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“But you will receive power when the
Holy Spirit comes on you; and you
will be my witnesses in Jerusalem,
and in all Judea and Samaria, and to
the ends of the earth” (Acts 1:8 NIV)
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“Now there were staying in Jerusalem God-fearing
Jews from every nation under heaven. When
they heard this sound, a crowd came together in
bewilderment, because each one heard their own
language being spoken. Utterly amazed, they asked:
“Aren’t all these who are speaking Galileans? Then
how is it that each of us hears them in our native
language?” (Acts 2:5-8 NIV)
Dear Calvin Synod Congregations,
Dear Brothers and Sisters,
“When the day of Pentecost had
come…”, Evangelist Luke begins
the description of the miraculous
Pentecost event with these words.
Luke was pointing to one of the
most remarkable events of Israel’s
history. It took place in Jerusalem fifty days after the
resurrection of Jesus Christ, at the Jewish high holy
day when the city was crowded by pilgrims from all
over the world.
		
But where were the disciples during this
important time in the life of the people of Israel? They
“were all together in one place.” (1b.v.) Actually they
were scared and afraid of the Jewish religious leaders.
They thought that if the religious leaders saw them
in public then they would imprison them or execute
them as they did with Jesus. So they stayed together
behind doors locked for fear of the Jewish leaders.
		
One day, however, exactly on the day of
Pentecost something strange and miraculous happened
to them. “Suddenly a sound like the blowing of a
violent wind came from heaven and filled the whole
house where they were sitting” (Acts 2:2). When the
people, who came from many nations to Jerusalem,
heard this great, huge sound they came together in
bewilderment. The disciples received the gift of the
Holy Spirit and they went out to the streets and squares
of Jerusalem and began to proclaim the message about
Jesus Christ, and everyone heard them in their own
native language. Some people from the huge crowd
made fun of the disciples and said, “They’re drunk!”
The crowd could not imagine that God the Almighty
would use ordinary, uneducated people to speak
the languages of those present with such skill and
knowledge.
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In spite of the mockery, Peter got up and spoke
about Jesus. It was a simple message and testimony,
based on the Scriptures, about Christ. And yet three
thousand people believed and were baptized that day.
Then they continued to learn from the apostles, took
part in fellowship and the Lord’s Supper, shared their
belongings with those in need, prayed together, and
praised God (Acts 2:42-47). It was a great revival, and
the birthday of the Christian Church.
		
God used ordinary man to show that the
humanly impossible things are possible with
Him. Additionally, God demonstrated through the
Pentecost event, that He comes close to us and speaks
to us. Our heavenly Father in His Son, Jesus Christ
is an unceasingly self-communicative God. There is
something about Him that loves to be in fellowship
with us, He loves to speak and reveal His heart to us.
His approach to us demonstrates a determination to get
through to us with words that express His great love
for us, His sacrifice for us in His Son Jesus Christ, His
dedication to rescuing us from our sinful ways, His
commitment to making sure that all people hear about
the free gift of forgiveness that He offers to everyone.
Our God is the one who just wants to speak to us.
		
Every time we gather for worship on Sundays,
we gather under the promise that God will speak to us.
This is an important aspect of the worship services.
The major part of the worship service is hearing, and
actually listening to, what God wants to say to us. He
speaks to us through His Word, the sermon, the Holy
Communion, the hymns and the prayers, and through
the many blessings we receive from Him. He speaks
to us and teaches us, every Sunday morning, as we
face the next week that is ahead of us. However, God
not only uses Sundays to speak to us, but He can also
come close to us at home in our personal quiet time
with Him or in any places and whenever we want to
talk with Him and call upon Him.
		
The other important teaching of the Pentecost
story is that the Holy Spirit gives the words into our
mouths and the courage to share what Jesus means to
us. The good news about Jesus is too good not to tell.
We cannot hide or ignore it. Some 2000 years ago the
disciples boldly proclaimed who Jesus was and what He
had done for mankind. The Holy Spirit also entrusted
us with this good news, to share it. This is something
we can do in our families, or at our workplace, or by
meeting with our friends or neighbors. Let us not be
afraid to let people know that Jesus is someone special
and important to us.
		
Christ sent the Holy Spirit to pour out the
love of God on our lives and to lead us to become His
disciples and witnesses. May the Lord Jesus bless you
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by His Holy Spirit to hear His voice and follow His
leading, and tell others that you have a loving Lord
and Savior who gave His Spirit to us. Amen.
		
				

Yours in Christ,
Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai
Bishop

Jesus and His Ascension
Very few of us ever enjoy the luxury of coming to
the end of even our most productive day and saying, “It
is finished. I’m through. I’ve accomplished everything
I set out to do today.”
Instead, most of us have a long list of things we
hope to get done someday. Maybe it is a garage you
intended to clean out last fall. But spring has come
and now you need to mow the lawn and work in the
garden. Very seldom can we just sit back, fold our
arms, and say, “I’ve finished everything that I wanted
to do.”
But Jesus could do that. Jesus could say, “It is
finished. I have done everything that God wanted me
to do.”
In the wilderness He conquered sin. On the cross
He conquered death. In the grave He conquered hell.
And now in space, as He ascends to the Father, He has
conquered Satan himself.
Behind Him is a short but fruitful life in the
service of mankind. Before Him is the applause of
angels. Behind Him is a cross. Before Him there is a
crown. Behind Him is Calvary. Before Him is all the
glory of heaven.
The ascension of Jesus is just a continuation of
His resurrection, and one is lacking without the other.
But the ascension of Jesus is not the only ascension
recorded in the Bible. Both Enoch and the prophet
Elijah ascended directly to heaven as well as we read
in the Old Testament. But Enoch and Elijah never
died.
I like the story about a Sunday School child who
was telling the story of Enoch. She said, “Well, one
day God and Enoch were just walking along together,
and it came close to the end of the day. And God turned
to Enoch and said, ‘We’re closer to my house than to
yours. So why don’t you just go home with me?’” It
may have happened just like that.
But the ascension of Jesus is unique. Jesus really
did die on the cross, and He was buried in the tomb.
He was physically raised from the dead, and He really
ascended to be with God.
As we think about the ascension today, I would
like for us to consider 3 things.
Continued on Page 4

