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   This is my final column as your
Bishop. Thank you for having the
faith in me to call me to serve you
this past year. I enjoyed visiting your
congregations again, and I thank you
for your hospitality.
   In my faith journey I found one
of the most important, impressive
Scriptures to be in the 24th Chapter of Luke, which takes
place when two of Jesus' disciples are on the road to Emmaus following His resurrection. They had met Jesus as they
travelled, but in spite of having been with Him for 2 or 3
years, they did not recognize Him when He joined them as
they traveled.
Subsequently, He responded to their doubts concerning the empty tomb, and what this means in terms of God's
fulfilling the Scriptures. They still didn't recognize Jesus, but
they invited Him into their home as they enjoyed speaking
with Him. Then we read in verses 30-31: "When he was at
table with them, he took the bread and blessed, and broke
it, and gave it to them. And their eyes were opened and they
recognized him..."
This was a tremendous moment in the relationship they recognized Him in the fellowship of a meal, and they
were again one with Jesus.
This has been the legacy of Christianity ever since.
We meet as a fellowship, strengthening our bonds in those
moments we are together. Like the disciples on the road to
Emmaus, we likewise often forget who Christ is, and in the
fellowship we are drawn to recognize again what His message is, how He showed us and taught us we should live
with each other.
Central to being Christians is living in true "Christian
fellowship." Without this, we cannot be part of the Universal
Christian Church. Unlike some denominations, we do not
participate in the "common meal" of Holy Communion every week. However, Christ did not have a formal "common
meal" every time He was with his disciples. It was the bond
of fellowship which kept the disciples together with Him.
So our "Christian fellowship" is the central part of being one
of His followers even today.
This is true at our Calvin Synod Annual Meeting which
we will hold in May, our yearly opportunity to meet with
fellow "workers in the vineyard." Our fellowship is renewed,
renewing acquaintances with old friends and meeting new
ones. I especially enjoy being together with the "lay representatives" at Synod, learning of life in their congregations.
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I was not able to visit every church this year, so this is
an opportunity to speak to those who are truly interested in
the life of their congregation.
The importance of Christian Fellowship is an absolute
necessity in our local congregations. We are "Called" by
Christ to live together in His service, demonstrating and
bringing to life our faith in how we treat our fellow man. This
happens in our fellowship, our common life as Christians.
The Apostle Paul instructs us on how we should be
treating each other when we are together in Colossians 3:1213: "Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved,
compassion, kindness, lowliness, meekness, and patience,
forbearing one another and, if one has a complaint against
another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you,
so you also must forgive."
This is the model for our Christian lives. We cannot
ignore this command on how to live with each other, how
to treat each other. This is an imperative!
In the second chapter of the Letter of James, verse17,
James remarks "...faith by itself, if it has no works, is dead." It
is in fellowship with others that we bring to life our Christian
faith.
Today there are many in every congregation that are
no longer able to join in weekly gatherings. This becomes
our opportunity, as a congregation, to bring our faith to life
in reaching out to those who can no longer come to church –
visit those who are homebound! James 1:27 writes: "Religion
that is pure and undefiled before God and the Father is this:
to visit orphans and widows..." This is an important aspect
of our calling as a fellowship.
In my visits to congregations during my nine years as
Bishop, those congregations that kept Jesus' teachings as
the central purpose of their fellowship stood out. There is
harmony in these congregations, things seem to work well,
the fellowship is strengthened and the members look forward to opportunities to be together. There is no scarcity of
volunteers for programs and tasks in the congregation. They
enjoy volunteering, they enjoy being together. They look for
opportunities to do mission work, both with their time and
in finding causes to which they can donate funds. These are
living congregations – not because they follow the "letter
of the law," but because Christ's spirit lives in the individual
members, thus He leads the life of the congregation.
I wish for each of you the Blessing of Christ in your
life. Renew your relationship to that Christian fellowship
to which Christ has led you. If there are difficulties, allow
His Spirit and love to guide you in all that you do. Christ's
Spirit beckons each one of us to be an active member of His
Body. Accept His vision, accept His invitation to the "living
fellowship" where He is present even today!
Rt. Rev. Koloman K. Ludwig, Bishop
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The Outpouring of the Holy Spirit
at Pentecost
In all honesty, there has been a debate among Biblical scholars as to just
when the outpouring of the Holy Spirit
occurred. According to the Gospel of
John, it happened on Easter evening,
when our risen Lord first appeared to
his disciples as they were gathered in the upper room behind
locked doors, fearing for their lives.
The Gospel of John tells us that Jesus, whom the
disciples had seen die on a Roman cross and buried in a
rock-hewn tomb, suddenly appeared among them, saying
"Peace be with you. As the Father has sent me, so I send
you." And when he had said this, he breathed on them and
said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any,
they are forgiven them; if you retain the sins of any, they are
retained."
But according to Luke, as we read in our first lesson
for this morning, the outpouring of the Holy Spirit occurred
forty-nine days later, on the Jewish festival of Pentecost.
Again, the disciples were huddled together in one place,
perhaps still fearing for their lives, certainly still trying to
understand their experience of Christ’s death and resurrection, when the Spirit of God came upon them.
And even if one might question Luke’s dramatic
description of the rush of a mighty wind and the divided
tongues of fire resting on each disciple, or the actual date that
the gift of God’s Holy Spirit was given, something profound
took place that enabled that frightened cadre of persons to
begin to comprehend God’s gift of redemption in Christ’s
death and resurrection, something which empowered them
to unbolt the doors behind which they hid, and go out into
the street to proclaim the Gospel.
Just think of the irony, the reversal of expectation that
the Holy Spirit brought into the life of Peter. Here was a
man, who, on the night our Lord was betrayed, arrested,
and taken off on a course of events that would result in his
crucifixion, was so afraid for his own life, that he denied
three times that he even knew Jesus.
But through the power of the Holy Spirit, this same
man who cowered in fear for his own life, became the first
person to publicly proclaim that through Christ’s death and
resurrection, God had acted to redeem the world from sin
and death. He preached the first Christian sermon, and as
a result of the inspiration he received, the Christian church
was born.
On Pentecost Sunday we celebrate God’s gift of his
Spirit. All of our lessons on this day focus on the gift of
God’s Spirit – from our Lord’s promise that the Spirit would
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comfort, lead and empower his disciples following his return to the Father – to Luke’s description of how our Lord’s
promise came to be fulfilled in the lives of his disciples.
Too often, as we read these lessons from Scripture, we
read them as history, as something that took place thousands
of years ago. And in fact, Christ’s life, death and resurrection
was a life lived in history, which can be historically dated,
an event upon which we look back in time and remember
as unique.
But the gift of the Holy Spirit is not an event that can
be relegated to the annuls of history. According to one of the
commentaries that I read on the significance of this day, it
stated, "Pentecost is a festival of the Gospel, but the giving
of the Holy Spirit is not confined to one time, one place, or
one group of people. God continues to pour out his Spirit
upon believers in and through the word and the sacraments,
and sometimes in ways that are stranger than the story that
Luke relates in the second chapter of the Book of Acts."
How true this is! The fact that the church has been
empowered to proclaim the message of God’s redemption
and saving grace in Christ’s death and resurrection ever since
Peter’s first sermon, is witness to the ongoing presence of
God’s Spirit still at work among us.
In fact, every Sunday morning our pastors stand in the
pulpit and give their testimony to the power of God’s Spirit.
I personally after forty-five years of ordained ministry, I am
still amazed that I am standing in a pulpit still nervous, still
preparing making sure that it is not my wisdom but the Word
of God through His Spirit will out of my mouth.
Even when I think back upon the last forty-five years,
I can only credit the power of God’s Spirit for seeing me
through some difficult times, and for helping me to grow, not
only as a pastor, but also through the grace of God, to accept
his forgiveness and to grow in faith. As I have continued
to experience God’s Spirit at work in my life, I cannot say
that the day I was ordained provided me with some magical confirmation of divine gifts, as it was the beginning of a
journey in which God’s Spirit would lead me and mold me
to become a pastor. And that process, I pray, is still ongoing.
And over these past years, I have also witnessed how the
power of God’s Spirit has touched the lives of many persons
through the sacraments. How many times persons have expressed to me how they had come to experience a sense of
peace and a realization of our Lord’s presence in their life,
after receiving communion – especially when they were
facing surgery or some difficult situation in life.
I don’t believe that it is something magical about a
piece of bread and a sip of wine that conveys this calming
peace of God, but the power of God’s Spirit that brings to
reality the promise of our crucified and risen Lord to be
present to us through this meal. It is the Spirit that opens
our hearts to embrace God’s grace in the sacraments.
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And finally, I honestly believe that God’s Spirit has
been poured out to all of the children I had the privilege of
baptizing, at which time God embraced them as His own,
redeemed by the death and resurrection of Jesus the Christ.
Again, I don’t believe that there is anything magical about the
water that will be poured over her head that accomplishes this
gift of God’s Spirit, but with the water, accompanied by the
word and promise of our risen Lord, God’s Spirit embraces
all of us as He unites us in the family of Christ’s church.
ST

