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Jesus says, “I am the bread of life.
Whoever comes to me will never go
hungry, and whoever believes in me
will never be thirsty” (John 6:35).
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Jesus was “taking the five loaves and the
two fish and looking up to heaven, he gave
thanks and broke them. Then he gave them to
the disciples to distribute to the people. They
all ate and were satisfied, and the disciples
picked up twelve basketfuls of broken pieces
that were left over” (Luke 9:16-17 NIV)
Dear Calvin Synod Congregations,
Dear Brothers and Sisters,
The story of Jesus Feeding the
Five Thousand with five loaves and
two fish may be the best known of
Jesus’ miracles. In the previous
passage we find that the disciples
just returned from their mission.
They were both enthusiastic about the great things.
Words tumbled out of them as they told Jesus the
whole story of their mission and adventures. In the
same time, however, they were exhausted and needed
some rest and a break from the multitudes. Jesus
himself, also needed to be alone for a little while.
		
However, when Christ and the disciples tried
to withdraw to a town called Bethsaida a large crowd
followed Him. Interestingly He didn’t turn them away.
Instead He made the crowd feel welcome and spoke
to them about the kingdom of God, and healed many.
We need to know that Jesus didn’t minister just out of
obligation, or duty or habit, but He served the crowd
because He had compassion on people (Mark 6:34).
He saw the needs of others and gave up what he had
planned, a well deserved rest.
		
Late in the afternoon the disciples came to
Jesus and asked Him to close the meeting so the people
could go to the surrounding villages and countryside to
find food and lodging. It was a huge crowd, about five
thousand men besides women and children (Matthew
14:21). Surely it was time to close. The disciples were
right.
		
However, Jesus replied this to the request of
the Twelve, “You give them something to eat” (Luke
9:13). Christ had a purpose with it. He wanted the
disciples to learn a very important lesson on that day.
The first thing they had to learn and realize was the
utter inadequacy of their own resources. The disciples
were aware of this, since they knew that it would
cost a lot to feed such a crowd. But the crowd was
hungry. Therefore Jesus continued to challenge them
because He wanted the disciples to be involved in the
miracle. Their contribution and commitment to it was
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important in the solution, although their contribution
was tiny and inadequate.
		
Jesus organized everything for the miracle that
was to take place. He had them sit down in groups of
fifty, probably with paths between the groups. Then
He took the five loaves and the two fish and looked up
to heaven, gave thanks and broke it. Then Jesus was
breaking the loaves into one disciple’s basket and they
went off and served a group of fifty while Jesus filled the
next disciple’s basket. This continued until everyone
had eaten and at the very end they pick up the broken
pieces of bread that were scattered over the hillside.
The disciples came back with all twelve baskets full.
By all this, the disciples learned an important lesson
and we also learned some very important things about
Christ, that He is able to provide.
		
“Hattie May Wiatt, a six-year-old girl, lived
near Grace Baptist Church in Philadelphia, USA. The
Sunday school was very crowded. Russell H. Conwell,
the minister, told her that one day they would have
buildings big enough to allow everyone to attend. She
said, ‘I hope you will. It is so crowded I am afraid to go
there alone.’ He replied, ‘When we get the money we
will construct one large enough to get all the children
in.’
		
Two years later, in 1886, Hattie May died.
After the funeral Hattie’s mother gave the minister a
little bag they had found under their daughter’s pillow
containing 57 cents in change that she had saved up.
Alongside of it was a note in her handwriting: ‘To help
build bigger so that more children can go to Sunday
school.’
		
The minister changed all the money into
pennies and offered each one for sale. He received
$250 – and 54 of the cents were given back. The $250
was itself changed into pennies and sold by the newly
formed Wiatt Mite Society. In this way, her 57 cents
kept on multiplying.
		
Twenty-six years later, in a talk entitled,
‘The history of the 57 cents’, the minister explained
the results of her 57-cent donation: a church with a
membership of over 5,600 people, a hospital where
tens of thousands of people had been treated, 80,000
young people going through university, 2,000 people
going out to preach the gospel – all this happened
‘because Hattie May Wiatt invested her 57 cents.’”1
		
We have to confess that our resources many
times are woefully inadequate to meet the need.
However, if we bring what we have before the Lord
and place them in Jesus’ hand to do as He wishes with
them, He in turn will bless them and place them back
in our hands, multiplied, more powerful than we could
ever imagine.
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God is able to take care of us abundantly. He
can give more than we could ever imagine. Let us
approach Him with that trust and faith that the Lord
will never leave us alone, but will be with us even
in our difficulties and trials, and He will provide and
will take care of our needs. Amen.
		
				

