ones to Him belong,
We are weak but He is strong.....
Yes, Jesus loves me....
The Bible tells me so."
The old pastor stated, "I always noticed
that it was the adults who chose the
children's hymn 'Jesus Loves Me' (for
the children of course) during a hymn
sing, and it was the adults who sang the
loudest because I could see they knew
it the best."
"Here for you now is a Senior
version of Jesus Loves Me":
Jesus loves me, this I know,
Though my hair is white as snow
Though my sight is growing dim,
Still He bids me trust in Him.

YES, JESUS LOVES ME..
YES, JESUS LOVES ME..
YES, JESUS LOVES ME,
FOR THE BIBLE TELLS ME SO.
Though my steps are oh, so slow,
With my hand in His I'll go
On through life, let come what may,
He'll be there to lead the way.
When the nights are dark and long,
In my heart He puts a song..
Telling me in words so clear,
"Have no fear, for I am near."
When my work on earth is done,
And life's victories have been won.
He will take me home above,
Then I'll understand His love.
I love Jesus, does He know?
Have I ever told Him so?
Jesus loves to hear me say,
That I love Him every day.
Received from Pearl Vasarhelyi

If you think this is neat, please pass it on to your friends. If you do not pass it on, nothing bad will happen, but you will
have missed an opportunity to "reach out and touch" a friend or a loved one.

Manville Reformed Church 100th Anniversary July 25, 1915 – July 25, 2015
The congregation of the Manville Reformed Church in
Manville, New Jersey celebrated their 100th anniversary on July
25, 2015. A gala celebration in which we remembered our forefathers and the legacy they passed down to the many generations
that followed.
Our forefathers traveled to our current location before the
community of Manville was even established. They came from
Canada, Chrome (Carteret), the coal mines in Pennsylvania and
blended with those who had already settled in this area. They
were bound together by their ancestry, their birth place and their
language. They were Hungarians. As in any culture they held fast
to their traditions wanting to preserve them for the generations
that would follow. Most important was their religious beliefs.
Thus, the Manville Magyar Reformed Church was established
on July 25, 1915. It became the first church in the community of
Manville. Charter was received on August 5, 1915.
Providence brought them together and it was God who oversaw
the many obstacles they met along the way. With faith, hope and
determination, these men and women struggled to buy the land,

find funds to build, and establish a home for their Christian beliefs.
Over the past century many have come through our doors.
Some have stayed, some have moved on and many have passed on;
still we continue to be united just as our forefathers saw the need
to find togetherness in God. The congregation here at Manville
Reformed still strive to follow in their footsteps.
Our celebration began with a reception to welcome our guest.
On display in our Fellowship Hall were many pictures, sorted
by decades that showed the progression of our growth. It was
enlightening to walk through the decades of time, remembering
those who were, and seeing those who still are in God's service.
Pastor's taking part in our service were: Rev. Peter G. Maurer,
Rev. Tony Cinardo, Rev. Albert Kovacs, Rev. Annalee Davis, and
Rt. Rev. Koloman K. Ludwig. Following services all gathered
at Madeline's on Vosseller in Bound Brook, N.J. for a wonderful
banquet with food and music.
We thank all our guest for joining with us in our 100th year
celebration....
Joyce Burjan, Chief Elder MRC
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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.
CHANGE OF ADDRESS FORM
send it to: Mr. Wilburn Roby
264 Old Plank Rd. Butler, PA 16002
warajr@embarqmail.com

Name............................................................................................
Subscription No. .........................................................................
Old Address:.................................................................................
New Address:..............................................................................
.....................................................................................................

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 Events in Columbus
at the HUNGARIAN REFORMED CHURCH
Visit the church with the tall steeple
365 E. Woodrow, corner of Washington
Between S. High St./23 & Parsons
2016 Sunday events
Jan. 10 – 11:15 delicious soups served; 11:45 Life stories of
local Hungarians: John Komives and Ildiko Huber
Feb 14 – Soups; Louis Kovach discusses Hungarian history
March 13 – at 10:45 am in the sanctuary, a program remembers
Louis Kossuth – his 1852 Columbus visit, his Abraham Lincoln
connections. After the program enjoy a Hungarian dinner downstairs. Reservation needed by March 6. Take outs available.
Contact Erzsi 614-738-4415 or Maria at 740-654-0094.
April 10 – Columbus Hungarian Life–Past and Present– program
Artur Bartfai: tiszafolyo@yahoo.com 614-442-6593

AMERIKAI MAGYAR

REFORMÁTUSOK LAPJA
A Kálvin Egyházkerület
hivatalos lapja
117. évfolyam			
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"Én azért jöttem, hogy életük legyen,
sőt bőségben éljenek''

