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“This is what is written: The Messiah will suffer and rise
from the dead on the third day, and repentance for the
forgiveness of sins will be preached in his name to all
nations, beginning at Jerusalem. You are witnesses
of these things.”
(Luke 24:46-48)
“We are therefore Christ’s ambassadors…”
(2 Corinthians 5:20)
Dear Calvin Synod Congregations,
Dear Brothers and Sisters in the Risen Lord,
In Hungary, the Reformed Theolo
gical Universities send the stu
dents to serve in the Reformed
congregations on the big church
holidays: Christmas, Easter and
Pentecost. This is called “legation,”
which means “to be sent out or sent
forth for a mission in Jesus Christ.”
When the theological students went to serve in the churches
we were witnesses, ambassador, and representatives of
the Lord Jesus Christ. We were not eyewitnesses like the
apostles; however, in our hearts and spirits we knew and
were certain that we too were witnesses and ambassadors
of the living Christ by the help and power of the Holy
Spirit.
“You are witnesses of these things” said Jesus to
His disciples after He rose again from the dead. “We are
therefore Christ’s ambassadors…” said the Apostle Paul
to the believers in Corinth. These statements, however,
were proclaimed not only to the disciples or the Corinthian
church members, but also to us. You and I are also witnesses
and ambassadors of the living Christ. Our task is to tell, to
literally bear witness to, what we saw and experienced.
We all represent our Lord and Savior in our
congregations, whether you are a pastor, a presbyter, or a
church member. And through the congregation, by the help
of Christ and His Spirit, we are witnesses and ambassadors
of the heavenly Father in this world. We are not wondering
around aimlessly, not knowing what to do and say, but
we know and are confident that God our Father is with us
by His Son Jesus Christ. He pours His blessing upon our
lives. He embraces us with His love. He gives and provides
help in our problems and time of difficulties. He makes us
remember what He did for us in His one and only Son.
We are witnesses of these things and we are
ambassadors of the almighty God. So we have a great
responsibility. The Lord Jesus has entrusted us with a
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An Easter People
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the place where you do your life’s work, when you hear the
call of our grandparents in the faith, calling to us across the
By the grace of God Christians throughout the world, void of time with the ancient words of worship-- "The Lord
will be celebrating Easter, in commemoration of Christ’ is Risen!"
“He is risen indeed!”
resurrection. The question today as always is: What is
How do you respond, all on your own, when there is
there to say on this on this Easter Day?
There is an ancient liturgy of the Church, a saying no pastor to prompt you, when there is no congregation to
from our grandparents in the faith, so to speak. The remind you of what to say and when to say it?
What happens when that call comes, daily, weekly,
minister, looking out on the people gathered for worship,
hourly . . . .
would proclaim:
Do you look up from your work, look away from the
"The Lord is Risen!"
newspaper, and respond?
And the people respond: "He is risen indeed."
Or, like the character in the famed poem by Edgar
And so, what is there to say on this day? The Lord is
Allen Poe, “The Raven”, do you look away, assuming that
Risen.
Ah, but there comes the question that every Easter whatever it is, is just ....“... the wind, and nothing more . . ."
message ought to try and answer at least in some small It is not the wind. Or, maybe it is.
Maybe it is the wind found at the beginning of the
way:
scriptures, that wind which blows across the face of the
“So what?” I mean no offense, no disrespect.
I don’t mean to shatter anyone’s faith, or imply that waters, that wind which is more than wind, that wind which
what we celebrate together on this day in worship is without is the Spirit of God.
Maybe it is that wind of which Jesus speaks, that wind
meaning.
I simply put the question to you. I have proclaimed: which blows this way and that, a wind which is the blowing
of the Spirit of God, blowing and working the will of God
"The Lord is Risen."
You have responded to this statement of faith with: in our lives.
Maybe it is the wind which bears to us the words of
"He is risen, indeed." And so, I again put the question to
our sisters and brothers, around the world and throughout
you, as well as to myself: “So what?”
time, as they call out to us this central affirmation of our
What does it matter to us that the Lord is Risen?
faith as followers of Jesus. "The Lord is Risen." “He is
What does it mean that he is really present, today?
What does it mean ... and not in some sort of Risen indeed.”
So, what does that mean to you? For you? Through
encyclopedic, dictionary-definition fashion.
What does it mean deep down in your heart, deep you?
I received a piece of E-mail this week from a friend,
within your soul, echoing forth some late night when you
are alone with your thoughts, ringing down the hallways of He sent a notice to all of us who know him that his mother
had just passed away. He is spending Easter not with his
great task. He has sent us to fulfill the Great Commission, church but with his family, at the wake and funeral for his
to share and live the good news of hope and salvation as mother.
He wrote: "Until today," "Easter was the most
witnesses and ambassadors of the living God. This is how
important
thing in my life." "Today, the most important
we glorify the name of the heavenly Father as we represent
Him in our families, among our friends, in our workplace, thing is the resurrection." “The Lord is Risen.” “He is
in the congregation and in this world where He has called Risen indeed.”
And one of the things that may mean for some of
us to serve Him.
us
is
what that means for my friend, confronted with a
On this Easter the Lord Jesus reminds us of what He
has done for us on the cross of Golgotha. We are witnesses devastating loss.
Suddenly, the Easter parade and pageant, the
of these things. The task of Christ’s witnesses is to tell, to
bear witness to what they saw and experienced in Jesus. I new clothes and high services, the favorite hymns and
encourage you to proclaim the good news of resurrection, ceremonies, all fade in importance. What is left is the
central message of the faith.
on this Easter, as Christ’s witness!
"The Lord is Risen” “He is risen indeed."
It is the message delivered by the Risen Lord himself
				
