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The proper procedure is for all interested ministers to send
their completed PROFILE (as provided by the United Church of
Christ) to the Bishop’s office:

The summer has gone but its memories still linger in our
hearts. We are ready to face a new beginning in our personal
as well as in our Church’s life.
On a personal note, my best memories of the summer
include a trip my wife Cindy and I took to Europe, Slovakia,
to celebrate my mother’s 93rd birthday and my 50th High
School reunion.
It was a wonderful trip. We enjoyed the travel, the
opportunity God has given us to be together with family
and friends. It was a privilege to go back to the church in
Kiralyhelmec where I made my confirmation. It was such
a pleasure to worship in that church, where for many years
my cousin, the Rev. Elemer Molnar, has served as pastor
and as Dean in that area.
Upon returning home, after a few weeks catching up
as a congregation, we joined together at our Church Picnic.
Cindy and I shared a little bit of Hungary with our members
as we gave them a taste of the home made szalonna and körte
pálinka.
In September we resumed our church activities and
meetings. Our attendance has returned to the usual number
after smaller numbers during the summer.
In the middle of September, a very unusual event took
place in our church. After many years, the sacraments of
Holy Baptism and Holy Communion were observed on the
same Sunday. We received into the fellowship of the church
Ariana Keightlyn Murawski, infant daughter of Nicholas
Murawski and his wife the former Krystle Jewell, as well as
observed the blessings of the Lord’s Table. We congratulate
the happy parents and their families.
On the first Sunday in October we joined together and
celebrated the first wedding anniversary of Jim and Barbara
Bosques. Barbara is our church treasurer.
In the coming months we look forward to more opportunities to spend time with one another both inside and
outside the church. The Lorantffy Guild has decided to host
a monthly fellowship coffee hour on the second Sunday of
each month after church service. With the coming advent
season, we plan to fellowship at a Pot Luck St. Nicholas
Dinner. We look forward to singing Christmas Carols and
share in the joys of the up-coming Christmas season.

Rt. Rev. Koloman K. Ludwig
7319 Tapper Ave • Hammond, IN 46324
KKLudwig@aol.com

We wish everyone a joyous Christmas and a happy,
healthy and prosperous New Year!
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Christmas in Time
"And in that region there were shepherds out in the field,
keeping watch over their flock by night. And an angel of
the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone
around them, and they were filled with fear. And the angel
said to them, "Be not afraid; for behold, I bring you good
news of a great joy which will come to all the people; for
to you is born this day in the city of David a Savior, who is
Christ the Lord. And this will be a sign for you: you will find
a babe wrapped in swaddling clothes and lying in a manger."
And suddenly there was with the
angel a multitude of the heavenly
host praising God and saying, "Glory
to God in the highest, and on earth
peace among men with whom he is
pleased!" (Luke 2:8 - 14)
In this country we are preparing
for our New Wine Holy Communion,
when we give thanks one Sunday morning for God's grace in
our lives, giving us the sustenance of the fruit of the earth.
Later, we will all literally feast on the Thanksgiving turkey
or a comparable meal, eating much more than we should,
somehow being symbolic of participation in the abundance
of this land God has given to us.
And then comes the time of celebrating Christmas. We
run around shopping, trying to fit everyone in our "Christmas
budget," trying to fit time in for Christmas Worship Services
at church. It is a busy season.
Finally Christmas Eve arrives, and we gather in our
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family groups, and we are filled with a warm, fuzzy feeling
– life is good!
How different this special time is for others. Our family
and friends in Europe, for example. Not all of them live in the
"lap of luxury." Think of those in Ukrainian Transcarpathia,
where food is scarce and security and safety are even more
scarce.
And as today we "assume" that Christmas is a wonderful
time of celebrations, think of how others viewed this special
day, this special time, at other times and places in history.
What did Christ's coming mean to Jews in first century
Israel? For those who accepted Him as the Savoir foretold
by the Old Testament prophets, this was a wonderful time!
Finally, God has come to save His People! It was wonderful
news!
What did Christmas mean to our own parents? During
World War II, it meant bombs falling – British planes during
the night, American planes during the daylight hours. In a
time when much of Hungary, Slovakia and Serbia were occupied by Nazi Germany, being bombed by allied airplanes
day and night, how did one celebrate Christmas in these
circumstances? Those Christmases were not what we think
of today. But Christ came exactly for times such as those,
bringing light to the darkness, hope in a time of hopelessness, the promise of God's love.
Our parents didn't celebrate Christmas because of personal circumstances, they celebrated because of tremendous
faith in God and His love for us. And they were right in their
faith in God's love. We are living proof that God cared for
them, and He cares for us today.
Would you like the kind of Christmas you remember
from your childhood? The wonder of worship on Christmas
Eve, the uplifting singing of Christmas Carols, the love of
family and friends? What you experienced as a child was
born in your parents in time of adversity – war, scarcity,
violence – and what they bequeathed to you was the love
and strength they received through unwavering faith in God.
I wish for you the faith your parents had in the living
God and His son Jesus the Savior, so that this Christmas
may be your most blessed ever!
Rt. Rev. Koloman K. Ludwig, Bishop

Rev. Stefan Torok and Rev. Elemer Molnar
at Kiralyhelmec Church, Slovakia-Felvidek
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Sunday School Rally Day and
Members Reinstallation
On September 13, 2015 our church held its annual Sunday School Rally Day and Bake Sale which was a great and
blessed event. On the same day Jetro and Kata Gulyas were
reinstalled with their twin daughters, Rode and Rahel. Jetro
and Kata were members at our church before they moved to
Kuwait and lived there for 8 years. We give thanks to God
that they are back in our congregation.

Fall Harvest Festival at the First
Hungarian Reformed Church
of Cleveland, Ohio
		 Our successful and enjoyable Saturday afternoon was
blessed with beautiful weather and a large number of festival
goers. Over 80 church members and friends participated in
making this event blessed and successful. We had more than
270 guests. Special thank you to the cooks, kolbász and fánk
makers, and all the bakers. The Templom Segélyző generously donated the noodles for the dinner. Nice complements
were received for the in house made kolbász, cabbage and
noodles, fánk and pastries. The decoration of the hall, lobby
and the outside entrance way accentuated fall and Hungarian
themes.
		 The bake sale and silent auction of Hungarian embroidered folk art were added features this year. There was great
effort on the part of those who set up and cleaned up. It
was a well organized and presented expression of our long
history of remembering our ethnic roots. We appreciate the
children and teens who took part in the performances and
their families and friends who came to support their efforts.
by Elaine Galgany
Harvest Festival Dance Instructor
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Dr. Laszlo Kover’s visit at the
First Hungarian Reformed Church
of Cleveland, Ohio
On Sunday September 6, 2015 The First Hungarian
Reformed Church of Cleveland, Ohio was honored to have
several special guests from Hungary.
Those in attendance included Dr. Laszlo Kover President
of the Parliament in Hungary and other special members of
the Hungarian delegation.
Dr. Ferenc Kumin Consul General and Dr. Imre Szakacs
Consul of the Consulate General of Hungary in New York
also joined the visit.
We were delighted to welcome and greet these prominent
leaders from Hungary.

Boldog Karácsonyi
Ünnepeket Kívánunk!
Wishing you a Merry Christmas

WILLIAM PENN
ASSOCIATION
Fraternal Life Insurance and Annuities
Pittsburgh, Pennsylvania
Toll-free: 1-800-848-7366
www.williampennassociation.org

The Only Hungarian Fraternal Benefit Society in the U.S.A.

New Website of the First Hungarian
Reformed Church of Cleveland, Ohio
We are excited to announce that after five months of hard
work, our church’s brand new website is officially up and
running! Please visit the website of our church at
www.firsthunrefchurch.org
May this great tool be used for God’s glory and to the
blessing of our congregation and for many others.
Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai

In memoriam
Rev. ISTVAN S. NYESTE, age 60
was called home to the Lord, October 12, 2015.
An ordained minister of the Calvin Synod,
he served the local church
on Woodrow Ave., for many years.
Preceded in death by parents Istvan and Magdalena.
Survived by wife, Judit; daughter, Eva; son, Steven;
sister, Eva Palinkas; and nephew, Alexander.
Officiating the service was Rt. Rev. Louis Medgyesi
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GRANDMOTHER ANSWERS CALL
FIRST PASTORATE FOR TOBIAS
Ms. Judith Eileen Tobias, a Member of the Hungarian
Reformed Church in Johnstown, PA, of Calvin Synod, was
recently elected Pastor of St. John's Church in Larimer, PA.
She commenced her service in the church on October 1st.