JESUS'S ASCENSION
The Ascension of the Lord happened on a Thursday,
the 40th days after His resurrection.
If you will read the entire gospel of Matthew, you will
discover that there is no direct reference to the ascension of
our Lord. The same is true for John’s gospel. The book of
Mark condenses this event into only one verse, and if you
consult the commentaries, they will tell you that this verses
may have been added at a later time.
Luke’s gospel, in very general terms, relates this final
event in the life of our Lord in one verse. Some may conclude
that for some reason the ascension was not considered essential to the purposes which compelled the gospel writers to
record their accounts of the life and ministry of the Master.
One must ask the obvious question, “Why?” “Why do none
of the gospel accounts make much of the ascension of Jesus
Christ?”
Let us try to identify some of the reasons for this lack
of emphasis on the ascension in the gospels. While these
reasons are largely inferential, they do help us to see this
matter through the eyes of the gospel writers.
First and foremost, the purpose of the gospels is revealed in their title, ‘the gospel.’ That is, the authors of the
gospels set out to present the good news of salvation in Jesus
Christ. Technically speaking, the salvation was procured
by the death of Christ and proved by the resurrection. The
ascension did not directly contribute to the work of the cross
in such a way as to be instrumental in achieving the salvation
of men. In the light of the writers’ purpose to portray the
good news of salvation, any part of Christ’s life and ministry
which does not directly relate to their purpose would pale in
the shadow of the death, burial and resurrection of our Lord.
It is not that the ascension of Christ is unimportant, then,
but that it is largely irrelevant to the purpose of the gospel
accounts.
Second, the ascension of Christ was not a favorite topic
for those who were so intimately involved with Him. As John
put it, “What was from the beginning, what we have heard,
what we have seen with our eyes, what we beheld and our
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hands handled, concerning the Word of Life – and the life
was manifested, and we have seen and bear witness and
proclaim to you the eternal life, which was with the Father
and was manifested to us – what we have seen and heard
we proclaim to you also, …” (1 John 1:1-3).
Unlike Christians today, the disciples lived and walked
and talked, and touched the Savior while He was on the earth
in bodily form. Whenever He talked of departing them or
leaving them, they were deeply distressed ( John 16:6,22).
It was not something they wanted to happen, or that they
wanted to think about.
Those of us who have had Christian loved ones’ die
can understand the feelings of the disciples concerning the
Lord’s ascension. While we know that God’s will has been
done and that those who have died in Christ are with the
Lord, we personally sense the loss of the presence of our
loved ones who have departed, even though we anticipate
spending eternity with them in the presence of our Lord. We
do not, therefore, find great comfort or joy in reminiscing
over the departure of our loved ones. So, too, I believe the
gospel writers did not have any predisposition to write of
our Lord’s departure to return to His Father.
Third, the ascension I believe in the eyes of the disciples does not serve as a fitting conclusion to the life and
ministry of our Lord. It somehow seems anti-climactic in
the light of Christ’s death, burial, and resurrection. It tends
to conclude on a note of sorrow and separation rather than
of joy, victory, and triumph.
What, Then, Is the Meaning of the Ascension?
While the ascension may not be prominent in the gospels, it is paramount in the book of Acts. While the Gospel
writer Luke did not emphasize it at the conclusion of his
Gospel, he highlighted it at the beginning of his second book
– simply known as the Book of the Acts of the Apostles.
This book begins with the following words…The first
account I composed, Theophilus, about all that Jesus began
to do and teach, until the day when He was taken up, after
He had by the Holy Spirit given orders to the apostles whom
He had chosen. To these He also presented Himself alive,
after His suffering, by many convincing proofs, appearing
to them over a period of forty days, and speaking of the
things concerning the kingdom of God. And gathering them
together, He commanded them not to leave Jerusalem, but to
wait for what the Father had promised, “Which,” He said,
“you heard of from Me; for John baptized with water, but
you shall be baptized with the Holy Spirit not many days
from now.”
And so when they had come together, they were asking
Him, saying, “Lord, is it at this time You are restoring the
kingdom to Israel?” He said to them, “It is not for you to
know times which the Father has fixed by His own authority;
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but you shall receive power when the Holy Spirit has come
upon you; and you shall be My witnesses both in Jerusalem,
and in all Judea and Samaria, and even to the remotest part of
the earth. And after He had said these things, He was lifted
up while they were looking on, and a cloud received Him
out of their sight. And as they were gazing intently into the
sky while He was departing, behold, two men in white clothing stood beside them; and they also said, “Men of Galilee,
why do you stand looking into the sky? This Jesus, who has
been taken up from you into heaven, will come in just the
same way as you have watched Him go into heaven” (Acts
1:1-11).
One of the most significant words in the book of Acts
is that little word “began” in verse one. The first account,
which was the gospel of Luke, was the report of what Jesus
began to do and to teach. The book of Acts records what
our Lord continued to do and to teach through His body, the
church.
We are guilty of misunderstanding the words of our
Lord upon the cross, when He cried out, “It is finished” (John
19:30). The Savior could truly say “It is finished” with regard
to the work of redemption, which was accomplished on the
cross. According to the usage of this expression man’s debt
for sin could be marked “paid in full.” But the Lord Jesus did
not say, “I am finished” in the sense that His work on earth
was completed. Only His work of procuring men’s salvation
was finished. The work of proclaiming that salvation to men
is still going on. That is what Luke meant when he spoke of
what our Lord “began to do and teach” in the introduction of
his second book of the Acts. The exciting thing to realize is
that the ascension of our Lord was vital to the continuation
of our Lord’s work on earth through His body, the church.
While the provision for man’s salvation was the work of
our Lord which was completed on the cross of Calvary, the
proclamation and application of the benefits of this work
have continued through the centuries, through the church,
the body of Christ. The ascension of Jesus Christ was central
to the initiation and continuation of this work.
From a casual reading of the gospel accounts one would
get the impression that Jesus ascended to His Father shortly
after His resurrection. In Acts we learn that there was a period of 40 days that our Lord continued to manifest Himself
to His disciples on the earth: “To these He also presented
Himself alive, after His suffering, by many convincing proofs,
appearing to them over a period of forty days, and speaking
of the things concerning the Kingdom of God” (Acts 1:3).
The purpose of this forty-day period was three-fold as described in verses 3-5 of Acts chapter 1.
First of all, it was designed to convince the disciples of
the fact of our Lord’s physical, bodily resurrection (verse 3
above). The remaining chapters of Acts reveal that the central
truth of which the disciples were fully-convinced was that
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Jesus, though put to death, had risen from the grave: “This
man, delivered up by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hands of godless
men and put Him to death. And God raised Him up again,
putting an end to the agony of death, since it was impossible
for Him to be held in its power” (Acts 2:23,24).
A second purpose of the forty-day period after the resurrection was to command the disciples.  “… appearing to
them over a period of forty days, and speaking of the things
concerning the kingdom of God. And gathering them together,
He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for
what the Father had promised, …” (Acts 1:3,4).
There was much that the disciples could not understand
about the life and ministry of the Lord until after His death
and resurrection. Now He could speak plainly of His work
upon the cross and they could understand His teaching. But
even now there were truths that they could not bear. Only
after His departure, after the promised Holy Spirit came upon
them, would they comprehend the great truths of the gospel.
For this reason, Jesus commanded the disciples to wait until
the promised Holy Spirit was sent.
Third, the forty days enabled our Lord to clarify and
correct certain misconceptions held by the disciples. “And
so when they had come together, they were asking Him, saying, ‘Lord, is it at this time You are restoring the kingdom
to Israel?’ He said to them, ‘It is not for you to know times
or epochs which the Father has fixed by His own authority;
but you shall receive power when the Holy Spirit has come
upon you; and you shall be My witnesses both in Jerusalem,
and in all Judea and Samaria, and even to the remotest part
of the earth’” (Acts 1:6-8).
The Kingdom was a prominent theme in Jesus’ ministry.
John the Baptist came before Jesus and introduced Him as
the King of Israel (cf. Matthew 3:2; Mark 1:2-3), as well as
the Lamb of God. Jesus frequently spoke of the Kingdom (cf.
Matthew 5-7,13). The disciples were preoccupied with the
subject, and particularly their role in it (cf. Matthew 19:28;
Mark 10:37f.). The religious leaders accused Jesus of being
a king or of claiming a kingdom (John 19:12) and this Pilate
acknowledged (Matthew 27:37). The thief on the cross asked
Jesus to remember him when He came into His Kingdom
(Luke 23:42).
Little wonder that the disciples should persist in bringing
up the subject of the Kingdom after the resurrection. They
were certain that it must be forthcoming. Our Lord found it
necessary to clarify His teaching on the Kingdom that was
to come.
Mark it well; Jesus corrected His disciples on the matter
of the time of the Kingdom’s arrival, not on its essential nature. The commentators are much more critical of the disciples
than Christ was. They would seek to change the disciples’
whole conception of the Kingdom; our Lord only dealt with
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the time of its inauguration. The disciples anticipated a
literal, physical reign of our Lord upon the earth. Some
Bible students would have us believe that such expectations
were misguided. They suppose that Jesus spoke only of a
spiritual reign in the hearts of men.
That’s a rather interesting thing, because our Lord
does not correct the disciple’s concept of the Kingdom;
He corrects their preoccupation with the timing of the
Kingdom. Now if they were wrong in thinking there was a
Kingdom to come after three years of teaching, they were
also wrong after 40 days of post-graduate work. More than
this, my friends, they were wrong after the coming of the
Holy Spirit. Because one of the things you will discover
later in the book of Acts is that when the apostles preached,
they preached to the Jews that if they turned to Jesus as
Messiah, there would be a restoration of the Kingdom.
Look, for example, in Acts chapter 3 after Pentecost.
Peter and John are preaching as a result of the healing of
the cripple who was outside of the temple, and who was
healed. Peter says in verse 19: “Repent therefore and return,
that your sins may be wiped away, in order that times of
refreshing may come from the presence of the Lord” (Acts
3:19). The expression ‘times of refreshing,’ was understood
rightly by Israel as being the time of the restoration and the
establishment of God’s Kingdom upon earth. “And that He
may send Jesus, the Christ appointed for you, whom heaven
must receive until the period of the restoration of all things
about which God spoke by the mouth of His holy prophets
from ancient time” (Acts 3:20-21).
In other words, that which the Old Testament prophets had been speaking, that which our Lord Jesus came to
establish, that is the message which the apostles preached.
Until 70 A.D., they offered to Israel the opportunity to turn
to Jesus as the Messiah, and promised that if they did, the
Kingdom would be ushered in. Obviously, the nation did
not repent and believe. And you understand that Israel,
trying to forcibly bring the Kingdom in unbelief by rebelling against Rome, brought the power of Rome down upon
them. Because of Jewish insurrection, Rome sacked that
city and there was a massacre that was absolutely incredible
to read about. Millions of Jews, it seems, died at that time.
My point is simply this, the disciples had come to believe
in a literal kingdom as a result of the teaching of our Lord,
both before and after His resurrection.
Understandably, then, the disciples put this question
to our Lord: “Lord, is it at this time You are restoring the
kingdom to Israel?” (verse 6).
We want to underline the phrase, “at this time.” That
is the issue that our Lord calls to their attention, not the
issue of the nature of the Kingdom. He is dealing not with
their misconceptions about the Kingdom, but with their
preoccupation with the time of its coming. That is where