János 10:10

Margit jóval túl volt tizen
nyolcadik életévén mikor találkoztam vele. Minden vasárnap
ott volt a templomban és azok
közé tartozott, akik a legnagyobb
lelkesedéssel énekelték a magyar
zsoltárokat. Vannak olyan személyek melyek örökre az ember emlékezetébe vésődnek, a találkozás
pillanatától – ilyen volt ő is. Mindig mosoly volt az arcán,
soha nem mondott egy rossz szót senkiről sem. És mindez
mellett – kiválóan beszélt angolul!
Először azt gondoltam, hogy azon tagok közé tartozik
kik nagyon fiatalon emigráltak és megtartották a kapcsolatukat a magyar templomi közösséggel, és ezzel kitűnő magyar
beszédét is megőrizhette. Az is átfutott az agyamon, a pozitív
kisugárzása alapján, hogy minden bizonnyal egy jól kereső
férje volt, aki egy viszonylag kényelmes élet körülményeket
biztosított neki. Azon személytípushoz tartozott, melyeket
élvezet volt ismerni.
És akkor csapott le a meglepetés – Margit egyáltalán
nem volt magyar! A templomi éneklés során tanult meg ma
gyarul, a magyar énekeskönyvből dalolva. Magyar férjével
járt a templomba, és a gyülekezet lett a családja. Özvegy
volt a férfi, két kisgyermekkel, Margit egészen fiatal volt
mikor összeházasodott vele. Sajnos, nem lehetett gyermeke,
de szerette két fiát, sajátjaiként nevelte fel.
A meglepetéseknek itt nincs vége – a férje röviden a házasságkötés után elhunyt, és nem hagyott Margitra vagyont
a tisztességes megélhetésre, sőt Margitnak acélművekben
kellett dolgozni, hogy megkeresse a kenyérre valót, hogy
támogathassa fiait. Mindennapjai nem voltak könnyűek,
ahogy azt először elképzeltem, – nagyon nehéz életsorsa
volt. Felnevelte két fiát, iskoláztatta őket, és ők egyetemi
tanulmányaik befejezése után sikeres életet folytatnak.

1-2. szám

Margit minden alkalomkor ott volt a templomban, legyen
az istentisztelet, kolbászkészítés, tésztakészítés, a nőegylet
vagy a Márta kör gyűlései – ő mindig ott volt. És öröm volt
közöttünk látni, a kedvessége mindannyinkat táplált. 		
Margit élvezett utazni. Fiai messzire költöztek, de minden
évben Margit autóba ült és meglátogatta őket – egyik fia
New Orleans, Louisianában élt, a másik pedig Texasban.
Egy idős barátját is évente meglátogatta nyugaton. És egyet
len egy Kentucky Derby-t sem hagyhatott ki, Louisville,
Kentuckyban.
A hatvanas, hetvenes éveikben levő már vezetni túl
öreg és gyenge “idős hölgyek” “önkéntes sofőrje” is volt
a templomban. Orvoshoz vitte őket, bevásárolni, társas
estékre.
Gyakran gondolok Margitra, mert olyan személy pél
dája, aki életvitelével kisugároztatta Jézus erejét, melyet befogadott: “Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben
éljenek." Nem azon gondolkodott, hogy mit nem tud már
csinálni, vagy mi veszett el életéből – úgy élte életét, mintha
semmi sem tudná megállítani. Nem siránkozott a férje korai
halála felett, nem hangoztatta a terhet, melyet a két gyermeke
felnevelése jelentett, a fiatal felnőtt életéveit acélművekben
töltve, hogy megélhetést biztosítson ezeknek az árváknak.
Örömet látott, az imádott Istene által megadatott esélyben,
hogy legyen családja és hogy szeresse családját.
A magyar családja, melyet a templomban ismert
meg, befogadta ezt az angolszász származású nőt a gyüle
kezetükbe, és ő lett az egyik legjobb kórustagjuk, az egyik