4					

Continued from Page 3

The first would be why Jesus remained for
40 days on earth between His resurrection and His
ascension.
The second would be the difference between the
flesh & the spirit.
The third would be the question, “Is this fact or
is it fiction?”
WHY DID JESUS REMAIN FOR 40 DAYS ON
THE EARTH following His resurrection? The number
40 seems to be special in scripture. It rained for 40
days in Noah’s flood. The 12 spies were in Canaan for
40 days. For 40 years the children of Israel wandered
in the wilderness. Jesus was tempted in the wilderness
for 40 days and 40 nights. And now, He spends 40
more days on earth following His resurrection. Is there
some connection there? I don’t know.
But I am sure, that one goal Jesus had in spending
those 40 days after His resurrection was to finish
teaching the apostles.
God knows, He had tried to teach them again and
again what was going to happen. He had told them,
“I’m going to die in Jerusalem. I’m going to be buried,
and on the third day be raised from the dead.”
And the apostles did the same thing that you and
I do every time we hear talking about death, they tried
to ignore it. They pretended it wasn’t there. When
Jesus said, “I’m going to Jerusalem,” Peter said, “No,
Lord, don’t go there.” Then Jesus said to him, “Get
thee behind me, Satan. And He set His face steadfastly
to go to Jerusalem.” He needed to complete the journey
God had sent Him on - to go to the cross and die for
our sins. So, He went, and all the way He is teaching
them this lesson. On the last night of His life He takes
the disciples once again into that famous upper room.
He breaks bread and speaks of His broken body. He
shares with them the fruit of the vine, and speaks of
His shed blood.
But when Jesus died on the cross and was buried
in the tomb, His followers were completely devastated
because they had forgotten what Jesus said. They
forgot even though He had told them repeatedly.
The tomb was empty. And even then, they did not
believe. It was not until they saw Him, Mary, the other
women, Peter, John, the apostles, 500 at once. Again
and again He appeared unto them. He said to them,
“Look at me. Touch me. Know that I am alive and I
have done everything I promised I would do.”
Finally, it all started to sink in. Back in the 14th
chapter of John, Jesus had said, “Let not your hearts
be troubled. You believe in God. Believe also in
me. I go to prepare a place for you. And if I go
& prepare a place for you, I will come again that
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where I am you may be also.”
“You know the way,” He had said. Thomas
asked, “Lord, how can we know the way?” Jesus said,
“I am the way and the truth and the life. And no
man comes unto the Father but by me.”
During those 40 days Jesus appeared to them
again and again, re-emphasizing the things He had
already taught them. Suddenly, all of the teachings
that Jesus had shared with them for 3 years began to
make sense. And a change came over them. They
became excited because now they realized the truth
of what Jesus had been teaching them, “So go into all
the world and preach the good news to every creature.
Jesus gives them the great commission. Don’t place
too much importance on this world. You’re only going
to live in it for a few years. But you have all eternity
to spend with me.”
Some of us still haven’t learned that lesson, have
we? We’re all wrapped up in the “here and now,” and
we don’t really want to think about eternity. But Jesus
spent 40 more days with them, re-emphasizing that
death is not the end, but just the beginning.
The second thing I would like you to see is the
difference between flesh and spirit. It is hard for us to
understand the difference because we see everything
with our physical eyes. And we comprehend things
with a physical mind. And we touch things with a
physical body. So, it is hard for us to shift gears and
go over into the realm of the spiritual.
We wonder, “What will I be like once life on this
earth is over for me? What kind of form will I have?”
The apostle John writes in 1 John 3:2, “Dear
friends, now we are children of God, & what we
will be has not yet been made known. But we know
that when He appears, we shall be like Him, for we
shall see Him as He is.”
Now consider what we saw early on Resurrection
morning and Mary Magdalene is weeping at the empty
tomb. Jesus had made all the difference in her life. But
now He is gone and there was a large vacuum in her
life. So, Jesus made a special appearance and spoke
directly to her. Then Jesus tells Mary, “Do not hold on
to me.”
Later, in the Gospel of John, we read that Jesus
speaks to Thomas, the doubting disciple, and tells
him, “Put your finger here; see my hands. Reach
out your hand & put it into my side. Stop doubting
and believe.”
We don’t know if Thomas actually reached out
his finger or not. I don’t know if Thomas ever put
his hand in the wound in the side of Jesus or not. It
doesn’t say. It just says that after that Thomas said,
“My Lord & my God!”

CALVIN SYNOD HERALD

But these two passages do teach us that Jesus
was in a form that could be touched and held on to.
Later on, He would pick up fish and eat them with the
disciples on the shore of the Sea of Galilee.
Yet, at the same time, when He wanted to enter
into a room, He didn’t have to bother opening doors.
He could just walk through walls, if He wanted to.
And we are told that someday, we will be like Jesus.
I wish, I understood all that I know about that. But
here is what I do understand. The Bible says that in a
moment, in a twinkling of an eye, I will be changed.
One day I will have a new body that will never grow
old. I will have a body that will not be limited by time
or space or any of the other restrictions that we have
here.
One day we will ascend as Jesus ascended, and we
will be with the Father for all eternity, just like Jesus.
Now lastly, “Is this fact or is it fiction?” Well, it
depends upon a couple of things, doesn’t it? It depends
upon, #1, what do you think about the Bible? Do you
think that it is the Word of God, or just a collection of
writing that were included into the Bible? Man made
stories passed on down through the ages?
For some, it is hard to believe in the Bible. We are
branded as narrow and naive if we don’t. So, you may
say that, “Well, maybe not all of it is true.” And you
decide that there are some Bible teachings or commands that you can ignore or just disobey completely.
And a lot o people are doing exactly that.
It is an important question, isn’t it? “What do you
think about the Bible?” And what do you think of Jesus? Do you really believe that He is the only begotten
Son of God? Or do you feel that He was just a good
man, a good teacher, but that is about all?
There are many people who believe that you don’t
have to believe the Bible, and that you don’t have to
believe everything that is written about Jesus. You can
just believe some of it.
But if I understand Christianity, there is no middle
ground. You either believe that the Bible is the infallible Word of God, or you don’t believe that it is the
Word of God at all. You either believe that Jesus is the
only begotten Son of God or you don’t believe that He
is a Son of God at all.
So “What do you believe?” If you believe that the
Bible is the revealed Word of God, and if you believe
that Jesus is the only begotten Son of God, then you
believe that the resurrection and the ascension are
facts, not fiction.
In the Book of Acts 7 we read of Stephen, the first
Christian martyr. Vs’s 55, 56 tell us, “But Stephen,
full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw
the glory of God, and Jesus standing at the right
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hand of God. ‘Look,’ he said, ‘I see heaven open
and the Son of Man standing at the right hand of
God.’”
Also in this same book we read about Saul of Tarsus as he travels along the road to Damascus. “As he
neared Damascus on his journey, suddenly a light
from heaven flashed around him. He fell to the
ground and heard a voice say to him, ‘Saul, Saul,
why do you persecute me?’ ‘Who are you, Lord?’
Saul asked. ‘I am Jesus, whom you are persecuting.’”
Seventy years later, the apostle John is on the island
of Patmos, exiled from the church, and exiled from his
friends. He sees the resurrected, ascended Lord. And
in vs. 10 of chapter 1, he writes these words, “On the
Lord’s Day I was in the Spirit, and I heard behind
me a loud voice like a trumpet.” “I turned around
to see the voice that was speaking to me.” And vs.
17 says, “When I saw Him, I fell at His feet as if I
were dead. Then He placed His right hand on me
and said: ‘Do not be afraid. I am the First and the
Last. I am the Living One; I was dead, and behold
I am alive for ever and ever! And I hold the keys
of death and Hades.’” The resurrected, ascended
Lord!
The Bible is right. Jesus really is the only begotten
Son of God. He really did die on that cross. He really
was buried in that tomb. He really did rise from the
dead. He really did ascend to be on the right hand of
God. He really is making intercession for us. He really
is preparing a place for us. And one day He really will
come back. The big question is ….Where will you and
I be? Where will you and I will spend eternity? God’s
invitation is offered. We pray that you will respond
and come to Him.