CALVIN SYNOD HERALD

they were wrong.
Now you must understand the circumstances in which
all of this occurred. Do you remember where this took
place? Not Jerusalem. It was the city outside of Jerusalem
– Bethany. Bethany is where the triumphal entry began (cf.
John 12:1,9,12). This is where Jesus had raised Lazarus.
People had gathered not only to see Jesus, but to behold
Lazarus, and it was out of all of this that the crowd came
to herald Jesus as the Messiah. So it was Bethany that was
the point of origin for the triumphal entry.
Now can you imagine why the disciples would bring
up the subject of the coming of the Kingdom? I suppose
they thought, “Here we are at Bethany again. Maybe we’re
going to have the real triumphal entry this time.”
Someone once suggested that the Lord had promised
the coming of the Holy Spirit, and perhaps it was the fulfillment of this promise to which they also looked forward. That
may be. Here they were, Jesus was raised from the dead, the
subject of conversation had been the Kingdom. Now there
is this promise for which they are to wait. And you know
how our minds always run wild in speculation when we are
waiting for something and we do not know exactly what
it is. All of these things must have come together, and the
disciples were almost ready to burst with anticipation. And
so our Lord responded to them, not regarding their concept
of the Kingdom, but regarding their preoccupation with its
time: “It is not for you to know times or epochs which the
Father has fixed by His own authority” (Acts 1:7).
You see, this is no correction concerning the anticipation of a physical, literal thousand-year reign. Our Lord
granted that their understanding of the Kingdom was correct.
He was simply saying, “Don’t get preoccupied with when
it is to occur.”
There are Christians today who seem to be more interested about the precise timing of eschatological (that is,
prophetic) events than they are with godly living (cf. 2 Peter
3:11-13). 1 am not saying we should not study prophecy. I
am saying we should not become preoccupied with it to the
point where we ignore our duty and our obligation to live
godly lives and to proclaim the gospel of Jesus Christ.
ST
"Blessed are the merciful for they shall receive
mercy." - Jesus
(Matthew 5:7)
Though justice be thy plea, consider this, That in the course of justice, none of us
Should see salvation: we do pray for mercy;
And that same prayer doth teach us all to render
The deeds of mercy.
–  Merchant of Venice – William Shakespeare
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Calvin Synod
Hungarian Reformed Youth Camp
Announcement 2016
To the Congregations and Friends of Calvin Synod:
Our Hungarian Reformed Youth Camp will be held
July 17–23, 2016
at Laurelville Mennonite Church Camp
in Laurelville, Pennsylvania.
Make plans to send your youngsters. There is a good
program planned, lots of fun for those who come, a trip
to Bethlen Communities and some excellent speakers
requested by last year’s youth.
Come visit us if you have the time – a good beautiful
experience for all who attend!
Rt. Rev. Koloman K. Ludwig, Bishop

KEEP THE FAITH

Spiritual Story by Unknown
"Let me explain the problem science has with Jesus Christ." The
atheist professor of philosophy pauses before his class and then asks
one of his new students to stand. "You're a Christian, aren't you, son?"
"Yes sir," the student says. "So you believe in God?" "Absolutely." "Is God
good?" "Sure! God's good, and I will Keep the Faith." "Is God all-powerful?
Can God do anything?" "Yes." "Are you good or evil?" "The Bible says I'm
evil." The professor grins knowingly. "Aha! The Bible!" He considers for
a moment. "Here's one for you. Let's say there's a sick person over here
and you can cure him. You can do it. Would you help them? Would you
try?" "Yes sir, I would." "So you're good...!" "I wouldn't say that." "But why
not say that? You'd help a sick and maimed person if you could. Most of
us would if we could. But God doesn't." The student does not answer, so
the professor continues. "He doesn't, does he?
My brother was a Christian who died of cancer, even though he
prayed to Jesus to heal him. How is this Jesus good? Hmmm? Can you
answer that one?" The student remains silent. "No, you can't, can you?"
the professor says. He takes a sip of water from a glass on his desk
to give the student time to relax. "Let's start again, young fella. Is God
good?" "Er... Yes," the student says. "Is Satan good?" The student doesn't
hesitate on this one. "No." "Then where does Satan come from?" The
student falters. "From... God..." That's right. God made Satan, didn't he?
Tell me, son. Is there evil in this world?" "Yes, sir." "Evil's everywhere,
isn't it? And God did make everything correct?" "Yes." "So who created
evil?" Again, the student has no answer. "Is there sickness? Immorality?
Hatred? Ugliness. All these terrible things, do they exist in this world?"
The student squirms on his feet. "Yes." "So who created them?" The
student does not answer again, so the professor repeats his question,
"Who created them? " There is still no answer.
Suddenly the lecturer breaks away to pace in front of the classroom.
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The class is mesmerized. "Tell me," he continues. "Do you believe in
Jesus Christ, son?" The student's voice betrays him and cracks. "Yes,
professor. I do." The old man stops pacing. "Science says you have five
senses you use to identify and observe the world around you. Have you
ever seen Jesus?" "No sir. I've never seen Him." "Then tell us if you've
ever heard your Jesus?" "No, sir. I have not." "Have you ever felt your
Jesus, tasted your Jesus or smelt your Jesus? Have you ever had any
sensory perception of Jesus Christ, or God for that matter?” "No, sir, I'm
afraid I haven't." "Yet you still believe in him?" "Yes."
"According to the rules of empirical, testable, demonstrable
protocol, science says your God doesn't exist. What do you say to that
son?" "Nothing," the student replies. "I only have my faith." "Yes, faith,"
the professor repeats. "And that is the problem science has with God.
There is no evidence, only faith." The student stands quietly for a moment, before asking a question of his own. "Professor, is there such
thing as heat?" "Yes," the professor replies. "There's heat." "And is there
such a thing as cold?" "Yes, son, there's cold too." "No sir, there isn't."
The professor turns to face the student, obviously interested. The room
suddenly becomes very quiet. The student begins to explain. "You can
have lots of heat, even more heat, super-heat, mega-heat, white heat, a
little heat or no heat, but we don't have anything called 'cold'. We can hit
458 degrees below zero, which is no heat, but we can't go any further
after that. There is no such thing as cold; otherwise we would be able
to go colder than - 458 degrees. You see, sir, cold is only a word we
use to describe the absence of heat. We cannot measure cold. Heat we
can measure in thermal units because heat is energy. Cold is not the
opposite of heat, sir, just the absence of it." Silence across the room. A
pen drops somewhere in the classroom, sounding like a hammer. "What
about darkness, professor. Is there such a thing as darkness?" "Yes," the
professor replies without hesitation. "What is night if it isn't darkness?"
"You're wrong again, sir. Darkness is not something; it is the absence
of something. You can have low light, normal light, bright light, flashing
light... but if you have no light constantly you have nothing and it's called
darkness, isn't it? That's the meaning we use to define the word. In reality,
darkness isn't. If it were, you would be able to make darkness darker,
wouldn't you?" The professor begins to smile at the student in front of
him. This will be a good semester. "So what point are you making, young
man?" "Yes, professor. My point is, your philosophical premise is flawed
to start with and so your conclusion must also be flawed."
The professor's face cannot hide his surprise this time. "Flawed?
Can you explain how?" "You are working on the premise of duality," the
student explains. "You argue that there is life and then there's death; a
good God and a bad God. You are viewing the concept of God as something finite, something we can measure. Sir, science can't even explain a
thought. It uses electricity and magnetism, but has never seen, much less
fully understood either one. To view death as the opposite of life is to be
ignorant of the fact that death cannot exist as a substantive thing. Death
is not the opposite of life, just the absence of it. Now tell me, professor.
Do you teach your students that they evolved from a monkey?" "If you are
referring to the natural evolutionary process, young man, yes, of course
I do." "Have you ever observed evolution with your own eyes, sir?"
The professor begins to shake his head, still smiling, as he realizes
where the argument is going. A very good semester indeed. "Since no
one has ever observed the process of evolution at work and cannot even
prove that this process is an on-going endeavor, are you not teaching your
opinion, sir? Are you now not a scientist, but a preacher?" The class is in
uproar. The student remains silent until the commotion has subsided. "To
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Meeting of the Eastern Classis
The regular Spring meeting of the Calvin Synod Conference of the Eastern Classis was held on Saturday, April
9th at the Hungarian Reformed Church of Passaic, New
Jersey
The meeting was opened with a morning devotional by
Rev. Joseph Vasarhelyi Jr.
The following congregations were represented:

