ISSN 0161-6900

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

Founded in 1900

AMERIKAI MAGYAR

REFORMÁTUSOK LAPJA
VOL. CXVII

		

MARCH – APRIL 2016				

NO. 3–4

IN THIS ISSUE:
Jesus' Resurrection – Rt. Rev. Koloman Karl Ludwig... 2
Call to Annual Meeting – SMT....................................... 4
Let the Word of God Dwell in You... – Joel Shigo.......... 5
Order Blank – Megrendelőlap....................................... 5
Jesus' Words Guide Synod – Rev. Albert W. Kovacs.... 6
Meditation for Easter – Alexander Jalso........................ 7
Results and Roses – poem – Edgar A. Guest............... 7
125th Anniversary of HRC of Cleveland Coming Up –
Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai.......................................... 8
New Year's Eve Party at the FHRC of Cleveland.......... 8
Calvin Synod Homeland and Overseas Mission......... 10
Upcoming events......................................................... 10
Change of Address Form............................................ 10
Jézus feltámadása – Ludwig Kálmán K. püspök..........11
Elhunyt Tőkés István ref. lelkész................................. 12
Húsvéti üzenet – Lentulai Attila................................... 13
Dobai tél – vers – Nagy Bálint..................................... 14
Beszámoló magyarországi utamról (képekkel) –

Resurrection of Christ
Woodcut by Albrecht Dürer

Rt.Rev.Dr. Csaba Krasznai.......................................... 15
Négy-öt magyar összehajol – Ady Endre.................... 17
Hirdetések......................................................... 18-19-20

Happy Easter!
Kellemes húsvéti ünnepeket!

2

CALVIN SYNOD HERALD

Jesus' Resurrection

CALVIN
SYNOD

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

AMERIKAI MAGYAR

REFORMÁTUSOK LAPJA
Volume 117

MARCH–APRIL 2016		

3–4 szám

Official Organ of the Calvin Synod
United Church of Christ – Founded in 1900
CALVIN SYNOD HERALD (ISSN 0161-6900)
is published bi-monthly
for $15.00/year for individual subscriptions;
$10.00/year for groups; 50 or more copies.
Please make checks payable to the Calvin Synod Herald
Editor in Chief: Rt. Rev. Koloman K. Ludwig, Bishop
7319 Tapper Ave • Hammond, IN 46324
Tel.: 219-931-4321
e-mail: KKLudwig@aol.com
Co-Editor: Rev. Stefan M. Torok
68 Cherrywood Drive • Somerset, NJ 08873
Tel.: 732-917-4566
e-mail: sctorok@comcast.net
Interim Hungarian Editor: Rev. Stefan M. Torok
Business Manager: Wilburn A. Roby Jr.
264 Old Plank Road • Butler, PA 16002
e-mail: warajr@embarqmail.com
Newsletters prepared by: Cathy Paksi 419-733-5829 • cathy.paksi@gmail.com
Newsletters printed by: Gazette Printers 724-349-3434
Periodicals postage paid at Butler, PA
POSTMASTER: Send address changes to:
CALVIN SYNOD HERALD
264 Old Plank Rd., Butler, PA 16002-3810
Manuscripts and photographs are not preserved or returned.
Send all correspondence to the Editor.
The views and opinions of the writers are their own
and do not necessarily represent the position of the magazine or Calvin Synod.
CALVIN SYNOD HEADQUARTERS:
Rt. Rev. Koloman K. Ludwig
7319 Tapper Ave • Hammond, IN 46324
219-931-4321 • KKLudwig@aol.com

OFFICIAL COMMUNICATIONS
VACANCIES
The proper procedure is for all
interested ministers to send their
completed PROFILE (as provided
by the United Church of Christ) to
the Bishop’s office:
Rt. Rev. Koloman K. Ludwig
7319 Tapper Ave • Hammond, IN 46324
KKLudwig@aol.com
219-931-4321

Now after the Sabbath, toward
the dawn of the first day of the week,
Mary Magdalene and the other Mary
went to see the sepulcher. And behold, there was a great earthquake;
for an angel of the Lord descended
from heaven and came and rolled
back the stone, and sat upon it. His
appearance was like lightning, and
his raiment white as snow. And for fear of him the guards
trembled and became like dead men. But the angel said
to the women, "Do not be afraid; for I know that you seek
Jesus who was crucified. He is not here; for he has risen, as
he said. Come, see the place where he lay. Then go quickly
and tell his disciples that he has risen from the dead, and
behold, he is going before you to Galilee; there you will see
him. Lo, I have told you." So they departed quickly from the
tomb with fear and great joy, and ran to tell his disciples.
And behold, Jesus met them and said, "Hail!" And they came
up and took hold of his feet and worshiped him. Then Jesus
said to them, "Do not be afraid; go and tell my brethren to
go to Galilee, and there they will see me."
Now the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw
him they worshiped him; but some doubted. And Jesus came
and said to them, "All authority in heaven and on earth has
been given to me. Go therefore and make disciples of all
nations, baptizing them in the name of the Father and of
the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all
that I have commanded you; and lo, I am with you always,
to the close of the age." 						
				
Matthew 28:1-10, 16-20
Christ's resurrection changed history! Nothing would
ever be the same again! God had intervened in time and
changed the way God and His creation would relate from this
time forward. Mankind now had a new, loving relationship
with the Creator.
Jesus' resurrection meant that the will of God was
now part of our human understanding of the way He desires
mankind to live, how we are to relate to each other and to
Him.
Jesus' final command to His disciples, "Go therefore
and make disciples of all nations.... teaching them to observe
all that I have commanded you” become the command He
gives each of us.
Christianity is an exceptional religion in a number
of ways. First, it is different from other religions because
it requires our relationship with God to be ongoing. Other
religions of the time only required "ritual observances"
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from time to time by the adherents of the religion, requiring
sacrifices at specific times and places. The only religion that
made some exceptions was the Jewish religion, which mentions the loving relationship God had with man, and God's
desire that man should treat others in a proper manner. But
those commands related primarily to other Jews, not to all
mankind. Secondly, the emphasis of Christianity is not on
"sacrifice", but on loving God and our fellow man in all of
our actions in life. Jesus repeatedly taught this in the Gospels, especially we find this emphasized in Luke's Gospel,
but perhaps most beautifully we see it summarized in the
Gospel according to Matthew 25:31-40:
"When the Son of man comes in his glory, and all the
angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before
him will be gathered all the nations, and he will separate
them one from another as a shepherd separates the sheep
from the goats, and he will place the sheep at his right hand,
but the goats at the left. Then the King will say to those at
his right hand, `Come, O blessed of my Father, inherit the
kingdom prepared for you from the foundation of the world;
for I was hungry and you gave me food, I was thirsty and
you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me,
I was naked and you clothed me, I was sick and you visited
me, I was in prison and you came to me.' Then the righteous
will answer him, `Lord, when did we see thee hungry and
feed thee, or thirsty and give thee drink? And when did we
see thee a stranger and welcome thee, or naked and clothe
thee? And when did we see thee sick or in prison and visit
thee?' And the King will answer them, `Truly, I say to you,
as you did it to one of the least of these my brethren, you did
it to me.'."
Jesus final command encompasses all that He taught
in this scripture. This is how we are to act towards all others throughout life. Yes, we win Jesus' gift of eternal life by
"faith, and faith alone", but we exhibit our love for God and
our faith through our actions.
There is a beautiful passage in the Acts of the Apostles
9:36-37a, 39b:
"Now there was at Joppa a disciple named Tabitha,
which means Dorcas. She was full of good works and acts
of charity. In those days she fell sick and died; and when
they had washed her, they laid her in an upper room.... All
the widows stood beside him weeping, and showing tunics
and other garments which Dorcas made while she was with
them."
It is exceptional to see this type of person in life today.
Just recently my church organist, Margaret Augustine, was
called home by her Lord, and she was the kind of person
who took Jesus' command seriously. She was almost eighty
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years of age, and had never been married. But she had taken
as her "family" the many that Jesus had commanded all of
us to love, as in Matthew 25.
She had cared for her mother through a lengthy illness,
neglecting her own health issues. She worked full time for
55 years, was the church organist for 40 years, volunteered
at a hospital every week for 40 years, was on the Board of
an orphanage for 35 years, and made it a point to communicate with persons from our area who were sent to prison, in
order that during their time away from home she could share
concern and love for them. Often she met with them prior to
their incarceration to strengthen her relationship with those
who would be soon forgotten even by their families. A truly
exceptional observance of Christ's message, "Truly, I say to
you, as you did it to one of the least of these my brethren,
you did it to me.'." She had no children, yet there well over
100 people there to pay homage to this person and the gift
of love she had given them, just as the women had come to
pay homage to Tabitha in Joppa.
Yes, our relationship with Christ is the result of His
love for us and our faith in Him. But he has called us to share
His love with others in appreciation for His sacrifice. The
offer of eternal life comes with this command.
Celebrate the new life given us by Christ at Easter by
remaking your life in His image.
Rt. Rev. Koloman Karl Ludwig
Bishop
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CALVIN SYNOD
CONFERENCE of the UNITED CHURCH OF CHRIST
Rev. Stefan M. Torok, General Secretary
94 N. James Street
Woodbridge, New Jersey 07095-2919
Phone: 732-634-1751 • E-mail: revtorok@comcast.net