≈≈≈

Rt. Rev. Stefan M. Torok

Jesus says, “All authority in heaven and on
earth has been given to me. Therefore go
and make disciples of all nations, baptizing
them in the name of the Father and of the
Son and of the Holy Spirit, and teaching
them to obey everything I have commanded
you. And surely I am with you always,
to the very end of the age”
(Matthew 28:18-20 NIV)
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Easter Celebration in the Calvin Synod Churches
Easter Worship Service at the
Hungarian Reformed Church of Lorain, Ohio

≈≈≈

Easter Worship Service at the
West Side Hungarian Reformed Church of
Cleveland, Ohio
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Easter Worship Service at the West Side
Hungarian Reformed Church of Cleveland, Ohio
Continued

Easter Worship Service at the Calvin United
Church of Christ of Fairfield, CT

Easter Sunday School and Egg Hunt at the
First Hungarian Reformed Church of
Walton Hills, Ohio
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Breath of God, Breathe on Us: A Meditation
Text: John 20:21-22
“Jesus said to them again, ‘Peace be with you. As the
Father has sent me, so I send you.’ When he had said
this, he breathed on them and said to them, ‘Receive
the Holy Spirit . . .’”
earth.
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On Saturday, March 10, 2018 the Central Classis
held its meeting at the First Hungarian Reformed
Church of Homestead, Pannsylvania

The Spirit of God is alive and active on planet

Spirit! How can we describe? A breeze on a
hot summer’s day? Oxygen in deflated lungs? The
gentle wind of generosity and forgiveness driving out
the rough winds of greed and hostility?
The Spirit has always hovered and created.
The Spirit brooded over inert matter to bring order
out of chaos, something out of nothing . . . The Spirit
brooded over the waters of a peasant girl’s womb and
the child of Bethlehem was conceived. . . The Spirit is
the same kinetic power of God that raised Jesus from
death and the grave . . . And the Spirit from on high
transformed a small band of Jerusalem believers into
Christ’s dispersed witness throughout the world.
Jesus empneo (he breathed) on the disciples
in that room. Coming away from the crucifixion they
were breathless with despair and fear. He breathed on
them. Like pulmonary resuscitation, it was “Out with
the bad air, in with the good.”
That Spirit still blows on his disciples today—
lifting on eagle wings, holding us on the breath of
dawn, sending us scuttling along on the trade winds
of God.
People run around to all sorts of entertainments
and sales, trying to fill up their lives with this and that.
But meaning in life can only come from inside out
when the Spirit blows on us and breathes in us the
breath of life.
But what of life’s adversities? No matter how
ill we become, how far from home and loved ones,
how poverty-stricken, how put down by the stings of
rejection, if the breath of God resides in us, life can
never defeat us.
Spirit-filled people live for others. They live
in community, in caring, in reaching out. The Spirit
they bear brings the living Christ, through millions of
hands and feet, into the midst of the world.
Breath of life, breathe on us!
Amen.
Rev. Dr. David B. Bowman

≈≈≈

Rev. Gábor G. Nitsch gives a report on the state of the
Bethlen Communities and the Bethlen Almanac

Dr. Csaba Krasznai presents the Bishop’s Report

Dr. Csaba Krasznai, Rev. Adrienn Kertész, Kőrösi
Csoma Sándor Scholarship Intern, Rev. Alexander
Jalsó, and Rev. Gábor G. Nitsch (left to right)

≈≈≈
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On Sunday, March 25, 2018 the Old Troy Pike
Community Church of Dayton, Ohio held its
Palm Sunday Worship Service and the Annual
Congregational Meeting
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Members of the Calvin United Church of
Christ of Fairfield, CT participated at the 2018
Hungarian parliamentary election and voted on
April 7th at the Consulate General of Hungary in
New York, NY

Rev. Harry L. Burchell III supply pastor of the Dayton
church delivers the sermon on Palm Sunday in the
church’s Kossuth Hall

Rev. Dr. Rychie Breidenstein supply pastor of the
Dayton church sings a hymn to the church members
on Palm Sunday

The Old Troy Pike Community Church of Dayton

Dr. Ferenc Kumin, Consul Gereal of Hungary in New
York, Rev. Tibor Király, and members of the Calvin
United Church of Christ of Fairfield, CT at the
Consulate General of Hungary in New York, NY

Faith of the Mothers
“I am reminded of your sincere faith, which
first lived in your grandmother Lois and in
your mother Eunice and, I am persuaded, now
lives in you also” (2Timothy 1:5).
Who do you think is the most powerful person
in the world? … Many people say that, for example,
the President of the United States could be the most
powerful person in the world. He is the commander in
chief of the greatest and most modern military force
in the world and has a huge nuclear arsenal at his
fingertips. Well, if you think that the President or other
rich, influential individuals are the correct answer to
Continued on Page 10
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Continued from Page 9

where everybody was unknown to them. In addition
to this, they had a different religion than the people
in Lystra. Timothy’s family on the mother’s side was
Jewish; therefore they believed in the one true God.
In contrast with that, in Lystra the people believed
in all kinds of gods and idols. There was polytheism
in Greece. The people of Lystra thought that the
God of the Jews was just like one of the gods they
worshipped. However, more than likely the people of
Lystra rejected the God of the Jews because the Jewish
religion was exclusive. In other words, for the Jews
there are no other gods but only the God of Abraham,
Isaac, and Jacob.
Timothy’s grandmother and mother had a
marvelous treasure that no one could ever take away
from them. They were possessors of the faith in the
living God. They were aware of their mission to show
and pass their sincere faith over to Timothy.
Dear grandmothers and mothers you possess
this great treasure. If you give this treasure to your
children and grandchildren then you give a gift to them
which cannot be compared with any worldly treasure.
This blessing is your sincere and pure faith in God. It
is your responsibility, it is your task and mission to
raise and nurture your children and grandchildren in
the faith of the living Christ.
But we all have this great responsibility toward
our children and grandchildren. Therefore God wants
to use you dear mothers, fathers, grandmothers,
grandfathers, aunts, uncles, and godparents. We all
have a responsibility to raise a generation that believes
in the Lord as Timothy’s mother and grandmother did.
Let us pray for our children and grandchildren
and for one another that this sincere and pure faith
would work in each and every one of us, and let us also
give thanks for the godly mothers and grandmothers
on Mother’s Day. Amen.