• Bridgeport, CT – by Mr. James Ballas, Synod Presbyter and
his wife Ann • Fairfield, CT – by Rev. Tibor Kiraly • New
York, NY – By Rev. Anita Fogarasi, supply pastor and Mr.
Lehel Deak, Certified Lay Preacher and Mr. Istvan Balla,
Chief Elder of the Eastern Classis • Norwalk, CT – by Rev.
Johnny Cardamone and newly elected Chief Elder, Mr. Graig
Toth • Passaic, NJ – by Rev. Joseph Vasarhelyi Jr. and brother
Istvan Vasarhelyi • Woodbridge, NJ – by Rev. Stefan Torok,
Mr. Ernest Balogh, Chief Elder, and Mr. Richard Pastor, Vice
President of the congregation.
The main items under discussions were, the up-coming
Annual Meeting of the Calvin Synod and items relating to the
proposed By-Laws changes and the Purpose of the Church,
Purpose of Calvin Synod.
The meeting also paid tribute to Rev. Stefan Torok on
his up-coming birthday.
continue the point you were making earlier, let me give you an example
of what I mean?" The student looks around the room. "Is there anyone in
the class who has ever seen the professor's brain?" The class breaks out
into laughter. "Is there anyone here who has ever heard the professor's
brain, felt the professor's brain, touched or smelt the professor's brain?
No one appears to have done so. So, according to the established
rules of empirical, stable, demonstrable protocol, science says that you
have no brain, with all due respect, sir." So if science says you have no
brain, how can we trust your lectures, sir?" Now the room is silent. The
professor just stares at the student, his face unreadable. Finally, after
what seems an eternity, the old man answers. "I guess you'll have to take
them on faith."
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AGENDA
The 78th ANNUAL MEETING of the
Calvin Synod Conference of the United Church of Christ
May 17, 2016 - May 20, 2016

  2:30 PM
  2:40 PM
  3:00 PM
  3:15 PM

Tuesday, May 17, 2016

4:15 PM

7:30 - 8:45 AM
  9:00 AM

10:30 AM
11:00 AM
   01:00 PM
   01:30 PM

  2:00 PM
  2:15 PM
  2:35 PM
  2:40 PM
3:30 PM
  3:45 PM
  4:15 PM
  4:25 PM

  

4:45 PM
5:30 PM

Breakfast
Service of the Word and Holy Communion Bethlen Chapel, Ligonier, PA.
Rev. Viktor Toth, Synod Treasurer,
Rt. Rev. Koloman K. Ludwig, Bishop
Members of the Conference Council and Deans
of the Classis
Synod Photograph
Lunch – Bethlen Communities
Registration
Opening Session: (Ramada Inn, Ligonier)
Call to Order (Rt. Rev. Koloman K. Ludwig)
Remembering our Faithful Servants Rev. Gabor G. Nitsch
Opening Address – Mr. James Ballas, Synod Presbyter
Roll Call of Congregations and Ministers
Acceptance of Agenda, Acceptance of Standing Rules
Appointment of Parliamentarian
Introduction of Guests, Greetings from
Denomination Heads
Nominating Committee Election, Appointment of
Committees
Bishop’s Report
Conference Council Minutes
Treasurer’s 2015 report, Audit report, and 2016
Proposed Budget
Coffee Break
Church & Ministry Committee Report
Faithful & Welcoming Churches Presentation –  
Rt. Rev. Koloman Ludwig
Youth Camp Report – Rt. Rev. Dr. Csaba
Krasznai and Rt. Rev. Koloman Ludwig
Proposed By-Laws Amendments
Supper   (“Supper on your own”)
Committee Meetings

Wednesday, May 18, 2016 (Ramada Inn, Ligonier)
7:30 - 8:45 AM
  9:00 AM
  9:30 AM
  9:35 AM
  9:40 AM
10:40 AM
10:55 AM
12:00 NOON
  1:45 PM

Breakfast
Opening Devotions
Roll Call and Introduction of Guests
Approval of Minutes of May 17, 2016
Workshop I. by Rev. Dan Jongsma
Break
Workshop II. by Rev. Dan Jongsma
to 1:30 PM Lunch
Workshop III. By Rev. Dan Jongsma
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Travel Expense Comm. Preliminary Report
Calvin Herald Report
Break
Eastern Classis Report- Congregational Sharing
Western Classis Report- Congregational Sharing
Museum and Archives ReportRt. Rev. Koloman K. Ludwig
UCC Data Hub Report- Mr. James Ballas
Unfinished Business
Evening Brake
William Penn Dinner – (Darlington Inn)
Committee Meetings

4:30 PM
4:45 PM
5:00 PM
6:00 PM

Thursday, May 19, 2016 (Ramada Inn, Ligonier)
  7:30 - 8:45 AM
  9:00 AM
  9:30 AM
  9:35 AM
  9:40 AM
  9:45 AM
10:15 AM
10:45 AM
11:00 AM
  
11:15 AM
11:45 AM
12:00 NOON
  1:30 PM
  2:30 PM
2:45 PM
  3:00 PM
  4:00 PM
  4:30 PM
5:00 PM
6:00 PM
			

Breakfast   
Morning Devotions: Rev. Eckerman
Roll Call and Introduction of Guests
Approval of Minutes of May 18, 2016
Nominating Committee Report
Purpose of the Church- Report and Discussion
Rt. Rev. Dr. Krasznai and Mr. James Ballas
Committee Reports
Break
Committee on Reports: Bishop’s Report,
Conference Council Combined Minutes,
Annual Meeting Minutes
Committee on Recommendations Report
Finance Committee Report
to 1:30 PM Lunch
Committee reports
UCC General Synod Report
Break
Central Classis Report- Congregational Sharing
Lakeside Classis Report- Congregational Sharing
Election of Synod Officers and Installation
Unfinished Business
Recess
Synod Banquet, BETHLEN COMMUNITIES
HERITAGE CENTER

Friday, May 20, 2016 (Ramada Inn, Ligonier)
7:30 - 8:15 AM
  8:30 AM
  9:00 AM
  9:05 AM
  9:10 AM
  9:15 AM
10:15 AM
10:30 AM
11:30 AM

Breakfast
Morning Devotions: Newly Elected Bishop
Roll Call and Introduction of Guests
Approval of Minutes of May 19, 2016
Authorization of May 20th Minutes to be approved
by Conference Council
Unfinished Business
Closing Prayer and Benediction
Adjournment
Travel Reimbursement
***
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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
June 12, Sunday Soup at 11:15 AM.  Program at 11:40 AM: "Life
Stories of Two Local Hungarians."
Mary Komivesz – Her parents helped establish the Columbus
Hungarian Reformed Church in 1906.
Tibor Nagy – left Hungary in the 1980s after he was persecuted
by the communist government for his Christian beliefs.
The Cultural Association will meet at the church immediately
after the program.
Artur Bartfai: tiszafolyo@yahoo.com  614-442-6593