CALL TO ANNUAL MEETING
THE SEVENTY-EIGHTH
ANNUAL MEETING
OF THE
CALVIN SYNOD CONFERENCE
OF THE
UNITED CHURCH OF CHRIST
MAY 17 – 20, 2016
LIGONIER, PENNSYLVANIA
The SEVENTY-EIGHTH ANNUAL MEETING of the CALVIN SYNOD CONFERENCE
of the UNITED CHURCH OF CHRIST
will be held from Tuesday, May 17th through Friday, May 20th, 2016
The Annual Meeting will open with a Service of Worship and Holy Communion
on Tuesday, May 17th at 9:00 a.m. at Bethlen Home Chapel in Ligonier
Subsequent sessions will be held at the Ramada Inn, Ligonier
We will close with a Worship Service at noon on Friday, May 20th
The attendance of every elected pastor serving a Calvin Synod congregation is expected, unless excused
Each member congregation is expected to send an official Lay Delegate, and may send an Alternate Delegate
The attendance of every Ordained Minister with Standing in Calvin Synod is also expected

For room reservation call Ramada Inn at 724-238-9545
						

Your fellow servant in Christ,

		

Rev. Stefan M. Torok, General Secretary

						

Rt. Rev. Koloman K. Ludwig
Bishop
7319 Tapper Ave
Hammond, IN 46324
219-931-4321
kkludwig@aol.com

Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai
Auxiliary Bishop
14530 Alexander Road
Walton Hills, OH 44146
440-221-5334
revkrasznai@gmail.com

Rev. Victor Toth
Synod Treasurer
3220 Merril Dr. #37
Torrance, CA 90503
310-533-9788
revtoth@gmail.com

Mr. James D. Ballas
Synod Presbyter
2 Spruce Hill Road
Shelton, CT 06484
203-929-9425
jamesballas@att.net
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Let the word of God dwell in you richly . . . .
Colossians 3:16

On the bookshelf above my desk I have a souvenir from
the Holy Land that a friend brought back for me, a little clay
jar about four inches high. Inside the jar is a small rolled up
piece of paper, a miniature copy of part of the Isaiah scroll
found at Qumran, one of the Dead Sea Scrolls.
These scrolls were at first thought to be almost worthless, but upon closer examination they were found to be
genuine documents from the Second Temple era, the time
of Jesus. They are the oldest existing copies of many Old
Testament books and are some of the most valuable documents in the world. Most of the scrolls are now preserved
in the Shrine of the Book, a museum in Jerusalem.
During the time of Jesus it was normal to keep scrolls
in clay jars. That is how they protected the leather or papyrus
scrolls from damage. But the jars themselves were fragile
and easily broken. That, in fact, was how these scrolls were
discovered. In 1946 a Bedouin shepherd boy tossed a stone
into a cave and heard something break. When he crawled
into the cave he found a collection of ancient clay jars that
contained the word of God.
This reminds me of something that the apostle Paul
wrote. In 2 Corinthians chapter 4 Paul is playing with the
idea of having treasure in a jar of clay as he tries to explain
a life in Christ encased by weakness and suffering.
Speaking of his own life and ministry Paul says that
he is afflicted but not crushed, perplexed but not in despair,
persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed.
He carries around in his body the death of the Lord Jesus so
that the life of the Lord Jesus may also be manifested in his
body.
By using this idea of treasure in a clay jar to describe
his own apostolic ministry Paul is clearly comparing the clay
jar to his own weak and broken earthly life and the treasure
inside the jar to the power and glory of the Spirit of God.
When we think of treasure we almost always think of
money, of silver and gold. But the real treasure that God has
entrusted to us is not money but his own word. What would
we give in exchange for his word? How much is it worth?
The Dead Sea Scrolls, ancient and priceless, were preserved
for two thousand years in jars of clay. Those fragments of
parchment and papyrus are now preserved in a museum,
untouchable and inaccessible.
But the real word of God is not like that at all. The
real word of God is powerful and alive and we all carry it
around inside our mortal bodies, inside our own clay jars.
Sure, some of us are just a bit cracked and broken but that
is how the treasure we all contain is finally brought to light.
In fact, sometimes the Lord will intentionally place us in
situations that will crack our jars, that will reveal both our
weakness and his strength. Perhaps today you are facing a

problem that seems to have no solution. Perhaps today you
are in conflict with a person in your family or a person in
your church. Jesus knows just how you feel.
Jesus, the original Word of God, was often in conflict
with the people around him. Even so, when we look at him
we see that he did not insist on getting his own way, that he
never forced anyone to obey him, and that he always forgave
the people who hurt him. He humbled himself and became
obedient to death, even death on a cross. He knows how it
feels to be weak.
When I first went to Hungary sixteen years ago I was
forced to let go of all the privileges that made me strong. I
did not speak Hungarian very well so it was difficult to talk
to people. I did not have any friends in Budapest to make
me feel at home. And I discovered that the other Americans
did not want to work with me. They said that I was too old
and too weak to have a successful ministry.
But the Lord had other plans for me.
By his Spirit the Lord led me to a Hungarian church
that accepted me and invited me to participate in their ministry. The pastor, Tivadar, became my dear friend. From that
church we started a ministry to the churches in Romania,
a part of old Hungary, where the Hungarians say they are
“behind God’s back.” And for the next ten years the Lord
blessed me as a teacher and a preacher, a minister of his
word.
Even in your weakness he has the power to bless you
and make you a minister of his grace. I know this is true
because he has done this for me.
Pastor Joel Shigo