legkedvesebb gyülekezettagjuk és az egyik legszorgalma
sabb kisegítőjük.
Az Isten más-mást ad nékünk az életünkben. Az
ajándékaink különbözőek, a képességeink különbözőek, a
körülményeink különbözőek, de ő mindig ott van az ígéretével: “Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben
éljenek."
Az, hogy mi mit teszünk ezzel az ígérettel nem függ
senki más személyen, történelmi körülményeken, vagy
egyebeken. Istennel való kapcsolatunk csakis rajtunk múlik.
Ludwig Kálmán Károly, püspök
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Csata a Bibliáért?
Nyugaton a helyzet rohamosan változik
Az egyik legnagyobb és legbefolyásosabb amerikai
evangéliumi (a szót következetesen az angol „Evangelical”
kifejezés fordításaként fogom használni) magazin, a Christianity Today, októberi számában a következő címmel jelent
meg egy cikk: „The New Battle for the Bible: It’s time to
return to Scripture as our final authority” (körülbelül: „Az
új csata a Bibliáért: itt az idő visszatérni a Szentíráshoz mint
végső tekintélyhez”). A cím Harold Lindsell könyvére utal
(The Battle for the Bible, 1976) amely a Biblia végső tekintélyét próbálta megvédeni a szerző által akkor liberálisnak
tartott bibliaértelmezéssel szemben. Tegyük hozzá: nem
sok sikerrel. Az akkori „csata” arról szólt, hogy vajon a
Biblia minden szempontból tévedhetetlen-e, illetve „csak”
a hitre és vallásos életre nézve kötelező érvényű. Lindsell
érve az volt, hogy ha megkérdőjelezzük a Bibliában leirt
események történelmi hitelességét, akkor a Biblia egész
tekintélye rendül meg. Az elmúlt negyven évben a frontvonalak jelentősen elmozdultak nyugaton. Ma már nagyon
kevés olyan evangéliumi teológus vagy pásztor van aki síkra
szállna Lindsell mellett. Az új frontvonal a Biblia erkölcsre
vonatkozó értelmezése mentén húzódik. A tárgy: vajon felül
értelmezhető-e a Biblia szexuális életre és házasságra vonatkozó hagyományos értelmezése a társadalomban az elmúlt
évtizedekben lezajlott változások fényében? De ez a csata,
ellentétben a 40 évvel ezelőttivel, nem csak az egyházon
belül folyik. Az egész amerikai társadalom hadszíntérré vált.
Az Amerikai Legfelsőbb Bíróság júniusi döntését, amelyben
kötelezővé teszi mind az 50 tagállam számára az azonos
neműek házasságának elismerését, sokan „Love wins!” transzparenseket lóbálva ünnepelték. Az üzenet egyértelmű: aki
a döntés ellen van az bigott, gyűlölködő ember. Márpedig ha
a keresztények azt állítják, hogy Jézus Krisztus egy szerető
Isten, akkor mi jogon akarják megvonni a jogot az azonos
neműektől arra, hogy szeretetüket a házasság intézményén
belül gyakorolhassák? Egy ilyen légkörben egyre nehezebb
azoknak a pásztoroknak és keresztény vezetőknek, akik
szilárdan ki akarnak tartani a hitük mellett.
Felekezeti kép Amerikában
Az evangéliumi keresztények, akik ma körülbelül a
28%-át teszik ki a szavazóknak az USA-ban, még mindig a
legnagyobb ellenszavazói az úgynevezett „gayrightsnak.”
De ez a felállás rohamosan változik. Míg 2004-ben csak az
evangéliumi keresztények 10%-a támogatta a gayrightsot,
addig 2014-ben már majdnem 25% (amely szavazók nagy
része a 35 év alatti kategóriából kerül ki). Egy héttel a
legfelsőbb bírósági idén júniusi döntése után, amely legal-