the question then you are wrong –for no one is nearly
as powerful as the mothers of this world! President
Theodore Roosevelt one time said this, “…it is the
mother, who does her part in rearing and training
aright the boys and girls—who are to be the men and
women of the next generation...”1
In our text we find two mothers, actually a
mother and a grandmother. They carried a special and
precious calling and treasure in their hearts and lives.
This mother and grandmother had a beloved son and
grandchild named Timothy.
The Apostle Paul immediately realized how
precious this young man was at his mission trip in
Lystra. He took Timothy on several mission trips and
this young man learned many important things from
his spiritual father, Paul. The Apostle had confidence
in Timothy. Later on Paul entrusted more important
ministries to this young man in spite of the fact that
Timothy was young. After a while Timothy undertook
pastoral ministry and he became the bishop of Ephesus.
Timothy, however, did not become a great and
mature believer overnight. His faith had a starting
point in his life, which was followed by a long journey.
This starting point, however, determined his beliefs,
his actions, and his whole life. The Apostle Paul wrote
this about this starting point, “I am reminded of your
sincere faith, which first lived in your grandmother
Lois and in your mother Eunice and, I am persuaded,
now lives in you also” (2Timothy 1:5). Timothy had a
grandmother and mother who feared and worshiped
God from their whole hearts. They started him on the
road to becoming a mature believer. They passed their
sincere faith from generation to generation.
We need to note that Timothy’s mother
and grandmother lived in a country where people
worshiped pagan gods and idols. The Greeks in Lystra
made many sacrifices to their different gods. We do
Source:1http://www.redlandbaptist.org/sermon/a-womansnot know exactly how Timothy’s ancestors got to
worth-is-never-done/
Lystra from Israel, but probably it happened during
the time of the deportations when the people of Israel
were scattered all over the world. Or maybe they fled
Dates to Remember
from Israel during a famine.
May 15-17, 2018
Suddenly, one day they had to leave, because
Seventy-Ninth Meeting of the Calvin Synod Conference of
of the forcing power of a regime. They left their dear
the United Church of Christ in Ligonier, PA
country and homeland and came to this continent to
October 6, 2018
earn some money by hard work. They made every
Central Classis Meeting at Third Avenue Calvin
effort to support their families.
Reformed Church, Beaver Falls, PA
Now we can understand a little bit better the
situation of Timothy’s family as they lived in a foreign
October 27, 2018
country. They suffered big trials and difficulties
Lakeside Classis Meeting at the First Hungarian
because they had to leave Israel and live in a place
Reformed Church, Walton Hills, OH
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Isten szól hozzánk és rajtunk keresztül
„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.
Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: „Íme, akik
beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e?
Akkor hogyan hallhatja őket
mindegyikünk a maga anyanyelvén.”
(Apostolok Cselekedetei 2:5-8)
Kedves Kálvin Zsinat Gyülekezetei!
Kedves Testvéreim!
„Amikor pedig eljött a
pünkösd napja” –ezekkel a szavakkal
kezdi Lukács evangélista a csodás
pünkösdi esemény leírását. Lukács
Isten népének történetében az egyik leglényegesebb
eseményére irányítja a figyelmet, amely pontosan
ötven nappal Jézus Krisztus feltámadása után történt,
amikor a főváros telis tele volt a szétszórtságban élő
zarándokokkal, akik az akkori világ minden tájáról
érkeztek.
De hol voltak a tanítványok ezalatt? A
tanítványok titokban egy épület felső teremében
rejtőzködtek el a zsidó vallási vezetőktől való félelem
miatt. Nem mertek kimenni az utcákra, mert azt
gondolták, hogy ha a zsidó vezetők meglátják őket
nyilvánosan, akkor őket is elfogják börtönbe vetik,
vagy kivégzik csakúgy, mint Mesterüket, Jézust. Tehát
együtt maradtak zárt ajtók mögött.
Egy nap azonban –pontosan pünkösd napján–
valami rendkívüli és csodás dolog történt velük.
„Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás
támadt az égből, amely betöltötte az egész házat,
ahol ültek.” (ApCsel 2:2) Amint az emberek –akik a
szétszórtságból érkeztek Jeruzsálembe– meghallották
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ezt az óriási robajt, összefutottak és nagy zavar
keletkezett. Miután a Szentlélek ajándéka kitöltetett,
a tanítványok erőt kaptak és kimenetek Jeruzsálem
utcáira és tereire és elkezdték bátran hirdetni a Jézus
Krisztusról szóló örömhírt, és mindenki a maga
nyelvén hallotta őket beszélni. Néhányan a sokaságból
gúnyolódva mondták: „Édes bortól részegedtek meg.”
A tömeg el sem tudta képzelni, hogy a hatalmas Isten
használhat átlagos, tanulatlan embereket, hogy több
olyan nyelven is választékosan beszéljenek, amiket
korábban még soha nem tanultak.
A gúnyolódás ellenére Péter előállt és
elkezdett beszélni az összegyűlt sokaságnak Jézusról.
Az üzenet és bizonyságtétel egyszerű volt a Szentírás
alapján Krisztusról. Mégis aznap 3000 ember hitt
abban és keresztelkedett meg. Azok pedig, akik
elfogadták Krisztust Uruknak és Megváltójuknak,
attól a naptól kezdve kitartóan részt vettek az apostoli
tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében
és az imádkozásban (ApCsel.2:42-47). Ez egy
óriási ébredés volt, és egyúttal a Keresztyén Egyház
születésnapja.
Isten átlagos, egyszerű embereken keresztül
mutatta meg, hogy az emberileg lehetetlen dolog Ővele
lehetségesség válik. Emellett Isten azt is megmutatta
–a pünkösdi eseményen keresztül–, hogy Ő közel
jön hozzánk és megszólít minket. Mennyei Atyánk
Fiában, Jézus Krisztusban egy szüntelenül önmagát
nekünk kijelentő Isten. Van benne valami, ami miatt
szeret velünk közösségben lenni, velünk beszélni,
feltárni előttünk a szívét, kijelenteni önmagát oly sok
mindenen keresztül, de legfőképpen azt, hogy nagyon
szeret bennünket. Olyan Istenünk van, aki beszélni
akar hozzánk.
Minden egyes alkalommal, amikor részt
veszünk a vasárnapi istentiszteleten, azzal a
reménységgel mehetünk a templomba, hogy Isten szólni
fog hozzánk. Az istentiszteletek nagy része azzal telik,
hogy meghallgatjuk –illetve, hogy meghalljuk–, mit
Folytatás a 12. oldalon
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akar Isten mondani nekünk. Szól hozzánk szent igéjén
keresztül, továbbá szól hozzánk az igehirdetéseken,
az úrvacsorán, az énekeken, imádságokon, valamint
a rengeteg áldásokon keresztül, amiket tőle kapunk.
Szól hozzánk és tanít bennünket minden vasárnap
reggel, mielőtt nekiindulunk az előttünk álló hétnek.
Isten azonban nemcsak a vasárnapokon szól hozzánk,
hanem Ő közel jöhet hozzánk otthon, a vele töltött
csendességedben vagy bárhol, amikor vele beszélni
akarunk vagy segítségül hívjuk Őt. Meghallhatjuk Őt,
ahogy Szentlelke által mint gyermekeihez szól.
A pünkösdi történet másik fontos tanítása
az, hogy a Szentlélek a szánkba adja a szavakat és
arra bátorít, hogy beszéljünk arról, hogy mit jelent
számukra Jézus. A Krisztusról szóló örömhírt nem lehet
elrejteni, figyelmen kívül hagyni. 2000 évvel ezelőtt a
tanítványok bátran hirdették mindazt, amit láttak, és
megtapasztaltak Jézussal kapcsolatban. A Szentlélek
minket is megbízott azzal, hogy hirdessük Krisztus
örömhírét. Lehet hirdetni Jézust a családunk körében,
a munkahelyünkön, vagy amikor a barátainkkal,
szomszédainkkal találkozunk. Ne féljünk elmondani,
hogy Jézus igenis fontos számunkra.
Krisztus azért küldte a Szentlelket, hogy Isten
szerető jelenlétét árassza ki ránk és vezessen minket
abban, hogy Jézus tanítványaivá és tanúivá legyünk. Az
Úr Jézus áldjon meg Szentlelke által, hogy meghalld
hangját és kövesd a vezetését, és bizonyságot tudj
tenni arról, hogy egy szerető Urad és Megváltód van,
aki drága Szentlelkét adta nekünk. Ámen.
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Anyák Napja
Ézsaiás 49,13-16
„Én akkor sem feledkezem meg rólad!”
Kedves Testvérek!