ORDER BLANK – MEGRENDELŐLAP

Please send all subscription orders and address changes to:
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Jesus' Words Guide Synod:
God's Law Supersedes Supreme Court
Jesus did address the homosexual issue, contrary to
the misinformation propagated by the GLBT organizations
and promoted by the media, as we read in Matthew 19:3-12.
Christ's word alone must be received by the whole Church
as the uncontestable answer.
As he spoke, Jesus reaffirmed the Law about the legitimacy of one man and one woman united in marriage. He also
insisted that other unions are prohibited. When he declared
he did not come to change even an iota or dot of the Law, we
can see that Jesus taught that its ancient denial of homosexual
intimacy is embedded in God's will and only marital intimate
relations are affirmed by the Lord. If we will not believe the
Savior's words, then whose?
3 And Pharisees came up to him and tested him by asking, "Is it lawful to divorce one's wife for any cause?" 4 He
answered, "Have you not read that he who made them from
the beginning made them male and female, 5 and said, 'For
this reason a man shall leave his father and mother and be
joined to his wife, and the two shall become one?' 6 So they
are no longer two but one. . . . 11 But he said to them, "Not
all men can receive this precept, but only those to whom it
is given. 12 For there are eunuchs who have been so since
birth, and there are eunuchs who have been made eunuchs
by men, and there are eunuchs who have made themselves
eunuchs for the sake of the kingdom of heaven, He who is
able to receive this, let him receive it."
All Men Are Created Equal
Believing that all are created, the Lord remarked (vs.1012) that some men are (a) born eunuchs, incapable of natural
sexual relations. Since that is the will and work of God, the
Creator of every life (Ps. 139), the homosexual – male or
female – is not a lesser person, but fully deserving the love
and respect due to every man or woman. Each is the unique
handiwork of the Father. (b) Jesus spoke next of those men
who have been castrated and also made incapable. (c) Then
he includes those who by choice abstain from sexual intimacy to be free to serve God more diligently, and cannot
be a competent partner in marriage. Jesus brings them all
together under the category of eunuchs, where two cannot
be one.
The word eunuch is rooted in "euné" (bed) and refers
to one who has charge of the bed-chamber. It refers to the
sexless ones who served in the harem or among the master's
women, and with them the men who have been neutered.
Jesus expanded it to include celibates by choice as if they
were eunuchs.
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The Hebrew prophets are not silent either.  In Isaiah
56:3-5, he affirms that although the eunuch will not have
sons and daughters, he is not a "dry tree" and will not be
excluded from the kingdom of God. In fact, they will have
"a monument and a name better than sons and daughters; I
will give them an everlasting name which shall not be cut
off."  These are promised to them – if they "keep my Sabbaths" (worship), "hold fast my covenant" (heed the Ten
Commandments), and "choose the things that please me,"
(live a good life).  The same things are expected of them
as of everyone else, no more and no less.
Jesus speaks of this birth of the gay man (eunuch) or
woman as a work of God and therefore good in his sight.
Thus there is an equal place for them in the Church, such
as the eunuch baptized by Philip and the Gentiles baptized
by Peter in the first days of the Church's life and history.  
But they too as celibates, and obedient to God, must keep
the law of chastity spoken of by Jesus, and not cohabit or
marry, a union given only to one man and one woman.
Standing On the Word of God
The Bylaws of Calvin Synod express its congruity with
the Word of God as it relates the teaching of Jesus himself.
In Article I.F, it reads: "Those who are called to office in
the Church are to lead a life in obedience to Scripture and
in conformity to the historic confessional standards of the
Church.  Among these standards is the requirement to live
either in fidelity within the covenant of marriage of a man
and woman, or chastity in singleness.  Persons refusing to
cease and repent of any self-acknowledged practice, which
the confessions call sin, shall not be ordained and/or installed as lay officers or ministers of word and sacrament."
Its local application incumbent on ministers and
churches is found in Article X, "Scripture and our Confessions teach that God's intention for all people is to live either
in fidelity within the covenant of marriage between a man
and a woman or in chastity in singleness. Church property
shall not be used for, and church officers shall not take part
in, conducting or participating in any ceremony or event
that pronounces the blessing of God upon any relationship
inconsistent with God's intention as expressed herewith."
As churches that profess the priesthood of all believers, the same rule guides all church members as well as its
ministers.  The doors are open to those who do not conform
to the Word guiding the churches, to encourage all to participate and to grow in the faith that inspires conformity to
the word of God.
			
Rev. Albert W. Kovacs, UCC - Pastor
		 Hungarian Reformed Church - Johnstown, PA
***
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Don't flaunt your superiority
Scripture reading: Luke 16:19-26. Text, Romans
7:8/a: “But sin, seizing opportunity in the commandment,
produced in me all kinds of covetousness.” New Revised
Standard Version. “But sin, seizing the opportunity afforded
by the commandment, produced in me every kind of covetous
desire.” New International Bible.
Each year we begin the same season of Lent but this year let
us look at it from a different viewpoint. Whenever we start
fasting these words are emphasized: self-examination and
self-control. In this mediation I wish you would concentrate
on these two words simultaneously: self-awareness and
self-discipline.
THE STORY OF THE RICH MAN AND LAZARUS
This lucky and prosperous man – as described in our
Scripture reading – enjoyed life as much as possible: “There
was a rich man, who was clothed in purple and fine linen
and who feasted sumptuously every day.” 19th verse. In
contrast to him, poor Lazarus “desired to be fed with what
fell from the rich man’s table . . .” 21st verse. After they
died, the situation reversed; Lazarus was happy but the rich
man was in anguish. 25th verse. This is one of the most appropriate passages in the Bible to illustrate why we should
control our desire for pleasures.
IN A MORE SOPHISTICATED SOCIETY THE
TEMPTATIONS TO INDULGE IN SUPERIORITY
ARE MORE COMPLICATED ALSO
Let the key word be that one which occurs in our text:
OPPORTUNITY. In the original Greek language this word
has various meanings and Spiros Zodhiates’ The Complete
Word Study Dictionary: New Testament offers this translation: “An occasion, an opportunity or casual circumstance
producing a tendency toward something else.” (Page 302).
Also please see Romans 7:8 and 11, 2 Corinthians 5:12,
Galatians 5:13, 1 Timothy 5:14.  
To make this definition more practical we can say: do
not take advantage of a situation which is favorable for you
but not necessarily so for others.
Talent, gift, education. No doubt we were not born
with equal gifts; one can be a genius and the other one just
an average fellow. Just because it is not hard for the smart
one to outwit the less intelligent person does not mean it
should happen.
Size, power, health. Little children cannot understand
why adults are so tall and enormous. Why should a child be
afraid of grown-ups? Why if a youngster spills milk, does
he/she deserve a spanking but when mommy or daddy does
the same thing, it is only an accident? The Bible warns us:
“We who are strong ought to bear with the failings of the