¤¤¤

AMERIKAI MAGYAR

REFORMÁTUSOK LAPJA
A Kálvin Egyházkerület
hivatalos lapja
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A hívők közössége
Kedves Barátaim,
Ez a rovat az utolsó melyet
püspökként írok. Köszönöm a
bizalmatokat, a meghívást, hogy
szolgáljalak benneteket az elmúlt
évben. Élvezettel látogattam meg
újra a gyülekezeteiteket, hálás
vagyok a vendéglátásért.
A hit által vezérelt élet
utam során Lukács 24. fejezetében
leltem rá a Szentírás legfontosabb, mély benyomást keltő
szakaszára. Jézus feltámadása után két tanítványa az Ő
irányába tart, és utuk során találkoznak Jézussal, azonban
nem ismerik fel Őt, annak ellenére, hogy két-három évet
együtt töltöttek Vele.
Jézus a beszélgetés során választ ad aggódó tanítványainak az üres sírral kapcsolatban, hogy mit is jelent
a Szentírás Isten általi beteljesülése vonatkozásában. A
tanítványok továbbra sem ismerik fel Jézust, de meghívják
Őt otthonukba, mivel élvezték a társaságát. Ekkor ezt olvassuk, Lukács evangéliuma 30-31: „Amikor asztalhoz ültek,
megfogta a kenyeret, hálát adott érte, megtörte, és odaadta
nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték Jézust. ”
Ez a pillanat hatalmas jelentőségű volt – felismerték
Őt a szeretetvendégség kimutatásában, immár ismét egyek
voltak Jézussal.
Azóta ez a keresztyénség hagyatéka. Közösségként
gyűlünk össze, az együtt töltött pillanatokban erősítjük
egymás közötti kapcsolatainkat. Ugyanúgy, mint a tanítvá
nyok az Emmaus felé vezető úton, mi is gyakran elfeledjük
ki is valójában Krisztus. A közösséghez kötött létünk arra
késztet minket, hogy újonnan felismerjük az Ő üzenetét,
ahogy mutatta és tanította, hogy mi módon éljünk egymással.
Keresztyénnek lenni annyit jelent, mint igaz “keresztyén
közösségben” élni. E nélkül nem lehetünk az egyetemes
keresztyén egyház része. Néhány felekezettel ellentétben, mi

5–6. szám

nem veszünk részt minden egyes héten az Úrvacsora “közös
étkezésében.” Krisztus nem tett “közös étkezést” minden
alkalommal mikor tanítványaival volt. Ami összetartotta
tanítványait és Őt az a közösség összekötő ereje volt. A
mai napig Jézus követői számára a “keresztyén közösség”
kulcsfontosságú.
Mindez a májusban tartandó Kálvin Egyházkerület Évi
Közgyűlésén is kimutatkozik, évente ez az alkalmunk, hogy
összejöjjünk “szőlőmunkás” testvéreinkkel. A közösségünk
felújul, új barátokra teszünk szert, felújítjuk ismeretségünket
régi barátainkkal. Különösen élvezem a találkozást a gyüle
kezetek laikus képviselőivel, rajtuk keresztül értesülök a
legátfogóbban gyülekezeteik életéről. Nem volt alkalmam
minden egyes templomunkat meglátogatni az idén, így nem
volt lehetőségem, hogy beszéljek mindazokkal kik szívükön
viselik gyülekezeteiket.  
A keresztyén közösség jelentősége kihagyhatatlan helyi
gyülekezeteinkben. Krisztus azért “hívatott” minket, hogy
az Ő szolgálatában tevékenykedve együtt éljünk egymással,
példázva, hogyan viszonyuljunk felebarátainkhoz. Keresztyén életünk közösségben bontakozik ki.
Pál apostol útmutatást ad, hogyan viszonyuljunk
egymáshoz mikor együtt vagyunk. Pál levele a kolosséiakhoz 3:12-13: „Ezért legyetek mindenki iránt együtt érzők,
kedvesek, alázatosak, türelmesek! Hiszen Isten kiválasztott
benneteket a maga számára, és szeret titeket! Viseljétek
hát el egymást, és bocsátsatok meg egymásnak, ha valami
panaszotok van a másikra! Ahogyan az Úr megbocsátott
nektek, ti is úgy bocsátsatok meg egymásnak! "
Ez a példakép keresztyén életünkre. Nem hagyhatjuk
figyelmen kívül ezt a parancsot, hogyan éljünk egymással,
hogyan viszonyuljunk egymáshoz. Ez szükségszerű. Jakab
levele 2:17, megjegyezi „Ugyanígy van a hit is: ha nem
követik a tettek, akkor halott. Nem ér semmit, mert nincs
benne élet." Közösségben keltjük életre keresztyén hitünket.
Manapság gyülekezeteinkben sokan nem tudnak többé részt
venni heti összejöveteleinken. Ez arra ad esélyt, hogy keltsük
életre a hitünket a gyülekezetben, nyújtsunk kart, látogassuk meg azokat, kik ágyhoz vannak kötve, kik meg vannak
gátolva, hogy eljárjanak a templomba. Jakab levele 1:27 ezt
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írja „.. az Atya-Isten azt az istentiszteletet tekinti tisztának és
tökéletesnek, ha gondoskodunk az árvákról és özvegyekről..."
Ez egy fontos szempontja közösségi hívatásunknak.
Püspökségem alatt, a kilenc év során megtett gyüle
kezeti látogatásaimkor azok a gyülekezetek tűntek ki mindig,
melyek közösségük központi vezérfonalaként, Jézus tanításait tartották szem előtt. Ezen gyülekezetekben összhangban
van minden, a dolgok jól működnek, a közösség folyamatosan erősödik és a tagok alig várják a következő alkalmat,
hogy együtt legyenek. Nincs hiány önkéntesekből, ha rendezvény vagy egyéb feladat várja a gyülekezetet. Élvezik
a besegítést, élvezik az együttlétet. Keresik a lehetőséget
a missziós munkára, idejüket erre szentelik, jótékonysági
lehetőségeket derítenek fel és adományoznak. Ezek az élő
gyülekezetek, de nem azért mert követik “a törvény betűit,”
hanem mert Krisztus szelleme minden egyes tagban él,
e-képpen Ő az, aki vezeti a gyülekezet életét.
Mindannyitok életébe Krisztus Áldását kívánom.
Újítsátok fel kapcsolataitokat azzal a keresztyén közösséggel
ahova Krisztus vezetett benneteket. Ha nehézségek merülnek
fel, engedjétek, hogy az Ő Szelleme és szeretete irányítson
mindenben, amit tesztek. Krisztus Szelleme mindannyiunkat
vonz, hogy aktív tagja legyünk a Testének. Fogadjátok el
az Ő elképzelését, fogadjátok el az Ő meghívását az “élő
közösségbe.” ahol Ő továbbra is közöttünk van!
Ludwig Kálmán Károly, püspök

ANYÁK NAPJÁN
„És reggel felkelének, és minekutána imádkozának
az Úr előtt, visszatértek, és elmenének haza Rámába. És
ismeré Elkána az ő feleségét, és az Úr megemlékezék róla.
És történt idő multával, hogy terhes lőn Anna, és szüle fiat
és nevezé őt Sámuelnek, mert úgymond az Úrtól kértem
őt. És mikor felméne a férfi, Elkána és az ő egész háznépe,
hogy bemutassa az Úrnak esztendőnként való áldozatát és
fogadását: Anna nem ment fel, hanem monda férjének: Mihelyt a gyermeket elválasztándom, felviszem őt, hogy az Úr
előtt megjelenjen, és ott maradjon örökké. És monda néki
Elkána, az ő férje: Cselekedjél úgy, a mint néked tetszik,
maradj itthon, míg elválasztod; csakhogy az Úr teljesítse be
az ő beszédét! Otthon marada azért az asszony és szoptatta
gyermekét, a míg elválasztá. És minekutána elválasztotta,
felvivé magával; három tulokkal, egy efa liszttel és egy tömlő
borral, és bevivé őt az Úrnak házába, Silóban. A gyermek
pedig még igen kicsiny vala. És levágták a tulkot, és a gyermeket Élihez vitték. Ő pedig monda: Óh Uram! Él a te lelked,
Uram, hogy én vagyok az az asszony, a ki itt állott melletted,
és könyörgött az Úrnak. Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr
megadta kérésemet, a melyet tőle kértem. Most azért én is az