Yours in the Risen Christ,
that first Easter morning.
The women, confronted by the ultimate grief early on
Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai
Bishop that first day of the week feeling the loss of someone dearly
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beloved to death, as they came to the tomb not in hope, but
because it was comforting to be in the place where he lay.
They came not because they hoped he had survived,
but because they were certain that he had not.
They came hopeless, and were further wounded to
find that his body had been moved. His body was not where
they had placed it just a few days before.
Stolen, the victim in death of a hideous and ghoulish
prank, the body of their friend, the last physical reminder
of his life, was gone.
Devastated and weeping, Mary is collapsed at the door
of the tomb. Blinded by hopeless tears, she is unimpressed
by the angels in the tomb; they do not even have to say their
usual opening greeting, "be not afraid."
She is so grieved that she is not at all afraid of the
presence of the angels. She is so grieved she does not
recognize the one who speaks, who seeks to offer comfort
to her. Only when he calls her name– "Mary"– does she
recognize him. Hard as it is to believe, it is true. “The Lord
is Risen.” “He is Risen, indeed.”
But, belief in the resurrection is more than some
intellectual agreement to the story of the gospels.
I dare to say this Easter something that may sound
odd to your ears– perhaps the least part of Easter is whether
or not you intellectually agree with the gospels as to what
they report.
The power of Easter is not found in whether or not
you think Jesus walked from the tomb.
The power of Easter, the power raging through this
day of celebration, throughout the history of humankind,
throughout the ministry of the Church and of every member
of that great Church throughout time, is not the power of
intellectual agreement. It is the power of the resurrection
itself, present in the life of those who truly follow Christ.
For as important as it is, that Jesus is raised from the
grave, what is more important is, that Jesus is not merely
resuscitated, restored to the same way of living he had
before the crucifixion.
Jesus is not resuscitated, he is resurrected. He is
raised by the power of God into a new way of life, a new
existence.
The power of Easter comes as the resurrected Lord
is raised to a new way of life, and then, in a miraculous
fashion, shares with us that new way of life.
The Lord is risen; and those of us who follow Christ,
who truly give ourselves to him and seek to live as his
friends and family left in this world, share not only in His
name, but in this Life to which he is raised. This resurrection
life is now the way of life in which we participate. It is, as
Paul writes:
“So, if you have been raised with Christ, seek the
things which are above, where Christ is, seated at the right
hand of God. Set your minds on the things that are above,
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not on things that are on the earth, for you have died and
your life is hidden with Christ in God. When Christ who is
your life is revealed, then you shall be revealed with him in
glory.” (Col. 3:1-4)
“The Lord is Risen” “He is risen, indeed!” ... and
because He is risen, we share in his new existence. We are
an Easter people.
We are not a people of a spring-time celebration of
eggs and bunnies, of bonnets and clothes and chocolates,
although those things are all OK in their own place and
way. But that is not what it means, for we who follow Jesus
to say that we are an Easter people.
For us, to be an Easter people means, that more than
the day of celebration, it is the resurrection that counts.
More than calendar observances, it is the daily realization
that the very power of God, which raised Jesus from the
dead, is also the very same power which flows in and
through us as followers of the Risen Lord.
To be an Easter people means, that even as the long
dark nights come, even as the daily grind wears at us, even
as the tugs and bumps of the problems of each day come
our way, we know, that it is not our own strength which
sustains us. It is not our own wisdom and cunning on which
we must depend.
It is not only by our own wits and resources that we
struggle to survive. Rather, "Because he lives, I can face
tomorrow."
Because he lives, and lives in a new way, I also can
know a new way of life. Because he lives, and lives in me;
because my true life is hidden with Christ in God, and will
be fully revealed in that great day a-coming, I can live
today with grace and power no matter what comes.
And when the echo comes down the hallways of the
workplace, through the silent nights of worry in hospital
rooms, through the grief of funeral parlors and cemeteries;
when the echoes come from all those who surround us in
the great cloud of witnesses, we who are Easter people will
know how to respond.
"The Lord is Risen.
"He is Risen, indeed"
Rev. Stefan M. Torok
"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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Three Thoughts for Ash Wednesday
Ash Wednesday reminds us of our sinfulness, our mortality
and our total dependence on God.
I remember a few years ago, when my wife, Dianne, and
I were visiting the Mendocino/Ft. Bragg, California, area,
staying at a bed and breakfast. At breakfast, with other
guests, it became known that I was clergy. (Sometimes
I don’t readily reveal that, since it can restrict the freeflowing nature of the conversation.) Somehow the subject
of confession of sins arose. I said, “We confess our sins
regularly.” From the other end of the table came a response,
“How depressing!”
I don’t remember how I responded. But I’ve reflected on
that matter since. Confession of our sins is not depressing.
Rather it’s realistic, true to life, cathartic, freeing and
opening to God’s grace.
We confess of our error, our debt, our trespass, our
waywardness from the will of God, our falling short of the
law of love. That’s the humble way we come to God. And
Ash Wednesday reminds us of this truth.
Ash Wednesday also reminds us of our mortality. The
ancient creation story presents the graphic picture of God
molding humanity out of the dust of the earth. Then we
have the picture of the human creation falling away from
the will of God. This failure–this sin–brought one immense
consequence, the verdict of death.
So, we awaken to the reality of death, not someone
else’s death, but our death. We hear of those assigned to
Hospice. We read the obituary notices. We sense ourselves
vulnerable to accident and disease. There may be for us
many narrow escapes, but from the reality of death there is
no escape. Ash Wednesday, perhaps more than any other
day in the Christian year, reminds of this truth.
This leads to one more, and most important, thought.
Namely our dependence on the grace, the unmerited favor,
of God.
It’s surprising how the song, “Amazing Grace,” has become
a secular American folk song. The meanings John Newton
put in the words are lost. The notion came to Newton when
he remembered King David exclaiming to the Lord about
how he had risen from the lowly house of Jesse and had
come to the highest rank, by God’s favor alone.
John Newton’s tombstone is inscribed with words he
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wrote: John Newton, once an infidel and libertine, a captor
of slaves in Africa, was, by the rich mercy of our Lord and
Savior, Jesus Christ, preserved, restored, pardoned and
appointed to preach the faith he had long labored to destroy.
St. Paul wrote: “O wretched man that I am! Who shall
deliver me from the body of this death? I thank God
through Jesus Christ our Lord.” (Romans 7:24)
So, John Newton could write:
Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me . . .
This Ash Wednesday we lament our own sins, we come to
grips with our own death, but most of all we celebrate the
marvelous grace of God.
Amen.