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

Source: 1 https://www.bibleinoneyear.org/bioy/
commentary/2458

Report of the intern of the Kőrösi Csoma
Sándor Program
I am Adrienn Kertész, and I am
from Sárospatak, Hungary, where my
family also lives. I graduated from
the Reformed Theological Academy
of Sárospatak in 2016, and I was
ordained the same year.
During my theological studies,
I wanted to obtain more professional experience, so I
carried out missionary activities in numerous places.
For example I led worship and participated in other
ministries as I served in nursing homes, a home of
disabled people and children, a single mothers home,
hospitals and churches. I was teaching religion in
pre-school and in two elementary schools, as well as
counseling in the children's and youth camps.
After I finished my theological studies, I had the
great pleasure and honor to win the scholarship of the
Kőrösi Csoma Sándor Program, and in this capacity
I now serve primarily in Ligonier, PA. The aim of
the scholarship is to organize the community life of
Hungarians beyond the borders, to help preserve our
culture and our traditions, and to strengthen our sense
of togetherness.
I arrived on September 1, and I am spending nine
months in the Hungarian Reformed communities of the
Calvin Synod Conference. Since I am the first ordained
person who has come to the United States with this
scholarship, my role is unique. Instead of serving only
as a community organizer, I mostlyserve as a minister
in Ligonier, PA, and also in the many congregations
of the Conference and beyond the Conference. In
this respect I have visited the Reformed Churches of
Duquesne, PA; Beaver Falls, PA; Lorain, OH; Fairport
Harbor, OH; Wallton Hills, OH; and New Brunswick,
NJ. As a minister I visited many other Hungarian
Continued on Page 4
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memory that people keep in their hearts and refer to
congregations and met the Hungarians who are living later in life as “those good old times.” I am happy to
there. I am also happy that I have the opportunity to be here, but it is more than simple happiness: I feel
do many other kinds of activities. I really like the blessed and I thank God, for it is He who has given
services at the Bethlen Communities skilled nursing me such a beautiful time in my life. Abraham’s
and personal care centers in Ligonier, PA, where I story comes to my mind – he took the road, left his
often officiate worship services, and I regularly visit home, and did not know where he was going, but still
the entire community of Hungarians in Ligonier. It entrusted himself to God’s leading. Now I can also
is very important for me in my work that there is an experience that if God is leading me and blessing me,
affectionate atmosphere surrounding the people, and when I am there, it is exactly where I should be. In the
they are living in a place where they can cheerfully Book of Psalms, we read this in one place: “For He
belong, because I think that where we learn to love shall give His angels charge over you, To keep you in
each other and to pay attention to each other, there we all your ways. In their hands they shall bear you up,
will more easily sense the love and closeness of God. Lest you dash your foot against a stone” (Psalm 91,
11-12). These nine months I am spending here show
in the same way, that there will always be stones on
the road, but if we let God take our hands and lead us,
the stones do not matter, because we know that the
waywe are going is good, and we are heading in the
right direction.
In closing, I would like to thank Rt. Rev. Dr.
Csaba Krasznai Bishop and Rev. Gábor Nitsch for
all the help I received from them, and I would like to
express my thanks for all the kindness and helpfulness
of all the Hungarians here and those whose names
would be too numerous to list. I am thinking of all of
them with love.
I am thankful for the opportunity to be here.
May God bless the Hungarian congregations in the
United States of America and God bless every member
of the Hungarian communities who is living here with
love, faith, hope for the future, blessing, peace and
cooperation!
Adrienn Kertész
KCSP intern, minister
Besides pastoral care services, I am
Ligonier, April 31, 2018
responsible for arranging the Museum and Archives
of the Bethlen Communities, where I also organized a
new exhibition. For beginners and advanced students
I conduct Hungarian language lessons on a weekly
basis. Most of the students are Hungarians or have
some Hungarian background. The organization of
celebrating the national holidays is my task every
time. In addition to these events, I always actively
participate in various community programs, traditional
activities and church meetings.
I am very happy that during these months I
have been able to enrich my life with many valuable
experiences, and within this short time I cansee
that during the months of my scholarship I not only
increased my knowledge, experiences and friendships,
Rev. Adrienn Kertesz delivers God’ s message
but also in these few months I was very blessed. It is
at the morning devotion of the 79th Meeting of
a period that will be a joy to remember, it is like a
the Calvin Synod Conference
Continued from Page 3
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79th Meeting of the
Calvin Synod Conference of the
United Church of Christ
The 79th Meeting of the Calvin Synod Conference
of the United Church of Christ opened with a worship
service with Holy Communion at the Moriah Chapel
in Ligonier, PA. The following Pastors and Lay
leaders conducted the worship service: Rt. Rev. Dr.
Csaba Krasznai, Bishop, delivered the sermon in
Hungarian, while Rev. Dr. John C. Dorhauer, President
of the UCC delivered the sermon in English. Rt. Rev.
Stefan M. Torok, Auxiliary Bishop and Rev. Gabor G.
Nitsch, General Secretary served the elements of the
Holy Communion. Rev. Viktor Toth, Synod Treasurer
participated in the service together with Mr. James
Ballas, Synod Presbyter and Dean Rev. Peter Toth.
Rev. Gabor G. Nitsch, Director of Pastoral Care at
Bethlen Communities printed the worship bulletins
and the set the Lord’s Table.
Following the worship service delegates were
invited to a group photo, that was taken on the steps
leading up to Moriah Chapel. Lunch was served in
the Bethlen Museum and Archive Room Conference
room. Nearly all delegates, alternate delegates and
guests were in attendance.
The 79th Meeting of the Calvin Synod Conference
was called to order by Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai,
Bishop on Tuesday, May 15, 2018. He greeted
everyone and wished a blessed meeting.
A prayer of remembrance was offered by Rev.
Gabor G. Nitsch, General Secretary, and Director of
Chaplaincy at Ligonier Communities remembered the
following clergy and members of our congregations
who were called home by God.
Roll Call: Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai asked the
General Secretary to call the roll of the congregations,
their pastors, delegates, and alternate delegates. A
quorum was declared. A total of 18 congregations
were represented.
Introduction of Guests: Bishop Krasznai
introduced Ms. Amanda Atkinson, newly elected
Chief Executive Officer of Bethlen Communities, after
the passing of Rev. Imre A. Bertalan, after serving 18
years at Bethlen Communities. Ms. Atkinson extended
greetings to the Assembly.
Bishop introduced Rev. Dr. John C. Dorhauer
General Minister and President of UCC who greeted
the Conference. He visited Budapest with Bishop
Krasznai.
Bishop Krasznai also extended a welcome to Rev.
Dr. David Ackerman, Conference Minister of Penn
West Conference. He expressed that he feels blessed
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to live close to Bethlen Communities. His mother-inlaw is at Ligonier Gardens with Theresa Kovacs as
roommate.
Bishop Krasznai further introduced our Korosi
Csoma Sandor scholarship intern, Rev. Adrienn
Kertesz, from Sarospatak, Hungary.
Bishop Krasznai introduced Dr. Emery Laszlo
as newly elected pastor of the West Side Cleveland
Church. Bishop Krasznai also introduced Rev. Tamas
Burian who transferred his status to Calvin Synod
from Western New York Association.
By-Laws change proposal: A presentation was
made by the Conference Council to propose some
changes in the Bylaws. After much discussion, all
changes to the Bylaws were approved.
Bishop’s Report: Rt. Rev. Stefan M. Torok was
asked to chair the meeting who in turn requested Rt.
Rev. Dr. Csaba Krasznai to present the Bishop’s Report
which was included in all the delegates’ packages. The
report was unanimously accepted by the delegates.
Treasurer’s Report: Rev. Viktor Toth, Synod
Treasurer made his report on the financial condition of
the Calvin Synod. After the detailed report the Budget
and Finance Committee moved to accept the 2016 and
2017 Income and Expense Report and the Finance
Committee Report together with the proposed Budget
for 2018.
Faithful and Welcoming Churches Presentation was made by Rev. Viktor Toth. The Faithful and
Welcoming Churches appreciated having the meeting