Úrnak szentelem; teljes életére az Úrnak legyen szentelve!
És imádkozának ott az Úrhoz.” (1 Sámuel 1,19-28)
Anyák Napja van. Jó, hogy van egy nap az évben,
amikor kimondottan az édesanyákat köszöntjük. Az általunk
mai formában ünnepelt Anyák Napját, a Nyugat-Virginiai
CRAFTON-ban született Anna Jarvis tanárnő „találta fel.”
Soha nem ment férjhez és nem születtek gyermekei. Anna
Jarvis úgy gondolta, hogy élete legfontosabb cselekedete
az lesz, ha az embereket megtanítja tisztelni és szeretni az
édesanyákat.
Mindez anyjánál, Anna Reeves Jarvisnál kezdődött,
akinek 7 kiskorú gyermeke halt meg és csak Anna és 2 fivére
élte meg a felnőtt kort.
Anna anyja nagyon szomorú volt gyermekei halála
miatt, de egy idő után úgy döntött, hogy szomorúságát úgy
felejtheti el  legjobban, ha segít másokon.
Élete hátra levő részét CRAFTON-ban élte le és mások
megsegítésére szentelte, a  MATHER’S FRIENDSHIP DAY
(Anyák Barátjának Napja) néven kezdeményezte ünnepnap
tartását az anyák tiszteletére. Ezzel a polgárháború sebeinek
gyógyulását igyekezett elősegíteni.
Anna édesanyja 1906-ban, május egyik vasárnapján
halt meg. Anna akkor is mellette állt. A lány azon a napon
megfogadta, hogy ünnepet hoz létre, amelyet az anyák tiszteletére rendeznek. Szándékáról értesítette egyháza vezetőit.
Az ötletet jónak találták, így az első Anyák Napját 1907.
május első vasárnapján ünnepelték meg.
Anna 50 szegfűt vitt magával a templomba és az Istentiszteleten minden jelenlévő édesanyának adott 1-1 szálat. De
ő többre vágyott, azt akarta, hogy az anyák napját nemzeti
ünneppé nyilvánítsák. Végül is elérte, hogy 1910-ben a
kormányzó az egész államot felszólította, hogy ünnepeljék
meg az Anyák Napját május második vasárnapján. Egy évvel később már szinte minden állam jegyezte ezt a napot.
1914-ben WOODROW WILSON elnök hivatalosan is be
jelentette, hogy az anyák napját, nemzeti ünnepként minden
év második vasárnapján. Jarvis asszony 1948-ban, 84 éves
korában halt meg. Gyermeke soha nem született, mert egész
életét arra áldozta, hogy megakadályozza az általa alapított
ünnep üzletté válását. Ma őt tekinthetjük az Anyák Napja
„anyjának.” Igyekezetének hála, évente egyszer szerte a
világon megemlékezünk az édesanyákról. Nem esik mindenhol ugyanarra az időpontra az ünnep, sok helyen május
második vasárnapján, mint bevett szokás szerint, május első
vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat.
Jó és hasznos ez a bevett szokás, de ne feledjük, hogy
a lehető legtöbb alkalommal köszöntsük az édesanyákat, a
hétköznapokban is, szerényen bár, de adjuk tudtul szeretetünket.
Az emberi léleknek olyan természetes igénye a szeretet,
mint a testnek a kenyér, a kiszikkadt földnek a harmat.
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Legyenek áldottak az édesanyák, akik gyermekükbe oltották
a szeretetet!
Anyák napján az édesanyai hivatást ünnepeljük, de a
családot, a szülői megbízatást is. Azokat, akik gondoskodnak a gyermekről, akik felelősséget hordoznak értük, akik
nevelik, irányítják és akik megtanítják őt az Isten megismerésére. Mert az „Úgy nevelem” fogadalmat nemcsak a szülők,
hanem a nagyszülők és keresztszülők együtt vallották.
A Szentírás ebben a kérdésben is tanácsol, üzen és
szembesít feladatainkkal.
Elkána és Anna története úgy indul, mint a legtöbb
ismerős család története a Szentírásban.
Házasságukról, álmaikról, gondjaikról eszünkbe jut a
gyermekáldás ígéretének beteljesedését váró Ábrahám és
Sára, Jakob és Ráhel, Zakariás és Erzsébet.
Megelevenedik előttünk sok más gyermekéért küzdő,
gyermeke életének védelmében mindenre elszánt édesanya: a
Jákóbot csalással szerzett áldással óvni akaró Rebeka, Mózes
megmaradásáról gondoskodó Jókébed, a fiát visszanyerő
sunemita asszony.
Elkána és Anna mégis egy egészen különleges családot
alkotnak. Anna történetében valami egyedit, csodálatraméltót, fenségeset olvasunk: ő egy szüntelenül tusakodó
asszony volt.
A felolvasott Igerészben éppen emlékezik. Férjével,
Elkánával együtt SILÓBAN, a templomban áll és hálaadó
éneket énekel. Felidéz gondolatban mindent, amit az Úr
cselekedett velük, előbb a szűkös esztendőkön átvezető kegyelmet, amikor csendben kellett hordozniuk a megaláztatást
és aztán Isten Gondviselésének felszabadító erejét, amikor
óhajuk beteljesedett. Most már ő is ünnepel. Ünnepel és
hálát ad a családért és a szülői megbízatásért.
Ahhoz, hogy ezt a hálaéneket meg tudják fogalmazni
és tényleg átéléssel el is tudják énekelni, évszázadokon
keresztül szenvedni kellett Izraelben az anyáknak, Sárától
kezdve, akinek késő öregségében lett gyermeke, és Rákheltől
kezdve, akiért 14 éven keresztül kellett a férjének szolgálnia,
és a Sámson anyjától kezdve, aki férjével együtt szenvedett
hosszú éveken át a gyermektelenség miatt, egészen Annáig,
akiről ma hallottunk, végül pedig még egyszer Keresztelő
János szüleivel, röviddel Jézus születése előtt.
Mind kimondhatatlanul szenvedtek a terheik alatt, és
nehéz várakozással kellett begyakorolniuk magukat a hitbe,
hogy aztán hálaimát énekeljenek.
Anna története elmondja a többi asszonyéval együtt,
hogy a hitet nemcsak érthetővé kell tenni, nemcsak
érzékelhetőnek kell érezni, hanem mindenek előtt be kell
gyakorolni, hogy bajban, szorongattatásban és a kétségek
között, s azok ellenére is életté változzék.
Nélkülük nem tudnánk megérezni, hogy mit jelent,
amikor Isten maga lép be az emberi életünkbe, amely tele
van bajjal és szenvedéssel.

Nélkülük nem tudnánk megérteni Ézsaiás próféciáját: ”Hát
elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön
méhe fián? És ha el is feledkeznének ezek, én te rólad el
nem feledkezem. ”
Nélkülük nem tudnánk válaszolni az ének szavaival:
„Mert mi hű anyákkal sötét fergetegben, őrzöd itt a földön
a kicsiny gyermekeket, úgy lesz jó Atyánknak kebelén a
Mennyben tökéletes öröm már most szükségünkben. ”
Mi különbözünk Annától és kortársaitól, Erzsébettől
is, hogy tudjuk: testté lett Isten minket kereső szeretete.
A textusban hétszer fordul elő ez a kifejezés, hogy az
Úr előtt.
Anna megtanulta, hogy mindent állítson oda az Úr elé.
Ezzel  megtanulta, hogy tudatosítsa nyomorúságát, ne fojtsa
vissza és ne próbálja takargatni, hanem Istentől várjon minden segítséget, hozzá forduljon az imádságával és kérésével,
nála öntse ki a szívét, utána aztán engedje, hogy uralkodjék
felette úgy, hogy végül a fiát egész életére hagyja „az Úr
előtt” élni.
Anna éjszakába nyúlóan imádkozott gyermekáldásért.
Sírva, böjtölve kért és tusakodott Istennel. Vajon a mai
gyermekek születését imádság előzi meg?  A családtervezés
mellett és fölött őrizzük-e még a gyermekáldás csoda voltát?  
Az életet adás nagyszerűségét, melynek mi csak közvetítői
vagyunk? Imádkozunk-e a megszületendőkért?
Sok családban Anna és Elkána szerint kérnek, várnak,
fogadnak gyermekeket.
Vannak azonban olyanok, akik megszületnek anélkül,
hogy imádkoztak volna érettük.
Vannak olyanok, akiket kelletlenül fogadnak e világban.
Mennyi áldást jelentene, ha a mi gyülekezeteinkben az
édesanyák és édesapák a szülővé válás útján imádságban
hordoznák gyermekeiket!
Anna imádságában családjuk jövőjét bízta Istenre.
Tudta, hogy ő majd válaszol. Tudta, hogy az Istenre bízott
jövendő Isten szerinti jövendővé lesz.
A válasz megérkezett. Isten megemlékezett róla.
Sámuel az ima meghallgatás gyermeke lett. Sámuel az Úr
meghallgatott.
Szinte irigylésre méltóan egyszerűnek tűnik mindez.
Mi annyi mindent szeretnénk elrendezettnek tudni. Biztonságban élni. De emberi erőfeszítéseinken túl kérünk-e
segítséget, megoldást?
Gyermeket nevelve, annyi mindenben kell segítséget
kérnünk. Sokszor úgy érezzük összeroppanunk. Nincs eredménye a szülői törődésnek, áldozatnak, odaadásnak.
Tanuljunk meg imádkozni és várni a biztos megoldást!
Merjük hinni, hogy erőnket, türelmünket ő tudja kipótolni,
ő gyarapíthatja, igyekezetünket egyedül ő tudja megáldani.
Házasság, gyermekáldás, családi béke-mind Isten kezében
van. Gyermekeink jövője a Ráhagyatkozásban van.
Anna visszaadja a gyermeket, akiért könyörgött Isten-
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nek. Az édesapai és édesanyai törődés eredménye, hogy
Sámuel az Úr szolgája lett.
A gyermekkel ugyanis megbízást is kapunk: Úgy
neveljük, hogy a Teremtőjét ismerje, szeresse, róla vallást
tegyen.  Ez kell, hogy meghatározza, indokolja, kísérje szülői
munkánkat.
Mi mivé, kivé neveljük gyermekeinket? Ajándékként
kaptuk őket, helyezzük tehát oda jelképesen életüket az
ajándékozó kezébe.
Ma valamennyien a jövőbe is tekintünk. Mi lesz a
gyermekekkel? Milyen lesz az életútjuk? Az Úr szolgájává
válik?
Annyi szépet beleálmodunk ebbe a jövőbe, ezért ma az
édesanyákért való hálaadás ünnepén kezdjünk el szüntelenül
tusakodó családdá, szülővé, édesanyává és édesapává válni!
Éljünk imádkozva, imádkozva neveljük gyermekeinket!
Családi életünk minden gondját merjük Istenre bízni. Ámen.
Nagy Erika

A lélek zúgása
,Amikor a pünkösd napja elérkezett, mindnyájan együtt
voltak ugyanazon a helyen, akkor az égből hirtelen valami
zúgás támadt, olyan, mint az erős szélzúgás, és teljesen
betöltötte a házat, ahol tartózkodtak, azután tűzhöz
hasonlatos nyelvek jelentek meg nékik és szétoszolva,
mindegyikük felett megállt egy-egy tűznyelv, akkor
mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és más nyelveken
kezdtek beszélni, úgy, amint a Lélek adta nékik szólniuk.”
			