Dr. David B. Bowman

Special Sunday Worship Service
On Sunday, January 29, 2017 a special Worship Service
was held at the First Hungarian Reformed Church in Walton
Hills, Ohio.
The congregation praised and worshipped the Lord with
contemporary style worship songs at both services. The
lyrics were projected on a screen.
Three Consistory members, Steve Nagy, Jetro Gulyas,
and Csaba Varga served with the pastor at this special and
blessed event. At the end of the sermons the ministering
leaders blessed the members of the congregation by laying
their hands on them, and they prayed for the participants.
To God be the glory for this blessed church event!
Beata Krasznai
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Jesus did not open a soup kitchen, but he fed crowds who
came to hear him preach God’s kingdom.
Scripture: ST LUKE 9:22-24/Corinthians 13:5-6
He did not fight Roman authority or try to get
legislation passed that would keep people from sinning
Although Easter is the most significant of the Christian publicly.
holidays it does not enjoy the kind of enthusiastic fanfare
He did not form study groups or publish any of his
afforded to Christmas or even Thanksgiving.
vital teachings. Jesus did fast and pray throughout his
Lent is a forty-day period before Easter. It begins on ministry.
Ash Wednesday which we just recognized this past Week.
He did deny himself – He did sacrifice all.
Therefore; we have now entered the LENTEN SEASON
The question that we need to answer is this: Would
and have begun our “MARCH TOWARD CALVARY” - that we be willing to go beyond the comfortable level of selffills this Holy Season. That will be our Preaching Theme sacrifice in order to more closely imitate Jesus
from now until Easter Sunday – “MARCH TOWARD
In order to prepare your heart for Easter? It is highly
CALVARY.”
likely that our time of self-denial will result in some extra
Perhaps some are wondering, where does the term time on our hands. Would we be willing to spend some of
“ASH WEDNESDAY” come from? In the days when fire that time in self-examination?
was vital for cooking and heat, a major part of keeping
SO THE QUESTION BECOMES – IS LENT A
house was keeping ashes under control. During the time of TIME OF SELF-DENIAL? Jesus speaks to us through
the Old Testament a person who was in mourning would His Word, and He tells us that Lent is a time of self-denial,
often have ashes on their face. Eventually putting on ashes a time to give up something. But Jesus isn’t concerned
became part of the mourning process.
with – No TV – Don’t Eat Meat – Don’t eat chocolate- No
Ash Wednesday as we know is about mourning for Movies – That’s not what He is concerned about us giving
the sin which makes the sacrifice necessary. Remember, up. He’s concerned with what’s going on in our hearts.
during this 40-day period, we don’t count Sundays when
Lent is a time to give up those Sins in our lives that
we count the forty days, because Sunday is always about the separate us from God, not those Things in our lives that
Resurrection.
attaches us to Christ.
Lent is a season of soul-searching, a time for reflection
It’s a time to give up the sin of Hypocrisy – acting
and taking stock. In the earliest days of the Church Lent like a Christian on the outside - but being proud and selfbegan as a time of preparation for Easter. And by observing centered on the inside
lent, the individual Christian imitates Jesus’ withdrawal
Lent is a time to give up the sin of Duplicity – being
into the wilderness. How can we use the 40 days of Lent a Christian on Sundays - but being an unbeliever during
to prepare our hearts for Christendom’s most sacred Holy- the week.
Day? What do we do during the 40 days Lent, we separate
It’s a time to give up the sin of being Lethargic –
ourselves from business as usual to a more spiritually attuned by saying to myself “someday I’ll get my act together
life! Most of us, truth be told, are out of tune spiritually.
spiritually. Right now, though, I’m just too busy focusing
The Lenten Season should help us be honest with God on everything except God.”
and become more connected to His Will for our Life. The
Lent is the time for Mourning– Solemnity– Sadness.
Christian faith is supposed to be about imitating Jesus.
In the Lenten season, self-examination is crucial. An
I know at times we like to pick and choose the parts of individual’s response to the call for purposeful reflection
Jesus’ life that we will emulate based on our own sense of on one’s need for God is an important factor in choosing a
what is really important in our lives, but oftentimes we get discipline with which to actively observe Lent.
caught up in the wrong stuff during LENTEN Season.
For some, fasting is a means of self-examination and
Some in the Church today think that during Lent some denial. Yet, fasting is not an appropriate discipline for all
social issues are important so they focus on soup kitchens, people
and homeless shelters and battered women all the while
The purpose of a Lenten discipline is to strip away
pointing out how Jesus fed the hungry. Some are more drawn those things which clutter one’s life or impede one from
to moral issues, so they picket abortion clinics, campaign being in relationship with God.
against all kind of moral issues and point to how Jesus dealt
Therefore much of what we do is not appropriate
with the money changers and the Pharisees. Still others are because after 40 days we go back to where we have been
more excited by doctrinal issues, they seek to imitate Jesus’ before.
teaching and more fervently read the scriptures.
Lent is also a time for people to experience and
Here’s the thing –
reflect on the sufferings of Jesus.

GIVING UP FOR LENT
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What is Lent? Lent is like that man who stood in the
back of the temple that Jesus referenced, and watched the
Pharisee all proud of himself saying, Thank you Lord I
am not like them. Lent is the man that stood in the back
and looked down at the ground, and prayed to God, “Lord,
have mercy on me, a sinner.”
Lent is a time for us to be like that man in the back
of the Church. Lent is a time to give up our sinful habits.
Lent is a time for us to give up our sinful attitudes. Lent is
a time for us to stand before God and to ask him to forgive
us. Lent is a time for us to stand before God and pray that
He will wash away. our sins. Lent is a time for us to stand
before God and to empower us to turn away from our sinful
past.
Lent is a time for us to stand before God and to live
new lives that are dedicated to His Glory.
Lent is also an Attitude. It’s an attitude of Honesty
and Humility - as we confess our sins to God.
But Lent is also an attitude of Relief and Joy, knowing
that our sins have been forgiven, that our slate has been
wiped clean as we seek to serve our God with our lives.
Yes, these 40 days are a time for us to look deep into our
heart, to think about our life and how we have been living
it.
If people want to temporarily give up certain things
for Lent as a sign of love for their Savior, that’s fine. But
what Christ is really concerned about is what’s in our
hearts. Today we begin that long walk to the cross - where
we see just how serious and terrible our sins are. But there,
we also see how wonderful and deep our Savior’s love is
for us. The road doesn’t end there, but at the empty tomb where Jesus rises from the dead to prove that all of our sins
have been forgiven.
Christianity is about more than Outward Behavior it is about the condition of the heart. We need to prepare

Easter Joy
Jesus came to earth,
To show us how to live,
How to put others first,
How to love and how to give.
Then He set about His work,
That God sent Him to do;
He took our punishment on Himself;
He made us clean and new.
He could have saved Himself,
Calling angels from above,
But He chose to pay our price for sin;
He paid it out of love.
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our hearts for Easter by setting aside this time for self
-examination and then where necessary, Repentance and
Change.
Lent is supposed to be a time where we – PURSUE
WHERE WE HAVEN’T GONE YET – JOURNEY TO
NEW DIMENSIONS IN GOD – EXPERIENCE MORE
AND MORE OF AN INEXHAUSTIBLE GOD – and for
that reason, we are to GIVE UP LENT FOR LENT.
SMT

Our Lord died on Good Friday,
But the cross did not destroy
His resurrection on Easter morn
That fills our hearts with joy.
Now we know our earthly death,
Like His, is just a rest.
We'll be forever with Him
In heaven, where life is best.
So we live our lives for Jesus,
Think of Him in all we do.
Thank you Savior; Thank you Lord.
Help us love like you!
By Joanna Fuchs
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America's National Anthem
It took the spark of Ripley’s “Believe It or Not,” which
noted America had no national anthem, to inspire Congress
to designate the “Star-Spangled Banner,” on March 3, 1931.
However, it wasn’t until 1956 that they settled on “In
God We Trust” as the national motto, the words echoing
those of Francis Scott Key’s ode:
O! thus be it ever when free men shall stand,
Between their lov’d home, and the war’s desolation.
Blest with vict’ry and peace, may the Heav’n rescued land,
Praise the Power that hath made and preserv’d us a nation!
Then conquer we must, when our cause it is just,
And this be our motto – “In God is our Trust;”
And the star-spangled Banner in triumph shall wave,
O’er the Land of the Free, and the Home of the Brave.
But conquer? The anthem echoes the bloody cost of the
new nation’s return to war in 1812, when the King tried to
regain his lost colonies. F.S. Key hails the blood shed by
the mercenary hirelings and the slaves (freed by the English
to fight their former owners), whose footsteps polluted
American soil, and muses that they would be driven into
graves by brave Americans.
A half century later, the noted American poet Oliver
Wendell Holmes denounced secessionists as traitors, and
cheered the liberation of the slaves from their chains, with
a call to the brave to keep America’s people free.
Calvin on War
But if you do wrong, be afraid, for he does not
bear the sword in vain; he is the servant of God to
execute his wrath on the wrongdoer. – Romans 13:4
In his “Institutes,” Calvin reflects on a Christian’s
position on the necessity to protect the innocent even if
it means killing, saying it is difficult and perplexing. “If
all Christians are forbidden to kill (he refers to the Sixth
Commandment), … how can magistrates be at once
pious and yet shedders of blood? But if we understand
that the magistrate, in inflicting punishment, acts not of
himself, but executes the very judgment of God, we shall
be disencumbered of every doubt. The law of the Lord
forbids to kill; but, that murder may not go unpunished,
the Lawgiver himself puts the sword into the hands of his
ministers, that they may employ it against all murderers. It
belongs not to the pious to afflict and hurt; but to avenge the
afflictions of the pious, at the command of God, is neither
to afflict or hurt.”
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“As it is sometimes necessary for kings and states to
take up arms in order to execute public vengeance, the
reason assigned furnishes us with the means of estimating
how far the wars which are thus undertaken are lawful. …
Natural equity and duty, therefore, demand that princes
be armed … to defend the subjects committed to their
guardianship whenever they are hostilely assailed.” (Book
IV, xx. 10-12)
Rev. Kovacs' above article is reprinted
from our March-April 2011 Issue.