izálta az azonos neműek házasságát, a Pew Research Center
egy korábbi felmérésére hivatkozva azt közölte, hogy a fehér
protestáns lakosság 62%-a támogatja az egyneműek házasságát és csak 33% ellenzi határozottan. Azt is megemlítik,
hogy a legnagyobb felekezetek közül a Római Katolikus, az
American Baptist, a Mormon, a Muszlim, a Lutheran Church
Missouri-Synod, az Orthodox Jewish Movement, a Southern Baptist Convention, és a United Methodist Church még
mindig nem támogatja gyülekezeteiben az azonos neműek
összeadását.
De a „másik oldalon” is hasonló nagy felekezetek
vannak: Conservative Jewish Movement, Episcopal Church,
Evangelical Lutheran Church in America, Presbyterian
Church (USA), Reformed Jewish Movement, Quaker, Unitarian Universalist Association of Churches és a United
Church of Christ. Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy ezen
utóbbi felekezetekhez tartozó gyülekezetek és lelkészek
mind támogatnák a meleg házasságot. E sorok írója például
abban a különleges helyzetben van, hogy bár a United
Church of Christ által felszentelt lelkész (amely az egyházak
közül elsőként engedélyezte egyneműek összeadását), egy
olyan „konferenciában” szolgál (Calvin Synod) ahol az
ortodoxnak számító bibliai normák érvényesek, tehát a
homoszexualitást bűnnek, és az egyneműek házasságát a
keresztény hittel ellentétesnek tartja. Sok más felekezet
is ilyen „középutas” megoldást próbál választani. Maga a
felekezet elfogadja, hogy az azonos neműek is házasodhatnak, de ezt nem kényszerítik rá az egyes lelkészekre és
gyülekezetekre.
A kényszerítő erő azért sem működne, mert az amerikai egyházi minta jóval demokratikusabb, mint az öreg
kontinensen. A protestáns gyülekezetek önellátóak, így
ha nem tetszik nekik a felekezetük politikája, egyszerűen
függetlenítik magukat, vagy átmennek egy másikba. Ez
a mozgás az utóbbi időben mind két oldalt jellemzi. Sok
gyülekezet hagyta el például a UCC-t (United Church of
Christ) és a PCUSA-t (Presbyterian Church of USA) miután
azok liberális irányba mozdultak el, de a Metodisták közül
is váltak ki gyülekezetek azok ortodox állásfoglalása miatt.
Ugyanebből az okból kifolyólag állami oldalról sem tudnak
nyomást gyakorolni a gyülekezetekre. Az egyik gyakran
félreértelmezett kérdés itt az egyházak adómentessége. Az
állam és egyház elválasztásának egyik legfontosabb alap
pillére, hogy az egyházak semmilyen közvetlen állami támogatásban nem részesülnek. Az egyházak adómentessége sem
vallási, hanem gazdasági alapon jár. Az USA-ban minden
nem profit orientált gazdasági tevékenység adómentesnek
nyilvánul, tehát amíg egy gyülekezet nem termel profitot
(illetve a termelt profitot jótékonysági célokra használja fel)
addig nem is kell adót fizetnie. Az egy másik kérdés, hogy
ateista szervezetek rendszeresen támadják ez egyházakat
különböző bíróságokon azzal, hogy bizonyos tevékenységük után igen is adót kellene fizetniük. Egy másik gyakran
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félreértelmezett fogalom az „egyházi esküvő.” Bár a tagállamok (néha a megyék) önállósággal rendelkeznek az ügyben, hogy mi a „legális” házasságkötési mód, abban mind
megegyezik, hogy az anyakönyvezést a városi polgármesteri
hivatalban végzik. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a házasulandó párnak az illetékes polgármesteri hivatalban kell
jelentkezniük, nyilatkozni arról, hogy a házasságkötésüknek
semmilyen jogi akadálya nincs, és csak ezután kapják meg
azt a formanyomtatványt, amelyet magukkal visznek a
gyülekezetükbe. Majd, a ceremónia után, a nyomtatványt
megfelelően kitöltve, vissza kell vinni a polgármesteri hivatalba, ahol a házasságot anyakönyvezik. Viszont egyetlen
lelkész sem kötelezhető a ceremónia levezetésére még abban az esetben sem, ha egyébként jogilag nincs akadálya a
házasságkötésnek. Például egy Római Katolikus pap nem
kötelezhető arra, hogy olyan elvált személyeket adjon össze,
akiknek az előző házasságuk is katolikus szertartás keretében
kötetett és nem kapták meg a pápai engedélyt a válásra.
Ugyanilyen alapon bármelyik lelkész megtagadhatja az
egyneműek összeadását lelkiismereti okokra hivatkozva. A
házasulandók ekkor elmehetnek egy másik templomba, vagy
akár a polgármesteri hivatalban is összeadhatják őket. Ezért
történik meg egyébként egyes megyékben, hogy beszüntetik
a házasságok anyakönyvezését és így kerülik el, hogy azonos
neműeket adjanak össze.
De ez már nem vallási kérdés, hanem inkább a polgári
engedetlenség kategóriájába tartozik.
Tehát a Legfelsőbb Bíróság által hozott döntés, elvileg, csak az államok törvényhozására és ügyvitelére terjed
ki és nem érinti egy önálló szervezet (például felekezet,
egyház, vagy gyülekezet) szabályzatát. Ezen a fronton nem
is folyik harc. A meleg házasság legalizálása viszont ajtót
nyithat helyi szinten (akár állami, akár városi vezetésről van
szó), hogy logikai következményként szigorúbb feltételeket
szabjanak a nem profit orientált szervezetnek felé támasztott
követelményeknek. Itt jutunk el ahhoz a tényhez, hogy egy
törvény meghozása nem elég, azt utána értelmezni is kell.
Például az állami törvényhozás odáig is elmehet, hogy
a Legfelsőbb Bíróság mostani döntésére hivatkozva megta
gadja az akkreditációt olyan iskoláktól amelyek nem engedik
meg a házasságot azonos nemű alkalmazottaik vagy diákjaik között. A cikk további részében az ezen a területen az
utóbbi pár hónapban lezajlott eseményekre fogunk példákat
mutatni.
Az új frontvonal
Egy lelkész tehát megtagadhatja lelkiismereti okokra
hivatkozva, hogy egyneműeket összeadjon. De mi a helyzet
egy cukrásszal vagy egy fényképésszel? Megtagadhatjae egy vállalkozó, hogy esküvői tortát vagy fényképeket
készítsen egyneműek házasságkötésekor? Négy államban