On November 22, at 3:30 PM, Ms. Tobias will be Ordained
in St. John's Church by the Rt. Rev. K. Karl Ludwig, bishop
of Calvin Synod. Then she will be installed as the church's
Pastor by the Rev. David Ackerman, West Penn Conference
Minister.
The Call of the Lord came late in her life, after years of
involvement in churches, experience she will bring with her
in her first pastorate. In addition, she is bi-vocational and the
owner of Hollis Associates, an income tax and accounting
company she founded in 1986.
Heeding the Scripture's challenge to seek the higher gifts
to serve Christ, she began academic studies and graduated
from Geneva College, PA, in 2008, with a Bachelor of Sci-

Wise Men and the Christmas Star
of Bethlehem
"After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the
time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem
and asked, 'Where is the one who has been born king of the
Jews? We saw his star in the east and have come to worship
him.'
When King Herod heard this he was disturbed, and all
Jerusalem with him. When he had called together all the
people's chief priests and teachers of the law, he asked them
where the Christ was to be born. 'In Bethlehem in Judea,'
they replied, 'for this is what the prophet has written:
"But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means
least among the rulers of Judah; for out of you will come a
ruler who will be the shepherd of my people Israel." '
Then Herod called the Magi secretly and found out from

CALVIN SYNOD HERALD

ence in Community Ministry. It was followed by a Master
of Divinity degree in 2013 from Pittsburgh Theological
Seminary. After serving as a Licensed Minister of Calvin
Synod in its Homestead church, she became a Member in
Johnstown, its first African-American congregant, which
rejoices proudly in its spiritual daughter's new ministry. The
Rev. Albert W. Kovacs is its Pastor, a member of Calvin
Synod's Church and Ministry which has her In-Care during
these last years.
God blessed her with two sons, now adults, Todd J. Hollis, Esq., and Troy J. Hollis. Two granddaughters bring joy
to her life, Gia Judith Hollis and Imani Tobias. Her home
is in Monroeville, PA.
One of her greatest delights is the Yadah Yadah prayer
group ministry. They are Christian women from diverse
congregations who come together to fervently pray, with a
concentration on young women and their babies who are
without a place to lay their heads. It is currently working
on a project, as mothers themselves, to offer a temporary
shelter where the young ladies will receive shelter, with
guidance and a heavy dose of God's love.
Following the old custom when travelers would embark
on ships to distant lands and over unknown seas, as she
begins her new journey in faith Calvin Synod wishes her
"Godspeed!" knowing Christ will go with her always.
				
					

Rev. Albert W. Kovacs
Ligonier, PA

Make a joyful noise unto The Lord all ye land, serve The Lord with
gladness, come before his presence with thanksgiving, know ye that The
Lord he is God. It is he that hath made us and not we ourselves. Enter
his gates with thanksgiving, enter His courts with praise, be thankful
unto Him and bless his holy name, for The Lord is good, His mercy is
everlasting and His truth will endure for all generations. Ps. 100

them the exact time the star had appeared. He sent them
to Bethlehem and said, 'Go and make a careful search for
the child. As soon as you find him, report to me, so that I
too may go and worship him.'
After they had heard the king, they went on their way, and
the star they had seen in the east went ahead of them until
it stopped over the place where the child was. When they
saw the star, they were overjoyed. On coming to the house,
they saw the child with his mother Mary, and they bowed
down and worshiped him. Then they opened their treasures
and presented him with gifts of gold and of incense and of
myrrh. And having been warned in a dream not to go back
to Herod, they returned to their country by another route."
(Matthew 2:1-12)
150 years ago John H. Hopkins, Jr. penned the words
and music of this haunting carol of the wise men:"We three
kings of Orient are bearing gifts, we traverse afar..."
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They weren't kings. We're pretty sure of that. Nor were
there necessarily three of them. Nor did they go by the
names Caspar, Melchior and Balthasar. But who were they
and why did they come? How do they fit into the story of
Jesus' infancy?
Who Are the Magi? (1:1) Let's follow the story as Matthew tells it:
"After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the
time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem
and asked, 'Where is the one who has been born king of the
Jews? We saw his star in the east and have come to worship
him.'" (2:1-2)
All of a sudden an elaborate entourage from the East
appears in Jerusalem at Herod's court inquiring about the
birth of the "King of the Jews."
These men are described as "Wise men" or "Magi" (NIV).
The word is magus," means wise man or priest, who was
expert in astrology, interpretation of dreams, and various
other occult arts."
Where were they from? The text says "the east", the direction from which the sun rises. Where could that be? There
are three main possibilities:
The term magoi was first associated with the Medes and
the Persians. We know that astrology flourished in this area
and that the astral lore of the region was applied to royal
births.
The Babylonians or Chaldeans had a well developed
interest in astronomy and astrology. A large colony of Jews
remained there, so astrologers could have learned of Jewish messianic expectations. Also, magoi are referred to in
Daniel's description of the Babylonian court.
The gifts of gold, frankincense, and myrrh are associated
with desert camel trains coming from Midian in northwest
Arabia or Sheba in southwest Arabia. Astrology was not
unknown and Jewish colonies existed in various cities.
Which of these is most likely? We can't really say. At any
rate, they were men of wisdom and learning from an exotic,
far away land bringing a caravan into the capital city of the
Jews, seeking a newborn king. They must have attracted
attention.
What Kind of "Star" Did They See? "... and asked,
'Where is the one who has been born king of the Jews? We
saw his star in the east and have come to worship him.'"
(1:2)
"Star" wasn't used in a modern scientific sense. Rather
it referred to "a luminous body (other than the sun) visible
in the sky, star, single star, planet." The phrase "in the east"
may well carry the meaning "at its rising", of the "upward
movement of celestial bodies."
Here are some of the possibilities:
A supernova or "new star." A supernova is an explosion
in an existing star that for several weeks or months gives out