t Rev. Albert W. Kovacs

“If we ever forget that we are One Nation under God,
then we will be a nation gone under.” –
Pres. Ronald Reagan

Easter Means Eternal Life
A perfect God demands a perfect justice;
He cannot let us get away with sin.
We used God’s gift of our free will to trespass,
So heaven’s gates were closed; we couldn’t get in.
Our sin required our blood, a sacrifice,
To atone for all the wrongs that we had done.
"But I love them!" cried our Father, filled with sorrow;
"I’ll send my only Son to be the one."
Good Friday marks the slaying of our Jesus,
The unblemished lamb, the perfect sacrifice.
He took our guilt and blame upon Himself,
So we could be with Him in paradise.
On Easter morning, he came back from death;
He vanished from the tomb, the empty grave.
His resurrection means eternal life
For us, the ones he came to earth to save.
This summarizes all the Easter story
And because of it, we’ll be with Him in glory.
By Joanna Fuchs
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Mikszáth Kálmán

INTERJÚ
Tegnap kijelentette a szerkesztőnk, hogy igyekezzünk,
csináljunk húsvétra valami jó lapot: mert egy idő óta szűkiben
vagyunk az érdekes eseményeknek. »Ház« nincs, az egy kolumna
üres tér, háború-kilátás sincs, az meg a táviratrovatot teszi tönkre.
A cár ruhákat varrat a feleségének, Vilmos alszik, Bismarck a
legyeket kergeti róla. Egyszóval nem történik semmi. 		
Hát csináljanak, amice, valamit!
Ezeket a szerkesztő mondta.
De hát én istenem, ugyan mit csinálhatnánk mi? Az ilyen
apró újságíró legfeljebb főbe lőheti magát, de az is csak kétsoros
hír és csak borgis betűkkel.
Komor szerkesztőségi ráncok ültek ki a homlokokra.
A vezércikkíró így szólt:
- Majd csak találok valamit. (A vezércikkíró rendesen
talál.)
- Majd csak jön valami - vigasztalódék az újdondász (mert
ennek már jön az anyag, aminthogy jött is a Pécsely-eset - de ez
»latinul« van írva).
- Majd csak kigondolok valamit - erősködött a tárcaíró
(mert csak ez dolgozik a levegőből).
A külföldész vígan csörömpöltette az ollóját, a színházi
rovatvezető fumigatíve dőlt el karszékében, mint egy hárem
pasa; mert őneki éppen megfordított hivatása van. Annak, ki a
politikusokat tartja szemmel, abban áll a dolga, hogy azt, amit
embereiről megtud, minél érdekesebben írja meg, míg ellenben
a színházi rovatvezető abban virtuóz, hogy amit a személyzetről
megtud, azt minél érdekesebben hallgassa el.
De a legnagyobb úr mégis a »választási mozgalmak«
vezetője, mert ez tetszés szerint kezeli a kerületeket, elhelyez
jelölteket, »több, mint bizonyossá« teszi győzelmeiket és
vereségeiket. Ellenjelölteket megsemmisít. Amit ötszáz hordónyi
folyadék megteremtett, azt egy csöpp tintával tönkre veri,
megírván: »az ellenjelöltnek nincsenek sanszai«.
Ezek mind urak, de én szegény jámbor reporter mivel
biztassam meg a szerkesztőmet. Azt ígérem neki, hogy: »majd
megtudok valamit« (mert a reporternek a megtudás a vezénylő
műszava).
- Hát ugyan mit tud meg, amice?
Hiszen ha én azt tudnám, hogy mit lehet megtudni...
- Hát tudja mit, interjuvoljon meg a holnapi számra valakit.
- De kit?
- Akárkit. Valami nagy potentátot, aki most divatban van.
Hm, de hát ki van most divatban? Az öreg Deák Ferenc már
meghalt, Tiszát nem érdekes interjuvolni, mert ő maga magától
is elmond mindent, amit el akar mondani, Apponyit pláne
abszurdum lenne, mert az még olyanokat is elmond magáról,
amit nem akar elmondani. Kit ostromoljak hát meg?
Szerencsére van egy ismerős képviselőm, akivel véletlenül
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találkoztam este hazamenet.
- Képviselő úr, kérem, egy szóra.
- Tessék.
- Ki most a legnagyobb és legérdekesebb potentát
Magyarországon?
- Most? - riadt fel csodálkozva s ijedten tapogatta meg a
kabátja belső zsebét. - A közvélemény, édes barátom. Teringette
senki más, a közvélemény.
No, az igaz. Ezzel volna most a legérdekesebb szóba állni
- gondoltam magamban nevetve, hiszen tulajdonképpen az ő
livréjét viselem. Csodálatos dolog az, hogy olyan urat szolgálok,
akiről sem én nem tudok semmit, sem ő nem tud rólam semmit.
Sem ő nem látott engem s én sem láttam őt. S mégis neki mondom
el mindennap, amit tőle szedek fel mindennap.
Ezen a témán csavargott az eszem egész este, ezzel is dőltem
le ágyamba, hanem hohó, úgy látszik, az ajtómat elfelejtettem
becsukni, mert íme megnyílik csikorogva és belép rajta Kopek
Miska, facér újságíró, aki már nyolc hónap óta be akar jutni a
lapunkhoz.
- Szervusz, Miska! Hol veszed itt magadat ilyenkor? Mit
akarsz?
- Öltözz fel hamar - mondá lelkendezve. - Menjünk!
- Hová?
- Megtudtam a Közvélemény lakását, elvezetlek oda.
- Lehetetlen.
- Tudom, hogy meg akarod interjuvolni.
- Igen. Menjünk.
Felöltöztem és megindultunk; hol jártunk, merre mentünk,
nem tudok róla számot adni, városok, falvak között mintha
tündérbocskor volna a lábunkon, átfutottunk, majd egy kietlen
mező következett, utána erdő és rét, míg végre így szólt Miska:
- Mindjárt ott vagyunk. Vigyázz, meg ne botolj itt valamibe.
Tele volt hordódarabokkal, tört zászlónyelekkel és kövekkel a
hely körös-körül.
- Lassan, szépen lépdelj, mert sok harapós kutyája van.
- Kinek?
- Hát a Közvéleménynek. De hopp, helyben vagyunk.
Egy elég nagy, félig zsúppal, félig zsindellyel fedett háznál
állottunk. Miska dörömbözött az ajtón.
- Ki az? Ki van odakünn? - hangzott egy szapora hang.
- Én, a »Pesti Hírlap« reportere.
- No, hát gyere be, szolgám, ha te vagy - s eltolván belülről
a závárt, egy kackiás menyecske állott előttünk, szép lett volna
arcban villogó szemeinél és magas fehér homlokánál fogva, de
akkora nyelve volt, hogy égy félrőfnyire lógott ki a szájából.
- Mit akartok? - szólt, amikor beeresztett.
- A Közvéleménnyel akarok beszélni - mondám. - Kihez
van szerencsém?
- Én a felesége vagyok az öregnek, a »Szabadszólás«.
Vele akartok beszélni? Az nem úgy megy. Menjetek, beszéljetek
helyette lányaimmal. Az öreg még alszik. Várjatok a sorotokra.
- De nem lehet ám, mert a holnapi számra kell.