7

weak, and not to please ourselves.” Romans 15:1.
Beauty and attractiveness. Especially in senior high
school and college there are girls who get all the dates and
boys who can take any girl to a dance. We know not only one
brother or sister who has suffered because his or her sibling
is more popular among the classmates. Why does a talented
beauty earn millions when her picture appears on the cover
of magazines while the other one – who is just normal looking – can hardly make ends meet?
Social status and wealth. When the father is a wellknown leader in the community often it is an advantage for
the children scholastically. It is a good feeling when parents
can afford more extras for their children than their neighbors
can afford for their children.
Faith and redemption. It is great that there are many
who know that they are redeemed through faith and the
saving mercy of our Lord, but to mention it in a judgmental
way giving hint to others that they will not be accepted into
heaven is not exactly polite (saying the least). It is good if we
keep in mind our Lord’s admonition: “and do not presume
to say to yourselves, ‘We have Abraham as our father’; for
I tell you, God is able from these stones to raise up children
to Abraham.” Matthew 3:9, also Luke 23:39-43.  
Yes, the temptations of physical pleasures (eating,
drinking, and partying) are as real today as they were centuries ago, however, we should be equally aware of the intellectual and spiritual pitfalls that can be best controlled by
self-awareness and self-discipline. May God bless and help
us in this endeavor of ours as we begin this Lenten season.  
Alexander Jalso
RESULTS AND ROSES
The man who wants a garden fair,
Or small or very big,
With flowers growing here and there,
Must bend his back and dig.
The things are mighty few on earth
That wishes can attain.
Whate'er we want of any worth
We've got to work to gain.
It matters not what goal you seek,
Its secret here reposes:
You've got to dig from week to week
To get Results or Roses.
Edgar A. Guest
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125th Anniversary of the Founding of
The First Hungarian Reformed Church
of Cleveland, Ohio

New Year's Eve Party
at the First Hungarian Reformed
Church of Cleveland, Ohio

On May 3, 2016 The First Hungarian Reformed Church
of Cleveland, Ohio will be celebrating its 125th Anniversary
of the May 3, 1891 founding of our church.
From our humble beginning on East 79th Street in
Cleveland, Ohio moving the congregation to the grand cathedral on Buckeye Road and East Boulevard (now Martin
Luther King Drive) and then to our current location on
Alexander Road in Walton Hills, Ohio, The First Hungarian
Reformed Church has the honor of being the First Reformed
Church of Hungarian decent in Cleveland, Ohio and in
America.
Our church was built on the rock of the faith in Christ
in our Protestant Reformed Heritage. We have been a significant presence in the Hungarian community of Cleveland,
Ohio for 125 years.
To commemorate our 125 years, a Special Worship
Service and Anniversary Dinner will take place on Saturday,
April 30, 2016 at 2:00 p.m. at The First Hungarian Reformed
Church.

Our church held a very successful New Year’s Eve
Party on December 31st. The dance music was provided by
Harmonia and we had a successful raffle featuring a number
of great prizes such as a flat screen television, tablet, and
laptop.
A wonderful dinner was served featuring Burgundy
pork roast with mashed potatoes as well as beef paprikas with
dumplings. Many delicious desserts were served including
Dobos torte and pogacsa. After midnight, traditional bean
and lentil soups were served with sausage.
The children also participated in this great event by
having a separate party within the church which included
dancing, movies, and food.
This event was an enjoyable, festive occasion, as well
as a fund raiser for our church. We are thankful to God for
those who organized and helped at this special event, preparing the very delicious dishes and those who made generous
donation.

Rt.Rev.Dr. Csaba Krasznai

Al Frate
Vice Chief Elder
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Joseph C. and Barbara J. Poruban were honored at a
special luncheon given by the members of the United Church
of Christ in Bridgeport, CT on January 17, 2016.
We celebrated Barbara's birthday and the retirement of
Joseph as Chief Elder of the churh after 42 years.
Congratulations to them both!
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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:
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
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
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Jézus feltámadása