Istenünk ez esztendőben is megengedte, hogy
megemlékezzünk az édesanyákról. Sokat jelenthet, ha
ez alkalommal is Isten igéjére hagyatkozunk, hiszen
manapság ennek az ünnepnek is sajnos az üzletszerű
jellege kezd egyre inkább szembetűnőbbé válni
világunkban.
Sokan tudjuk, hogy anyák napja táján
bonyolítják a virágárusok a legnagyobb forgalmat,
az üzletekben ekkor adnak el köszöntő kártyákból
a legtöbbet, a telefonos társaságok vonalai ekkor a
legterheltebbek, az éttermek ekkor a legzsúfoltabbak…
miközben olyan világban élünk, ahol manapság már
sokan nem csak a hagyományos családmodellt tartják
elavultnak, nem csak egy férfi és nő szeretetteli
kapcsolatán alapuló házasságot értékelik le, hanem
ma már az is nagy felháborodást vált ki sokakból, ha
a nők anyaságát, a gyermekvállalás fontosságát, mint
elsődleges feladatot emlegetik.
Azt gondolom igen elgondolkodtató az,
hogy miközben sok gyermek mozaik családban
kénytelen felnőni, miközben egyre több szülő bízza
gyermekét idegenekre, miközben egyre több édesanya
távol van az otthonától, s miközben sok család
		