10
- Micsoda?
- Az interjú.
- Hát nem követjelöltek vagytok?
- Nem.
- No, az más, mert azok alkalmatlankodnak minduntalan,
pedig még korán van, az öreg még szundikál. A kedvetekért
azonban fölébresztem. Azok a szemtelenek rá sem hederítettek
három év óta!
A Szabadszólás bement egy kamrába, de az ajtóban
megfordult.
- Jó ideig kell várakoznotok. Mert az uram aluszékony,
nehezen ébred, de meg be is van hányva mindenféle szeméttel,
gazzal, három év óta nem sepergettük le róla, hát eltart egy jó
ideig, míg kihámozom.
El is tartott egy óráig, míg a Szabadszólás az urát felébreszté
és felöltöztette.
Koronkint hallottuk a mellék kamrából, amint diskurálnak
egymással.
- Ébredj, öreg.
- Ugyan hagyj békét - morgott a Közvélemény durcásan.
- Megjött az időd. Most már megint te leszel az úr, öreg.
Hát ne okoskodj; kászmálódj. Glédába, ha mondom. Urak várnak
reád odakünn.
- Tudom, az Eötvös Károly meg az Éles Henrik. Régen
megmondtam nekik, hogy semmi keresetük nálam.
- Nem, nem, újságírók várnak rád.
Kevés vártatva bevezette a felesége karonfogva, de a szeme
akkor is be volt hunyva félig.
Nagy, izmos ember az öreg, vastag erőteljes karokkal, de
a lábai meg vannak dagadva úgy, hogy csak támolyogva tud
menni. Bozontos szemöldei parancsolón árnyékolják be szemeit.
Meghajtottam magamat; mire a Közvélemény lustán leereszkedett
egy karosszékbe, s halkan recsegtette a szavakat:
- Mi tetszik, uram?
- Hát kérem én a Pesti Hírlap reportere vagyok és azért
jöttem méltóságodhoz, hogy eszmecserét folytassunk együtt s azt
olvasóimmal közölhessem.
- Ne címezzen engem, barátom. Köszönöm a Kaas Ivor
szíves jóindulatát, de nem élek vele. Én csak egy szegény
köhögős öregember vagyok. Én nem csinálok semmit, én semmi
sem vagyok; nekem semmi cím sem dukál. Én már csak alszom.
Én már csak arra vagyok jó, hogy a feleségemnek legyen kit
ápolni.
- De kedves bátyám - kezdém felbátorodva -, hogyan
beszélhet így? Hiszen valóságos fejedelem, úr, aki diktál.
- Diktálok, édes fiam, de csak a papírkosárnak.
Visszavonultam már én a közügyektől teljesen.
- Sajnálom, hogy meg kell önt cáfolnom, mert a
választásokat mégiscsak ön csinálja.
- A választásokat? - mondá a Közvélemény mélabúsan. Csalódik, fiatal ember. A választásokat a lányaim végzik el. Én
már semmit sem csinálok. Be is adom nemsokára a kérvényemet
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Tiszához, hogy belügyminiszteri engedéllyel változtassa át a
nevemet valami egyébre. Mert csak alkalmatlanságomra van ez a
név. Mit gondol, uram öcsém, kell arra valami stempli?
- Ötven krajcáros!
- Az isten verje meg, aki kitalálta - pattogott az asszony.
- Csitt, anyjuk, csitt. Ne zúgolódj. Minek az? Mit érsz azzal
el? Ne koptasd a szádat, anyjuk. Minden úgy van jól, ahogy van.
Felette csodálkoztam a Közvélemény e rezignációján, de hogy
valami érdekeset mégis megtudhassak, ismét átvittem a szót a
közelgő választásokra.
- A leányaim csinálják - ismétlé az öreg álmosan.
- Hogyan, önnek lányai vannak?
- Három lányom van - szólt szerényen. - Eredj anyjuk,
szólítsd be őket, hadd lássák az urak.
Az asszony elkurjantotta magát, s a három leány megjelent
előttünk sorba. Az első, aki jött, igéző szépség volt, hosszú hajjal,
piros pozsgás arccal, szép termettel.
- Ez a legidősebb leányom - mondá.
- Nagyon szép.
- Csinos, becsületes, de nem lát szegény, mind a két
szemére vak.
Valóban hályog borította a szemeit.
Utána egy szőke futott be szétszórt hajjal, égszín szemeiben
ábrándos tűzzel. Csupa pántlika, csupa csipke; az utálatig kacéran
nézett szét, s amint a lámpához közelebb jött, észrevettem, hogy
szemöldöke, arca ki van festve.
- Ez jó gyerek - súgta az öreg apó -, de végtelenül hiú.
Minden szép szót készpénznek tart.
Végre bejött a harmadik leány, egy zsákot tartva a kezében.
Alacsony, sovány teremtés volt, zöldes sárga arccal, kidülledt
szemekkel.
- Ez a legfiatalabb leánykám. Ez is áldott jószág, csak az az
egy baja van, hogy roppant kapzsi.
- Úgy? Azért van hát a kisasszony kezében a zsák?
- Természetesen - nevetett fel lustán az öreg. - Csak azt
nézi az én leányocskám, ki vet zsákjába többet... Nos, mit szól a
családomhoz, amice?
- Derék leányok!
- Amilyenek olyanok - morgott a foga között. - De hát
mit csináljak? Én nem vesződöm semmivel. Teljesen ők viszik
a választásokat. Írja ezt ki kérem a »Pesti Hírlap«-ba. Mit
alkalmatlankodik nekem a programjaival az a sok ember? Én már
semmi sem vagyok. A lányaim sem vesznek sokba. Ők sohase
mondják senkinek, hogy »beszéljen a papával«... Hát én velem
már ne is beszéljen senki. Írja ezt ki kérem a »Pesti Hírlap«-ba.
Búcsúzáskor kezet szorított velem és miután megígérte, hogy
örökké járatni fogja a »Pesti Hírlap«-ot, én arra figyelmeztettem
szerényen, hogy talán ideje volna már, ha a kisasszonyokat
férjhez adná.
Kacagott és még jobban behunyta a szemeit.
- Oh oh! Ne is beszéljünk róla.
Erre aztán - igazán nem emlékszem, hogy mit álmodtam.
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Calvin Synod Homeland and Overseas Mission
Mission Coordinator:
Rt. Rev. Stefan Istvan Torok, Auxiliary Bishop
94 N. James Street, Woodbridge, NJ 07095-2919
Tel: 732-634-1751
USA
Support the Bethlen Communities Heritage Center and
Museum and Archives, Ligonier, PA
TRANSYLVANIA
1. The Sekely Miko Reformed High School in Sepsiszent
gyorgy is asking financial support for their school.
2. The Backarmadarasi Kis Gergely Reformed High School
in Szekelyudvarhely, Transylvania is asking financial
support for their school.
3. Fund Reformed School and help poor people in
Transylvania Reformed Assistance Committee (TRAC)
4. School Fund in Kolozsvar, Transylvania. The School
Fund is coordinated by Ms. Gabriella Nadas.
5. Charitable and Mission Fund is requested for Nagyvarad,
Transylvania, by Rt. Rev. Istvan Csuri.
6. Fund the Roof Fund in Szekelyudvarhely as requested
by Zsolt Tokes, principal of the school.
7. The Hungarian Reformed Church of NagykarolyKertvaros (Carei) in Transylvania is asking for donations
for their construction project of a new church building and
parsonage. Further information is available at the following
website: http://kertvaros.freewb.hu
8. Request for financial assistance for Eniko Rozsa in
Fuletek, Transylvania who provides meals for 22 small
children. On the check please write Rozsa Eniko.
UKRAINE
1. Support the Good Samaritan Orphanage and School in
Nagydobrony in their mission work.
2. Support the food pantry name “Crumbs for Lazarus” to
feed the hungry in Csap as requested by Rev. Janos Balogh.
Please send donations to the Calvin Synod Treasurer:
Rev. Viktor Toth, Synod Treasurer
6310 Green Valley Cir. #217 Culver City, CA. 90230
Tel: 714-333-5300
Please send all subscription orders to
Wilburn A. Roby Jr. • 264 Old Plank Rd.• Butler, PA 16002
e-mail: warajr@embarqmail.com )
for one year or ____ years ($15.00 per year)
		