(Colorado, Ohio, Oregon, és Kentucky) már folytak is olyan
perek amelyek ezt a kérdést boncolgatták. Eddig minden
esetben az volt a bírói döntés, hogy egy vállalkozó vallási
és lelkiismereti szabadságát nem sérti a házasulandók neme,
tehát ezen az alapon senki nem tagadhat meg szolgáltatást.
A csata ezen a fronton elveszni látszik. Több helyen folynak
már azok a perek is ahol olyan alkalmazottak perelik a
munkáltatóikat, akik nem voltak hajlandóak aláírni annak
hitvallását és ezért elbocsájtották őket állásukból. A perek
alapja az, hogy egy olyan szervezet, amelynek fő célja nem
istentiszteletek szervezése, nem szentel fel lelkészeket,
és a tevékenysége sem elsősorban szakramentális jellegű,
az nem is tekinthető vallásos szervezetnek, és így nem is
kötelezheti a dolgozóit egy egységes hitvallás aláírására.
Ilynek például azok a segélyszervezetek vagy iskolák, amelyek ugyan kötődnek egyházi szervezetekhez alapításukból
vagy világnézetükből (illetve hitvallásukból) kifolyólag, de
szervezetileg különállóak.
A helyzetet még jobban megbonyolítja az a tény, hogy
a legtöbb szociális és oktatási tevékenységet ellátó szervezet
nem csak adókedvezmény, hanem konkrét állami támogatás
formájában is részesül szubvencióban. Más szóval: habár
a legtöbb keresztény non-profit intézmény anyagi támogatásának nagy része keresztény magánemberektől folyik
be, ugyanakkor államilag is támogatottak. Tehát felmerül
az a kérdés, hogy vajon egy olyan iskola (vagy akármilyen
non- illetve for-profit szervezet) amely alaplevei a Biblián
nyugszanak, kötelezhető-e arra, hogy munkásainak betegbiztosítást biztosítson abortuszra vagy megszabhatja-e szexuális
orientáltságukat? A keresztény felsőoktatás itt még nehezebb
helyzetben van, hiszen fő bevételi forrása a diákok, akik
viszont állami támogatással tudják csak kifizetni a magas
tanulmányi összegeket. Egy mester program ára például 40
és 120 ezer dollár (10-35 millió forint) között mozog, és ez
még csak a tandíj. Itt jegyzendő meg, hogy a tanulmányi
kölcsön formájában jelentkező állami kintlévőség 2014-ben
már az 1.2 trillió (1200 billió) amerikai dollárt is meghaladta,
ami miatt az iskolai akkreditáció és tandíj kérdése ma az
egyik legforróbb terület Washingtonban.
A keresztény felsőoktatás jóval fajsúlyosabb az USAban mint Európában. És itt nem csak a szemináriumokról van
szó. Nagyon sok olyan keresztény iskola van, amelyek eredetileg szemináriumként kezdték, de az évek folyamán más,
szekuláris szakok is nyíltak bennük. A legtöbb ilyen iskola
szeretné megtartani hagyományos keresztény orientáltságát
és ezért hitvallás aláírására kötelezi a tanárokat és diákokat
egyaránt. Több olyan szervezet is van, amely ilyen iskolákat
tömörít és azok érdekérvényesítését hivatott szolgálni. Az
egyik legnagyobb ilyen jellegű szervezet a CCCU (Council
for Christian Colleges and Universities) amely ma 120 taggal rendelkezik az USA-ban (további 60 az USA-n kívül).
Folytatás a 14. oldalon
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Körülbelül 400,000 tanulót reprezentál, akik 35 különböző
felekezethez tartoznak. Ezen felekezetek több dologban nem
értenek egyet, kezdve a keresztség formájával, az úrvacsora
értelmezésén keresztül, egészen a fogantatás pontos meghatározásáig bezáróan. Mindezen ellentétek ellenére elég jól
tudtak együtt működni egészen ennek az évnek az elejéig.
A botrány pár nappal azután kezdődött, hogy az Amerikai
Legfelsőbb Bíróság legitimmé tette az egyneműek házasságát. Napokon belül két tagiskola (az Eastern Mennonite University és Goshen College) megváltoztatta az
iskola alapszabályzatát olyan módon, hogy az ezentúl
nem „különbözteti meg hátrányosan” az olyan diákokat és
tanárokat, akik azonos neművel élnek házastársi kapcsolatban (lásd: „nondiscrimination policies”). Bár a Mennonite
Church of USA (amelyekhez a két iskola tartozik) nemrég
megerősítette, hogy a homoszexualitás bűn, nem gördít
akadályt azon gyülekezetei és szemináriumai elé, amelyek
másként értelmezik a Bibliát.
A fentiekre mintegy válaszként, két másik tagiskola
(Union University és Oklahoma Wesleyan University) szin
tén kilépett a szervezetből. Az indok: a CCCU nem tudja
tovább effektíven képviselni a keresztény felsőoktatás érdekeit Washingtonban, hogyha a tagjai nem egységesek egy
ilyen fontos kérdésben. Samuel W. “Dub” Oliver, a Union
University elnöke azt is hozzá tette, hogy azért szánták el
magukat ilyen gyors és markáns reakcióra mert itt nem egy
másodlagos vagy harmadlagos teológiai kérdésről van szó.
„A házasság az evangélium egyik központi üzenete,” nyilatkozta Oliver, majd így folytatta: „Megtagadni a házasság
bibliai értelmezését egyet jelent a Biblia tekintélyének
megtagadásával.” A két kilépő iskola azt is kifogásolta, hogy
bár a CCCU végül hitet tett az ortodox bibliai házasságértelmezés mellett, túl sok időt vett igénybe a válasz. Egy
ilyen fontos kérdésben pedig a hezitáció a bizonytalanság
jele.
A CCCU vezetősége egy közös nyilatkozatban vá
laszolt. Nyilatkozatukban kiemelték, hogy ugyan a legtöbb
tagiskola egyetért abban, hogy a két iskola, amelyek
megengedőek a homoszexuális házasság kérdésében, „automatikusan” kívül kerültek a tagok körén, de továbbra is
partnerek maradhatnak más kérdésekben. Ennek ellenére a
két mennonita iskola önkéntesen kilépett a szövetségből,
mondván, hogy nem akarnak további ellentéteket szítani.
Az események után a CCCU úgy döntött, hogy mélyebb
önvizsgálatra van szükség a „határvonalak” tisztázásával
kapcsolatban. A vizsgálódás első szakasza szeptemberben
ért véget egy újabb nyilatkozat kiadásával. Ebben kijelentik, hogy a szövetség alapszabályzata nem világos az adott
kérdéssel kapcsolatban, és a tagok maguk sem vannak
tisztában azzal, hogy van-e egyáltalán a szervezetnek közös
álláspontja. Azt is bejelentették, hogy egy munkacsoportot
(”task force”) hoztak létre, Barry H. Corey (a híres Biola