széttagolva kénytelen élni a világban, és a gyermek
Szeretettel Krisztusban: is egyre magányosabb saját korosztályában,…
Ft. dr. Krasznai Csaba valahogy kitűnik, hogy az anya és gyermeke közötti
püspök
kapcsolatot nem lehet olyan könnyen kiiktatni,…
nagyon meghatározó. Még rossz családi környezetből
Please send the subscription order and
kiemelt gyermek is sír, ha az édesanyjától elszakítják.
change of address notes to
Olykor az édesanyáról féltve őrzött kép, emlék, vagy
Wilburn A. Roby Jr., Treasurer
néhány szó is elég, hogy valaki becsületes emberré,
264 Old Plank Rd.• Butler, PA 16002
felnőtté válhasson. S ha úgy is tűnik, hogy a kamasz
kor, vagy a nagy szerelem egy időre bolondot is csinál
e-mail: warajr@embarqmail.com
a gyermekből, az anyák szavai tovább kísérik őket,
mintha az ő szavaik, tetteik kitörölhetetlenebbek
for one year or ____ years ($15.00 per year)
lennének emlékezetükből.
egy évre vagy ____ évre ($15.00 évente)
Talán nem véletlen, hogy amikor a Bibliában
olvasunk egy-egy édesanyáról jobban meg tudja
Payment enclosed $............... Renewal New Order
ragadni a figyelmünket. Anyák napján szó esett már
Sámuel vagy Mózes édesanyjáról, de hallhattunk
Name.......................................................................................
már a lánya gyógyulásáért könyörgő kánaáni
Address...................................................................................
asszonyról is, vagy Timóteus hitben járó anyjáról és
nagyanyjáról. Életüknek kicsi mozzanatával nem csak
City/State-Zip...........................................................................
példává lehettek, hanem hálára is indíthattak azok
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iránt az édesanyák iránt, vagy anyai lelkülettel bírók
iránt, akikkel Isten megajándékozott bennünket. Ez
alkalommal azonban, megtörve egy kicsit a „rendet”
Ézsaiás próféta nagyon szép, megható szavait
emelném ki, ahol Isten népe iránti szeretetét mutatja
be ekképpen: „Megfeledkezik-e csecsemőjéről az
anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő
meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg
rólad!” (Ézs. 49,15)
Milyen meglepő, hogy a világot teremtő Isten,
aki sokaknak kősziklája, erős vára lett, aki felhő és tűz
lángja által vándorolt népével, aki a csatákban népéért
erős kézzel harcolt, és ki oly sokszor igaz bírónak
bizonyult egyszer csak felruházta magát népe előtt
anyai vonásokkal. Miért volt szükség arra, hogy Isten
így tegyen, így beszéljen?
Egyrészt azért, mert mi emberek fel sem
tudjuk fogni milyen is Ő valójában. Fel sem tudjuk
fogni azt, hogy milyen az az Isten, aki bennünket
előre eltervezett, aki bennünket életre segített, aki
bennünket magának kiválasztott, aki megváltásunkról
is gondoskodott, aki elhívott és próbál itt a földön
szívünkre beszélni, terelgetni, megajándékozni.
Amikor Ézsaiás próféta által Isten szólt,
népe a babiloni fogságban sínylődött. Ez a fogság
egy 70 évig tartó fogság volt, amit elkellett
fogadniuk Isten jogos büntetésének. Tudták, hogy
megérdemelten hurcoltattak el. Tudták, hogy Isten
figyelmeztetését, jogos intését figyelmen kívül
hagyva olyan megbotránkoztató, bűnös életet éltek,
ami Istent haragra indította…s nem kívánta tovább
elnézni, eltűrni. Ez a fogság elég volt ahhoz, hogy
észhez térjenek, de elég volt ahhoz is, hogy teljesen
elhagyatottnak érezhessék magukat…úgy, mint egy
paráznasága miatt elhagyatott asszony is érezhette
magát.
A hasonlat nem véletlen. Szentírásunkban
úgy jelenik meg Isten és népe között kapcsolat, mint
egy házasság, melyben hamar kitűnik, hogy ebben
a kapcsolatban csak Isten a hűséges fél, a nép pedig
a hűtlen, parázna, mert a bálványok imádásával az
Istennel való törvényes szövetségét felrúgta. Tudjuk,
hogy Izráel törvényei alapján a paráznaságot szigorúan
büntették, s tulajdonképpen “így” járt el népével
szemben Isten is…ennek látható jele volt a fogság.
Az elhagyatott asszony képe, és fájdalma
nagyon visszaadja azt, ahogy a nép magára gondolt,
ahogy érzett. Egy asszony ugyanis, ha a férjétől
elutasított lett, akkor az egyik legnagyobb fájdalmat
élte meg. Ha a férje nem közeledett felé, és emiatt nem
szülhetett gyermeket, az élete meddőnek bizonyult,
és emiatt úgy érezte teljesen értéktelen, egészen
megvetett. Istentől elutasítva ennyire értéktelennek,
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ennyire megvetettnek érezte magát Isten népe is.
Sőt, az is kiderül, hogy a fogság vége felé szívükben
már reménység sem maradt, nem bíztak abban, hogy
változhat életük. Amikor ugyanis Isten örömüzenettel
bízta meg prófétáját, amikor azt üzente nekik, hogy
elérkezett a hazatérés ideje, amikor azt hallhatják,
hogy „az fogja terelgetni őket, aki könyörült rajtuk”…
ekkor így reagálnak: „De Sion ezt mondta: Elhagyott
engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram!”(14.)
Ilyen
lelkiállapotban,
hogy
lehetett
reménykedésre biztatni egy népet? Úgy, hogy Isten az
anya és kicsiny gyermeke közötti kapcsolatára terelte
a figyelmüket. Ezért üzente nekik: „Megfeledkezik-e
csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe
gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor
sem feledkezem meg rólad!” (15.)
Isten népével meg akarta értetni, hogy az Ő
irántuk való szeretete jóval több annál, mint ahogy
korábban gondolták, de azt gondolom időnként jó
bennünket is emlékeztetni erre.
Tudjuk, hogy egy édesanya, nem tudja csak úgy
a gondolatait kikapcsolni, ha már a piciny gyermekét
kezében tarthatja. Ha a mai édesanyáknak munkába is
kell menniük, a gondolataik között lépten-nyomon ott
bujkál a kérdés: vajon jól van-e a gyermekük,…és nem
kell ahhoz betegnek lenniük. Tudjuk ők azok, akik már
az első kicsi neszre is megébrednek, s virrasztanak
bár mennyire is fáradtak, mert ők is így nyugszanak
meg. És bizony ez a gondoskodó anyai szeretet nem
múlik el csak úgy évek után sem, még akkor sem,
ha ebből a szeretetből még az “embergyerek” sokáig
oly keveset ért. A tapasztalat ugye inkább az, hogy
az embergyereknek is fel kell nőnie, és sok mindenen
keresztül kell mennie, hogy értse és értékelje ezt a
gondoskodó anyai szeretetet.
Kevés közülünk az, aki gyermekként a
figyelmeztetésben, vagy a tiltásban egyből érezte a
szeretet nyelvét, vagy a büntetésben csordultig volt
a szíve azzal, hogy őt mennyire szeretik. Mi munka
egy édesanyának is sokszor ezt bizonygatni. Még
nekünk felnőtt embernek is érett hitre van szükségünk
ahhoz, hogy Istennek egy-egy büntetésében az ő
szeretetét is megláthassuk. A hitnek nagykorúságára
kell eljutnunk, hogy szívből, őszintén énekelhessük:
„Térj magadhoz, drága Sion, Van még néked Istened,
Ki atyádként felkaroljon, Szívét ossza meg veled! Azt
bünteti, kit szeret, Másképp ő nem is tehet: Sion, ezt
hát jól gondold meg, Szabj határt bús gyötrelmednek.”
(394. Dicséret)
A büntetést talán akkor a legnehezebb
elhordozni, ha az elhagyatottság érzése keríti az embert
hatalmába. A kis gyermek -azt szokták mondani- sok
Folytatás a 14. oldalon
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mindent kibír. A gyermek a büntetést is így vagy
úgy elhordozza, de amikor azzal kell szembesülnie,
hogy elfelejtettek érte menni, könnyen elpityeredik.
Még egy intézetbe beadott gyermek is kivár, remél, s
álmokat sző, de ha a szülő elfelejti a születése napját,
a karácsonyt, ha azt érzi egészen elfelejtették, akkor
lelkében összetörni tud csak. A magányos életformát
is könnyebben el tudják hordozzák az idősek, ha nem
kell azzal szembesülniük, hogy elfelejtkeztek róluk.
Hitéletünkben is az tűnhet az egyik legnehezebb
időszaknak, ha az elhagyatottság érzése akar szívünkbe
költözni.
Vajon nekünk mennyire sikerült megismerni
Istenünket? Csak az ítéletes arcvonása van a szemünk
előtt, vagy a szerető vonása is? Mi mennyire ismerjük
azt az Istent, aki azt tudta mondani egykor hűtlen
népének, hogy nem feledkeztem el rólad? Mennyire
ismerjük azt az Istent, aki azt igyekezett bizonygatni,
hogy az Ő szeretete nem fogyatkozott el, hanem örök?
Olyan, mint legtöbbször az édesanyáké.
Egy édesanyát felbosszanthattuk, hozzá
hűtlennek
bizonyulhattunk,
megszomoríthattuk
gyermekként,még sem mondta, hogy: többé nem
akar látni bennünket, lemondott rólunk. Ha egy
édesanyának fájó szavakat is kellett kimondania,
még ott volt a szívében a szeretet, a megbocsátás, a
visszafogadás szándéka is. Egy édesanya szeretete
olyan, hogy akkor is küszködik, akkor is bánkódik,
akkor is emésztődik, akkor is együtt érez, akkor is
útnak indul, akkor is keres, akkor is visszavár,akkor is
imádkozik, ha más nem teszi már; s akkor sem felejt,
ha más már rég megfeledkezett.
Ezért érezheti sokszor egy felnőtt ember is azt,
hogy addig lehet igazán gyermek, míg szülei élnek, s
addig szeretik igazán, míg édesanyja szíve dobban.
Ezért mondogatják időnként, hogy az
édesanyák nem csak az első élményt jelentik a szeretet
megtapasztalásában, hanem e mély szeretetkapcsolat
által az Isten irántuk való szeretetét is közelebb
hozhatják számunkra.
Áldott legyen ezért minden olyan szerető anyai
szív, amely Isten különös szeretetének megértésében
eszköz lehetett Istenünk kezében.
Ha valaki közülünk ezt az anyai szeretetet
mégsem tapasztalhatta meg,ha ezt az anyai szeretetet
valami mégis beárnyékolja, vagy ha ennek az anyai
szeretetnek itt a földön valamikor már vége szakadt,
akkor hadd szóljon még inkább Isten igéjéből a
vigasztalás: „Ha mások megfeledkeznének is, én nem
feledkezem meg rólad! Íme, tenyerembe véstelek be,
szüntelen előttem vannak falaid.” (15b,16)
Ézsaiás próféta korában szokás volt a szolgák