egy évre vagy ____ évre ($15.00 évente)
Payment enclosed $............ Renewal ( ) New Subscription ( )
Name...............................................................................................................
Address..........................................................................................................
City/State/Zip..................................................................................................

Lelkipásztor nélküli
gyülekezetek:
• Beaver Falls, PA
• United Church of Christ of Bridgeport, CT
• Cleveland, OH – West Side Hungarian
Reformed Church
• Columbus, OH
• Dayton, Ohio

Érdeklődő lelkipásztorok vegyék fel a kapcsolatot
a püspöki irodával
Rt. Rev. Dr. Csaba G. Krasznai
14530 Alexander Road • Walton Hills, OH
revkrasznai@gmail.com
440-221-5334
Kálvin Egyházkerület bel- és külmisszió

MISSZIÓS KOORDINÁTOR:
Ft. Török István, Püspökhelyettes
94. N. James Street, Woodbridge, NJ 07095-2919
Tel: 732-634-1751
USA
Adományainkkal segitsük a Bethlen Otthon Múzeum és
Irattár fenntartását.
ERDÉLY
1. Az “Irgalmas Samaritánus” árvaháznak és iskolának
folyamatos segitségre van szüksége Nagydobronyban.
2. “Morzsákat Lázárnak” ingyenkonyha támogatására kér
segitséget Balogh János Lelkipásztor, Csap városában.
3. Segitséget kér Ft. Csüri István lelkipásztor az
“Egészségház” számára Nagyváradon.
4. Az Erdélyi Iskola Alap megsegitésére Kolozsvárról
folyamatos segitséget kér Nádas Gabriella az Iskola Alap
koordinátora.
5. A Székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére segitséget
kér Tőkés Zsolt, igazgató.
6. Segitséget kér a Nagykároly-Kertváros Református
Egyházközség egy új templom és parókai épitéséhez.
Bővebb információt kaphatunk a következő internetes
oldalon: http://kertvaros.freewb.hu
7. Pénzügyi segitséget kér Rozsa Enikő Marosvásárhelyről
aki 22 fiatal gyermekről gondoskodik minden segitség
nélkül. A csekkre irjuk rá Rózsa Enikő nevét.
Adományaikat kérjük, sziveskedjenek elküldeni:
Rev. Viktor Tóth, Synod Treasurer
6310 Green Valley Cir. #217
Culver City, CA 90230 • Tel: 714-333-5300

AMERIKAI MAGYAR

REFORMÁTUSOK LAPJA
A Kálvin Egyházkerület
hivatalos lapja
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Krisztus feltámadásának tanúi
„Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de
aharmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és
hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot
minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre
a tanúk.”
(Lukács 24:46-48)
„Krisztusért járva követségben…”
(2 Korinthus 5:20)
Kedves Kálvin Zsinat Gyülekezetei,
Kedves Testvéreim a Feltámadott Krisztusban,
A magyarországi református teológiák
évről-évre kiküldték a diákokat, hogy a
nagyünnepeken, karácsonykor, húsvétkor
és pünkösdkor a gyülekezetekben szol
gáljanak.
Ezt neveztük legációnak, ami kikülde
tést, Krisztus ügyében való követséget jelentett. Amikor
húsvét ünnepén fiatal teológusokként kimentünk a
gyülekezetekbe, Jézus feltámadásának tanúi voltunk.
Igaz, nem láttuk Jézust színről-színre, ahogy az apostolok.
Izgultunk, hogy helyt tudjunk állni, de a szívünkben és
lelkünkben tudtuk és bizonyosak voltunk abban, hogy
a Szentlélek ereje és segítsége által mi magunk is az élő
Krisztus tanúi és küldöttei vagyunk.
„Ti vagytok erre a tanúk"–mondta az Úr Jézus a
tanítványainak, miután feltámadt a halálból. „Krisztusért
járva követségben…” –mondta Pál apostol a korinthusi
hívőknek. Ezek a kijelentések azonban nemcsak a ta
nítványokra, vagy a korinthusi gyülekezet tagjaira
vonatkoztak, hanem ránk is. Te és én az élő Krisztus tanúi
és követei vagyunk. A tanúknak pedig az a feladatuk,
hogy elmondják, tanúskodjanak a mellett, amit láttak és
megtapasztaltak.
Mindannyian képviselhetjük Urunkat és Megváltónkat
a gyülekezeteinkben, legyünk akár lelkipásztorok, presbi
terek vagy gyülekezeti tagok. És a gyülekezeten keresztül