CALVIN SYNOD HERALD

University elnöke) és Phil G. Ryken (a hasonlóan híres
Wheaton College elnöke) vezetésével. A bizottság feladata
az, hogy iránymutatást dolgozzon ki a szervezet számára,
hogyan tud továbbra is keresztény gyökereinél megmaradni,
de ugyanakkor kapcsolatot fenntartani olyan intézményekkel, amelyek másképp értelmezik a keresztény gyökereket és
a vallásszabadságot. Addig is amíg a „task force” befejezi
a munkáját, azok a tagok akik megváltoztatják az alap
szabályzatukat automatikusan „felfüggesztett” („pending”)
státuszba kerülnek.
Érdemes itt egy-két gondolatot kiemelni a szeptemberi nyilatkozatból, hiszen az egy fajta iránymutatás is
a jövővel kapcsolatban: „A CCCU soha sem fogadott el
speciális hitvallást vagy doktrínát, amely kötelező érvényű
lenne a tagokra és az együttműködő intézményekre nézve.
Mindazonáltal mindig is elkötelezte magát, és a jövőben is
el fogja kötelezni, a keresztény felsőoktatás mellett, amit
kizárólag a történelmi keresztény hithez ragaszkodva lehet
megvalósítani. Tehát a CCCU kitart, mind a foglalkoztatási irányelveiben mind a diák etikett terén, a történelmileg
elfogadott keresztény házasság definíció mellett, ami egy
férfi és egy nő szövetsége által jön létre. Mivel ez a kérdés
szorosan összefügg a vallásszabadság kérdésével, a CCCU
a továbbiakban is küzdeni fog azért, hogy a keresztény
felsőoktatási intézményeknek joguk legyen kizárólag olyan
személyeket foglalkoztatni, akik elkötelezik magukat, hogy
szexuális kapcsolatot csak a férfi és nő között létesített házastársi kapcsolaton belül gyakorolnak…”
Gordon College
Egy másik figyelemre méltó, és még mindig folyamatban levő eset, ami a Gordon College körül történik. Az
események akkor forrósodtak fel, amikor egy évvel ezelőtt,
Obama elnök aláírta az un. „Non-Discrimination Executive Ordert” amely minden olyan szervezettel kötött állami
szerződés felbontását jelenti, amely diszkriminálja az LGBTQ közösséget. Hogy mit jelent a „diszkriminatív” tevékenység az nincs tisztázva. Az mindenestre azonnal világos
volt, hogy azon szervezetek, amelyek nem támogatják az
abortuszt és a meleg házasságot nem számíthatnak semmilyen állami támogatásra a jövőben, függetlenül attól, hogy
egyébként milyen, társadalmilag hasznos tevékenységet
folytatnak. Az elnök döntésére válaszul több evangéliumi
vezető, köztük D. Michael Lindsay a Gordon College
elnöke, nyílt levelet irt az elnöknek. A levélben azt kérik,
hogy vegye figyelembe azt a tényt, hogy ezek a kérdések a
vallásszabadság kategóriájába tartoznak, és így nem lenne
szabad őket állami szankciók tárgyává tenni. Az LGBTQ
aktivisták szinte azonnal támadásba lendültek a Gordon
College ellen, amely egyébként az egyik legbefolyásosabb
keresztény főiskola az USA-ban. A támadás egyik kimene-
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tele az lett, hogy a Massachusettsi Salem város (ahol az
egyetem központja van) egyoldalúan felbontott az intézménnyel egy régi építési projektet. A további nyomásnak
engedve a Gordon vezetősége bejelentette, hogy felül fogja
vizsgálni a homoszexualitással kapcsolatos nézeteit. Miután
2015 márciusában végül arra jutottak, hogy továbbra is a
keresztény hittel ellentétesnek minősítik a homoszexuális
párkapcsolatot a NEASC (The Commission on Institutions
of Higher Education, az akkreditációért felelős szervezet a
hat államban amelyek New Englandhez tartoznak) bejelentette, hogy felülbírálja a híres egyetem státuszát. Ezzel arra
kényszerítették az iskola vezetőségét, hogy egy olyan bizottságot hozzanak létre, amely folyamatosan bizonyítja, hogy
az iskolában nincs negatív diszkrimináció. Bár a vizsgálat
azzal végződött, hogy az akkreditált státuszt nem vonták
vissza, a 2015-16-os tanévre mégis jóval kevesebben iratkoztak be az iskolába, amelynek ezért hét professzort azonnal el
kellett bocsájtaniuk az állásából. A NEASC azt is világossá
tette, hogy további lépéseket vár el az intézménytől, amelyek
bizonyítják, hogy az iskola tovább halad a diszkrimináció
ellen folytatott harc útján. A „haladás” alatt itt természetesen azt kell érteni, hogy az iskola egyre nyitottabbá válik
azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket az LGBTQ
aktivistái fontosnak tartanak.
Tehát ha egy iskola akkreditált kíván maradni, akkor gyakorlatilag az LGBTQ csoportokkal kell zöldágra
vergődniük. Erre egyébként a Gordon College vezetősége
ígéretet is tett. Valaki persze feltehetné a kérdést: miért olyan
nehéz egyességre jutni a két oldalnak? A válasz erre az,
hogy próbálkozások folyamatosan történnek. Tagadhatatlan
tény, hogy a mai Amerika egy olyan terület, ahol az LGBTQ
közösségek, és a „gay-rights” óriási súlyként nehezedik
a társadalom azon szegmensére, amely ki akar tartani a
hagyományos házasság kategória mellett. A pluralizmus ma
már elengedhetetlen része bármilyen társadalmi aktivitásnak
(és ne feledjük el, hogy az evangélium hirdetése is ebbe a
kategóriába tartozik). De a kérdés az, hogy hol végződik a
pluralizmus és kezdődik a relativizmus? Sok evangéliumi
vezető számára, többek között, azért tűnik lehetetlennek a
LGBTQ aktivistákkal való tárgyalás, mert még az is tisztázatlan ki tartozik az LGBTQ kategóriába. A probléma az,
hogy az LGBTQ propaganda nem hajlandó különbséget
tenni a között a személy között aki „belenyugszik” a homoszexuális vágyaiba (és aktív szexuális kapcsolatba lép) és a
között, aki nem egyezik ki ugyan ilyen irányuló vágyaival,
de nem érzi magát elég erősnek ahhoz, hogy ellen tudjon
állni. Ezzel a nem tisztázott terminológiával a LGBTQ
szervezetek úgy tűnnek fel, mintha minden olyan személyt
képviselnének, akiknek ilyen vágyaik vannak. Egy ebből
fakadó másik nagyon fontos (bár elhanyagolhatónak tűnő)
részlet, hogy az LGBTQ aktivisták sohasem tesznek különbséget, a cselekedetet (pl. az aktív szexuális tevékenység,