7

a great deal of light, sometimes even visible during the day.
A dozen novae are discovered each year, but those visible
to the naked eye are rare. There is no historical record of a
supernova just before Jesus' birth date.
A comet. Throughout history, comets have captured human imagination. A comet's nucleus is made up of rock, dust,
and ices. Its tail can be spectacular. The sun's radiation pressure and solar wind cause an very long tail to form, which
points away from the sun. Astronomers have calculated that
Halley's comet would have been visible 12-11 BC, years
before Jesus' birth about 6 BC.
A planetary conjunction. Astrologers pay attention to
the planets. Apparently there was a conjunction of Jupiter,
Saturn, and Mars that occurred in 7-6 BC, and mention seems
to have been made of this in cuneiform texts. Some have gone
farther. This series of conjunctions over several months took
place in the zodiacal constellation of Pisces, which may have
been associated with the last days and with the Hebrews.
Jupiter was associated with the world ruler among Parthian
astrologers. Saturn was identified as the star of the Amorites
of the Syrian-Palestine region. These three indicators could
have pointed to a world ruler among the Hebrews in the last
days. But this is purely speculative, astrology by hindsight.
Nor do we have any evidence that such a conjunction of
planets would have been actually referred to as a "star."
We just don't know enough to say authoritatively exactly
what the Star of Bethlehem was.
There is a star spoken of in prophecy, however, in a prophecy of Balaam, the errant prophet: "I see him, but not now;
I behold him, but not near. A star will come out of Jacob; a
scepter will rise out of Israel." (Numbers 24:17)
The initial reference seems to be to David. Prior to Christ,
Jews of the Qumran community saw this prophecy as messianic. Later Judaism considered the messianic claims of
Simon bar Kochba .Could the messianic expectation based
on this verse among Jewish communities in the East be the
basis of the Magi's interpretation of the star? We don't know.
Why Was Herod Disturbed? (2:3)
"When King Herod heard this he was disturbed, and all
Jerusalem with him." (2:3)
A delegation of important people coming to Jerusalem
to honor the king or to worship in the temple wouldn't be
uncommon. But the Magi's search for a newborn king based
on an astronomical phenomenon caused quite a stir. Herod
was troubled because he saw this newborn as a threat to his
own throne. The people were troubled because they had seen
what their paranoid king had done when he felt his throne
threatened. A later Roman philosopher quotes Roman emperor Caesar Augustus as joking "I'd rather be Herod's sow
than Herod's son." Herod didn't eat pigs, but he murdered
his sons. Afraid of intrigue among his many sons to become
king, two were tried and executed by strangulation just the
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year before Jesus' birth – about 7 BC. A third was executed
five days before Herod's death in 4 BC.
Matthew's report of both Herod and his citizens being
"disturbed" at the Magi's report rings true.
Where Was the Messiah to Be Born? (2:4-6)
Herod takes the Magi's quest seriously.
"When he had called together all the people's chief priests
and teachers of the law, he asked them where the Christ was
to be born. 'In Bethlehem in Judea,' they replied, 'for this is
what the prophet has written:
'"But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means
least among the rulers of Judah; for out of you will come a
ruler who will be the shepherd of my people Israel."'" (2:4-6)
Note that the Magi came seeking "the one who has been
born king of the Jews" (2:1), but Herod asked the scholars
where the Messiah would be born (2:4). He understood immediately that this child they sought was no normal king,
but the Messiah himself.
Herod wasn't a descendent of David. He was rather a
Edomite son of a ruling family in whom the Romans had
seen a talent for controlling the populace. He had been appointed governor of Galilee (47 BC) and later King of the
Jews (37 BC). He realized that if a descendent of David were
to rise, his reign and that of his descendents would be over.
Messiah or not, this child must be destroyed.
Herod's Plot (2:7-8)
The prophet Malachi (5:2) made it clear that Bethlehem
would be the birthplace of the Messiah, so in Bethlehem the
quest would continue.
"Then Herod called the Magi secretly and found out from
them the exact time the star had appeared. He sent them to
Bethlehem and said, 'Go and make a careful search for the
child. As soon as you find him, report to me, so that I too
may go and worship him.'" (2:7-8)
Herod's questioning of the scholars was public, but his
interrogation of the Magi is secret. He finds out precisely
when the star appeared. Later he uses this information to
slaughter all the boy babies in Bethlehem two years and
under (2:16). Apparently the Magi had seen the sign two
years previous.
Now Herod seeks to enlist the Magi as his secret agents:
"As soon as you find him, report to me...." (2:8) He claims to
desire to worship the newborn Messiah, but his real desire is
assassination. "Worship" or "pay homage" literally means,
"kiss towards." It means "to express in attitude or gesture
one's complete dependence on or submission to a high
authority figure, (fall down and) worship, do obeisance to,
prostrate oneself before, do reverence to, welcome respectfully."
Led by the Star (2:9-10)
"After they had heard the king, they went on their way,
and the star they had seen in the east went ahead of them
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until it stopped over the place where the child was. When
they saw the star, they were overjoyed." (2:9-10)
It seems that they had seen the star "at its rising" (or "in
the East") and had come to Jerusalem, since that is where
they expected to find a newborn King of the Jews. But now
the star, which seems to have disappeared for a while, now
reappears and "went ahead of them." Finally it "stopped" or
"stood" over the place where the child was."
The star that inspired their trip in the first place now leads
them directly to the very home where the Christ-child dwelt.
Worshipping the King (2:11a)
"On coming to the house, they saw the child with his
mother Mary, and they bowed down and worshiped him."
(2:11a)
By this time, presumably nearly two years after Jesus'
birth, Mary and Joseph were living in a house. While most
nativity scenes have shepherds bumping into wise men and
angels, this almost certainly was not the case. The Holy
Family had left the stable and found a house. Probably
Joseph had found employment as a carpenter. They had apparently decided not to return to Nazareth, perhaps because
of the scandal over Mary's pregnancy prior to marriage.
Even though Joseph publicly accepted the child as his own,
premarital relations were considered a sin; the couple would
have had to deal with considerable prejudice.
But now, outside their home, a caravan of exotic travelers
has stopped. Strangely dressed men are approaching while
their camels are attended by servants, while other servants
are carrying gifts in their hands. Mary scurries around to
straighten up while Joseph goes out to meet the strangers.
We're not told the details, of course, but when the Magi see
the child, now a toddler, they bow down and worship him.
Imagine these men, finely dressed, prostrating themselves on
a dirt floor before a small child. They had seen the star and
it had reappeared to guide them. These men were convinced
– rightly – that they were standing before the Messiah, the
King of the Jews. Their obeisance was fitting.
Offering Gifts to the King (2:11b)
After lying prostrate for some time, they rise, perhaps at
the urging of Joseph.
"Then they opened their treasures and presented him with
gifts of gold and of incense and of myrrh." (2:11b)
Whenever foreign dignitaries would appear before a great
king they would bring gifts as a sign of obeisance and honor.
("Treasures") is probably better translated "treasure chests."
And as the lids were lifted, the glitter of gold and aroma of
precious spices filled the room.
Gold, of course, was the most precious and valued metal
known. It was highly prized. It was not found in Palestine,
but had to be imported from the mines from elsewhere.
Frankincense is derived from three species of the genus
– which grow in southern Arabia, India, and elsewhere.
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The gum is exuded from the incised bark in pale glittering
drops. It had a bitter flavor and a strong balsamic odor when
heated. The Egyptians used it for fumigation and embalming; the Israelites used it in worship in the Holy Place of the
tabernacle and temple (Exodus 30:34).
Myrrh is valuable as a perfume and a constituent of sacred anointing oil (Exodus 30:23). Several shrubs produce
a perfumed resinous substance described as myrrh, but the
one compounded in the anointing oil was probably from a
low thorny tree distributed across south Arabia and Ethiopia.
The sap is pleasantly scented and dries into a solid resin. It
could be diluted to form a liquid cosmetic product and may
have been used by Egyptians in embalming.
These may seem inappropriate gifts for a baby, but as
munificent gifts from distinguished personages appearing
before a king, they would be considered quite appropriate,
perhaps as specimens of the products of their country. Later
Christian writers, including John H. Hopkins, Jr. who wrote
"We Three Kings," have seen significance in gold for Christ's
royalty, frankincense for his deity, and myrrh for his humanity, ultimately his burial, though none of this is in Matthew's
account. I can't help think of the song "The Little Drummer
Boy" (1958): "I have no gift to bring ... that's fit to give the
King ...I played my drum for Him ... I played my best for
Him ...Then He smiled at me ... me and my drum."
The song is popular, though the sentiment is profound.
Our best, no matter how seemingly insignificant, is what we
owe the King. That is what characterized the Magi's gifts.
Though the Magi's quest had brought Herod's scrutiny
upon the child, these gifts were probably sold gradually to
provide for the Holy Family during three years of exile in
Egypt where they fled to escape Herod's wrath.
Disobeying Herod (2:12)
"And having been warned in a dream not to go back to
Herod, they returned to their country by another route."
(Matthew 2:12)
Though Herod had recruited the Magi for his evil plot, God
warned them in a dream not to participate, so they left the
area without returning through Jerusalem, only six miles to
the north. This probably bought the Holy Family a day or
two of time to make good their escape.
The story concludes in 2:13-23 with Joseph being warned
in a dream and that very night taking his young family –
with the treasures – and fleeing for Egypt, out of Herod's
jurisdiction and reach. It was good that they did flee rather
than question God's messenger. As soon as Herod discovered
that the Magi had betrayed him, in a furious rage he gave
orders to kill all the male children in Bethlehem who were
two years of age or under. This amounted to perhaps twenty
baby boys, the first martyrs for the Messiah.
What Does All this Mean?
Why does Matthew include the story of the wise men
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in his Gospel? There were many incidents that he chose
to exclude that we find, for example, in Luke's and John's
gospels. I see in this account several themes:
The King Heralded by a Star. Matthew points to the
fulfillment of Balaam's ancient prophecy that "A star will
come forth from Jacob, and a scepter will rise from Israel"
(Numbers 24:17).
The King Honored by Foreign Nations. One of Matthew's themes is that Christ fulfilled Old Testament prophecy.
Here the prophecy isn't cited, but only alluded to: that of
foreign rulers bringing their riches to honor the King of Israel
(1 Kings 10:2, 10; Psalm 72:10-11, 15; Isaiah 60:5-6, 11).
This account points to Jesus' royalty as King of the Jews.
Enemies of Christ Seek His Death. Here in chapter 2
is the beginning of Jesus' enemies. Herod clearly covets
Jesus' claim to be Messiah and seeks to kill him before he
can become a threat. Later in Matthew's gospel the "chief
priests and teachers of the law" who pointed to his birthplace
in Bethlehem conspire to take his life. And ultimately he
is crucified for this very charge of being King of the Jews
(Matthew 27:11, 37; John 18:33-37; 19:19-22).
Explanation of Jesus' Infant Sojourns. From Nazareth
to Bethlehem, from Bethlehem to Egypt, and then back to
Nazareth where he was raised – Jesus' journeys as an infant
needed an explanation in the face of Jewish belittling him
as a citizen of Nazareth (John 1:45-46), not from the royal
city of Bethlehem.
The Gospel to the Gentiles. This account also points to
another important theme – that Jesus came to the Jews, but
had a mission beyond Israel to the Gentiles (Genesis 12:3;
22:18; 28:14; 49:10; Psalm 22:27; 98:3; Isaiah 49:6; 66:19)
In parable (Matthew 21:33-44; 22:2-13), action (Matthew
8:5-13), prophecy (Matthew 24:14), and command (Matthew
28:19; Acts 1:8), Jesus underscores that the gospel must be
preached to – and will be embraced by – the Gentiles.
Devotion by Men of Wisdom. That wise men recognize
the Messiah and bow at his feet is also an example to "the
wisdom of this world" (1 Corinthians 2:6).
The Sovereignty of God. Finally, we see in Joseph an
obedient servant of God, who hears the angel's warnings in
dreams and takes immediate action to protect the Christchild in his charge. Though the powers of this world may
array themselves against the Christ and his people, God is
fully able of protecting and preserving them until they have
completed their mission. The gifts of the wise men serve to
honor the boy-King and to provide for his shelter for years to
come. Where one door closes, another opens. God provides!
by Dr. Ralph F. Wilson

¤¤¤
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Calvin Synod Homeland and Overseas Mission

USA
1. We encourage our congregations' youngsters to attend the annual Calvin Synod Summer Youth Camp.
2. Support the Bethlen Communities Heritage Center Museum
and Archives.
TRANSYLVANIA
1. The Szekely Miko Reformed High School in Sepsiszentgyorgy
is asking financial support for their school.
2.The Backamadarasi Kiss Gergely Reformed High School in
Székelyudvarhely, Transylvania is asking financial support for
their school.
3. Support the widow of Rev. Jeno Katona and his family.
4. Fund Reformed schools and help poor people in Transylvania
via Transylvania Reformed Assistance Committee (TRAC).
5. Ms. Gabriella Nádas – Donate to School Fund in Kolozsvár.
6. Fund charitable and mission work as requested by Rt. Rev.
István Csűri in Nagyvárad.
7. Fund request by principal Zsolt Tőkés to support the school's
roof in Székelyudvarhely.
8. The Hungarian Reformed Church of Nagykároly-Kertváros
(Carei) in Transylvania is asking for donations for their construction project of a new church building and parsonage. Further info
available at the following website: http://kertvaros.freewb.hu/
UKRAINE
1. Support the Good Samaritan Orphanage and School in Nagydobrony in their mission work.
2. Support the food pantry named Crumbs for Lazarus to feed the
hungry in Csap as requested by Rev. János Balogh.
Please send donations to the Calvin Synod Treasurer:
Rev. Viktor Toth • 6310 Green Valley Cir. #217
Culver City, CA 90230 Tel.: 714-333-5300
When sending your donation, please write the name of
the Mission in the Memo section of your check.
For more information please contact:
Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai
Homeland and Overseas Mission Coordinator,
14530 Alexander Road, Walton Hills, OH 44146.
email: revkrasznai@gmail.com –Tel.: 440-221-5334.
CHANGE OF ADDRESS FORM
send it to: Mr. Wilburn Roby
264 Old Plank Rd. Butler, PA 16002
warajr@embarqmail.com

Name............................................................................................
Subscription No. .........................................................................
Old Address:.................................................................................
New Address:..............................................................................
.....................................................................................................