3–4. szám

–Krisztus és a Szentlélek segítsége által– a mennyei Atya
tanúi és követei vagyunk ebben a világban. Nem céltalanul
bolyongunk itt, nem tudva, hogy mit tegyünk és mondjunk,
hanem tudhatjuk, sőt biztosak lehetünk abban, hogy
az Atyaisten velünk van Fia Jézus Krisztus által. Ránk
árasztja áldásait, körül ölel szeretetével, segítséget ad a
problémákban, a nehézségekben, és emlékeztet bennünket
arra, hogy mit tett értünk egyszülött Fiában.
Tanúi vagyunk mindennek és egyben követei a
hatalmas Istennek. Épp ezért nagy felelősségünk van. Az
Úr Jézus nagy feladattal bízott meg minket. Elküldött,
hogy betöltsük a Missziói Parancsot és megosszuk, illetve
megéljük a reménység és szabadulás örömhírét, mint az
élő Isten tanúi és követei. Így dicsőítjük meg mennyei
Atyánkat, ahogy Őt képviseljük a családjainkban, a
barátaink között, a munkahelyünkön, a templomban és a
világban, ahová elhívott, hogy szolgáljuk Őt.
Ezen a húsvéti ünnepen arra emlékeztet minket az Úr,
hogy mit tett értünk és helyettünk a golgotai keresztfán.
Mindennek tanúi vagyunk. Krisztus tanúinak pedig az a
feladata, hogy elmondják mindazt, amit láttak és tapasztaltak
Jézus által. Arra bátorítalak ezen a húsvéti ünnepén, hogy
hirdesd a feltámadás örömhírét, mint Krisztus tanúja!
Szeretettel a feltámadott Krisztusban:
Ft. dr. Krasznai Csaba
püspök

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:..............................................................................
.....................................................................................................
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Különleges vasárnapi istentisztelet
2017. január 29-én, vasárnap különleges istentiszte
letre került sor a Walton Hills-i Első Magyar Református
Egyháznál. A gyülekezet dicsőítő énekekkel magasztalta az
Urat mindkét istentiszteleten, melyek szövege projektorral
volt kivetítve.
A presbitérium három tagja: Nagy Steve, Gulyás
Jetró és Varga Csaba szolgáltak a lelkipásztorral együtt
ezen a különleges alkalmon. Az igehirdetések végén ezek
a vezetők kézrátétellel áldották meg a gyülekezet tagjait és
imádkoztak a résztvevőkért. Istené legyen a dicsőség az
áldott gyülekezeti alkalomért!
Krasznai Beáta

TÉLI CSEND
Itt jár kristályosan, hófehéren
Alvó mezők felett a téli csend
De már ébred álmaiból mélyen,
Nemsokára a föld már élni kezd.
Nagy Bálint

14											

Húsvéti Igehirdetés
Bibliai Igék: Lk 23:39-43, Jn 20:19. 24-29, Jn 20:29
A két bibliai történet közül – melyeket már ünnep
szentelésünk alkalmával hallottunk – 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 egyegy 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 reménylett 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
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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 előre törését 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
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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 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 Európában a
keresztyénség válságban van. Vannak valóban szívszorító
tények például abban, hogy itt a városunkban is egyre
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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 pogánnyá 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 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

A NÉP

(Nagypénteken)
Két ezredéves bús tragédia:
Keresztfán vérzik az Istenfia.
Az Eszmény, a megváltó Szeretet,
S ül a Gonoszság hangos ünnepet.
Pilátus mossa kezét, – és a nép:
Boldogan hajtja álomra fejét.
Hogy ma egy ámítóval végezett,
S büszkén ismétli a ,,feszítsd meg"-et.
És áldja buzgóm a fő gazokat:
Az álnokul markukba nevető
Farizeusokat!
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A sír éber őrei
„Erre Ők elmentek , lepecsételték a követ, és őrséggel
őriztették a sírt.”
Jézus sírját borító kő egyértelmű üzenete volt, hogy
Jézus történet végérvényesen lezárult. A Jézust elitélő hata
lomnak azonban ez is kevés volt, őrséget, fegyvereseket
rendeltek a sírhoz. Ezzel azt a szándékukat fejezték ki,
hogy ők a maguk részéről mindent megtesznek azért, hogy
soha ne legyen folytatás.
Ma is vannak – nem kevesen – akik ezt teszik, akik
nem tudnak , vagy inkább nem akarnak hinni Jézus Krisztus
feltámadásában. Követ, szigorú őrséget rendelnek a sírhoz,
hogy ne legyen Jézus életének folytatása életükbe. Ez a kő
háromféle és mindhárom valóban erős torlasznak tűnik, de
a feltámadás erejét nem korlátozhatja.
Nézzük e három nagy követ.
			
I. A HATALOM KÖVE			
								
A nagytanács /szanhedrin/ félt legjobban Jézus életének
folytatásától. Jézus halott, most már, mint lelki vezetők
zavartalanul uralkodhatnak a nép felett. Nem él már az, aki
szüntelen lelkükbe látott, aki, mint tiszta tükör állt előttük,
aki nem hagyta őket mellébeszélni. Pilátus is látta, hogy
irigységből adták Őt halálba. Most már szabad a terep,
hatalmukat senki sem korlátozhatja.
Sok ember fél Jézus uralmától; a tökéletes igazság
és szeretet vezetésétől. Úgy érzi, önállóságát, szabadságát
veszti el, ha Jézusnak aláveti magát. Nem látja be, hogy
Jézus valójában a bűn rabszolgaságából szabadult meg,
csak azt a feleslegest nyesi le róluk, ami akadályoz isteni
küldetésünk kiteljesedésében.
Manapság nemzetünk a teljes erkölcsi szétesés hatá
rához ért. Minden lépését nagyon meg kell gondolni, és
meg kell találnia a legjobb vezetőt. Ennek ellenére sokan
vannak olyanok, akik az igazi veszélyt még ma is az
Egyházban, a hit erősödésében látják. Féltik gyermekeik
világnézeti semlegességét, féltik Jézustól a társadalmat.
Sértőnek érzik, ha a biblia üzenete bármiben befolyásolni
kívánja a közéletet. Még mindig azt hiszik, hogy a
hit olyan magánügy, amely a templomba való. Meg se
gondolják, hogy éppen azért jutottunk erkölcsi fertőbe,
azért korrumpálódott a társadalom, azért vannak ifjaink
is az önsors rontás vonzásában, mert Istent „sikeresen”
kiiktattuk a társadalomból és a közgondolkodásból. A
hinni nem tudás mögött felsejlik az Istentől való erkölcsi
elidegenedés.						
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II. A KÉTKEDÉS KÖVE
Több, mint elgondolkodtató, hogy minden nagy világ
vallás napjainkra megőrizte vagynövelte hívei számát.
Európában és az Atlanti világban viszont rohamosan
teret veszít a keresztyén hit. Helyét a hedonista önzőség
vagy mindenféle idegen vallás veszi át. Miért van ez
így?! Itt terebélyesedett ki látványosan a kétkedés, a
hitigazságokkal szemben. Mondják, a tudományos fejlő
dés ennek az oka. Őszintén szólva én ezt kétlem, hiszen a
világ meghódítása a tudomány által benne van, mint isteni
program az emberben. Az igazi ok a bábeli örökség. Az
ember az első jelentős technikai vívmányával, a bitumen
kötőanyag feltalálásával, Isten felé próbált kerülni (Bábel
tornya) Nem a bitumennel volt már akkor sem a baj, hanem
az ember gőgös elbizakodottságával. A mind tudatosabbá
vált emberből egyre inkább hiányzott a tudomány alázata,
a tudományosnak mondott világkép valójában saját dicső
ségének megátalkodott ideálja.
Tavasszal zsendül az élet. Erről az életről szinte már
mindent tudunk. (remélem 2-3 száz év múlva ezt a mondatot
nem olvassa senki!) Az élet születésének pillanatát, titkát
azonban máig sem sikerült megragadnunk. A vis vitalis
még ma is rejtély. Sokan elhamarkodott magabiztonsággal
mondják: hogyan hihetnék én olyan gyermekmesékben,
hogy egy teljesen meghalt ember egyszer csak fogja magát
és életre kel?! Ez ellene mond minden tudománynak
és tapasztalatnak. Gondoljunk azonban abba is bele,
hogy leértékelhetjük-e Isten hatalmát, aki a világot
előbb a semmiből teremtette meg, majd az élettelenbe
beoltotta az életet. Ez kisebb teljesítmény lenne, mint Fia
feltámasztása? Erre sincs tudományos magyarázat, vagy
kielégítő tapasztalat. Ezáltal a jóindulatú kétkedés is hamar
lelepleződik. Mögötte a bizalmatlanság az elidegenedés
lapul meg. Valójában ez is egyfajta teológiai (és nem
tudományos) világnézet, ahol az Istent az ember és a
természet helyettesíti. Valójában a bábeli lelkületből ered:
Nem tűrhetem, hogy Isten többet tudjon, mint én!
III. AZ ÉRTETLENSÉG KÖVE
								