vagy ruhaviselet a „transgender” személyek esetén) illetve
a cselekedetet megelőző vágy között. Így úgy tüntethetik
fel magukat, hogy nem csak azokat képviselik akik pél
dául házasságot szeretnének kötni egy azonos neművel,
de azt a keresztényt is aki szexuális vágyai miatt kétségek
között gyötrődik és segítségre szorul. Mivel az egyház (és
legfőképpen a protestáns felekezetek) nincsenek felkészülve
az ilyen egyének felé való aktív szolgálatra (sőt legtöbbször
csak vádakkal illetik őket), így azok, egyedüli lehetőségként,
azon csoportokban keresnek menedéket ahol LGBTQ aktivisták vannak jelen.
Visszatérve a Gordon főiskolán történtekre, precedens
értékű lehet az, hogy habár az iskola nyilvánosan is megmaradt a régi elvei mellett, ezzel egy időben bejelentették,
hogy több dologban is változtatnak. Például létrehoztak egy
olyan tanácsot, amely folyamatosan „egyeztetni” fog az iskolában már több mint tíz éve jelen levő LGBTQ csoporttal
arról, hogy milyen változtatásokra van szükség a „negatív
diszkrimináció” teljes felszámolása érdekében.
Hogy mi lesz a párbeszéd kimenetele azt csak találgatni lehet, de az szinte biztos, hogy a Gordonnak további
áldozatokat kell majd azért hoznia, hogy kielégítse a feléje
támasztott igényeket…
Záró gondolatok
Ahogy az a cikkből világosan kitűnik, nyugaton a
helyzet radikálisan megváltozott az elmúlt két évtizedben.
Míg a huszadik század nagy részében az egyház képes volt
arra, hogy erkölcsi területen iránymutató, sőt törvényalkotó
szerepben legyen, mára ez a kép teljesen átalakult. Az
amerikai protestáns keresztényeknek hozzá kell szoknia
ahhoz a gondolathoz, hogy ma már nem képesek „erőből”
politizálni. Hangadó többségből egy hangos kisebbséggé
forgácsolódtak. Ebben az új szituációban nem csak az
erőviszonyok, de a frontvonalak is átrendeződtek. Talán az
ország történelmében először ma már nem az a kérdés, hogy
mit mond a Biblia, hanem, hogy a vallásszabadság jogot
ad-e az egyénnek illetve keresztény szervezeteknek, hogy a
bibliai értékek alapján rendezzék be az életüket, és hozzanak
szervezeti döntéseket? Más szavakkal: vajon sikerül-e a Bibliát teljesen kiszorítani a társadalmi életből és a magánélet
szférájába száműzni? A keresztény felsőoktatásnak pedig
óriási szerepe van abban, hogy ez a kérdés hogyan dől el,
hiszen itt képzik a jövő tanítóit és vezetőit. Nem véletlen
tehát, hogy ádáz csata látszik kibontakozni ezen a területen.
Rev. Viktor Toth
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AZ ÉN MIATYÁNKOM
Mikor a szíved már csordultig tele,
Mikor életedbe lassan belefáradsz,
Mikor nem csönget rád, soha senki se,
Mikor hited gyöngül,- sőt - ellene támadsz,
Mikor sötét felhő borul életedre,
Mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe.
Minden lázad benned, hogy - tagadd meg “Őt”!
Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne egyezz bele!
Nézz fel a magasba, - reményteljesen,
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet!
S fohászkodj: Miatyánk, Ki vagy a mennyekben!
Uram!- Segíts! - S bocsásd meg vétkeimet!
Mikor a magányod ijesztően rád szakad,
Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
Munkád elismerik, lakást is szereznek,
Mikor körülvesz a durva szók özöne,
Mikor verítékig hajszoltad magad,
Átkozódik a “Rossz”,- erre van Istene!
Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak,…!
Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne roppanj bele!
Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne ess kétségbe!
Nézz fel a magasba, - és hittel rebegd,
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:
Uram! Szenteltessék meg a Te neved!
Uram!- Megbocsátok az ellenem vétőknek…
Mikor mindenfelől forrong a “nagyvilág”,
Mikor a “nagyhatalmak” a békét tárgyalják,
Mikor elnyomásban szenved az igazság,
Mikor a BÉKE sehol!- Csak egymást gyilkolják!…
Mikor szabadul a Pokol a Földre,
Mikor a népeket a vesztükbe hajtják,
Népek homlokára Káin bélyege van sütve,
S kérded: Miért tűröd ezt?
Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne törjél bele!
Istenem MIATYÁNK!