at the UCC headquarters, and welcomed by Rev.
Dr. John Dorhauer. They are asking the individual
churches, if they agree with the Faithful and
Welcoming Churches’ beliefs, to register their names
affiliating with the Faithful and Welcoming Churches.
Youth Camp Report was given by Rt. Rev.
Koloman K. Ludwig. The Hungarian Reformed
Church Youth and Junior Camp will be held on July
15-21, 2018. The theme for 2018 is “Gear Up! Putting
on the Armor of God”, based on Ephesians 6:10-20.
This year, the camp will be using Lifeway’s “Game
On!” program based on 2 Peter 1:3.
The meeting of the first day was adjourned and
delegates were invited to fellowship at the Synod
Banquet held at the Bethlen Home Linden Room.
The second day of the 79th Meeting of the Calvin
Synod Conference of the United Church of Christ
was called to order by Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai,
Bishop. The morning devotional was offered by Rev.
Dr. Emery Laszlo, newly elected pastor of the West
Side Hungarian Reformed Church of Cleveland, OH.
A Special Power Point presentation was made by
Continued on Page 6
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Mr. James D. Ballas, Synod Presbyter on the subject
of “Sound the Trumpet” dealing with the present
situation of our churches with declining membership,
declining financial support what it takes to look into
the future. Following the presentation small group
discussion followed.
After a lunch break the meeting resumed with the
singing of some contemporary songs.
Travel Expense Committee Report was given
by Rt. Rev. Kolman K. Ludwig on behalf of the
committee informing the delegates that due to the
financial condition of the Synod travel reimbursement
is to be paid at $ 0.45 per mile.
UCC General Synod report: 3 persons on
behalf of the Calvin Synod attended the UCC General
Assembly at Baltimore, MD. Report was presented on
behalf of the attendees by Mr. James D. Ballas. The
full report on the General Assembly appeared in an
earlier issue of the Calvin Synod Herald together with
pictures.
At the next point of the assembly Rev. Dr. John
Dorhauer, General Minister and President of the United
Church of Christ addressed the Synod Meeting. In his
comments among others he has calling our attention to
the Constitutional changes that regulate the actions of
the UCC. The Calvin Synod Conference as one of the
constituent member of the UCC needed to ratify the
changes. Bishop Krasznai called upon the assembly
of the Calvin Synod to approve the Constitutional
amendments of the UCC. Motion was called and
approval was granted by a unanimous vote.
Recommendation Committee Report: Presented by Rt. Rev. Louis Medgyesi on behalf of the
committee. Words of the recommendation will be
made available in the Synod Minutes. The report of
the Recommendation Committee was approved.
Calvin Synod Herald Report: Presented by
Mr. Wilburn Roby, Business Manager of the Herald.
We are grateful for Mr. Roby for doing the Business
Management job free of charge. Rt. Rev. Torok
requested additional assistance from the pastors and
congregations to prepare articles and church news.
The Synod Meeting expressed special thanks to Mr.
Roby and Rt. Rev. Torok for their selfless contribution
toward the Synod Herald.
Congregational Sharing: Ms. Zsuzsa Daroczi,
newly elected Chief Elder of the congregation from
Cleveland West Side filled us in on the ongoing work
of the congregation, including the election of their new
Pastor, Rev. Dr. Emery Laszlo.
Mr. Joseph Gagliardi shared news from the
Fairport, OH, Hungarian Reformed Church. In the near
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future, they are planning a congregational meeting at
which time they will consider changing the name of
the church.
Mrs. Virginia Roby reported on the life of the
Beaver Falls Hungarian Reformed Church in the
absence of Mrs. Arlene Csoman, who was present at the
meeting, but was admitted to the hospital the previous
day. We keep Arlene in our thoughts and prayer.
Rev. Peter P. Bodor reported on the life of
the Christian Reformed Church of Sarasota, FL.
He indicated that both him and his mother Albinka
provide their spiritual services to the congregation
free of charge. He also mentioned that there is a great
opportunity for establishing congregations in Florida
and that the Calvin Synod should give consideration
to this opportunity.
Nominating Committee Report was presented
on behalf of the Committee by Mr. James D. Ballas.
a. Church and Ministry Committee nominees:
Rev. Peter Toth, Chair, Rt. Rev. Medgyesi and Mr.
James Ballas. Members elected unanimously.
b. Recommendation Committee nominees. Rt.
Rev. Louis Medgyesi, Chair. Rev. Peter Toth, Ms.
Zsuzsanna Daroczi and Mr. Wilburn Roby. Members
elected unanimously.
c. Judicial Committee: Rev. Gabor G. Nitsch,
Chair, Rev. Tamas Burjan, Ms. Jill Pongracz-Murrell,
Mr. Craig Toth. Members elected unanimously.
d. Delegates to the General Assembly on the
UCC. Rev. Viktor Toth, Ms. Jill Pongracz-Murrell.
Members unanimous elected.
After the committee reports the Assembly
returned to discuss the morning presentation by Mr.
James D. Ballas, “SOUND THE TRUMPET”. The
assembly expressed thanks and appreciation for the
presentation which challenged us and directed us to
look with confidence into the future, knowing, that
if we place our lives into God’s hand, He will secure
our future.
The second day of the meeting concluded with a
wonderful Christian fellowship at the Darlington Inn
hosted by the William Penn Association.
The third and final day of the meeting began
with a devotional offered by Rev. Adrienn Kertesz,
a Korosi Csoma Sandor Intern from Hungary at
the Bethlen Communities. She has been providing
spiritual services at Bethlen Communities and some
of our congregations in the area. She has been offering
Hungarian classes for those who want to learn this
beautiful but strange language for many, but precious
to us who are Hungarians.
The meeting followed with the roll call and
approval of the previous day’s Minutes.
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Mr. James D. Ballas informed us of the computer
input of the statistics of our congregations on the
UCC Data Hub. The assembly expressed thanks to
Mr. Ballas for the difficult job that he completed, even
though many of our congregations did not comply
with the request.
The meeting resumed with the second session of
congregational sharing.
Mr. Lehel Deak reported on the life of the First
Hungarian Reformed Church of New York City.
Major renovation to renew the façade of the church is
coming to a conclusion.
Ms. Jill Pongracz-Murrell reported on the life
of the Hungarian Reformed Church of Lorain, OH.
Rev. Johnny Cardamone, pastor, reported on
the life of the Calvin Reformed Church of Norwalk,
CT. The congregation celebrated its 125th anniversary
this year.
Rev. Tibor Kiraly, pastor, reported on the life
of the Calvin United Church of Christ of Fairfield,
CT. The congregation started a small restaurant at
Jonas Hall which is open every Friday. All food is
prepared free of charge. About 40 to 50 people come
and share food and fellowship. Some lunches are
delivered to area businesses. Rev. Tibor Kiraly also
requested financial assistance to settle a court case
that Rev. Bela Poznan brought against the church.
The assembly expressed its support and authorized
the Conference Council to work out the details of the
help.
Mr. Zoltan Bathori, Licensed Lay Minister,
reported on the life of the First Hungarian Reformed
Church of Hawthorne, CA congregation.
Rev. James Offrink, pastor, reported on the life
of the Heritage Church of Davison. The congregation
celebrated its 100th anniversary. They have expressed
thanks to all those who helped them in their difficult
time during this past year. The congregational life is
now peaceful and spiritually strong.
Rev. Lisa Kerestesi, elected part-time pastor of
the congregation offered report from Chief Elder Lisa
Toth-Maskarinec from the First Hungarian Reformed
Church of Homestead, PA. The congregation hosted
the meeting of the Central Classis. Church life despite
the declining membership is stable and is able to carry
out various mission projects.
Announcements: The Annual Meeting of the
American Hungarian Ministerial Association and the
American Hungarian Presbyters Association will be
held jointly on August 13th and 14th. If the dates are
acceptable invitations will be mailed out on time. We
encourage all pastors and elders to attend the meeting.
All business of the 79th Annual Meeting of the
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Calvin Synod Conference of the United Church of
Christ being completed, Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai
Bishop adjourned the meeting.
Members of the Assembly who the past few days
not only grew through each other’s faith after sharing
a meal together bid, farewell to each other and went
their various ways returning to their homes and to their
home churches carrying their renewed commitment to
the Lord with the thought that very soon, even if it is
going to be from two year now, we will see each other
again.
Rt. Rev. Stefan M. Torok