LELKIPÁSZTOR NÉLKÜLI GYÜLEKEZETEK:
		
		
		
		

• Beaver Falls, PA
• Cleveland, OH – West Side
• Columbus, OH
• Dayton, OH

Érdeklődő lelkipásztorok vegyék fel a kapcsolatot
a püspöki irodával:
Rt. Rev. Koloman K. Ludwig
7319 Tapper Ave
Hammond, IN 46324
219-931-4321 • KKLudwig@aol.com
Kálvin Zsinat bel- és külmisszió
1. Az „Irgalmas Szamaritánus” árvaháznak és iskolának Nagy
dobronyban, Kárpátalján – folyamatos segítség.
2. Csap (Kárpátalja) a „Morzsákat Lázárnak” ingyenkonyha támogatására segítséget kér Balogh János lelkipásztor.
3. Nagyvárad – Ft. Csűri István segély kérése az egészségház
számára.
4. Nádas Gabriella – Iskola alap.
5. Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium
tető fedésére.
6. A Ligonier-i Bethlen Közösség megsegítésére.
7. A Nagykároly-Kertvárosi (Erdély) Református Egyházközség
új templom és parókia építéséhez kér segítséget. Bővebb infor
máció elérhető: http://kertvaros.freewb.hu/
8. A Székelyudvarhelyi (Erdély) Református High School kér
segítséget az iskola épület tető javítására.
Kérjük ezekre a célokra szíves anyagi támogatásukat!
További támogatás kérésükkel forduljanak:
Ft. Dr. Krasznai Csaba, helyettes püspökhöz
14530 Alexander Road, Walton Hills, OH 44146.
E-mail: revkrasznai@gmail.com • Tel.: 440-221-5334
Adományaikat kérjük, szíveskedjenek elküldeni:
Rev. Viktor Toth, Treasurer
6310 Green Valley Cir. #217 • Culver City, CA 90230
Tel.: 714-333-5300
Upcoming Events in Columbus
at the HUNGARIAN REFORMED CHURCH
Visit the church with the tall steeple
365 E. Woodrow, corner of Washington
Between S. High23 & Parsons
www.hungarian reformedchurchofcolumbus.com
Want to be notified about 2015/2016 Hungarian events? Have
ideas about future Magyar events?
Contact Artur: tiszafolyo@yahoo.com 614-442-6593
November 7 & 8 stop by the Hungarian Cultural Association
booth at the International festival in the Celeste Building at the
Ohio State Fairgrounds on 17th Street in Columbus.
Artur Bartfay, Columbus, Ohio
tiszafolyo@yahoo.com

AMERIKAI MAGYAR

REFORMÁTUSOK LAPJA
A Kálvin Egyházkerület
hivatalos lapja
116. évfolyam			
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Az első karácsonyom,
amire emlékszem
"Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt,
és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett.
És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket
az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal
pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő
született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket,
aki bepólyálva fekszik a jászolban."
És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és
ezt mondták: "Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."
(Lukács Evangéliuma 2,8 - 2,14)
Karácsonyeste volt. Tudtam,
hogy valami nagyon fontos történik ma este a házunkban. Három
éves koromban már éreztem,
amikor valami nem csak "mindennapi" az életben. Ünnepi előkészületek voltak folyamatban. Nagy készülődés
valamire. Már nem emlékszem a lakásunkra, csak arra
emlékszem – ott, a dupla ajtó mögött, valami nagyon fontos
dolog történik.
A második világháború utáni Ausztriában laktunk.
Testvéreim nem voltak velünk. Az idősebb nővérem és a
bátyám Belgiumba lettek elküldve idegenekhez, mivel az
amerikai zónában – ahol mi laktunk – nem volt elég ennivaló.
Még a fiatalabbik nővérem sem volt otthon, őt elküldték
ismerősökhöz a francia zónába. Legfiatalabb lévén szüleim
engem otthon tartottak.
Néztem az ajtót, majd bekukucskáltam a kulcslyukon
és angyalokat láttam a gyönyörű karácsonyfa körül! Édes
anyám gyorsan mellém lépett, és elvezetett az ajtótól. A mai
napig emlékezem erre a látomásra: angyalok a karácsonyfa
körül.

11-12. szám

Érdekes milyen dolgokra tudunk emlékezni. Erre az
estére úgy emlékszem mintha tegnap lett volna. Nem ajándékokra, hanem a családi szeretetre és erre a csodálatos
látomásra.
Az is érdekes, – annak ellenére, hogy szüleim és testvéreim három éve, hogy menekültek Pozsonyból az oroszok
elöl és azóta nyomorult körülményekben éltek, – nekem csak
jó emlékeim vannak azokból az időkből.
A valóság azonban teljesen más volt. Szüleim és testvéreim túlélték a háborút, de most több mint három éve azzal
küszködtek, hogy túléljék a békét. Sötétség és reménytelenség volt körülöttük, de Jézus pont ilyen helyzetbe jött, hogy
világosságot és reményt hozzon az embereknek.
Ezekben a nehéz időkben a Jó Isten velünk volt. Kará
csonykor a négy kis Ludwig gyermek meg volt áldva mindennel, ami szükséges volt az életükbe, és a szüleik bíztak
abban, hogy az Isten megadja a gyermekeiknek a szép jövő
lehetőségét.
Isten meg is áldott mindnyájunkat olyan szép jövővel,
mely felülmúlta szüleink reményeit! 		
Ezt a szép jövőt ma is ígéri mindnyájunknak. Ne azt
nézzük az életben, ami nincs, vagy ami kellemetlen, hanem
bízzunk Isten kegyelmébe és fogadjuk el mindazokat a
csodákat, amivel most is mindennap meg akar áldani.
Ő küldött hozzánk angyalokat – ha Őrá figyelünk, talán
ezen a karácsony estén mi is látni fogjuk őket!
Kellemes és boldog karácsonyi ünnepeket kívánok!
Ludwig Kálmán Károly, püspök
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IGAZ KARÁCSONYI TÖRTÉNET
A kisfiú ott állt egy kirakat előtt és belebámult a nagy
ragyogásba. Mennyi, de mennyi játék – gondolta, miközben
piros orrocskáját önfeledten nekinyomta az üveghez. Vajon
én melyiknek örülnék a legjobban?. Talán annak a faragott
sötétbarna lónak, amelyiknek olyan gyönyörű piros nyerge
van – gondolta. Meg annak a szép dobnak is! Milyen jókat
játszanék én azzal! Dobolnék, énekelnék, lovagolnék –
szőtte tovább álmait.
Nagy, szürke szemének tekintete egyik szépséges játékról a másikra vándorolt. Néha elfordult az üvegkirakat
elől. Szemével végigpásztázta az utcát, minta várna valakit.
Majd zsebre dugott kézzel újra a játékokat bámulta.
Elnyűtt, sötétkék kabát volt rajta, apró arany gombokkal,
de azok fénye már erősen megkopott, akárcsak a kabátka
bélése. A sok hordástól egyre vékonyabb és hidegebb lett,
hiszen kiszolgált már egy-két kisfiút. Hideg este volt. A
csillagok rideg fénnyel sziporkáztak a város felett.
A kisfiú megunta a nézelődést. Türelmetlenül nyújtogatta nyakát, most már biztosnak tűnt, hogy vár valakit. Már
itt is vagyok – lépett hozzá egy idős ember.
– Elég sokáig nem jöttél, már vártalak! Sokan voltak
odabenn – mondta az öregúr és fejével egy üzlet felé mutatott.
Akkor mehetünk is! A kisfiú boldogan odaadta kezét,
hogy a nagy meleg tenyérben eltűnjön és kissé átmelegítse.
Siettek ki az utca forgatagából. Sokan jöttek- mentek, nagy
csomagokkal, fenyőfákkal felpakolva.
Karácsony van. Ma este jön a Jézuska – mondta az
öregúr zihálva, mert gyorsnak tűnt az iram. A kisfiú is
sietősen kapkodta aprócska lábait, hogy nehogy lemaradjon.
Áthaladtak a város főutcáján, majd egy kissé csendesebb
utcába értek. Az öregember megállt egy ház előtt. Azt
hiszem, megérkeztünk – mondta. A kopogtatóhoz nyúlt és
megzörgette vele az öreg fakaput. Bentről szöszmötölés
hallatszott. Egy nem kevésbé öregember jött ki a házból.
Maguk azok? – kérdezte barátságosan. Jöjjenek, kerüljenek
beljebb. – Felmentek egy sötét lépcsősoron, majd az öreg
emberke kinyitott előttük egy ajtót. Odabenn fény volt és
meleg. A kisfiú szíve hevesen dobogott, mert ő már sejtette,
hogy miért jöttek ide. No, vetkőzz le szépen – mondta a
szabómester. A kisfiú engedelmesen kihúzta nyakából a
sálat, kigombolta a kopott aranygombokat és szégyenlősen
lesütötte a szemét.
No, gyere szépen, – mondta neki a mester. Azzal elővett
egy centimétert és szép lassan megmérte a kisfiút. A már
előkészített papírlapra egy kopott végű ceruzával írni kezdte
a méreteket. Vállszélességet, mellbőséget, derékbőséget.
No, most állj fel erre a hokedlire. Így ni! Megmérjük, hogy
milyen hosszú legyen az új kabátod. Csak állj egyenesen!