2016. Március–Április

Alapítva 1900–ban

3–4. szám

Krisztus feltámadása megváltoztatta a történelmet és
ettől a pillanattól semmi sem volt a régi! Isten jól időzítette
Szombat elmúltával, a hét a beavatkozását, a feltámadás után a viszony Isten és teremt
első napjának hajnalán, Mária ménye között mindörökre megváltozott – kezdetét vette az
Magdolna és a másik Mária el- emberiség és a Teremtő új, szerető kapcsolata.
mentek megnézni a sírt. És íme,
Jézus feltámadásával Isten akarata része lett emberi
nagy földrengés lett, mert az Úr felfogásunknak, arról hogyan is éljen az emberiség az Ő
angyala leszállt a mennyből, el- óhaja szerint, hogyan viszonyuljunk egymáshoz és hogyan
hengerítette a követ, és leült rá. viszonyuljunk Hozzá. „Arra tanítsátok őket, hogy megTekintete olyan volt, mint a villám- tartsák mindazt, amit parancsoltam nektek!” volt Jézus
lás, és ruhája fehér, mint a hó. Az végső parancsa tanítványaihoz, de egyben mindannyiunkhoz
őrök a tőle való félelem miatt annyira megijedtek, reszkettek is.
és szinte holtra váltak. Az asszonyokhoz pedig így szólt az
A keresztyénség egy kivételes vallás, több szempontból
angyal: „Ti ne féljetek. Tudom, hogy a keresztre feszített is. Elsőként, abban különbözik más vallástól, hogy megJézust keresitek. De nincs itt. Feltámadt a halálból ahogy Ő követeli az állandó kapcsolatunkat Istennel. Más kortárs valmegmondta. Gyertek csak, nézzétek meg azt a helyet, ahol lások híveiktől csupán “rituális szertartást” követeltek meg
feküdt! Azután pedig gyorsan menjetek el a tanítványai- – áldozatadást megadott alkalmakkor és helyeken.   A zsidó
hoz! Mondjátok el nekik: 'Jézus feltámadt a halálból, és vallás volt az egyedüli mely valamelyest kivételt képezett,
előttetek megy Galileába! Ott majd meglátjátok őt.'” Majd megemlíti Isten és ember közti szerető kapcsolatot, és Isten
ezt mondta az angyal: „Ne felejtsétek el, amit elmondtam azon óhaját, hogy az ember másokhoz a megfelelő módon
nektek.” Az asszonyok gyorsan elmentek a sírtól. Bár fél viszonyuljon. Ám ez a parancs elsődlegesen a zsidókhoz
tek, mégis tele voltak örömmel. Elfutottak, hogy elmondják szólt, nem az emberiséghez. Továbbá,  a keresztyénségben
mindezt a tanítványoknak. Ekkor Jézus állt meg előttük és a hangsúly nem az “áldozáson” van, hanem a szerető Isteígy köszöntötte őket: „Üdvözöllek titeket!” Az asszonyok nen és azon hogyan viszonyulunk embertársainkhoz. Jézus
odamentek Jézushoz, megfogták a lábát, és imádták őt. Jézus folyamatosan tanította ezt az evangéliumokban, Lukács
így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Menjetek el, mondjátok el evangéliumában mindenekelőtt, de a legszebb példát talán
a testvéreimnek, hogy menjenek Galileába! Ott majd meg- Máté evangéliumában 25:31-40 találjuk:
„Amikor az Emberfia eljön dicsőségében, az összes
látnak engem.”
angyalával,
akkor leül dicsőséges trónjára. Akkor minden
A tizenegy tanítvány elment Galileába. Elmentek arra a
hegyre, ahová Jézus mondta nekik. Amint meglátták Jézust, nemzet összegyűlik elé, és ő kettéválasztja őket, ahogyan egy
leborultak előtte és imádták őt, bár néhányan kételkedtek. pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobb
Jézus közel ment hozzájuk, és ezt mondta: „Atyám minden oldalára, a kecskéket pedig a bal oldalára állítja. Ezután a
hatalmat nekem adott a mennyben és a földön. Úgyhogy király így szól majd a jobb oldalán állókhoz: 'Gyertek, Atyám
menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet! Merítsé- áldottai! Örököljétek azt az királyságot, amit Isten a világ
tek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében! Arra kezdete óta elkészített nektek! Mert amikor éhes voltam, enni
tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam adtatok nekem. Amikor szomjas voltam, inni adtatok. Amikor
nektek! És ne feledjétek: Én minden nap veletek leszek, amíg idegen voltam, vendégül láttatok. Amikor nem volt ruhám,
adtatok nekem. Amikor beteg voltam, gondoskodtatok rólam.
a világ el nem múlik!”
Máté evangéliuma 28:1-10, 16-20 “ERV” Amikor börtönben voltam, meglátogattatok.'Erre így felelnek
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majd az igaz emberek: 'Uram, mikor volt az, amikor éhesnek
láttunk téged és megetettünk téged? Mikor volt az, hogy
szomjasnak láttunk téged, és inni adtunk neked? Mikor
láttunk téged idegennek, és adtunk neked szállást? Mikor
láttunk téged ruha nélkül, és adtunk neked ruhát? Mikor
láttunk betegnek vagy börtönben, hogy elmehettünk volna
hozzád?' Akkor a király így válaszol majd erre: 'Igazán
mondom nektek: amikor megtettétek a legkisebb testvéreim
egyikével, velem tettétek meg.'”
Jézus végső parancsa magába foglalja mindazt mit Ő
tanított. E szerint kell viszonyulnunk mindenkihez életünk
során. Igen, Jézus ajándékát, az örök életet “hit, és csakis
hit által” nyerjük el, de Isten iránti szeretetünket és hitünket
cselekedeteinkkel mutatjuk ki.
Az apostolok cselekedeteiben 9:36-37a, 39b találjuk a
következő szövegrészt:
„Joppéban élt egy Tábita nevű tanítvány (akinek a neve
görögül Dorkász, vagyis zerge). Ez az asszony mindig jót tett
mindenkivel, és sokszor adott pénzt a szegényeknek. Azokban
a napokban Tábita megbetegedett, és meg is halt.”..... „A
síró özvegyasszonyok mind körülállták Pétert, és mutogatták neki azokat a ruhákat, amiket még Tábita készített, amíg
velük volt.”
Manapság ritkán találkozunk ilyen személyiséggel
embertársaink között. Nemrég az  orgonistámat, Ágoston
Margitot, hazahívta az Úr. Ő azok közé tartozott, kik komolyan vették Jézus parancsát. Közel nyolcvan éves volt
és soha sem házasodott. De a környezetében mindenkihez
úgy viszonyult mintha “családtagja” lenne, ahogy azt Jézus
is parancsolta, Máté 25-ben.
Ápolta édesanyját és gondját viselte hosszú betegsége
során, saját egészségét másodtérbe helyezve. 55 évet volt
munkaviszonyban, teljes munkaidővel, 40 évig volt templomi orgonista, 40 éven keresztül önkénteskedett minden
héten a kórházban, árvaházi tanácstag volt 35 évig.  A felsoroltak mellett azt is fontosnak tartotta, hogy a térségünkből
börtönbe kerülteknek is jusson  törődéséből és szeretetéből,
amíg azok távol vannak otthonuktól. Nem egyszer még a
bezárásuk előtt felkereste az elítélteket, hogy megerősítse
a kapcsolatukat, mert a bűnözőkről gyakran a családtagok
is lemondtak. Ez Krisztus „amikor megtettétek a legkisebb
testvéreim egyikével, velem tettétek meg” üzenetének példamutató betartása. Nem volt gyermeke, mégis száznál
több ember rótta le tiszteletét előtte, és azon szeretet előtt,
amit ajándékozott nekik, pontosan ahogy azt a Tábita előtt
tisztelegő nők tették Joppéban.
Igen, Krisztussal megvalósított kapcsolatunk Krisztus
szeretetének és az Őbenne tanúsított hitünk ötvözete. De Ő
arra szólított fel minket, hogy szeretetét osszuk meg másokkal, ezzel is megbecsülve az Ő áldozatát. Az örök élet
Krisztus e parancsának teljesítésével valósul meg.   

CALVIN SYNOD HERALD

Dicsőítsük az új életet melyet Krisztus adott nékünk
úsvétkor, életünket az Ő példaadásaira alapozva alakítsuk
át.
Ludwig Kálmán Károly, püspök