Aki ezt a követ akarja Krisztus sírjára hengergetni,
az valójában erkölcsi alapon kérdőjelezi meg Krisztus
váltságművét; halálát és feltámadását. Az ilyen ember
szerint erre egyszerűen nincs szükség, magyarul nem
szorul megváltásra, mivel nincs annyira rossz erkölcsi
kondícióban. Felelős lény, korrigálja magát, élhet megfelelő
szabályok szerint. Van olyan elképzelés, hogy bűn, mint
olyan, valójában nem létezik, csupán téves erkölcsi,
vagy társadalmi beidegződések. Ezért aztán a fogyasztói
társadalom embere ezzel a kérdéssel nem is foglalkozik. Jó
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így, csak rosszabb ne legyen! Istennel szemben is vannak
erkölcsi fenntartásai. Úgy érzi az erkölcsi mérlege rendben
van. Ő megtesz, amit tud, Isten pedig segítse meg őt
abban, hogy céljait elérje (persze csak akkor, ha egyáltalán
létezik) Ez az igénytelen szemlélet elterjedt mára a széles
tömegekben.

Szabolcska Mihály:
HÚSVÉTI DAL

Tele van a természet
Húsvéti, szent csodákkal.
Az erdők rejtett mélye:
Titkos álmélkodással,
Győzedelmes föltámadással!

„Nincs mentséged azért ó ember” – mondja Pál a
római levélben. Bármelyik követ rakjuk is a feltámadás
csodája elé. Legyen az hitbeli, vagy akár erkölcsi lehet,
negligálni Isten legnagyobb és legbölcsebb szeretetében
fogant, megváltó gondolatát, de a feltámadás ereje elgörgeti
ezeket a köveket és egyszer majd földre rogyaszt minden
őrzőt. Lám ezekkel az angyal sem foglalkozik tovább. Kár
erre a szót vesztegetni. Az evangéliumi történet egy szálon
folytatódik tovább , mert ez vezet az üdvösségre. „Ti ne
féljetek, mert tudom, hogy a názáreti Jézust keresitek,
nincs itt, hanem feltámadott!” Ettől a pillanattól fogva
az asszonyok már nem a meghalt, esetten balzsamozásra
szorult Jézust keresik, hanem a feltámadott Krisztust.
Világos lett előttük, hogy Jézus nem balzsamozásra szorult
szép emlék, hanem mindent átható élő valóság.			
								
		 Hagyjuk a köveket és a sírt őrző alélt őröket! Mi
keressük Őt, a feltámadott Urat. Sok okos és okoskodó
ember marad el az üdvösség útján, de az egyszerű,
jelentéktelen asszonyok célba értek!

A bokrokon, a fákon
Friss lombok fesledeznek,
S a madarak a nyiló,
Virágos kikeletnek:
Hallelujákat zengedeznek!
Hol van a sirfedő kő?
Az elmozdíthatatlan....
A hét pecsétű zárak?
– Lehullnak, mire halkan
A legelső kis rügy kipattan.
Hol az őrző poroszlók
Gőgös bizakodása?
A nagy eltemetésbe,
Az örök elmúlásba:
– Az első tavaszi sugárral?

Higyj az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz mind te,
mind a te házad népe!

Mikor az Úr szavára
Minden halál fölébred,
A szemfedő, kripta zára,
Hódolva hull elébed:
Óh örök, diadalmas Élet!

Nt. Kiss László, Lelkipásztor

Húsvét Magyarországon az év egyik legfontosabb
vallási ünnepe, amely alkalmával Jézus Krisztus feltáma
dására emlékeznek meg. Ennek tiszteletére szerte az
ország
ban szentmiséket és istentiszteleteket tartanak,
melyek általában körmenettel zárulnak.
Nagyszombaton szentelték meg a tüzet, illetve ezen
a napon tartották vízszentelés szertartását is. Mindemellett
a leglátványosabb nagyszombati szertartás a feltámadási
körmenet volt.
A negyvennapos böjt után az emberek teli kosarakkal
indultak meg a templomok felé, hogy az abban vitt sonkát,
főtt tojást, kalácsot és tormát már megszentelve, megáldva
fogyaszthassák el este a húsvétvasárnapi ünnepi asztal
körül ülve.
Húsvéthétfő a magyarok lakta terülteken a locsol
kodás napja. A szokás eredete a régi időkbe nyúlik
vissza, alapja pedig a a víz megtisztító és megújító

erejében gyökerezik, modern formában pedig a mai napig
megmaradt. Vidéken több helyen még napjainkban is
kútvízzel locsolják a lányokat, a városokban azonban
különféle kölnivizekkel helyettesítették ezt. A locsolkodás
hagyományának egyesek bibliai eredetet is tulajdonítanak,
mivel a feltámadást hírül vivő asszonyokat vízzel lelocsolva
próbálták a katonák lecsendesíteni.
A locsolás után a fiúk a régi időkben tojást, szalonnát
vagy festett tojást kaptak cserébe. Ezeket a vörös vagy
lila hagyma héja, vörös káposzta vagy a zöld dió levének
segítségével festették különböző színűre. Napjainkban
a lányok és az asszonyok a férfiakat a locsolás napján
vendégül látják, különféle ételekkel, kaláccsal és italokkal
kínálják. A locsolkodást hagyományosan különböző ver
sikék és mondókák kísérik, amelyek igen változatosak.
A technika fejlődésével a természetes festékanyagokkal
készített hímes tojásokat lassan felváltották a mesterséges
színezékekkel készítettek, de gyakori a csokoládéból
készült tojás vagy nyuszi figura is. Sok esetben a tojás
mellé aprópénz is jár a locsolkodónak.
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