Lejöhetsz – mondta egy idő múlva elégedetten.
A kisfiút furcsa izgalom kerítette hatalmába. Új kabátom
lesz – gondolta boldogan. No mi van, gyerkőc, hát nem
is örülsz? – kérdezte a szabómester. De örülök – mondta
szemlesütve a kisgyerek.
No, akkor egy hét múlva jöhetsz próbálni! Majd meglátod, milyen szép lesz és meleg, – simogatta meg a meleg
kis arcocskát.
Hamarosan újból kint voltak a hideg karácsonyi éjszakában. Most hová viszel? – kérdezte a kisgyerek. Hogy
hová? – Hát bemehetünk még a templomba imádkozni,
megnézni a kisjászlat. Megnézzük, megszületett- e már a
kis Jézuska? – kérdezte a kisfiú.
A templomban hideg volt és mély csend. Egy feldíszített
hatalmas fenyő állt ott, csupa apró csillagokkal. De gyönyörű
– mondta a kisfiú áhítattal. Nézd, nagypapa, hogy csillog
odafönn az üstökös forma csillag. Ott ni – kiabált fel a néma
csendben. Pszt, halkabban – még megijednek az angyalok,
mosolygott az öregúr.
A templomban egyre hidegebb lett. No gyere, menjünk
mondta az öreg. Hideg van és lassan késő is lesz már. Azóta
nagymama már megsütötte az ünnepi kalácsot. Biztosan
éhes vagy – mondta az öreg, miközben kiléptek a templom
ajtaján. Szegény gyerek – gondolta magában. Szegény kis
árva madaram – suttogott magában az öregúr. Nincs ennek
sem apja, sem anyja. Csak mi vagyunk neki az öregek.
Gyorsabbra fogták lépteiket. Aztán örülsz-e a kabátnak? – kérdezte az öregember. Örülök, mondta a kisfiú, egy
kis bizonytalansággal a hangjában. No, most nem mondtál
egészen igazat, ugye? De, de igazat mondtam, csak… Mi az
a csak? – állt meg az öregúr. Hát azért csak, mert én most
egészen másnak örülnék.
No nézze meg az ember! Hát igaz, amit én hallok? Hát
minek örülnél, ha nem annak a jó meleg, vatelinos új kabátnak?
Ballagtak tovább, újra beértek a város főutcájába. Újra
elhaladtak a fényes kirakatok előtt. Nagypapa – álljunk meg
itt egy kicsit még – kérlelte a kisfiú. Megálltak a fényes,
szépséges üvegkirakat előtt. A kisfiú állt egy darabig, majd
odanyomta piros orrocskáját az üveghez. Melyiket nézed?
– kérdezte az öregúr. Hát azt a barna falovat a piros nyereggel, meg a dobot – tette hozzá bizonytalan hangon. Szép,
valóban szép – válaszolta az öreg. No, gyere szépen, most
már tényleg nem tudja nagymama, hol vagyunk.
Pár óra volt még a kis Jézus érkezéséig. Nagymama
már a fonott kalácsot kenegette libatollal, olvasztott zsírral
és tette a nagy sütőbe. De finom illata van – mondta a kisfiú. A mazsolát nem felejtetted ki belőle? – kérdezte. Nem
felejtettem ki semmit sem – mondta a nagymama. De hogy
te milyen jól tudod, mi kell a kalácsba!
A kisfiú fogta a kosarat és kiment az udvarra. Hová
mész? Hozok neked egy kis fát – mondta a kisgyerek. A
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nagymama szelíden elmosolyodott.
Csengettyűszó hallatszott a belső szobából. Gyere szentem, itt van a Jézuska – szólt az öregember. A kisfiú áhítattal
állt a fényes fa előtt. Szürke szemében visszatükröződött
az ünnep fénye. Hát te nem is nézel a fa alá? – kérdezte az
öregember. De hiszen nincs még készen a kabátom! – Hát
az igaz, igaz! De hátha hozott neked mégis valamit a kis
Jézuska! – biztatgatta a nagyapa.
A kisfiú leguggolt, keresgélt és talált egy nagy, papírba
csomagolt valamit. Ez az enyém? – Bontsd csak ki szépen
– mondta az öreg, várakozással a szemében. A papír izgatottan zizegett kezei között. A kisfiú csak nézett és nem tudott
szóhoz jutni. De hiszen ez a ló a kirakatból – kiáltott fel

boldogan. Nagyapa, édes nagyapa! Hiszen az előbb még ott
volt a kirakatban!
Az öregember valami mesén, valami hihetetlen és mégis
hihető mesén törte a fejét.
Tudod, ez egy csoda ló. Ha hívom szép szóval, vagy ha
eldúdolok egy szép karácsonyi dalt, ideröpül. – Hát így jött
ide hozzánk, ma éjjel.
Nahát – ámult el a kisfiú. Akkor ez egy igazi táltos!
Hálásan hozzábújt a nagyapjához, aki felemelte és meg
csókolta. Tekintetük találkozott. Milyen különösen fényes a
nagyapa szeme – gondolta a kisfiú, épp olyan, mint ott fenn
a karácsonyi csillagok.
Major Edit

ZAKARIÁS NÉMASÁGA

Jeruzsálemi templom felé. Miután megérkezett Zakariás
azonnal munkához látott.
Amint szolgált a templomban valami különös dolog
történt. Éppen valami kellemes illatot gerjesztett, és egyszer
csak hirtelen nagy világosság támadt a templomban. Olyan,
amilyet még életében nem látott, és megjelent előtte egy
angyal. Gondolom, hogy megijedt. Nem kétséges hogy Ő
tudta, hogy vannak angyalok, de eddig még soha nem látott
egyet sem.
Az angyal mindjárt bátorítja is: Ne félj, Zakariás, engem
maga Isten küldött tehozzád és van számomra egy nagyon
fontos üzenet. Jó hírt mondok neked. A ‘jó hírt’ görögül úgy
mondják: evangélium. Evangéliumot hoztam neked Istentől.
Zakariás nagyon figyelt, de még mindig remegett egy kicsit a
keze. Fiad fog születni - mondta az angyal. Micsoda? Fiam
fog születni. Az angyal pedig folytatja az üzenetet. Igen
fiad és pedig nem sokára, nevezd őt Jánosnak. Ez a név azt
jelenti: az Úr kegyelmes.
Elmondja az angyal azt is, hogy nagy feladatot készített
az Isten gyermekednek. Tudod nagyon jól a próféciákból,
ahogy azt ígérte az Úr az idők teljességében elbocsájtom az
én fiamat és Ő lesz a Messiás, a Jézus Krisztus, és a te fiad
lesz az Ő útkészítője. Ezt abban az időben mindenki tudta,
hogy ez mit jelent valakinek az útját elkészíteni. Ha egy
király elindult országjárásra, akkor előtte mentek a követei
és a szó szoros értelmében az utat is egy kicsit elegyengették,
hogy kényelmes legyen, és közhírré tették: jön, jön, jön a
nagy király. Ez lesz a feladata a te János fiadnak. A te János
fiad majd rámutat az emberek bűneire, és utána jön Jézus,
aki megbocsátja az emberek bűneit.
Zakariás szeretett volna minden szót, amit az angyal
mondott megjegyezni, hiszen minden szava, amit mondott
olyan fontos volt. Egyáltalán, nem tudta elhinni azt, amit
az angyal mondott, hogy fia fog születni. Mindenre gondolt, ami őt és feleségét illeti, de erre az örömhírre nem
tudott még gondolni sem. Nagyon jól emlékezett arra, amit