in memoriam
Elhunyt Tőkés István
református lelkész

Életének századik évében, kolozsvári otthonában,
gyermekei és unokái körében pénteken elhunyt Tőkés István református lelkész, egyházi író, teológiai professzor, az
Erdélyi Református Egyházkerület volt püspökhelyettese
– tájékoztatta az MTI-t a család.
Tőkés István 1916. augusztus 8-án született Székelyföldön, a háromszéki Málnáson. Középiskolai tanulmányait
a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégiumban végezte, majd a Kolozsvári Református Teológiai Fakultáson szerzett lelkészi diplomát 1938-ban. Ezt követően Németországban és Svájcban tanult, majd Kolozsváron nyerte
el a teológia doktora címet újszövetségi tudományokból.
Az Erdélyi Református Egyházkerületben Vásárhelyi
János mellé püspöki titkárrá nevezték ki 1941-ben. 1946-tól
1973-ig az egyházkerület igazgatótanácsának tagja, 1952ben az egyházkerület generális direktorává (közügyintézővé),
1974-től egyházkerületi főjegyzőjévé (püspökhelyettesévé)
választották. A tisztséget 1983-ig töltötte be. 1973-tól 1983as kényszernyugdíjazásáig a kolozsvári Protestáns Teológia
professzoraként az újszövetségi tanszéken tanított. 1989-ben
a kommunista állam nyomására egyházi felettesei eltiltották
az egyházi szolgálattól.
A román nacionalista, kommunista rendszer legnehezebb időszakában védte egyháza és nemzete érdekeit.
Emellett számtalan teológiai és egyháztörténeti tanulmányt
és könyvet írt. Élete utolsó évéig alkotó munkát végzett. A
romániai magyar református egyház élete 1944-1989 című
könyve bővített kiadása, 2014-ben jelent meg. Egyházi és
oktatói munkássága mellett nyolc gyermeket nevelt fel, 27
unokája és 13 dédunokája született.
2002-ben Károli Gáspár-díjjal, 2006-ban Pro Ecclesia
díjjal tüntették ki, 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, 2012-ben a Magyar Érdemrend
középkeresztje a csillaggal kitüntetést kapta.
Tőkés István temetési istentiszteletét 2016. január 21én, csütörtökön 13 órakor (közép-európai 12 óra) tartották
a kolozsvári Farkas utcai református templomban, földi
maradványait a Házsongárdi temetőben helyezték örök
nyugalomra.
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Húsvéti üzenet
Lukács Evangéliuma 23-ik részében és János Evangéliuma 20-ik részében  két bibliai igeszakasz tárja elénk Jézus
életének két kiemelkedő történetét. Az egyik húsvét ünnepén
visszavezet a Nagypéntek sötét óráiba. De a nagypénteki
sötétségbe belevillan az első fénysugár és ez a megtérő lator
hite. A másik történet a halál erején győzelmet vett Krisztus alakját tárja elénk: de a föltámadott Krisztus ragyogó
perceire egy pillanatra árnyék vetődik. Ez az árnyék Tamás
kételkedése. De azt kérdezhetné valaki: mit érdekel bennünket húsvét, az öröm ünnepén a kételkedő Tamás története és
különösen miért időszerűek a nagypénteki passió szomorú
történeténél, jeleneténél? A felelet az testvéreim, hogy ez a
két történet – a maga furcsa párhuzamával és ellentétével –
Istennek különös húsvéti üzenetét tartogatja számunkra.
Mindkettő Jézusnak egy-egy emberrel való találkozását
mondja el. Az elsőben olyan valaki találkozik Jézussal, aki
tőle itt a földön – valóságban és lélekben egyaránt – távol élt.
A másikban olyas valaki, aki Jézus tanítványa volt, hallotta
szavait, látta csodáit, tehát valóságban és lélekben éveket
töltött el mellette. Egymás mellé állítva ezt a két történetet,
feleletet kapunk erre a kérdésre: mi az igazi húsvéti hit? A
feleletet Jézus szavaiban találjuk meg: „boldogok, akik nem
látnak és hisznek”.
Hit és látás. Ez a két dolog van itt egymás mellé és
egymással szembe állítva, mint annyi más helyen a Bibliában. Pál apostol így ír a korinthusiaknak: hitben járunk és
nem látásban. Ugyanott mondja: „nem a láthatókra nézünk,
hanem a láthatatlanokra: mert a láthatók ideig valók, a
láthatatlanok pedig örökké valók”. Amikor pedig az Írás
a hitnek, ennek a csodálatos hatalomnak a mivoltát akarja
emberi szavakkal megfogalmazni, akkor azt mondja: „a hit
pedig a reményelt dolgoknak a valósága, és a nem látott
dolgokról való meggyőződés.”
Hit és látás. Vizsgáljuk meg ezt a két dolgot a Tamás
történetében és a megtérő lator történetében. Mit látott
Tamás? Tamás Jézus tanítványa volt. Látta tehát a Mestert,
mint prófétát, látta Őt, amikor százával tódultak hozzá az
emberek, hogy hallják szavát. Látta az ötezer ember megvendégelését, Lázár feltámasztását. Ott volt Caezárea Filippinél,
amikor Péter részéről elhangzott a nagy vallástétel: „Te
vagy a Krisztus az élő Isten fia”. Ott volt a virágvasárnapi
diadalmas bevonulásánál. És ez a Tamás, aki hallotta Jézus
szavait arról is, hogy Ő harmadnap visszatér, mégsem tud
hinni a feltámadt Krisztusban. Egyszerre mintha eltűnne
előle a sok-sok kép, mely az évek során lelkébe vésődött.
Csak egy képet, eseményt lát, egytől nem tud megszabadulni:
mikor Jézust a kereszten látta. Ez a sötét, reális emlék nem
tűr más emléket maga mellett és megbénítja Tamás hitét.
Amikor a tanítványok a húsvéti örömhírrel, újjongva jönnek hozzá: „láttuk az Urat” – ő lelkében ezzel a nagypénteki