között, hogy mesterük nevét maradandóbb módon a
tenyerükre írni, hogy ne felejtsék el. Arra azonban
nem volt példa, hogy a mester tette volna ezt szolgája
nevével! Milyen nagy szeretetről árulkodik, hogy Isten
azokat írja a tenyerébe, akiket mások megvetettek,
lenéztek.
Krisztus Jézusba vetett hit által azonban még
többet ismerhetünk, s tapasztalhatunk meg az Isten
irántunk való szeretetéből. Ha Isten megajándékoz
bennünket azzal, hogy belső emberünk Lelke által
megerősödhet, hogy Krisztus lakhat szívünkben;
akkor képessé válunk arra, hogy felfogjuk „ mi a
szélesség és hosszúság, magasság és mélység;”
és így megismerhetjük „Krisztusnak minden
ismeretet meghaladó szeretetét” -amellyel Isten
megajándékozott-, hogy teljességre juthassunk, az
Isten mindent átfogó teljességéig (Ef. 3,16-19).
Adja Isten, hogy így lehessen. Ámen.
Nt. Fogarasi Anita

Ihlet, ami vezet

Az én vásznam a monitor, legyen épp csak annyi
jel rajta, amennyi feltétlenül szükséges. Így kell
hozzáállnom a képhez, melyet Votin Dóráról
festek, fenntartva, amit ő mondott arról nekem,
milyen egy jó portré: lehet kissé torz, színesebb
vagy homogénebb, mint akit ábrázol, a lényeg,
hogy tükrözze a karaktert. Erre teszek kísérletet a
képzőművész budaörsi műtermében, ecsetvonások
helyett kérdésekkel.
A fehér vásznakon alig néhány ecsetvonással
érzékeltethető a boldogság abszurditása: fekete,
arany és ezüst vonalak fejezik ki a harcot az ember
boldogtalansága és az Emberfia boldogságot
lefestő szavai között. A festőtábla mellett jézusi
boldogmondásokról alkotott sorozatáról beszél a
művész, azt mondja, csakis abszurd mondásokként
volt képes megfesteni a hegyi beszéd legismertebb
részleteit élete évekkel ezelőtti mélypontján. Hogy a
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befogadóban mi visszhangzik mindebből, az nagyban
múlik azon, hogy a művész mennyire emészti meg
ihletforrását. A Miatyánk sorait például valóságosan
„megette”, mondja egy másik sorozatáról. Votin
Dóra szerint a művészet nem lehet öncélú, és az
alkotás folyamata számára mindig találkozás Istennel.
A művészt pedig állandó elégedetlenség hajtja, a
puszta alkotás örömén túlmutató látás, ihletettség.

Ezen a ponton elárulja, az utóbbi időben
mindenben meglátja a szépet, legyen az egy nagy halom
összegyűrt ragasztószalag vagy épp a csomagolásra
használt papírdoboz, amelynek szakadásain felfedezett
három keresztet. Az idő nyomot hagy nemcsak a
tárgyakon, hanem az emberen is. Ám ezt az idén
ötvenéves művész nem bánja. „Múlnak az évek, de én
ezt nem élem meg rosszul. Másoktól gyakran hallom,
hogy szívesen visszamennének a húszas éveikbe,
én viszont nem vágyakozom vissza az időben.
Örülök, hogy itt tartok, ahol tartok. Akár jó, akár
rossz dolgok történtek velem, mind-mind formálta a
személyiségemet, a gondolkodásomat, és ezt értéknek
tartom. Azt is érzem, hogy most valami új kezdődik.
Felnőttek a gyerekeim, ami hatalmas ajándék – három
érett gyümölcs –, mostantól ezért sokkal több időm
lesz azt csinálni, ami a művészeti életben a feladatom.”
És hogy mi a feladata, arról talán
legkifejezőbben eddigi alkotásai vallanak. A
reformáció 500. emlékévében született Eltüntetett
képek című sorozata egyszerre hordozza magában
az egyház iránti elkötelezettség, az újragondolás, az
önkritika és a művészi áldozatvállalás felelősségét. Az
evangéliumi történetek ihlette festményeket ugyanis a
képrombolásra emlékezve az alkotó fehérrel lefestette,
a befogadónak így épp csak sejtése lehet az eredeti
művekről.
A kritikai rákérdezés, az újragondolás számos
alkotás eszmei és anyagi megformáltságában ott van,
elég, ha csak a jól ismert Votin Dóra-féle deszkaképekre
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gondolunk, amelyek kidobásra ítélt alapanyagokból
keltek életre. Művészetében a jó értelemben vett
lojalitás és a művészet kritikai éle egyszerre valósul
meg, hogy miért, azt ő maga így foglalja össze:
„Nem vagyok szabálykövető ember, szabadságra
vagyok kényszerítve belsőleg. De fontos számomra
a rend és az is, hogy református vagyok: ennek a
felekezetnek a gyökerei, útja, teológiai látása az, ami
meghatároz, és nem véletlen, hogy épp ide tartozom.
Ami idegen tőlem, az az elégedetlenség kritikája
és a cinizmus. Nem is érzek erre belső késztetést,
igaz, időnként az én humorom is csípős. Az állandó
cinizmus, a soha semmi nem jó tőlem nagyon
idegen. A kritikának akkor érzem a létjogosultságát,
ha építő, és nem arra használom, hogy a másikat
megalázzam. Ez, persze, nem jelenti azt, hogy a
kritika nem lehet fájdalmas, de csak akkor van igazán
létjogosultsága, ha végső soron a felemelkedést segíti.”
Művészként feladatának tartja, hogy erre
hívja fel a figyelmet az egyházon kívül is – teszi
hozzá. Vallásfilozófiai szakdolgozatát a teizmus és
az ateizmus vitájáról írta nemrégiben, mint mondja,
e két világkép alapvetően határozza meg az emberek
gondolkodását. „Mindkettőnek olyan fundamentuma
van, amely annak az embernek a számára, aki arra
ráállt, valóságos. Ezt figyelembe véve folytathatunk
csak egymással párbeszédet, ennek pedig egy nagyon
fontos alkotóeleme nem a tolerancia, hanem a szeretet
és az elfogadás. Egy ideje feladatomnak tartom, hogy
markánsan rámutassak a különbségre a tolerancia és a
szeretet között. Ez utóbbival pedig szorosan összefügg
a tisztelet kérdése. A szeretet elválaszthatatlan a
tisztelettől. Amíg a másikat nem tisztelem, biztos,
hogy nem fogom tudni szeretni, mert akkor megvetem.
Az a bajom a toleranciával, hogy képtelenség valamit
elfogadni, ha nem tisztelem, és ha tisztelem, akkor
Folytatás a 16. oldalon
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meg már szerethetem, és akkor kidobhatom az ablakon
a toleranciát. A muszlimokat tiszteljük akár csak egy
kicsit is, vagy egy ateistát? Nagyon sok keresztyén
nem, sőt, egyszerűen hülyének nézi azt, aki nem hisz
Istenben, persze, ez fordítva is igaz. Párbeszéd pedig
nem tud létrejönni addig, amíg a tisztelet nincs meg.”
Érdemes elgondolkodni, hogy a mai világban,
életünk mai kontextusában hogyan is tudjuk hitelesen
képviselni Istent – teszi hozzá. Kereszténységétől
elválaszthatatlan művészi látásmódja, ahogy
műalkotásaiban is ott van az az ihletettség, amit az
Isten jelenlétére nyitott ember látásmódja hordoz.
Szerinte ma sokkal inkább a művészet képes hitelesen
szólni a kortársakhoz. „Az egyházban időről időre
a kívülálló és a megmondó szerepében tetszelegnek
azok, akik az evangélium üzenetét kívánják átadni.
Pedig lehet, hogy nem megmondani kellene, mit
hogyan tegyenek mások, hanem odalépni melléjük.
Én ezt az odalépést nem látom sokszor, bár a saját
életemben én is lehetnék radikálisabb. Nyitottnak és
érzékenynek kellene lennünk arra, hogy él a mai ember,
mik a szükségei, a hiányai, a problémái, és arra kellene
reagálnunk – igaz, ezekre mindig ugyanaz a válasz:
az evangélium. Erről szól a hitünk, de ha ugyanazt is,
talán mégsem ugyanúgy kellene mondani, mint ötven
éve. És nemcsak a kultúrára kellene rátekintenünk a
saját szemüvegünkön keresztül, hanem meg kellene
ismernünk a kultúrát, és ahhoz képest ránéznünk
arra, hogy hol is vagyunk mi. Néhány száz évvel a
múltban. Nem mindenhol, nem mindenki, de sokan,
sok helyütt.”
A kultúra iránti figyelem tudatos részükről
– ismeri el Votin Dóra utalva férjére, Lovas András
gazdagréti lelkipásztorra is. „Sok szempontból
ugyanolyan vagyok, mint bármelyik lelkészfeleség.
Ott vagyok a férjem mellett, támogatom, segítem,
átbeszélünk rengeteg dolgot. Sok mindent együtt
csinálunk, van, amit csak együtt gondolunk át és
András csinálja. Jelen vagyok hol láthatatlanul, hol
láthatóan a gyülekezet életében. Amiben sajátos a
mi kapcsolatunk, az talán az, hogy van bennünk egy
nagyobb nyitottság a mai kultúrára. Ez egy tudatos és
állandóan ébren tartott figyelem a részünkről.”
Dóra azt is elárulja, férjével azért találtak
egymásra, mert benne is ott van az a nyitottság és
ihletettség, ami elengedhetetlen mind a lelkészi,
mind a művészi hivatáshoz. „Ez a két szakma
egyáltalán nem áll távol egymástól. Az ószövetségi
próféták is tekinthetők művészeknek. Valóságos
performanszaikkal, mint amilyen az igát a karjára és
vállaira erősítő Jeremiás próféta megszólalása lehetett,
többet tettek, mint az üzenet szóbeli kihirdetése.