(Apostolok cselekedetei 2:1-4)
Pünkösd az egyház születésnapja. Amint az
születésnapokon általában történni szokott, azok, akik
nem vesznek részt az ünneplésben, félremagyarázzák
az esemény jelentőségét. Sehol sem tűnik ki ez olyan
világosan, mint a pünkösdi történetben. Akik részt vettek
az ünneplésben, azt jelentik: ,,Mindnyájan megteltek
Szentlélekkel, és más nyelveken kezdtek beszélni, úgy,
amint a Lélek adta nékik szólniuk.” Azok azonban, akik
nem tartoztak Krisztus követőihez, tanácstalanok voltak,
mondván egyik a másiknak: ,,Vajon mit jelenthez ez?”
Némelyek pedig csúfolódtak és azt mondták, hogy az
apostolok édes bortól részegedtek meg.
Péter hamar a védelmükre kelt, mondván, hogy nem
lehetnek részegek, hiszen csak reggeli 9 óra van. Mégis
a keresztyén gyülekezeten kívül állók levonták a végső
következtetést, hogy a jeruzsálemi szentek részegek voltak.
Manapság, mikor istentiszteleteinket igyekszünk
kimérten és méltóságteljesen vezetni, kényelmetlenül hat

ránk az első keresztyének önfeledt ujjongása. Ha valaki
szerfölött lelkesedik hitéért és vallásáért, azt mondják
róla, hogy rajongó. Van egy külsőséges vallásosság, amely
formalitásból, ritusból, szertartásból áll csupán. De ha
valakiben megnyilatkozik a szívből fakadó vallásosság,
amelyet a Szent Lélek öröme gerjeszt, akkor az emberek
hamar ráfogják, hogy magán kívül van. Ez azonban ritka
tünemény. Bizony minket senki sem vádolhat azzal, hogy
az Isten lelkétől részegedtünk volna meg.
Pedig az egyház életében a Szent lélek jelenléte ma is
éppen olyan fontos, mint az első pünkösdi ünnepen.
Mi a Szent Lélek jelentősége? A Szent Lélek első
sorban az egység forrása. A Cselekedetek könyve beszámol
arról, hogy ,,mindnyájan egy akarattal együtt valának.”
Lehetséges, hogy ez volt az első és talán utolsó alkalom,
amikor a keresztyén egyház tagjai egyetértésben éltek.
Amikor az egyházat a mi kívánságunk, belátásunk és
akaratunk szerint rendezzük, az eredmény ellentét, vita
és széthúzás. Hányan megsértődnek azért, mert őket nem
részesítették kellő figyelemben. Mások vezető tisztséget
szeretnének betölteni. Ismét mások azért boldogtalanok,
mert az orgonista nem úgy játszik, ahogy szeretnék. Az is
előfordul, hogy valaki azért hagyja ott a gyülekezetét, mert
a templomot nem az ő ízlése szerint díszítették fel. Kicsi
nyes dolgokért képesek széttépni a keresztyén egyházat.
Mennyire így van ez az egyházak egymás között
viszonyában is. Mennyit vitáztunk afelől., hogyan kormá
nyozzuk az egyházat, miképpen kereszteljünk, hogyan
osszuk ki az úrvacsorát, milyen szertartással szenteljük
fel papjainkat. Sokakat mindez hidegen hagy, az egyházak
kapcsolatában viszont égető problémák.
Valahányszor a keresztyén egyház egységét a saját
nézeteink szerint kívánjuk megvalósítani, elkerülhetetlen
a vita és a széthúzás. Amikor ezt tesszük, alig vagyunk
különbek a világi szervezeteknél. Nem csoda hát, ha azok,
akik a keresztyén egyházon kívül állnak, képmutatóknak
neveznek.
Amit azonban a kívülállók nem látnak, az, hogy
minket az Isten egységre hívott egybe. Ezt az egységet,
amely jelenleg is az Ige hallgatásával közöttünk kialakul,
nem mi hoztuk létre. Azért vagyunk egyek, mert valami
olyan történt közöttünk, amitől nem lehet egyszerűen
elszakadni.
Az Isten személyesen szólt hozzánk és a szívünkbe
ültette a szeretetnek, a jóságnak és a szívességnek a vágyát.
Az Isten lelke nélkül a tanítványok csoportja széthúzó
és megfélemlített társaság volt csupán. Az Isten lelkével
dinamikus és bátor közösséggé lettek. A Szent Lélek
jelenléte nélkül mi is széthúzunk, és kicsinyes dolgokról
vitatkozunk csupán. De ha erőt vesz rajtunk a Lélek, akkor
semmi nem tudja megdönteni egységünket és nincs olyan
feladat, amit ne tudnánk megvalósítani.
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Hiszünk-e a Szent Lélekben, a bennünk élő és mun
kálkodó Istenben, aki kiegészíti gyengeségünket, kipó
tolja tudásunkat, átgyúrja akaratunkat, egységben tart
mindazokkal a testvérekkel, akik szeretik Krisztust, meg
ajándékoz kegyelmével és felszerel minden fegyverrel,
amivel a világot meghódítjuk az Ő számára? Istenkeresők
vagyunk-e csupán, vagy Isten által megszállottak és
vezetettek?
Még egy másik dolgot is el kell mondanunk a Szent
Lélekről. Minden igaz hitnek a lelkesedés az igazi hajtó
ereje. Nem mintha meg kellene ismételnünk a pünkösdi
jelentet, vagy meg kellene próbálnunk a nyelveken való
beszélést. Pál apostol még azokban az időkben józanságra
intette korinthusi híveit. A mi hibánk azonban ennek egye
nesen az ellenkezője. Nincs bennünk lelkesedés semmi
iránt és nincs előttünk olyan nagy ügy, amiért hajlandók
lennénk az életünket is feláldozni. Nem halljuk Isten szelé
nek zúgását és nem látjuk senki fején a tűzhöz hasonló
nyelveket. Ha Jeruzsálemben lettünk volna azon a napon,
nagyon valószínű, hogy az egészből nem láttunk és nem
hallottunk volna semmit.
A lelkesedés az első keresztyén egyháznak a legjellem
zőbb vonás. Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv el
mondja, hogy ,,buzgón szorgalmatoskodtak,” ,,naponként
egy szívvel-lélekkel megjelentek a templomban,” ,,öröm
mel dicsőítették az Urat.” Pál apostol pedig a Szent Lélek
ajándékáról beszélve azt írja: ,,Örvendezzetek az Úrban
mindenkor, ismét mondom: örvendezzetek!”
Az őskeresztyén egyház életét meg sem értjük, ha
nem tartjuk szüntelenül szemünk előtt azt a magabiztos,
ujjongó, győzelmes hangulatot, mely őket eltöltötte. Az
Úr segítségére támaszkodva, ez a bátor, lelkes kis csoport
Isten győzelmi ígéretének lett a hordozója.
Honnan származott az a szent meggyőződés,
mely ezeket az egyszerű, társadalmilag alacsonyrendű,
politikailag befolyás nélküli, tanulatlan és tudatlan embe
reket kiemelte hétköznapi életük szürkeségéből és meg
töltötte a jószerencse és siker biztos érzésével?
Azok, akik közel álltak hozzájuk, egyöntetűen állítják,
hogy az Isten lelke szállt rájuk és az Isten maga erősítette
meg őket arra, hogy az Ő beszédének legyenek bátor
hirdetői.
Lehetséges, hogy mindez idegenül hangzik a mi
modern fülünknek. Ösztönszerűleg irtózunk mindentől, ami
természetfelettire utal. Igaz volna talán, hogy ezt egy más
kornak és nem a mi számunkra szánták? Ha egy labdarúgót
hirtelen elfog a lelkesedés, a labdával végigrohan a
játékpályán és gólt rúg, azon nem csodálkozunk, sőt,
egyenesen el is várjuk ezt a jó játékostól.
Mi mondjunk azonban akkor, ha valami olyan erő
száll ránk, ami bátorságot, önbizalmat és örömet hoz
nekünk? Lehetetlen volna? Egyáltalán nem lehetetlen. A

keresztyén világ ezt az erőt, mely onnan fentről származik,
az első időktől kezdve Szent Léleknek nevezte, mert gyenge
emberekből erős embereket faragott, tehetetlenekből
tettrekész egyéneket csinált és úgy megtöltötte őket
örömmel és bátorsággal, hogy az egész világot legyőzték.
Tartsuk azért a szemünket nyitva, mert a tűzhöz
hasonló nyelvek, melyek világosságot hoznak és tisztítanak,
sok emberi fej felett megjelennek. Hallgassuk a Lélek
szelének zúgását, ne mondjuk azt, amit az első pünkösd
bámészkodói állítottak, hogy   ,,édes bortól részegedtek
meg,” hanem mondjuk inkább Péterrel: ,,Most teljesedik
be, mit a próféta mondott –   hogy az Isten kitölt az Ő
lelkéből mindenkire.”
Tartsuk azért a szemünket és fülünket nyitva, mert ez
a pünkösdi ünnep nekünk szól!
Havadtőy Sándor
		