Participants at the Worship Service of the
79thMeeting of the Calvin Synod Conference, UCC

Rev. Viktor Toth, Rt. Rev. Stefan M. Torok, Rev. Dr.
John C. Dorhauer, Dr. Csaba Krasznai, Mr. James D.
Ballas, Rev. Gabor G. Nitsch (from left to right)
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Rev. Dr. John C. Dorhauer, Dr. Csaba Krasznai,
Rev. Dr. David Ackerman (from left to right)

Rev. Dr. Emery Laszlo delivers God’ s message
at the morning devotion

A special Power Point presentation was given by
Mr. James D. Ballas entitled “Sound the Trumpet”

A little excercise during the long meeting

Participating pastors and lay delegates at the
79thMeeting of the Calvin Synod Conference, UCC

Dr. Csaba Krasznai presents a check to Ms. Amanda
Atkinson as a token of appreciation and support to
Bethlen Communities

≈≈≈

≈≈≈
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New Leadership at Bethlen Communities
The Spring Board Meeting of Bethlen
Communities formerly “Bethlen Home” was held
on April 23rd and 24th in Ligonier PA. Eleven
members of the Board of Directors gathered from
all corners of this great country, representing the
Constituent Membership of Bethlen Communities
gathered to give an account of their stewardship
of the past six month of the great work of caring
for the less fortunate who depend on our care.
Opening devotion was offered by the Rev.
Peter Toth, pastor of the Hungarian Reformed
Church of Lorain, OH. The first item of business
was the presentation of the External Auditors of
Synod Banquet at Bethlen Home’s Linden Room
Arnett Carbis Toothman LLP. The Board of Directors
were also introduced to the new Medical Director
Dr. Thomas R. DeGregory, who expressed his great
honor to join the staff of Bethlen Communities. Mr.
James Fox updated the Board of Directors of the
many legal challenges facing Bethlen Communties.
A special presentation on the “Board’s Role
and Responsibilities Regarding Strategic Planning
was offered by Mr. Samuel A. Friede, MBA, FACHE
who put the Board Members into work dealing with the
strength, weaknesses, and visions of the organization.
With the sudden death of long time Board
of Director Member Mr. John Morey there was an
opening on the Executive Board that needed to be
A Special Dinner at Darlington Inn Restaurant hosted filled. The Board of Directors unanimously elected
Mr. Richard Sarosi, representing the William Penn
by the William Penn Association
Association. Mr. Richard Sarosi is a member of the First
Hungarian Reformed Church of Walton Hills, Ohio.
The highlight of the Meeting was the
unanimous election of Ms. Amanda Atkinson as the
new Chief Executive Officer of Bethlen Communities.
The service of Installation was conducted by Rt. Rev.
Dr. Csaba Krasznai, Bishop of the Calvin Synod. Ms.
Atkinson was presented with a special plaque naming
her Honorary Hungarian.
During the two days meeting the Board of
Directors also heard reports of the current operations:
Graceful Aging Wellness Center (Ms. Cathy Graham,
Director), Pastoral Care, (Rev. Gabor G. Nitsch),
Retirement Community and Resident’ Association,
Ms. Sue Hilf (Cottage Coordinator), and Ms. Elaine
Steele (President of the Resident Association).
The Board of Directors also heard the report
of Rev. Adrienn Kertesz, intern of the Korosi Csoma
Ms. Barbara A. House, Fraternal Director and
Sandor program. The evening program included a
Mr. Andrew W. McNelis, Chair of the Board
special invitation for a dinner at the Bethlen Home’s
present a check to Calvin Synod
Linden Room.
Continued on Page 10
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Continued from Page 9

On the second day of the meeting, morning
devotional was offered by Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai.
The day was filled with further reports of Medicare
Presentation, (Mr. Dennis Morgret, Liberty Insurance)
the introduction of New Hospice Medical Director,
(Dr. Suzanna Stepanek). Information Technology
Update (Ms. Leia Shilobod, In Tech Solutions, Inc.).
The Board of Directors were updated on current
operations of Bethlen Home, (Ms. Cyndie Wolf,
Administrator) and Director of Nursing (Ms. Jody
Guidas).
The afternoon was filled with the reports
of others department heads: Bethlen Center for
Community Services, (Ms. Lisa Schartinger, Director)
Home Health and Hospise, Companion Care, (Ms.
Jackie Neuner), Bethlen at Home Coordinator, (Mr.
Edward Roberts), Community Outreach Coordinator,
(Rev. Lisa Kerestesi). Ligonier Gardens, (Ms. Dyanna
Miller, Administrator), Human Resources Department
Report, (Ms. Tammie McNaughton, Director).
Marketing and Recruitment Director, (Ms. Molly
Stiles), Report of the Development Director, (Ms.
Polly Benning). Mr. Lehel Deak updated the Board of
the latest accomplishments of his studies. The Final
Report on Corporate Compliance was given by Ms.
Timea Szep.
The members of the Board of Directors were
given the dates of the Fall Board Meeting. Closing
prayer and adjournment concluded the Meeting.
				Rt. Rev. Stefan M. Torok

Rt. Rev. Louis Medgyesi Chair of the Board, Ms.
Amanda Atkinson newly elected Chief Executive
Officer of Bethlen Communities, Dr. Csaba Krasznai
(from left to right)

≈≈≈

Ms. Amanda Atkinson newly elected Chief Executive
Officer of Bethlen Communities greets the Board of
Directors and guests

Rt. Rev. Louis Medgyesi Chair of the Board
congratulates Mr. Richard E. Sarosi on his election
as Executive Committee Member of Bethlen
Communites

Rt. Rev. Louis Medgyesi Chair of the Board
congratulates Ms. Amanda Atkinson newly elected
Chief Executive Officer of Bethlen Communities
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Az Úr gondoskodik
Jézus „vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett
az égre, megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak
adta, hogy tegyék a sokaság elé. Ettek és jóllaktak
mindnyájan; azután összeszedték a megmaradt
darabokat, tizenkét kosárral.” (Lukács 9:16-17)
Kedves Kálvin Zsinat Gyülekezetei!
Kedves Testvéreim!
Az Ötezer ember megvendégeléséről
szóló történet talán a legismertebb
Jézus történetei közül. Az előző
igeszakaszban azt találjuk, hogy
a tanítványok szolgálatból tértek vissza, fáradtak
voltak a szolgálat miatt és szükségük volt pihenésre.
Másrészt viszont nagyon lelkesek voltak, alig tudták
szavakba önteni mindazt, amiket a missziói útjuk során
tapasztaltak. Jézusnak magának is szüksége lett volna
arra, hogy kicsit egyedül legyen és megpihenjen.
Azonban, amikor Jézus és a tanítványok
elvonultak egy lakatlan helyre –Bétsaida kietlen
területére–, nagy sokaság követte őket. Annak ellenére,
hogy Jézus fáradt volt, mégsem küldte el az embereket.
Ehelyett örömmel fogadta őket, beszélt nekik az
Isten országáról, és sokakat meggyógyított. Itt fontos
meglátnunk azt, hogy Jézus nem kötelességből tette
mindezt és nem is azért, mert ez volt a szokása, hanem
azért mert meglátta mások szükségét és szánalomra
indult az emberek iránt (Márk 6:34), feladta azt, amit
magának tervezett, a jól megérdemelt pihenést.
Kora este, a tizenkettő odament Krisztushoz
és kérték, hogy zárja be a tanítást, hogy az emberek
elmenjenek a környező falvakba és településekre,
hogy ott megszálljanak, és élelmet szerezzenek.
Óriási tömeg volt körülöttük, körülbelül ötezer férfi,
az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva (Máté
14:21). Emberileg valóban úgy tűnt, igazuk volt a
tanítványoknak, hogy ideje bezárni a találkozót.
Jézus azonban a következőket válaszolta a
tizenkettő kérésére: „Ti adjatok nekik enni!” (Lukács