Alapige: Lk 1,64
Ez a történet nem sokkal az Úr Jézus születése előtt
történt, tehát nem sokkal karácsony előtt. Egy házaspárról
szól. Még azt is tudjuk a Bibliából, hogy Zakariásnak hívták a férfit, Erzsébetnek a nőt. A házaspár nagyon szerette
egymást, és nagyon szerették Istent is. Mindenben Isten
igéjéhez igyekeztek életüket illeszteni. Egymást is erre
bátorították.
Volt egy nagy kérésük, ami minden imádságukban benne
foglaltatott. Ez pedig az volt: hogy nagyon szerették volna,
ha szülők lehettek volna, de gyermek házasságukból nem
született. Teltek az évek, és bizony közel állottak ahhoz az
időhöz, hogy már nem lehetett gyermekük.
Maga a Biblia ír arról, hogy azokat az asszonyokat,
akiknek nem született gyermekük, többen kicsúfolták. Azt
mondták: hogy Isten büntetése van rajtuk. Sokan ebben a
csúfolódásban azt is mondták nekik, hogy Isten nem szereti
őket! Ha szeretné, adna nekik gyermeket.
Isten azonban meghallgatta Zakariásnak és Erzsébetnek
az imádságát. Ő hallotta az imádságot, de még nem jött el az
ideje annak, hogy válaszoljon rá. Csak ők ezt nem tudták.
Zakariás egyébként - amint kiderül a Bibliából - pap volt.
Beosztott papként szolgált a Jeruzsálemi templomban.
Amikor rájuk került a sor félévenként egy hetet kellett Jeruzsálemben tölteniük. Akkor összepakolták az útravalójukat
ott hagyták a feleségüket vagy családjukat és elmentek a
jeruzsálemi templomba, ott elvégezték a rájuk kiszabott
munkát, és miután letelt szolgálatuknak az ideje hazamentek.
Abban az időben, mint manapság sokrétű munkájuk volt
a papoknak. Állatokat áldoztak az oltáron szokás szerint
Istennek. Amikor az emberek összejöttek és imádkoztak,
szokásaikhoz híven kellemes illatot keltettek a templomban.
Amikor megérkezett a papi meghívás Zakariás is összepakolta a holmiját elbúcsúzott Erzsébettől és elindult a
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felesége mondott nem is olyan régen, hogy hagyják abba
az imádságot, mert Isten úgy sem fogja meghallgatni őket.
Öregek vagyunk mi már ahhoz, mondogatták mind a ketten,
nem születik már nekünk gyerekünk úgysem. Zakariás azért
csak biztatgatta Erzsébetet csak folytassuk az imádságot. Ha
Isten jónak látja, akkor meghallgat bennünket és talán csak
ad majd nekünk gyermeket, aki legalább vigyáz reánk idős
korunkban.
S íme, itt van, amit kértek, kérésük beteljesedik. Isten
meghallgatta az imádságukat.
Először nagy hála volt Zakariás szívében. Bár nem
gondolta volna, de Isten válaszolt az imádságukra. Miután
elment tőle az angyal öröm töltötte be a szívét: milyen
nagy csoda az, amit Isten számukra ígért! Még azon is
elgondolkodott, hogy milyen szép nevet választott Isten az
ő eljövendő gyermeküknek: János, ami azt jelenti, hogy az
Úr kegyelmes. Nagyon várta, hogy leteljen szolgálatának
az ideje és haza mehessen, hogy elmondhassa feleségének
mindazt, ami vele történt. Hogyan lepte meg őt szolgálatának
idején az Urnak az angyala és hogy mit mondott neki. A
hála és öröm után azonban egy furcsa dolog is megszólalt a
szívében. Vajon igazat mondott a-e az angyal? Vajon csak
ugyan angyal volt az, akit én láttam? Valóban Isten küldte
el őt hozzám? Vajon csakugyan nekem szól ez az örömhír,
az evangélium? Egyáltalán ébren vagyok-e, vagy csak álmodom?
Egyszerre elbizonytalanodott, és kételkedés lepte meg
a szivét. Ki is buggyant belőle ez a kételkedés és visszaemlékezett arra, hogy mit is mondott az angyalnak: honnan
tudhatom én meg azt, hogy igazat mondtál? Mikor ez a
kétkedés elindult Zakariás szívéből az angyal igen szigorú
hangon szólalt meg és azt mondta neki: Hát te nem hiszel
nekem? Te nem hiszel az Istennek? Azt mondta az angyal:
majd meglátod a jelét annak, hogy igazat mondtam. S mivel
nem hittél nekem, és nem hitted azt, hogy Istennél nincs
lehetetlen, addig, amíg a fiad megszületik, néma leszel.
Zakariás nagyon megbánta azt, amire a szíve gondolt és
szeretett volna azonnal bocsánatot kérni, de már késő volt.
Hang nem jött ki a száján. Még ilyet nem tapasztalt soha
eddig az életében, de egyszerre hang nem jött ki a száján. S
magában csak arra gondolt, hogy fogja kibírni azt, hogy nem
tudja elmondani még a feleségének sem ami vele történt,
mindaddig amíg a gyermek megszületik?
Közben az angyal eltűnt, ő meg gyorsan kiment az emberek elé. Mivel beszélni nem tudott, elkezdett mutogatni.
Mutogatott a szájára, de senki nem tudta elképzelni ami vele
történt. De nem értették mit akar mondani. Gondolom, hogy
elkezdődött a találgatás, hogy mi baja van, mi történhetett
vele ott az oltár mögött?
Zakariás legszívesebben haza ment volna, de még nem
lehetett. Még volt három nap a szolgálatból. Ez alatt az idő
alatt sokat imádkozott. Tudta azt, hogy szavak nélkül is lehet
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imádkozni. Isten nemcsak a szavaknak a meghallgatója, de
Ő a szívünkbe is bele lát és gondolatainkat is ismeri.
Ahogy letelt szolgálatának az ideje, sietett gyorsan haza.
Szerencsésen meg is érkezett. Köszöntötték egymást, de csak
mutogatva, mivel Zakariásnak nem jött ki egy hang sem a
száján és csak mutogatott. Mi bajod van kedvesen, kérdezte
Erzsébet? Megvertek az úton? Csak rázta Zakariás a fejét.
Nem. Semmi sem történt? S akkor jutott eszébe Zakariásnak,
hogy így nem fogják megérteni egymást, valahogy le kell
írni. Le is írta, hogy egy angyalt látott, és leírta mindazt, amit
az angyal mondott. Mit láttál? – kérdezte Erzsébet. Angyalt?
Hol? Az oltár mellett.
Végül is Erzsébet azért megértette, hogy mi történt, de ő
sem tudta könnyedén elhinni, amit férje mondott. és Zakariás
legnagyobb csodálkozására Erzsébet azonnal elhitte. Erzsébet tudta azt, hogy Isten nem szokott tréfálni. Ha az Isten
küldte azt az angyalt, és Isten mondta, hogy fiuk születik,
azt kész ténynek lehet venni.
Zakariás leírta azt is, hogy milyen nevet jelölt ki az angyal a gyermeknek, hogy János legyen a neve, amit-annyit
jelent: Az Úr kegyelmes. Valahányszor megszólítjuk majd
gyermekünket, mindig arra gondolunk: az Úr kegyelmes.
Attól kezdve ezzel telt az életük, hogy várták, hogy
megszületik a kisgyermek. Csakugyan fiú volt, mégpedig
szép erős, nagy fiú. Összesereglett az egész szomszédság.
Még ilyet! Mondogatták egymásnak. Erzsébetnek fia született, pedig meddő volt egész életében. Milyen kegyelmes
az Isten! Erzsébet csak bólogatott buzgón és azt mondta:
kegyelmes bizony, úgy is fogjuk nevezni, hogy János. Az
Úr kegyelmes.
Abban az időben a nyolcadik napon mutatták be a
templomba és fogadták be a gyermeket Isten szövetségébe.
Ez olyasmi volt a zsidó vallásban, mint ma a keresztelő. Ez
nagy családi ünnep volt. Összejöttek a rokonok, barátok,
szomszédok, és mindenki csak a kis Zakariásról beszélt.
Erzsébet hiába mondta, hogy nem Zakariás, értsék meg,
János a neve. Miért? Mert ezt mondta Isten. Hogy-hogy ezt
mondta? Hát. és akkor elmondta az angyallal kapcsolatos
történetet. A templomban való bemutatkozás alkalmával
mint mi is ma megkérdezzük, hogy mi lesz a gyermeknek
a neve: Zakariás pedig leírta, mivel még mindig nem tudott
beszélni hogy a gyermek neve: János.
Ahogy ezt leírta, egyszerre Zakariás megszólalt. Egy
csodaszép imádságot kezdett mondani, amit az Evangélisták le is jegyeztek. Így kezdődött: Áldott az Isten, aki
meghallgatta a könyörgésünket, aki Szabadítót küld a népének. Zakariás nemcsak a maga gyermekéről beszél, hanem
beszél azonnal arról is, akinek az útját János elkészíti majd:
Jézusról. Zakariás elmondja azt is, hogy áldott az Isten, aki
ilyen kis gyermeket, mint a miénk is, bevon a maga nagy
tervébe.
Zakariás mintegy Prófétálni kezd. Gyermekük jövőjére
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nézve olyan dolgokat mond el, ami őt magát is meglepte,
mert ez a kis János lett később a nagy Keresztelő János,
akiről az Úr Jézus azt mondta: "az asszonyoktól születettek
között nincs nála nagyobb."
Bekövetkezett az, amit az angyal megígért. Megnyílt
a szája Zakariásnak, elkezdett beszélni és áldotta az Istent. Legelőször nem azt kérdezte, ki hogyan van? Nem
a kisfiához beszélt, hanem Istenhez beszélt. Egyszer csak
megnyílt a szája, beszélni kezd és áldotta az Istent. Az emberek pedig csodálkoztak, és azt olvassuk a Bibliában, hogy
elhirdették az egész környéken azt, hogy milyen hatalmas
az Isten, és milyen nagy csodát tett itt.
S ez az Adventi üzenet, amit nekünk is meg kell ta
nulnunk. Egyszer csak megnyílt a szája, beszélni kezdett, és
áldotta Istent. Ez testvéreim nekünk is a feladatunk ebben az
Adventi időben, hogy áldjuk azt, aki Szabadítót küld nekünk
s akinek mi is útkészítői lehetünk.