érzésekkel a szívében felel: „amíg nem látom az Ő kezein a
szegek helyét és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe
„semmiképpen el nem hiszem”.
Milyen más a megtérő latornak Krisztussal való találkozása. Mit látott a lator? Ez a lator csak a szenvedő
Jézust látta. Az elhagyott, a kigúnyolt, az arcul vert Jézust
látta. Látta Őt a bíborpalásttal, fején töviskoronával. Látta
Őt elesni a kereszttel. Látta Őt a kereszten, mikor a nép és
főemberek versengve gúnyolták: „Ha te vagy a Krisztus,
szabadítsad meg magadat”. Látta a feje fölött a háromnyelvű
feliratot: „Ez a zsidóknak ama királya”. Látta a mindenkitől
elhagyott Mestert, amikor már a saját tanítványai sem tudtak
benne hinni, amikor Péter, a leghívebb, háromszor megtagadja. Látta a Megváltót, amikor úgy érezte, hogy maga az
Isten is elfordult Tőle és fölszakad lelkéből a sóhajtás: „Én
Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” Mindez,
amit a lator látott – emberi ésszel mérlegelve – igazán nem
volt alkalmas arra, hogy hitet ébresszen valakiben Jézus
iránt, a Szabadító iránt. S a latorban mégis csodálatos hit
ébred. Húsvéti hit, amely meg tudja látni a vereségben a
győzelmet, a gyalázatban a dicsőséget, a töviskorona helyett
a mennyei fényt. Húsvéti hit ébred a lator szívében és ezzel
a hittel tud úgy imádkozni a keresztre feszített, megalázott
Jézushoz, mint a győzteshez: „Uram emlékezzél meg rólam,
mikor eljössz a te országodban”. Ez a lator nem látott és hitt.
„Boldogok, akik nem látnak és hisznek”. Jézusnak ezek
a szavai nem csak Tamás és nemcsak a lator hitét juttatják
eszünkbe, hanem eszünkbe juttatják – nem utolsó sorban a
magunk hitét is. Miben áll ez a mi hitünk és mi ad támaszt
ennek a hitnek? Ha megkérdeznének bennünket, hogy
mi az ami keresztyén hitünkben bizonyossá tesz minket,
valószínűleg igen sokan felelnének így: a legnagyobb
bizonyíték számomra a keresztyén vallás igazsága, etikai
irányadása és tökéletessége mellett ennek a vallásnak a
világa, a világon való elterjedése. Mégsem a véletlen műve
az, hogy a keresztyénség világvallás. Hogy az emberiség
legnagyobb és legműveltebb erkölcsi, szellemi tekintetben
a legmagasabb fokon álló része, éppen a názáreti Jézust
fogadta el Megváltójának. Hiszek a keresztyénségben, mert
látom ennek a vallásnak az előretörését a történelemben,
az egész földön, ahogy elterjedt, terjed napjainkban Ázsia
keleti részén. Ez az érvelés, amely első pillanatra olyan
meggyőzőnek tetszik, egyszerre semmivé válik Jézus szavai
előtt: Boldogok, akik nem látnak és hisznek! Vajon igaz hit,
élő hit, húsvéti hit-e az, melyet az egyház elterjedésének
győzelmes látványa táplál? Azt mondom: „Ha Jézus Krisztus
első tanítványának, ha az első pár száz keresztyénnek a szívében ilyen hit élt volna, soha nem jutott volna Krisztus egyháza ekkora győzelemhez. Mit is láttak az első keresztyének?
Látták maguk körül a hatalmas Római Birodalmat. Ennek
a birodalomnak népe a régi pogányságban, istenségekben
elvesztette hitét és egy része üres lélekkel meredt maga elé,
a másik része kétségbeesetten keres, kutat megnyugvás után
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a kelet felől beözönlő új vallások tömegében, melyek között
az ifjú keresztyénség csak egy a sok közül.
Látták maguk körül a zsidóságot, amely Jézus tanításain megbotránkozott és vallásos fanatizmusának minden
gyűlöletét az első keresztyénekre árasztotta ki. Ezek az első
keresztyének semmit sem láthattak Krisztus egyházának
eljövendő dicsőségéből. Más hit volt az, amely az ő szívükben égett. Más hit égett az első vértanú, István szívében,
amikor fölemelt fejjel megállt Krisztusról hitet vallva a
jeruzsálemi tanács véneinek gyilkos tekintete előtt. Más
hit égett Pál apostol szívében, más hit űzte, vigasztalta és
éltette, hogy egy életen keresztül a mártírhalálig szüntelenül
hordozza, ossza, plántálja, amerre jár, mindannyiunk kincsét,
Isten ajándékát, az evangéliumot, Jézusról szóló örömhírt.
Más hit volt az, amely erőt öntött százak szívébe, hogy egy
félőrült római császár parancsára összeszorított foggal, de
óriási Krisztusba vetett hittel kilépjenek az aréna porondjára
a vadállatok közé. Más hit volt az. A föltámadott Jézusba
vetett hit. Húsvéti hit. S ezzel a húsvéti hittel a szívükben, az
első keresztyének tudtak bízni abban, hogy aki meggyőzte
a halált, egykor minden halálon, bukáson, vereségen, gyalázaton keresztül is – diadalra viszi a maga ügyét. Ezek a
keresztyének nem láttak és hittek.
De ha sokat időzünk – testvéreim – ennél a bizonyítéknál, mely úgy véli, hogy a keresztyénség igazságát annak
általános elterjedt volta igazolja, akkor fölmerülhet bennünk
a gondolat, hogy ez az érvelés és ez a hit talán nem csak
gyönge, de alaptalan is, mert a látszatra épült. A gondolkodó
ember látja a keresztyén vallás nagy elterjedését a világon
és azt kérdezi, vajon ez a tengernyi keresztyénné lett ember
csakugyan igazán hallott Krisztusról, csakugyan szívébe
zárta a názáreti Jézus tanításait. A keresztyénség elterjedt.
De ha felütjük a történelmet ott, ahol a keresztyénség
terjedéséről beszélnek a lapok, az önfeláldozó hithősök
példái mellett föltárulnak előttünk az erőszakos térítés, a
kényszer látványa is. Lehetne sorolni a kegyetlenebbnél
kegyetlenebb dolgokat, amit a kereszt jegyében tettek. A
művelt világ megkeresztelkedett. De felvetődik a kérdés,
vajon csakugyan azt jelentette-e ez, hogy Krisztus igazsága
diadalmaskodott? Vajon csakugyan elfogadta a világ Jézus
tanításait? Nem valami nagy látszat, nagy csalódás, hogy a
világ jó része keresztyénné lett? Úgy gondoljuk, hogy igen!
No, de mit mutat a mai kép. A statisztikusok azt mondják,
hogy itt Európában a keresztyénség válságban van. Vannak
valóban szívszorító tények például abban, hogy itt a városunkban is egyre kevesebben kérnek egyházi, lelkészi szolgálatot szeretteik elvesztésekor. A keresztyénség alapvető,
életet, jövőt jelentő kincsei feledésbe merülnek.
No, de pillantsunk csak a keresztyén kultúrára épült
Európára, főleg az észt osztó nyugati részére. Olyan po
gánnyá lett erkölcsileg, anyagi jólétében, mint annak idején
a Római Birodalom. De Róma, ne feledjük, belebukott.
Európa is bele fog bukni, ha gyökereit fölszámolja, ha nem
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tér észre a szabadelvű, liberális gondolkodásából.
Nos, testvéreim, minden gondolkodó ember életében
vannak percek, amikor fölmerülnek előtte ezek a dolgok,
kérdések. Ezek, mondjam így, a lélek nagypénteki percei.
Mikor csak a szenvedő, a megalázott, mellőzött Krisztust
látjuk. Akinek a hite ezen a külső látszaton, tekintélyen nyugodott, annak a hite az ilyen percekben meginog, összeomlik.
De akinek a szívében az első keresztyének hite él, akiben a
húsvéti hit, a jövő hite él, az rendületlenül megáll. Az ilyen
ember tudja, hogy Jézus élete nem ért véget a kereszten.
S az ilyen ember megérti, hogy valójában égen és földön
egyetlen látszat van csupán és ez az, mikor Krisztus igazsága
vereséget szenved, amikor ezt az igazságot kigúnyolják,
arcul verik, közömbösen nézik, kit érdekel gondolkodással.
Lehet így is. De Jézus Krisztusnak a látszat ellenére – minden
veresége győzelemre fordul és a kereszt minden gyalázata
diadallá válik, „Mert a keresztről való beszéd bolondság
ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk kik megtartatunk Istennek ereje” (I.Kor. 1:18). Az ilyen ember megérti
Krisztus szavát: „Boldogok, akik nem látnak és hisznek”.
S az ilyen ember – mint valaha a megtérő lator – meg tudja
látni, meglátja a töviskorona helyén a mennyei glóriát, a
szenvedő Jézusban az egyedüli megtartó, szerető Urat és
előtte leborulva húsvéti élő hittel mondja: „Én Uram és én
Istenem”.
Lentulai Attila esperes-lelkész

Nagy Bálint:

DOBAI TÉL

Fenyők, hársak, havas téli tölgyek,
A lelkemmel halkan átölellek.
Nap ahogy kél, jön fel a fák között,
Szívemben ez a téli csend örök.
Havat szór rám lágyan egy vén platán,
Olyan édes, szép ez a tél Dobán.
Mintha Bakony mély ölében járnék,
Ölela csend, havas téli tájék.
Vén parki fák, didergő ág-bogok
Hová lett a zenés susogástok?
Szívem dalol, halkan suttogja szám,
Olyan édes, szép ez a tél Dobán.
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Beszámoló a magyarországi utamról és a Magyar Diaszpóra Tanács gyűléséről
Két fontos eseményt szeretnék megemlíteni és arról
beszámolni a 2015. november végi és december elejei rövid
magyarországi látogatásom alkalmával.
November 29, advent első vasárnapjára meghívást kaptam Jadlóczki Lajos vámosújfalui polgármester úrtól, hogy
vegyek részt a falu adventi gyertyagyújtási ünnepségén és
az azt követő szeretetvendégségen. Polgármester úr továbbá
felkért, hogy egy köszöntéssel és áhítattal is készüljek. Nagy
öröm volt számomra, hogy abban a faluban szolgálhattam,
ahol a feleségem felnevelkedett. Emellett megtiszteltetés is
volt számomra az, hogy köszönthettem a több, mint száz
ünneplő egybegyűltet, valamint nagy áldás volt az is, hogy
Vámosújfalu újonnan megválasztott református lelkipásztorával, Mezei-Ablonczy Péterrel szolgálhattam együtt.    
A másik fontos esemény – melyről bővebben számolnék be – a december 2-án megrendezett Magyar Diaszpóra Tanács gyűlés, amelyen immár második alkalommal
képviseltem a Kálvin Zsinatot. A világ minden részéről több
mint 80 vezető vett részt a külhoni magyar szervezetek és
egyházak képviseletében. A gyűlés legelején Orbán Viktor
miniszterelnök úr köszöntötte a résztvevőket. Miniszterelnök
úr beszámolójának egyik fontos momentumát emelném ki,
ami a migráció témájával kapcsolatban vetődött fel. Miniszterelnök úr a következő kijelentést tette a téma kapcsán:
„Védjük meg a magyar közösséget!”
Örömmel tapasztaltam, hogy ez a kijelentés gyakorlatba is lett ültetve az elmúlt időszakban a Magyar Kormány
által. Ezután dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár részletes beszámolót adtak a Magyar Kormány által
elindított programok sikerességéről, amelyek közül több is
a külhoni magyar szervezetekkel és egyházakkal karöltve
működik.   
Az egyik legsikeresebb program, melyről elsőként
beszámolót hallhattunk a Kőrösi Csoma Sándor program,
amelynek keretében száz ösztöndíjas utazott ki a magyar
külhoni közösségek segítésére és erősítésére. 26 országban
munkálkodnak a kiküldött ösztöndíjasok. A programra
egymilliárd forintot különített el a Magyar Kormány.
A Mikes Kelemen programra is nagy hangsúlyt fektet a kormány. Ennek a programnak a lényege az, hogy a
diaszpórában fennmaradt magyar hagyatékokat és tárgyi
örökségeket (könyvtárak, gyűjtemények, levéltárak anyagait) összegyűjtse és gondoskodjon arról, hogy ezek a fontos
anyagok Magyarországra kerüljenek. Idén tíz ösztöndíjas
érkezett a külhoni magyar szervezetekhez.
A program kibővítéseként fog létre jönni az Emig
rációs és Diaszpóra Központ, amely vállalja a diaszpóra
gyűjtemények adatbázisban való feldolgozását, az ott

élőkkel való kapcsolat erősítését, illetve állandó és időszaki
kiállításokon mutatja majd be a magyar emigráció történetét.
A Juliánusz program nagyban kapcsolódik a Mikes
Kelemen programhoz. E program célja a magyarság értékeinek összegyűjtése és digitalizálása.
A Nemzeti regiszter célja a magyar nemzet és nyelv
megtartása. Miniszterelnök-helyettes úr elmondása szerint
kb. 50.000-en kapják a heti tájékoztatót, ebből 11.000-en
angol nyelven kérték. Az oktatási kerekasztalt az Emberi
Erőforrások Minisztériumának munkatársai vezették, akik
előadásokat tartottak az anyaországi és a külhoni ma
gyarság életében történő oktatásról. A kulturális kerekasztal
előadásaiban a magyarság fennmaradásáról és megtartásáról
szóló beszámolókat is hallhattunk.
A Magyar Kormány sikeresnek tartja a kedvezményes
honosítást. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr kijelentette: „Ma ez az egyetlen lehetséges válasz Trianonra.”
Év végére mintegy 800 ezer új magyar állampolgára
lesz Magyarországnak. A gyűlésen továbbá hangsúlyozták
még a Reconnect Hungary program és a Petőfi Sándor program sikerét is.  
Elengedhetetlenül fontosnak tartom megemlíteni, hogy
ez év október 23-án emlékezünk az 1956-os forradalomra és
szabadságharcra. Külön kiemelném, hogy ebben az évben
a forradalom és szabadságharc 60-ik éves évfordulója lesz.
A gyűlésen felvetődött az a javaslat, hogy talán ez lehet az
az utolsó alkalom, amikor kifejezhetnénk hálánkat és nagyrabecsülésünket mindazok iránt, akik oly sokat áldoztak a
magyar népért a forradalom és szabadságharc idején. Ezt a
javaslatot a Magyar Kormány vezetősége is támogatta.   
A nap megkoronázásaképpen meghívást kaptunk dr.
Kövér Lászlótól, az Országgyűlés elnökétől az Országházba.
Házelnök úr köszöntése után egy színvonalas és egyben
baráti fogadásra került sor.   
Meglátásom szerint a Magyar Kormány által elindított
programok nagyon fontosak abban, hogy még erősebben és
még hatékonyabban fenn tudjuk tartani és képviselni tudjuk
a magyarság érdekeit és értékeit. Egyetértek miniszterelnök
úr szavaival, miszerint meg kell védeni a magyar közösséget. Meglátásom szerint azonban ez a kijelentés nemcsak
a migráció kapcsán érvényes, hanem a külhoni magyarság
számára leselkedő veszélyek, úgymint az elidegenedés, az
eltávolodás, és a beolvadás 21-ik századi fenyegetettségei
közepette is.
Együtt és összefogva elérhetőbbé válik a közös cél és
hatékonyabban tudunk munkálkodni a magyarság megmaradásáért nemcsak az anyaországon belül, hanem annak
határain túl is, a diaszpórában. Emellett elengedhetetlenül
fontosnak látom azt is, hogy a külhoni magyarság az egyik
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fő feladatának tekintse a magyar kormánnyal való hatékony
együttműködést a magyarságunk fennmaradása és a további
gyümölcsöző munka érdekében.
				
				
				

Dr. Krasznai Csaba
Krisztus Egyesült Egyháza
Kálvin Zsinat püspökhelyettese

Mezei-Ablonczy Péter, Vámosújfalu református lelki
pásztora, Jadlóczki Lajos, Vámosújfalu polgármestere,
dr. Krasznai Csaba (balról jobbra)
Mucsi Géza, a Nemzetpolitikai Államtitkárság osztály
vezetője. Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
elnöke, dr. Krasznai Csaba, és Potápi Árpád János,
nemzetpolitikáért felelős államtitkár (balról jobbra)

Jadlóczki Lajos polgármester úr meggyújtja
az advent első vasárnapi gyertyát

Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke és
dr. Krasznai Csaba
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Négy-öt magyar összehajol
Itt valahol, ott valahol
Esett szép szomorú fejekkel
Négy-öt magyar összehajol
S kicsordul gúnyos fájdalmakból
Egy ifjú-ősi könny, magyar könny
Miért is?
Diaszpóra Tanács 2015

És utána, mint a zápor
Jön a többi könny:
Miért is?miért is? miért is?
S nincs vége könnynek és miértnek,
Fölöttük hahota köszön.
Hahotája, akik nem értnek
S akik sohse kérdik s kérdték:
Miért is?
És csöpög a könny:
Miért is, miért is? miért is?
És hömpölyög, fönt a hahota,
Hogy soha, soha, soha.
Ennyi búsulással fényesen,
Nyílnék meg az Ég,
Ahol csak Ég és okos üdvösség van
S itt nem elég, Itt nem kell csak a könny
S itt valahol, ott valahol
Esett, szép, szomorú fejekkel
Négy-öt magyar összehajol,
Miért is, miért is, miért is?
Ady Endre
1877-1919

Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Állam
titkárság főosztályvezetője és dr. Krasznai Csaba
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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