Nézz fel a magasba, - hol örök fény ragyog,
Ó, “Lélek,” ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
S kérd: Uram! Jöjjön el a Te országod!
Nézz fel a magasba,- s könyörögve szólj!
Lelkünket kikérte a “Rossz”, támad, tombol!
Mikor beléd sajdul a rideg valóság, Uram!
Ments meg a kísértéstől!
Mikor életednek nem látod a hasznát,
Ments meg a gonosztól!!!
Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve,
Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne…! AMEN
Ó, “Lélek”, ne csüggedj! ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba, -Hajtsd meg homlokod,
S mond: Uram, legyen meg a Te akaratod!
UTÓHANG
Mikor a “kisember” fillérekben számol,
S akkor szólt a Mester, kemény szelíden,
Mikor a drágaság az idegekben táncol,
Távozz Sátán, SZŰNJ vihar! Béke, csend legyen!
Mikor a “gazdagság” milliót költ, hogy éljen,
Miért féltek ti, kicsinyhitűek?…
S millió szegény a “nincstől” hal éhen,
Bízzatok! Hiszen én megígértem nektek,
Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne roskadj bele!
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek!…
Nézz fel a magasba, - tedd össze két kezedet,
Hűséges kis nyájam, én pásztorod vagyok,
S kérd: Uram! - Add meg a napi kenyerünket!
S a végső időkig, - veletek maradok!!!
AMEN
					

¤¤¤

Dr. Papp Lajos
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Két vers Nagy Bálint:

"Alkonyati séta a Bakonyban"
c. válogatott verseiből

Téli tájon
Elmereng a szemem
Csendes téli tájon,
Odalent a völgyben
Kis falumat látom.
Havasan, szelíden,
Égbe nyúl a tornya,
Sok fehér házikó
Szépen körül fogja.
Távolabb oly szépen
Erdős hegy fehérlik,
Majd öred Csesznekvát
Havas orma látszik.
Nagy, szelíd csendesség Oly jó ez a béke!
Ember erre felé
Mintha távolodnék
Innen képzeletben
Mintha bolyonganék
Álmodó ligetben,
Szívemben valami
Szép melódia száll...
Csodás, szép ujjakon
Az Isten orgonál.
Gyönyörű ez a táj
Havas tél-zenében!
Titkát, mély rejtelmét
Soha meg nem értem.
Mintha óriássá
Nőttek volna a fák
Titokban rezdülnek
A havas koronák.
- Bár Matuzsálemként
Éljek sok esztendőt,
Szívem csak áldani
Tudja a Teremtőt.
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ELÉGIA AZ ÉLET FELETT
Hatalmas és vad orkán közeleg,
A föld égett omladékká válik.
Ember itt-ott sem lesz található Élünk csak az atomhasadásig.
Családi tűzhelyek esnek széjjel,
Mindenhol csak bús üszkös tetemek...
Nm lesz élő, aki megérkezzék
Temetésére itt az életnek.
Elvész a fény, a kultúra, minden.
Nem jár senki örülve, zokogva.
Eke mellől dől ki a magvető.
Nem száll a guárkémény füstje, korma Szépen megépült falvak, városok Atomok tűzében égnek el.
Emberi játék itt már nem segít,
Innen senkise menekülhet el.
Förtelmes utakon jár az ember,
Magával hord egy kiégett szívet.
Szemét, mellyel az életet mérte
Megvakítja a tudás, bölcselet.
- Ég az olaj, mit a tűzre rakott,
nem tudja eloltani a lángot.
S lehet mindent előlről kezdeni,
Új Isten teremthet új világot.

ORDER BLANK – MEGRENDELŐLAP

Please send all subscription orders and address changes to:
Wilburn A. Roby Jr. • 264 Old Plank Rd.• Butler, PA 16002
e-mail: warajr@embarqmail.com
Please enter my subscription for the Calvin Synod Herald.
Megrendelem az Amerikai Magyar Reformátusok lapját.
( ) for one year or ____ years ($15.00 per year)
( ) egy évre vagy ____ évre ($15.00 évente)
Payment enclosed / Előfizetés mellékelve $ ___________

TÉLI NAPKELTE
Nagy tűzgolyó jön fel az égre,
A teli erdő mntha égne.
Arany ömlik kunyhónk ablakán,
Felsír egy szomorú vén platán.

( ) Renewal
( ) New Subscription
( ) Change of address only - (please attach old label)
Name.............................................................................................................
Address.........................................................................................................
City-State-Zip.................................................................................................
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BETHLEN COMMUNITIES
SHORT TERM REHABILITATION • LONG TERM CARE
PERSONAL CARE • HOME HEALTH: HOSPICE AND
COMPANION CARE SERVICES AND INDEPENDENT LIVING
We’ve been caring for our brothers and sisters
since 1921 in a beautiful, rural environment.
We provide loving nursing care, cultural programs,
Hungarian Church Services and on-site Ministry.
Medicaid/Medicare approved facilities.

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

Bethlen Communities
125 Kalassay Drive • Ligonier, PA 15658
e-mail: revimre@bethlen.com
phone: 724-238-2235
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Amerikai név, Amerikai szellem, de Magyar szív.

American name, American spirit,
but with a Hungarian heart.

WILLIAM PENN
ASSOCIATION

The Only Hungarian Fraternal Benefit Society in the U.S.A.

1-800-848-7366
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www.williampennassociation.org