Országos lelkészegyesületi gyűlés

Ligonier, PA, 2015. augusztus 31 és szeptember 1.
Mint minden évben, most is megrendezésre került az
Amerikai Magyar Református Lelkészegyesület évi gyűlése
Ligonier, PA-ban 2015. augusztus 31-én, hétfőn és szeptember 1-jén, kedden.
A program úrvacsorás istentisztelettel kezdődött a Bethlen
Közösségek móriah-hegyi kápolnájában. Hunyady Piroska
gyönyörű nyitó orgonajátéka áhitatos csendet parancsolt
a mindössze 16 résztvevő számára. Előfohászt Nt. Nitsch
G. Gábor, az országos lelkészegyesület elnök-helyettese, a
Bethlen Közösségek intézeti lelkésze mondott és köszöntötte
a gyülekezetet. Murrell Jill, a Lorain, OH-i Magyar Református Egyház főgondnoknője átéléssel olvasta fel a János
evangéliuma 4. részének 7-15. versig terjedő, szakaszát
angol nyelven, majd Ft. Ludwig Kálmán, Whiting, IN-i
lelkipásztor, a Kálvin Egyházkerület püspöke hirdette az
igét angolul. A samáriai asszony története kapcsán a püspök
olyan élményeket elevenített fel saját életéből, amikor
kultúr-sokkal kellett szembenéznie, és hogyan segítették
azokon át az imádság, az Istenre figyelés és a bibliai alapú
magyar protestáns hit. Magyarul Igét Nt. Tóth Péter, Lorain,
OH-i lelkipásztor, a Kálvin Egyházkerület Tóparti Egyházmegyéjének esperese hirdetett a Márk evangéliuma 7.
részének 1-7. versei alapján. Az esperes-lelkipásztor a szavak
súlyára hívta fel a figyelmet és arra, hogy újra kell fogalmaznunk a meglévő fogalmainkat. Mert sajnos, kezdi minden szó
elveszíteni a súlyát, bár nem a levegőbe beszélünk. A prédikátor hangsúlyozta, hogy az ószövetségi eredetű “teremtő
Ige” jelentése, amit hordoz, valósággá válik. Figyelmeztetett
még arra, hogy ne váljék ez a mennydörgésszerű hanghatás
zagyvasággá a gyülekezeti életben, és főleg ne a szószéken,
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hanem testet öltve legyen a mi Szabadítónkká! Az úri szent
vacsorát Ft. Ludwig Kálmán és Nt. Nitsch Gábor szolgáltatták ki mindenki épülésére.
A gyűlés ebéddel folytatódott a Hagyományőrző Központ
ban, amelyet a régi Bethlen Otthon épületéből alakítottak ki.
A Bethlen Közösségek ismét csodálatosan kitett magáért a
finom falatokkal és a találékony ellátással.
Annak ellenére, hogy a lelkészegyesületi elnök, Ft.
Varga Ferenc, aki egyben a Amerikai Magyar Református
Egyház jelenlegi püspöke is, operációja miatt nem tudott
megjelenni a gyűlésen, Nt. Nitsch Gábor elnök-helyettes
kitünő programot állított össze sebtében. Az elnöklő elnökhelyettes tehetségét dícséri még, hogy minden napirendi
pontot időben tudtunk megkezdeni és befejezni, de mégsem
érezték a résztvevők azt, amit egyébként a legtöbb hasonló
összejövetelen tapasztalnak, mintha ostorral állnának a hátuk
mögött és hajtanák őket.
A köszöntéseket Nt. Újj László, az Amerikai Magyar Református Egyház Keleti Egyházmegyéjének esperese kezdte,
rövid ismertetést adva az egyházmegye 14 gyülekezetének
életéről. Majd Ft. Ludwig Kálmán püspök köszöntötte a
megjelenteket a Kálvin Egyházkerület nevében. Részletes
beszámolót az egyházkerület gyülekezeteiről majd a gyűlés
során később kaptak a megjelentek. A következő köszöntések
hangzottak még el: a presbiteri szövetség részéről Hunyady
Piroska, a William Penn Association-től Ft. Ludwig Kálmán,
a GBU részéről Nt. Nitsch Gábor. A kanadai gyülekezetek
köszöntését pedig Nt. Kántor Pál, Hamilton-i lelkipásztor
és Burján Tamás, Silver Creek, NY-i lelkész adták át.
Részt vett az egész gyűlésen és köszöntést adott át
Cvetanovic Milan, a magyarországi Kőrösi Csoma Sándor
Program ezévi ösztöndíjasa, aki részben a Hagyományörző
Központ Levéltárában, részben a William Penn Associationnél, Pittsburg, PA-ban végez gyakornoki munkát.
Ezután a gyűlés két javítással jóváhagyta a jegyzőkönyvet,
amelyet Nt. Drótos Árpád, New York, 82. utcai lelkipásztor
készített, az idei év jegyzője.
Majd megalakultak a bizottságok. Pénztári bizottság: Nt.
Jalsó Sándor és Nt. Burján Tamás. Javaslattevő bizottság:
Ft. Ludwig Kálmán és Nt. Tóth Péter. Jelölő bizottság: Nt.
Drótos Árpád és Nt. Magyari Köpe Gábor.
Nt. Posta József pénztáros pénzügyi beszámolóját
meghallgatta a gyűlés és a Pénztári bizottság figyelmébe
ajánlotta. A jelentés szerint a lelkészegyesület pénztárában
2014. végén 1,497 dollár volt. Sajnálattal vették tudomásul,
hogy Nt. Posta József 51 évi szolgálat után nyugdíjba megy
és elköltözik Floridába. Így az országos egyesületi ranglétrán
sem lép tovább a titkári tisztségbe. Helyére mást kell majd
megválasztani.
Az első előadást Nt. Jalso Sándor, nyugdíjas lelkipásztor
tartotta a lelkészi szolgálat általános és gyakorlati kérdéseivel kapcsolatban. Meglátása szerint a gyülekezeti élet
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minden problémája négy pont köré csoportosul: törvényességi, erkölcsi, gyakorlati és pénzügyi. Az élet mindenféle
formája úgy nyilvánul meg, mint a hatalomért folytatott
harc. Ennek a harcnak két fontos köre van az egyházakban:
a gyülekezet és a vezetőség. A hatalom gyakorlásának
köreit azonban a felelősség vállalásának tekintetében kell
megrajzolni. Sok félreértésre ad okot a püspöki tisztség
megtartása. Gyülekezeteink már így is túlságosan klerikális
jellegűek. Ugyanolyan súlyos a helyzet, ha demokráciával
próbálják helyettesíteni a Szentlélek vezette gyülekezeti
struktúrákat. Mindezek a gondolatok csak vázlatos formában
nyújtanak némi ízelítőt egy nagyon komplex, tudományosan
felépített, alaposan átgondolt és egy egész élet tapasztalatát
összefoglaló értekezésnek, amelyet Nt. Jalso Sándor azzal
gazdagított, hogy írásos anyagot is kézhez juttatott.
A lelkes és zajos vita és hozzászólás sorozat után Ft. Ludwig Kálmán tarott előadást. Életútjának bemutatásával kezd
te, mert a captatio benevolentiae, a hallgatóság jóindulata
megnyerésének legbiztosabb módja, személyes élmények
felsorakoztatása a mondanivaló elején. Az előadó püspök ezt
az ősi szónoki fogást kitűnően alkalmazta. Így a figyelem
soha nem lankadt a hallgatóság körében. Fő mondanivalóját
aköré a gondolat köré építette fel, amelyet egy management
szeminárium alkalmával tanult, miszerint az alaphangot
mindig az a valaki adja meg, aki magasabb szinten van.
Ez a szint aztán lehet spiritulis-lelki, szervezeti vagy pénz
ügyi jellegű egyaránt. Nem kell sokáig találgatni, hogy a
jelenlevők számára melyik szint jelentette az érdeklődés
szintjét. Aztán arról is szó volt, hogy a kapcsolatrendszert
alapvetően határozza meg, hogy miként indul az meg. Egyházi körben ez az alapkörnyezet nem történthet másként csak
imádsággal. A püspök előadásával kapcsolatban is meg kell
jegyezni, hogy minden aspektusát nem lehet kimeríteni egy
újságcikk híradásának keretein belül. A hallgatóságra mért
hatás megnyilvánult az előadást követő ihletett és sokszor
indulatokat sem kerülő hozzászólásokból.
Mindkét előadás azt a tényt bizonyította, hogy mennyi tehetséges lelkipásztor van közöttünk, akik meg tudnak tartani
egy magas értékű előadást, ezért nem kell nekünk külföldre
menni vagy szemináriumokat kutatnunk, hogy jó előadót
találjunk. Ugyanakkor ismét el kell ismerni a levezető elnök
éleslátását, hogy erre rájött és merte vállalni a felismerésből
adódó következményket.
A résztvevők észre sem vették, hogy eljött az este. Kastál Erzsike már várt bennünket éttermében a felejthetetlen
tyúkhús levessel és a hozzá illő íncsiklandó, magyaros falatokkal. A finomabbnál finomabb italokról nem is beszélve.
Másnap, 2015. szeptember 1-jén, kedden a reggeli áhitatot
Nt. Kántor Pál tartotta az I. Korinthusi levél 9. részének 1923. versei alapján. Az elmélkedés fő témája az volt, hogy
milyen befolyása van a lelkészeknek az emberek életére.
Ismét az igehírdető személyes bizonyságtétele hitelesítette
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szavait. A fiatal Kántor Pál csak nagyon későn kezdte el
teológiai tanulmányait, ami nem azt jelentette, hogy nem
dolgozott volna aktívan Isten szőlőskertjében. Kifejezetten
hasznára lett, hogy előbb elvégezte a diósgyőri gépipari
technikumot. Az egyházzal azonban végig kapcsolatban
volt szülőfalujából, Tiszakarádról elindulva nagy Amerikáig.
Otthoni életpályáját végigkísérte a Nt. Győri József lelki
pásztorral tartott szoros kapcsolata. Az Egyesült Államokba
megérkezve azonnal missziói feladatokat kapott, pedig még
nem volt lelkészi diplomája. Végül elvégezte a teológiát.
Sokfelé szolgált, sokat tevékenykedett az Anyaszentegyház
kebelén. Prédikált, gyülekezeteket szervezett és vezetett,
cserkészkedett, misszionált, újságot szerkesztett, menekülteket segített, amig nyugdíjasként a kanadai Hamiltonba
került, ahol immár 17 esztendeje szolgál.
A gyűlésen a hagyományok szerint megemlékezés hangzott el a múlt esztendőben elhunyt szolgatársakról. Hála
Istennek ebben az évben csak egyre emlékezett Nt. Posta
József pénztáros, Nt. Vásárhelyi Józsefre, egykori Passaic,
NJ-i lelkipásztorra.
Ft. Ludwig Kálmán körképet adott a Kálvin Egyházkerület gyülekezeteiről, amelyből mindenki megtudhatta,
melyik egyháznak melyek az örömei, hol van üresedés és
milyen problémákkal bírkóznak.
A Bethlen Kösségekről szintén Ft. Ludwig Kálmán tartott beszámolót, mivel az ügyvezető igazgató, Nt. Bertalan
Imre nem vehetett részt a gyűlésen. Sajnálattal kellett hallani, hogy a több száz alkalmazottból csak mindössze 5
magyar munkájára van szükség abban az időseket gondozó
komplexumban, amelyet valamikor magyarok alapítottak,
magyar támogatással, magyarok számára.
Ezután a bizottságok jelentései és javaslatai következtek.
A Jelölő Bizottság a következő javaslatot tette, amelyet a
jelenlevők egyhangúlag elfogadtak. A következő évben az
elnöki széket Nt. Nitsch Gábor foglalja el, alelnök Nt. Drótos
Árpád lesz, titkár Nt. Burján Tamás és pénztáros Nt. Ma
gyari-Köpe Gábor. Ft. Ludwig Kálmán püspök a helyszínen
kivette az esküt és beiktatta az országos lelkészegyesület új
tisztikarát.
A Pénztári Bizottság javaslatott tett a pénztáros, Nt.
Posta József jelentésének elfogadására, amelyet a gyűlés
egyhangúlag jóváhagyott. Egyben döntés született arról a
Javaslati Bizottság későbbi beterjesztése alapján, hogy a
jövőben megváltozik a pénztáros tevékenysége. A gyűlés egy
könyvelőt vett fel a pénztáros mellé a Bethlen Communities intézeti lelkésze személyében és csekkszámlát nyitott a
Bethlen Közösségek neve alatt. A kettő közül, pénztáros és
könyvelő valamelyike aláírhatja a csekkeket, de a pénzügyi
mozgásokat a pénztáros felügyeli.
A Javaslati Bizottság 100 dollár adományt kívánt megszavaztatni Nt. Jalso Sándor számára, amit azonban az
előadó kérésére visszajuttattak a lelkészegyesületi pénz-
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tárba. Javaslat született még arra nézve, hogy a következő
esztendőben, az országos presbiteri egyesület kérésére
tartsunk közös gyűlést lelkészek és világiak egy pénteken
és szombaton. A lelkipásztorok azonban leszavazták ezt a
javaslatot többféle indoklással, miszerint augusztus közepe
az Újkenyér hálaadás alkalma, ezért hét közben is igény
van lelkészi szolgálatokra, valamint az augusztus 20-i ünnepségek sem teszik lehetővé a lelkészek konferencián
való távolmaradását. Ezenkívül a szombati hazautazás több
lelkész számára kockázatossá tenné a másnapi vasárnapi
istentiszteletet. Végül a gyűlés a lelkészi és a presbiteri
egyesületek elnökeinek hatáskörébe utalta, hogy találjanak
olyan időpontot a gyűlések számára, amely mindenki
számára elfogadható lenne.
Nt. Nitsch Gábor levezető elnök még beszámolt az azévi
nagyon sikeres ifjusági táborról, majd Nt. Drótos Árpád,
leköszönő titkár igeolvasásával és imádságával zárult a
gyűlés.
Az új elnök, Nt. Nitsch Gábor ismételten köszönetet
mondott a Bethlen Közösségek nagylelkű támogatásáért és
a vendéglátásért, mely után minden résztvevő elégedetten
és lelkiekben feltöltődve távozott.
Nt. Drótos Árpád,
New York, NY
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Angel at Presbyterian Hospital