Ők maguk váltak üzenetté.”
Ha hitelesen képviseljük az evangéliumot,
akkor az nem program, nem teljesítendő feladat, hanem
a szívünkben és a gondolatainkban ott lévő, életünket
megváltoztató erő kiáradása – teszi hozzá. „Ahogy
a hétköznapi életünkben is tudjuk, mikor vagyunk
éhesek, elkészítjük az ennivalót és eszünk, vagy
tudjuk, mikor vagyunk szomjasak és iszunk, ennyire
természetes dolog lehetne, ahogy az evangéliumot
képviseljük. Belső ihlet, látás, vezetettség kellene,
hogy mozgasson mindannyiunkat, gyülekezeti tagokat
és lelkészeket egyaránt.”
Hogy Votin Dóra ecsetjét hová vezeti belső
érintettsége, azt megtudhatják májusi kiállításán, ha
ellátogatnak a budapesti Montázs Art Caféba.
Forrás: http://www.parokia.hu/v/ihlet-ami-vezet/
Képek: Füle Tamás

≈≈≈
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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 Szekely 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 Csury.
6. Support 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 named “Crumbs for Lazarus” to
feed the hungry in Csap as requested by Rev. Janos Balogh.
3. Center for children's Evangelism Center burned in
Carpatho-Ukrain, which provided spiritual growth for 100s
of children. The BeregCamp workers voluntarily offer their
services. The request is made to us to help the rebuiding of
this center. Donations may be sent to our Synod Treasurer
for this cause.
Please send donations to the Calvin Synod Treasurer.
Kérjük, hogy adományaikat a zsinati pénztároshoz
küldjék:
Rev. Viktor Toth, Synod Treasurer
3763 N. Hollingsworth Road, Altadena, CA 91001
Tel: 714-333-5300
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LELKIPÁSZTOR NÉLKÜLI
GYÜLEKEZETEK:
• Beaver Falls, PA
• United Church of Christ of Bridgeport, CT
• Columbus, OH
• Dayton, OH

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

MISSZIÓI 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. Segítséget kér Csűry István lelkipásztor az
“Egészségház”számára Nagyváradon.
2. Az Erdélyi Iskola Alap megsegítésére folyamatos
segítséget kér Nádas Gabriella az Iskola Alap koordinátora.
3. A Székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére segítséget
kér Tőkés Zsolt, igazgató.
4. Segítséget kér a Nagykároly-Kertváros Református
Egyházközsége egy új templom és paróka épitéséhez.
Bővebb információt kaphatunk a következő internetes
oldalon: http://kertvaros.freewb.hu
5. Pénzügyi segítséget kér Rozsa Enikő Marosvásárhelyről
aki 22 fiatal gyermekről gondoskodik minden segítség
nélkül. A csekkre kérjük írják rá Rózsa Enikő nevét.
UKRAJNA
1. Az “Irgalmas Samaritánus” árvaháznak és iskolának
folyamatos segítségre van szüksége Nagydobronyban.
2. “Morzsákat Lázárnak” ingyenkonyha támogatására kér
segítséget Balogh János lelkipásztor, Csap városában.
3. Leégett a Kárpátaljai BeregCamp gyermek evange
lizációs központ fő épületének a tetőszerkezete. A Bereg
Cam évente több 100 rászoruló gyermeknek biztosított lelki
felüdülést. A központ munkásai önkéntesen dolgoznak.
Elvesztése a református egyház lelki tragédiája. Segítsük
az otthon újjáépitését.

≈≈≈
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