Patakfalvi Anna

Részlet Vigasztaljátok népemet c. könyvéből

PÜNKÖSD

Midőn pünkösdnek
Jeles napját éljük,
Tavaszi virágok
Édes illatában,
Az esti harangszó
Távoli hangja
Vecsernyére hívogat,
Ahol találkozol
Isten titokzatos
Erejével.
E találkozásban
Áthevül a kebled,
S szíved önfeláldozóan
Dobog.
Mert egyesült
A Szent Lélek Istennel.

Ki erőt ad
Az élet sötét napjaira,
Azok nehézsége
Elviselésére.
A teremtő porain
Túlvisz
Dicsőült életbe.
Maradj meg hát ember
Pünkösd bűvkörében.
Üssön tábort szívedben
Ez ünnep Szelleme,
Hogy erős hittel
Éld le földi éltedet
S végső célod
A mennyei halhatatlanság
Legyen.

Miért parancsolja Krisztus, hogy Istent így szólítsuk
meg: ,,Mi Atyánk”?
Azért, hogy mindjárt imádságunk kezdetén felköltse
bennünk az Isten iránt való gyermeki félelmet és
bizodalmat, aminek a mi imádkozásunk alapjának kell
lenni, tudniillik, hogy Isten a Krisztus által Atyánkká
lett, és amit Tőle hittel kérünk, sokkal inkább megadja
nékünk, mint szüleink, akik pedig a földi jókat tőlünk
meg nem tagadják.
Heidelbergi Káté.
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PÜNKÖSD
"Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan
együtt voltak ugyanazon a helyen hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az
egész házat, ahol ültek" ApCsel 2,3
A pünkösd a húsvét utáni 7-ik vasárnapon és hétfőn
tartott keresztyén ünnep, amelyen a keresztyénség a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú
kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. A
Szentlélek (görögül pneuma, latinul Spiritus Sanctus) ezen
a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel
a napot új tartalommal töltötte meg a keresztyének számára.
A pünkösd a sínai szövetség ünnepe volt a zsidóknál Krisztus
korában. Akkor a jelei a szélzúgás és tűz volt, Isten jelenlétének, a kegyelem kiáradásának jelei. Az Újszövetség előjeleit
a próféták mondták ki az Ószövetségben, Krisztus születése
előtt: "Új szövetséget kötök veletek...akkor majd...új szívet
adok nektek és új lelket oltok belétek...Az én Lelkemet oltom
belétek..."(Ez. 36,25-27; 11,19; Jer. 31,31k). Keresztelő János is jövendölt a Szentlélekről:  "Jézus majd Szentlélekkel
és tűzzel fog benneteket megkeresztelni" (Máté 3,11) Jézus
Keresztelő Jánosnál keresztelkedett meg, és rögtön utána
galamb formájában a Szentlélek leszállt Jézusra. Ezért a a
katolikus ikonográfiában a Szentlélek jele a galamb. A katolikus pünkösdi ünnep tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése: a Szentlélek eljövetele, ajándékainak kiáradása, az
új törvény és az Egyház születésnapja. 1956-ig vigíliája,
1969-ig oktávája is volt, a húsvéti idő a pünkösdöt követő
szombattal ért véget. 1969-től pünkösd hétfője már az évközi
időhöz tartozik. Eredete az ószövetségi zsidó ünnep, héber
nyelven Sávuót, a törvényadás (tóra adásának) emléknapja
és az új kenyér ünnepe.
Az Ószövetség szerint az Úr három főünnepet rendelt
a zsidóknak. "Háromszor szentelj nekem ünnepet évenként!
Tartsd meg a kovásztalan kenyerek ünnepét! Hét napig
egyél kovásztalan kenyeret, ahogyan megparancsoltam
neked, az Ábib hónap megszabott idején, mert akkor jöttél
ki Egyiptomból. Üres kézzel senki se jelenjék meg előttem!
Azután az aratás ünnepét, amikor meződ vetésének első
termését takarítod be. És a betakarítás ünnepét az esztendő
végén, amikor a termést betakarítod a mezőről. Évenként
háromszor jelenjék meg minden férfi az Úristen színe előtt
(Jeruzsálemben)!" (2Mózes 23:14-17)
Tehát a középső a pünkösd ünnepe, ez az 50. nap.
"Számoljatok a szombatra következő naptól, tehát attól a
naptól, amelyen elviszitek a felmutatásra szánt kévét, hét
teljes hetet. Ötven napot számoljatok a hetedik szombat utáni
napig, és akkor mutassatok be új ételáldozatot az Úrnak!"
(3Mózes 23:15-16) "Amikor pedig eljött pünkösd napja,
és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen
hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből,
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amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami
lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és
leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szent Szellemmel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy ahogy
a Szellem adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi
tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a Föld
minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki
a maga nyelvén hallotta őket beszélni." (ApCsel 2:1-6)
Péter apostol megmagyarázta az ott levőknek, hogy
most teljesedett be, amit Jóel így prófétált: "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Szellememből minden
halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok
látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak;
még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban
a napokban Szellememből, és ők is prófétálnak." (ApCsel
2:17-18) Jézus is megígérte a Pártfogót, akit Ő küld el az
Atyától, "az Igazság Szellemét, aki az Atyától származik,
az tesz majd bizonyságot énrólam." (János 15:26b). "Én
azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én
elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el
hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm Őt hozzátok. És
amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az
igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé
nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme
megítéltetett." (János 16:7-11) Tehát Jézus kitöltötte Szent
Szellemét.
A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösd
höz. Több elemük a keresztyénség előtti időkbe nyúlik
vissza. Visszavezethető a római floráliákra: a floráliák olyan
tavaszt köszöntő ünnepi alkalmak voltak, amikor Flora
istennőt, a növényvilág és a virágok (tágabb értelemben a
termékenység) istennőjét köszöntötték. Az istennő görög
nevén Khlóris, azaz Zöldellő, Viruló.
Májusfa
A magyar nyelvterület nagy részén hagyományosan a
május elsejére virradó éjszaka állítottak májusfát. Másik jeles
alkalma pünkösd volt. A május elsején állított fákat sokfelé
pünkösdkor bontották le. A májusfa, a zöld ág a természet
megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is.
A májusfát csoportba szerveződve állították a legények
a lányoknak, akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. Magas,
sudár fák voltak erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlop
hoz rögzítettek éjjel vagy kora hajnalban. Általában színes
szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. Általában az udvarló
legény vezetésével állították a fát, de egyes területeken
a legények a rokon lányoknak is állítottak fát. Gyakran a
közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a kidöntését
ünnepély, és táncmulatság kísérte.
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Petőfi Sándor:

Ady Endre

Az anyám és én
Sötét haja szikrákat szórt,
Dió-szeme lángban égett,
Csípője ringott, a büszke
Kreol-arca vakított.
Szeme, vágya, eper-ajka,
Szíve, csókja mindig könnyes.
Ilyen volt a legszebb asszony,
Az én fiatal anyám.
Csak azért volt ő olyan szép,
Hogy ő engem megteremjen,
Hogy ő engem megfoganjon
S aztán jöjjön a pokol.
Bizarr kontyán ült az átok.
Ez az asszony csak azért jött,
Hogy szülje a legbizarabb,
A legszomorubb fiút.
Ő szülje az átok sarját
Erre a bús, magyar földre,
Az új hangú tehetetlent,
Pacsirta-álcás sirályt.
Fénye sincs ma a szemének,
Feketéje a hajának,
Töpörödött, béna asszony
Az én édes jó anyám.
Én kergettem a vénségbe:
Nem jár tőle olyan távol
Senki, mint torz-életével
Az ő szomorú fia.

Füstbement terv
Egész uton - hazafelé Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?
Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.
S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.
S a kis szobába toppanék...
Röpűlt felém anyám...
S én csüggtem ajkán... szótlanúl...
Mint a gyümölcs a fán.
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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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