7–8. szám

9:13) Jézusnak mindezzel célja volt. Valami igen
fontosan kellett megtanulniuk és megtapasztalniuk a
tanítványoknak azon a napon. Fel kellett ismerniük
a rendelkezésükre álló eszközeik hiányosságát. A
tanítványok természetesen tudatában voltak, hogy
nagyon sokba kerülne egy ilyen nagy embertömegnek
enni adni. Jézus azonban nem áll meg itt, további
kihívást intéz a tanítványok felé, mert be akarta vonni
a tanítványokat is abba a csodába, amit tenni készült. A
tanítványok közreműködése és az odaszántsága része
volt annak a megoldásnak, amit Jézus tervezett, még
akkor is, ha az csak kicsi volt és részükről elégtelen.
Krisztus mindent pontosan előkészített a
csodához. Jézus a tanítványok segítségével leültette a
sokaságot csoportokba ötvenenként. Majd vette az öt
kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta,
megtörte, és a tanítványoknak adta, azok pedig vitték
a sokaságnak. Ez mindaddig ment, amíg mindenki
jól nem lakott, és a legvégén pedig összeszedték a
megmaradt kenyér darabokat, amikkel tizenkét tele
kosarat töltöttek meg. A tanítványok ezen a napon
megtanulták azt a fontos dolgot, amit mi magunk is
megtapasztalhatunk, amikor Krisztussal járunk, hogy
Ő gondoskodni tud rólunk.
„A hat éves Hattie May Wiatt nem messze
lakott a philadelphia-i Grace baptista templomtól.
Sok gyerek járt az egyház vasárnapi iskolájába. A
lelkipásztor, Russell H. Conwell azt mondta neki,
hogy remélhetőleg egy napon elég nagy épületük
lesz ahhoz, hogy mindenki részt tudjon venni a
foglalkozásokon. Hattie egyet értett és így válaszolt:
‘Igen, én is remélem. Mert most annyira sokan
vannak, hogy félek oda bemenni.’ A lelkipásztor erre
ezt mondta: ‘Amikor lesz elég pénzünk, elkezdjük az
építési munkálatokat és olyan nagy épület lesz, ahová
minden gyerek befér.’
Két évvel később, 1886-ban Hattie May
meghalt. A temetése után Hattie édesanyja egy kis
zacskót adott át a lelkipásztornak, amit a kislánya
párnája alatt talált, és amiben a kislány megtakarított
Folytatás a 12. oldalon
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pénze volt, 57 cent. Egy kézzel írt kis cédula is volt
vele: ‘Annak a megsegítésére, hogy még nagyobb
épületet lehessen építeni azoknak a gyerekeknek, akik
a vasárnapi iskolába járnak.’
A lelkipásztor átváltotta pennykre és
mindegyiket felajánlotta, hogy megvegyék a hívek.
Végül 250 dollár jött össze. A 250 dollárt ismét
átváltotta pennykre és eladta, hogy megalapítsák a
Wiatt Mite Társaságot. Így az 57 cent folyamatosan
megsokszorozódott.
26 évvel később, egy előadásban, aminek címe:
‘Az 57 cent története’, a lelkész elmondta, hogy milyen
áldást hozott az az 57 cent felajánlás, mert időközben
a templomnak több mint 5,600 tagja lett, kórházat
alapítottak, ahol több tízezer embert gyógyítottak és
kezeltek, 80,000 fiatalt segítettek egyetemre, 2,000-en
kezdték el hirdetni az evangéliumot, és mindez ‘Hattie
May Wiatt 57 centjéből indult el.’”
Be kell vallanunk azt, hogy sok esetben
az eszközeink és a lehetőségeink nagymértékben
elégtelenek, kevesek és hiányosak. Ha viszont Jézus
kezébe tesszük mindazt, amink van, hogy tegyen vele
azt, amit Ő jónak lát, akkor Ő megáldja azt a keveset
és visszaadja csodálatos módon, megsokszorozva azt.
Isten el tud látni bőségesen mindennel. Ő
sokkal többet ad, mint azt mi el tudnánk képzelni,
vagy gondolni. Járuljunk Őhozzá, azzal a hittel és
bizalommal, hogy Isten nem hagy el, hanem velünk
marad még szükségeinkben is gondoskodni tud
rólunk. Ámen.
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„Áldja neved a nemzetünk…”

Államalapító Szent István ünnepe előtt sok
készülődésről hallani a médiában: ünnepségek,
megemlékezések, kitüntetések, az új kenyér, a
virágkarnevál, az ország tortájának elkészítése (cukros
és cukormentes változatban is!) és természetesen
az elmaradhatatlan tűzijáték. A nyár utolsó bástyája
augusztus 20-a, ami után általában elromlik az idő és
pillanatok alatt elkezdődik az iskola.
Különös és érdekes, hogy nem csak az egyházi
gyökerű, hanem az ilyen, nemzeti ünnepeinkhez is
ki-ki másként kapcsolódik és mást-mást ünnepel.
Valószínűleg a legtöbben bele sem gondolnak az
ünnep valódi tartalmába és megmaradnak a szlogenek
és néhány általánosság szintjén. Hiszen mi közünk
egy ezer évvel ezelőtt élt királyhoz, egy olyan
államhoz/királysághoz, ami azóta többször szétesett,
mi közünk egy olyan nemzethez, ahová névleg
tartozunk, de érzelmileg nem igazán? Esetleg mások
közönye háborít fel minket a nemzeti érzések kapcsán
és nem értjük, más miért nem olyan intenzíven éli meg
magyarságát és miért nem olyan büszke történelmi
gyökereire?
Nagyon izgalmas beszélgetéseket lehetne
folytatni arról, miért fontos az ember identitásában a
közösséghez tartozás, a nemzeti identitás, vagy hogy
mit jelent magyar református keresztyénnek lenni?
Hogyan él együtt nyelv, kultúra és hit- hogyan hatott
ezekre az évszázados fejlődés és sok-sok változás itt
		