A couple of Wednesdays ago, I got an evening phone call
from the pediatric ICU at Presbyterian Hospital, in Charlotte, NC,
where I work as a child life specialist. Usually when they call at
night, it means something bad has happened. This, however, was
different. My coworker told me that the most amazing thing had
just happened and she just had to call to tell me.
We had a patient who has really grown up in and out of the
hospital. All the staff knows her and her family. She had been in
the Pediatric Intensive Care Unit (PICU) for about a month, and
had been incubated – on life support. She was not doing well. The
doctors had approached mom about taking her off life support the
Saturday before. Mom was okay with it, and said that she'd been
through so much and if was her time to go she wanted to honor
that. So they had taken her off.
It was Wednesday and she was still alive. Amazing. The doctors approached mom about taking off her oxygen mask. Mom
was supportive, and began praying over her daughter. The mother
of another young patient who was in the bed next to her began
praying with her.
The nurse practitioner went to the nurses’ station to chart that
she had taken off the oxygen mask. While doing so, she looked up
at the security monitor that videotapes the double doors leading
into the PICU. It records anyone who may be waiting outside the
doors to get in since it is a secure unit. She saw a man standing

there, and it looked a little funny to her, so she decided to walk
down the hall to open the double doors personally. When she
opened them, no one was standing there.
She walked back down to the nurses station to finish charting,
assuming he had walked away, but saw him still standing there
on the monitor. So she opened the doors with a button near the
nurses’ station and leaned over to see him walk in, but no one was
standing there.
She pulled over another nurse and both stood staring at this
man on the monitor and opening the doors to find no one there.
The nurse practitioner leaned in closely to look at the man on the
monitor and said, 'Oh my gosh. That's an angel. You can see his
wings!'
They said that the sun starting shining so brightly and the
whole PICU was strangely filled with light. They said he was a
tall man and you could see wings behind him.
They pulled over all the staff of the PICU and the two praying
mothers and everyone was staring at this man on the monitor and
opening the doors to find no one there. Crying, everyone pulled
out their camera phones to take pictures, but no one could get
it to show up on their camera. The mother of the girl pulled out
her camera phone and finally got a picture of the angel who was
guarding the doors to the PICU. He turned out as a man of light.
The girl was later discharged from the hospital to go home.
Author Unknown
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BETHLEN COMMUNITIES
SHORT TERM REHABILITATION • LONG TERM CARE
PERSONAL CARE • HOME HEALTH: HOSPICE AND
COMPANION CARE SERVICES AND INDEPENDENT LIVING
We’ve been caring for our brothers and sisters
since 1921 in a beautiful, rural environment.
We provide loving nursing care, cultural programs,
Hungarian Church Services and on-site Ministry.
Medicaid/Medicare approved facilities.

Wishing you a Merry Christmas
and a Happy New Year!
Boldog karácsonyi ünnepeket
és áldásos újévet kívánunk!
NYUGDÍJAS FALU • ÖREGEK OTTHONA
IDEIGLENES ÁPOLÁS – HOSSZÚTÁVÚ ÁPOLÁS
1921 óta gondozzuk magyar testvéreinket szép, dombos,
vidéki környezetben. Gondos ápolás, rendszeres programok,
magyar nyelvű Istentisztelet és lelkész szolgálat áll rendelkezésükre
Medicaid/Medicare igazolt.

Bethlen Communities
125 Kalassay Drive • Ligonier, PA 15658
e-mail: revimre@bethlen.com
phone: 724-238-2235
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Amerikai Név....Amerikai Szellem....De Magyar Szív

Serving families, our heritage & our communities
Since our founding by 13 Hungarian coal
miners in 1886, William Penn Association has
continually fulfilled its mission of providing
financial security to our members and their
families, preserving our founders’ ethnic heritage
and performing charitable and benevolent work in
our communities.
We offer permanent and term life insurance
plans for people of all ages as well as tax-deferred
annuities and IRA’s. Each year, we sponsor a trip
to Hungary, conduct a week-long Hungarian language camp and welcome more than 1,200
visitors to our Hungarian picnic. We provide
college scholarship grants and other free, fraternal
benefits not offered by commercial insurance
companies. Through our network of local

branches, we also conduct social events for the
whole family and charitable programs to assist our
neighbors in need.
We invite you and your family to help us
continue our mission by becoming members of
our Association.

WILLIAM PENN
ASSOCIATION

Fraternal Life Insurance and Annuities
Pittsburgh, Pennsylvania
The only Hungarian fraternal benefit society in the U.S.A.

To learn more, call us toll-free at 1-800-848-7366
or visit us online at www.williampennassociation.org