a Kárpát-medencében? Mit jelent ma a nemzethez
Szeretettel Krisztusban: tartozás egy 21. századi posztmodern kultúrában és
Ft. dr. Krasznai Csaba vajon attól igazán magyar-e valaki, ha azt fennen
püspök
hangoztatja magáról?
Ami biztosan fontos és a témánk szempontjából
Please send the subscription order and
megkerülhetetlen református keresztyén emberként
change of address notes to
a reformáció, a reformátusság és a magyarság
tudatának fejlődése mélységesen összekapcsolódik.
Wilburn A. Roby Jr., Treasurer
A reformáció és a magyar nyelv/identitás fejlődése
264 Old Plank Rd.• Butler, PA 16002
egybeforrt a reformáció igen viharos évszázadában.
e-mail: warajr@embarqmail.com
Különleges módon kezdett el fejlődni a magyar nyelv
és kultúra a reformáció terjedésével, az emberek hitre
for one year or ____ years ($15.00 per year)
ébredésével, a lelki megújulásával. Talán az egyik
egy évre vagy ____ évre ($15.00 évente)
legvilágosabb bizonyítéka ez annak, milyen, amikor
Isten Lelkének munkája, az ébredés áthatja az egész
Payment enclosed $............... Renewal New Order
társadalmat és pozitív folyamatokat indít be az emberi
közösség minden területén.
Name.......................................................................................
Nem mondhatjuk tehát, hogy ez nem a
mi
témánk,
és semmi köze hitünknek és nemzeti
Address...................................................................................
identitásunknak,
személyes
hitéletünknek
és
környezetünknek egymáshoz.
City/State-Zip...........................................................................
Isten Igéjéből, a 33. zsoltárból egy ünnepi
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éneket olvastam fel, ami Isten nagy tetteiről beszél.
Isten hatalmas, aki mindenek felett áll. Izrael
számára az Istenhez tartozás és a nemzethez tartozás
mélységesen összetartozott, egyet jelentett. Isten hívta
el Izrael ősatyját, Ő tett ígéretet neki. A szövetség a
néphez kötődik, Ő adja meg az állam kereteit is, Ő
vezeti és áldja meg a királyt. Persze már a kezdetektől
beszél arról az Ige, hogy Isten terve, áldásai, szeretete
jóval túlmutatnak Izrael határain. Így tekintsünk most
erre a zsoltárra és keressük a választ három fontos
kérdésre:
- Miben rejlik a nemzethet tartozás öröme?
- Miben mutatkozik meg a nemzetek csődje?
- Mi lehet egy nemzet reménysége?
1. A nemzethez tartozás öröme
Isten uralkodik, Isten hatalmas. Isten teremtő,
alkotó, aki szavával teremtette a világot, aki uralkodik
a káosz erői felett és akihez fogható nincsen. A
Zsoltár írója is ismeri ezeket az igazságokat, és meg
is vallja ezeket. Ezért dicsőíti Istent. Isten méltó a
dicséretre, hiszen Ő áll mindenek felett. Ő teremtette
meg a létezés kereteit és tartja is fent azokat. Ítéletei,
döntései igazak, szeretetével telve van a föld. Isten
megismerhető, mert kijelenti magát és megmutatja
az embernek a helyes utat, ami által teljes életet
élhet. És Ő adta meg az emberi együttélés kereteit is:
tulajdonképpen az emberi kapcsolatok, az együttélés
szabályai, a társadalom, mint rendszer is mondhatjuk,
Tőle származik. Az ember családban, közösségekben,
gyülekezetben, városban és nemzeti közösségben
élő teremtmény. A szabadság és rend kereteit Isten
adja, részletesen szabályozva a kijelentésben azt. Az
Ószövetség számos helye tanít arról, mi Isten terve az
emberi együttélésről. Mindez Isten gondviselésének
keretei közt zajlik. A gondviselő Isten fenntartja
teremtését, és megadja az élethez szükséges kereteket.
Az emberi sokszínűségben benne rejlik a kultúra
sokszínűsége, és ebben a nemzetek, népek sokszínűsége
is. A református tanítás szerint a nemzethez tartozás,
a hazaszeretet az 5. parancsolat betartását jelenti. A
szülők, feljebbvalók tisztelete a generációk egymás
mellett élése, az ősök elődök, egy nemzet nagyjainak
tiszteletére is kiterjed. A generációk békés egymás
mellett élésének kereteit tehát megadja Isten.
Ha tehát Isten teremtésének része az ember
és életközössége, a nemzet, akkor mindebben
megmutatkozhat Isten dicsősége, hatalma és szeretete.
Ez nagy lehetőség és nagy öröm az ember számára.
Mert ahogy egyéni életében, úgy nemzete történetében
is felfedezheti Isten hatalmas tetteit, kegyelmét és
hálaadással dicsőítheti érte a Mindenhatót.
Két kérdés merül itt fel, amire keresnünk
kell a választ: Egyrészt létezhet-e olyan nemzet,

13

olyan államszervezet, amely valamilyen módon
jobban, teljesebben ábrázolja ki Isten hatalmát és
uralmát- amely valahogy közelebb van Istenhez,
mint a többi? Rögtön rávághatjuk, hogy hát Izrael,
hiszen ők Isten választottai. Óvatosnak kell azonban
lennünk a messzemenő általánosításokkal, hiszen
miközben Isten jónak látta, hogy Izrael népén,
történetén keresztül lépjen be félreérthetetlen módon
az emberi történelembe, Izrael népe önmagában nem
rendelkezik sem erkölcsi sem bármilyen többlettel a
többi néphez képest. Jól tudhatjuk ezt történetéből,
ami részletesen megismerhető az Ószövetség lapjain.
Ugyanakkor Izrael történetében jelentek meg Isten
különös eszközei, szolgái, akiknek szolgálata által
megismerhetjük Isten munkáját. És ebbe a nemzetbe
született Jézus Krisztus, akinek az áldozatáért nyílt
meg minden nemzet számára az út az Istenhez.
Sokszor gondolták egyébként a történelem
során, hogy létezhet olyan nemzet, olyan állam vagy
államforma, ami teljesen kiábrázolja Isten uralmát,
de ez igazán sosem valósult meg. Ez utópia, vagy
hazugság, hiszen ahogy az ember, úgy egy nemzet
sem tökéletes, hanem a legjobb szándékok mellett is
híjával van Isten dicsőségének és a tökéletességnek.
Másrészt lehet, hogy neked nehéz átélni,
megélni a nemzethez tartozás örömét. Hiszen
nagyon bonyolult válaszolni arra kérdésre, hogy mit
jelent például magyarnak lenni? Ehhez a nemzethez
tartozni? Lehet, hogy más nemzethez is tartozol
származás szerint… Mi közöm a magyar gyökerekhez,
miközben tudom, hogy itt születtem, de a felmenőim
között esetleg voltak más nemzetiségek, nemzetek
gyermekei közül is. Miközben jómagam osztozom a
nemzethez tartozás örömében, teljesen együtt érzek
veled, ha nem érzed ezt az örömet, vagy a kérdés
számodra nehezen megfogható, esetleg terhelt. Egy
multikulturális közegben ugyanis a béke és elfogadás
közegében inkább elfeledni szeretné a nemzeti
identitás világos kereteit, mintsem megőrizni…
2. A nemzethez tartozás csődje
Őszintén kell beszélnünk arról, ami a
zsoltárban is így folytatódik: „Semmivé teszi az Úr
a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait.”
A nemzetek, népek világa, bár Isten teremtésének és
gondviselésének területe, nem marad érintetlenül a
bűneset következményeitől. A népek szándékai és
tervei sokszor Isten ellenes tartalommal jelennek meg
a Szentírásban, és világos, hogy az emberek közössége
nem csak a jóért képes összefogni. Sőt, a történelem
sok ezer példája mutatja, mennyi gonosz szándékért
fog össze egy-egy nemzet- válik egységessé, zárkózik
fel egy démonizált vezető mögé, vagy fog össze
Folytatás a 14. oldalon
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egyik a másik ellen. Istennek ugyanis vannak tervei a
teremtett világgal, de az Istentől elszakadt embernek
szintén vannak, születnek tervei. És alapvetően nem
akarja, vagy nem tudja az Isten terveit követni és
megvalósítani.
Az emberi történelem tehát a nemzethez
tartozás csődjéről tesz bizonyságot. És erről is
őszintén kell beszélni egy nemzeti ünnepen is.
Lehetünk büszkék vagy épp búskomorak saját
történelmünkre visszatekintvén, de én azt látom,
minden nemzetre igaz összességében: CSŐD. Mert
bár voltak felemelkedések és hanyatlások, igazán
legtöbbször az aktuális emberi hatalom aktuális
céljai és lehetőségei mentén születtek döntések- a mi
nemzetünk történetében is. Miben mutatkozik meg ez
a CSŐD, az istentől való elszakadtság:
a.) A nemzetek véget nem érő harcot folytattak
és folytatnak egymás ellen. És ebben mutatkozik
meg leginkább a bűn hatása és természete. Mert
bár az Úr szeretete betölti a földet, a nemzetek nem
szeretni akarják egymást, sokkal inkább lenyomni és
uralkodni egymás felett. A nemzetek közötti kapcsolat
terhelt az alá-fölérendeltségtől, és a felsőbbrendűség
vakságától.
b.) A nemzetek legtöbbször gátlástalanul
zsákmányolják ki egymást gazdaságilag és anyagilag,
ha lehetőségük van rá.
c.) A nemzeteken belül a többség minden
elnyomja a kisebbséget civilizált vagy kevésbé
civilizált módon. A kirekesztettség, a gyűlölet és
lenézés, megvetés átjárja az emberi társadalmakat.
d.) A nemzetek közötti kapcsolat sokszor
terhelt, és évszázadokon/ezredeken átívelő gyűlölet,
bosszú és meg nem bocsátás jellemzi.
A legtöbb nemzet története csalódással és
szégyennel teli. A legtöbb nemzeti ünnepet egyébként
az aktuális politikai erők saját céljaikra használják fel.
A zsoltárban is világos, hogy a nemzetek szándékai
és tervei múlandók, Isten meghiúsítja azokat. Nincs
itt maradandó hatalom és azt kell mondjam, nincs a
földön maradandó nemzet. A legtöbb vezető egyébként
tévképzetekben él, hiszen „Nem a nagy sereg segíti
győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a
hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy
erejük nem ment meg.”
Nem számít a gazdasági fejlettség, sem a
nyersanyagforrások, a haderő nagysága vagy épp a
Nobel-díjasaink száma, bármilyen szellemi fölény.
Minden nemzeti illúzióból és kiválóság érzésből
kijózanít, ha őszintén szembenézünk az emberi
történelemmel, felismerve benne az Istentől elszakadt
emberi természet ismerős vonásait. Ezek a vonások

néznek rád vissza, ha tükörbe nézel. Ez az ember, ez
vagy te és én: Isten nélkül elveszett…
3. A nemzethez tartozás reménye: együtt és
egyenként keresni és követni Isten uralmát.
Mi lehet akkor egy nemzet reménye? Hogyan
lehet élhetőbb a világ, a közösség, amiben élünk?
A zsoltár világosan kifejti azt, hogy Isten könyörül
az istenfélőkön, akik Őt keresik és elismerik az
Ő uralmát és hatalmát, azok áldottak. Ő ismer
bennünket, megment és megtart. Boldog, aki hozzá
menekül, aki nem felejti el, hogy Ő az Úr és nélküle
nincs élet, boldogság és boldogulás a világon.
Az erő és menekülés: az Isten szeretetében való
bizalomban van. Isten megmenti a benne bízókat.
Mert elkészítette a megmenekülés útját, és az emberi
történelem keretein belül, egy földi nemzet fiaként
elküldte Jézust az Ő szeretett fiát, hogy megmentsen
minden embert és minden nemzetet. Jézust, akié
minden uralom- elküldte, és egy nap minden hatalmát
letette értünk. Minden nemzet reménye benne van. El
kell fogadni, hogy sem Ő, sem a belé vetett hit nem
sajátítható ki egyetlen nemzet vagy bármilyen földi
szervezet, intézmény számára. És megújulás, lényegi
változás csak ott van, ahol Őt befogadják, ahol benne
hisznek. A nemzetek (és a mi nemzetünk) reménye az,
ha az emberek, az egyének, akik a nemzetet alkotják,
elkezdik keresni és követni Jézus Krisztust, és benne
megértik Isten akaratát. Ahol bűnbánatot tartanak, és
hozzá térnek egyénileg, kis közösségben, ott lehet
megújulása, felemelkedése egy nemzetnek.
Isten arra hív, hogy minél több ember egyéni
hitvallása legyen a Jézus Krisztusba vetett hit. A tiéd
és az enyém: először vagy újra, megújítva. Ebből
épülhet fel a közösség hitvallása, ebben rejlik egy
nemzet ereje. Milyen erő van abban, ha ezeket a
sorokat egy nagyobb közösség, egy nemzet vallhatja
magáénak:
Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és 		
pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent
nevében bízunk.
Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is 		
benned reménykedünk!
Imádkozzunk azért, hogy minél többen és
teljesebben élhessük át, hogy nincs más Isten, hogy
mit adott ő nekünk Jézusban, és hogy ez milyen nagy
hatással lehet közösségeinkre, nemzetünkre. Legyünk
Isten előtt imádságban, bűnbánatban, könyörgésben
saját életünkért, gyülekezeti közösségünkért,
nemzetünk megújulásáért!
Nt. Thoma László
Forrás: http://www.gref.hu/hu/igehirdetes/unnepekigehirdetes-sorozat/aldja-neved-a-nemzetunk/
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Augusztus 20.
Az Államalapítás Ünnepe
A Kőrösi Csoma Sándor Program lelkész
ösztöndíjasának beszámolója

Kertész Adrienn vagyok. 2016-ban szereztem
meg diplomámat a Sárospataki Református Teológiai
Akadémia lelkész szakán, s lelkésszé szentelésem is
megtörtént. Egyben sárospataki származású is vagyok.
Teológiai
tanulmányaim
alatt
arra
törekedtem, hogy minél több hivatásbeli tapasztalatot
szerezzek, ezért számos helyen folytattam missziós
tevékenységet, például idősek és fogyatékosok
otthonában, anyaotthonban, sérült gyermekek között
és kórházban, több gyülekezetben pedig istentiszteleti
és egyéb lelkészi szolgálatot végeztem. Óvodában
és két általános iskolában hitoktatást végeztem,
gyermek- és ifjúsági táborokban pedig csoportvezetői
feladatokat láttam el.
A teológiai tanulmányaim elvégzését
követően ért engem az a nagy öröm és megtiszteltetés,
hogy elnyertem a Kőrösi Csoma Sándor Program
ösztöndíját, amely által jelenleg főként Ligonierben
végezhetem szolgálatomat. Az ösztöndíj célja a határon
túli magyarság közösségi életének megszervezése,
kultúránk, hagyományaink megőrzésének segítése, s
az összetartozás-tudat erősítése.
Szeptember 1-én érkeztem meg, s kilenc
hónapot tölthetek fogadószervezetem, a Kálvin
Zsinat Egyházkerület magyar református gyülekezeti
közösségeiben. Mivel az első vagyok, aki ezzel
az ösztöndíjjal lelkészként lehet itt az Amerikai
Egyesült Államokban, ezért a szokásostól eltérően
nem csak, mint közösségszervező, hanem elsősorban,
mint lelkész szolgálhatok Ligonierben, sőt az
Egyházkerületnek számos gyülekezetébe és azon
kívülre is eljutottam. Így jártam a Duquesne-i,
Beaver Fallsi, Lorain-i, Fairport Harbor-i, Wallton
Hills-i és New Brunswick-i Magyar Református
Gyülekezetekben, mint szolgálattevő, s még számos
további magyar gyülekezeti közösségbe látogattam el
és ismerkedtem meg az ott élő magyarsággal. Emellett
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nagyon örülök annak, hogy lehetőségem van sokféle
tevékenységet végezni. Nagyon megszerettem a
ligonieri Bethlen Otthonban végzett szolgálataimat,
ahol gyakran tarok istentiszteleteket s rendszeresen
látogatom a ligonieri magyarság egész közösségét.
Fontosnak tartom, hogy a munkálkodásom során egy
olyan szeretetteljes légkör vegye körül az embereket,
ahová szívesen tartoznak, mert úgy gondolom,
ahol egymást megtanuljuk szeretni és odafigyelni a
másikra, ott Isten szeretetét és közelségét is hamarabb
megérezzük.
A lelkészi szolgálatokon kívül egyéb
tevékenységeket is végzek. Feladatom a Bethlen
Közösség Múzeumának és Archívumának a
rendezése, ahol új kiállítást is készítettem. Kezdőknek
és haladóknak heti rendszerességgel tartok magyar
nyelvórákat. A diákok többsége magyar vagy magyar
gyökerekkel rendelkező. A nemzeti ünnepségek
megszervezése minden alkalommal az én feladatom.
Ezeken a rendezvényeken kívül is mindig aktívan
részt veszek különféle közösségi és hagyományőrző
tevékenységekben és egyházi gyűléseken.
Nagyon örülök annak, hogy az itt
töltött hónapok alatt sok értékes tapasztalattal
gazdagodhattam, s hogy rövid időn belül azt is
felismerhettem, hogy ösztöndíjas hónapjaim alatt nem
csupán új ismeretekkel, élményekkel és barátságokkal
gazdagodtam, hanem egy nagyon áldott időszaka
lehet az életemnek ez a néhány hónap. Olyan időszak,
amire öröm lesz visszaemlékezni, olyan, mint azok
az emlékek, amiket az emberek a szívükbe zárnak és
gyakran emlegetnek úgy, hogy „azok a régi szép idők”.
Boldog vagyok, hogy itt lehetek, de több ez egyszerű
boldogságnál, áldottnak érzem magam, és köszönöm
Istennek, hogy megajándékozott engem egy ilyen
szép időszakkal az életemben. Ábrahám története jut
erről eszembe, aki útra kelt, elhagyta az otthonát, s
nem tudta ugyan, hová megy, de mégis rábízta magát
Isten vezetésére. Most én is megtapasztalhattam,
hogy milyen az, amikor Isten vezet valahová, és
megáldja életünket, ha ott vagyunk, ahol lennünk kell.
A Zsoltárok könyvében egy helyen ezt olvashatjuk:
„Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak
rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy
meg ne üsd lábadat a kőben.” (Zsolt 91,11-12) Valahogy
így telik el számomra is ez a kilenc hónap, s közben
megtanultam, hogy az úton mindig lesznek kövek,
de ha hagyjuk, hogy Isten kézen fogjon és vezessen
minket, mindez nem számít, mert tudjuk, hogy jó az
út, amin járunk, és jó irányba haladunk.
Zárásként szeretnék köszönetet mondani Ft.
Dr. Krasznai Csaba püspök úrnak és Nt. Nitsch Gábor
Folytatás a 16. oldalon
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Folytatás a 15. oldalról

tiszteletes úrnak azért a sok segítségért, amit kaptam
tőlük, s köszönöm mindazoknak az itt megismert
magyaroknak a kedvességét és segítőkészségét,
akiknek ha megpróbálnám a névsorát számba
venni, akkor túlságosan hosszadalmas lenne a lista.
Szeretettel gondolok mindnyájukra.
Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek.
Isten áldja meg az Amerikai Egyesült Államokban élő
magyar gyülekezeteket s az itt élő magyar közösségek
minden egyes tagját szeretettel, hittel, reménységgel a
jövőre nézve, áldással, békességgel és összetartással!
Kertész Adrienn
KCSP ösztöndíjas lelkésznő
Ligonier, 2018. április 31.

United Church of Christ of Bridgeport, CT.
Ann Ballas, Eric Gramse, and Eva A. Olah walked in
the Annual Greater Bridgeport Crop Walk on Sunday,
May 6. Along with Bert and Susan Falsetti, together
they collected $1,410 to fight world hunger.

≈≈≈
Dates to Remember
October 6, 2018

Central Classis Meeting at Third Avenue Calvin
Reformed Church, Beaver Falls, PA

October 27, 2018

Lakeside Classis Meeting at the First Hungarian
Reformed Church, Walton Hills, OH

Confirmation and First Communion at the First
Hungarian Reformed Church of Walton Hills
“Whoever acknowledges me before men, I will also
acknowledge him before my Father in heaven”
(Matthew 10:32).
On Mother’s Day Sunday, May 13, 2018
our church celebrated the Confirmation of our six
candidates at a special Worship Service. After the
service everyone was invited for a luncheon at our
church’s Bethlen Hall. The Candidates received their
first Holy Communion on Pentecost Sunday, May
20th. The Candidates were: Carina Fulop, Emily Bray,
Joshua Mayo, Benedek Kertesz, Benjamin Kempf,
and Joel Krasznai. To God be all glory and praise!
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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
• 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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