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A z igazi fordulópont
“Vala pedig körülbelül 
tíz óra.” (János 1,40.)

ÚJBÓL ELM Ú LT 
egy esztendő. Az 
uj esztendő első 

órájában kezet szorí
tottunk és “BOLDOG 
Ú JÉ V E T ” kívántunk 
egymásnak. Miért tet

tük ezt? Mert úgy éreztük, hogy az a perc, 
melyben az ó-esztendő helyet adott az újév
nek, FO RD U LÓ PO N T az életünkben. Uj kor
szak kezdődik s mi régtől fogva szívesen ál
tattuk magunkat azzal, hogy ez az uj korszak 
boldogabb lehet, mint a régiek voltak.

Sajnos, eddig hiába kívántunk egymás
nak “BOLDOG Ú JÉ V E T ”. Az Újév első órá
ja nem volt fordulópont. Minden maradt a 
régiben. A beteg nem lett jobban, a szegény 
nem lett gazdagabb s árva maradt az árva. 
Az a perc, melyben 1938 átváltozott 1939-re 
nem lett fordulópont s ezért nincs is más, 
csak naptári jelentősége. így azután újévi jó
kívánságaink is hiábavalók voltak.

Van azonban egy IGAZI FO RDU LÓ
PO N T az életben, melyről a Szentirás is tud. 
János evangélista írja, hogy amikor Jézussal
találkozott és az Ö követésére határozta el

m agát: “Vala pedig körülbelül tiz óra.” A 
Szentirás csak nagyon strlyos eseményeknek 
az idejét határozza meg az óra megjelölésével. 
Világos, hogy János életében FO RD U LÓ 
PO NT volt az az óra, melyben Jézussal talál
kozott és követni kezdte őt. Ettől fogva élete 
uj értelmet, uj tartalm at és uj célt kapott. Bár 
Krisztus követésével szenvedéseket vállalt ma
gára, mégis azontúl boldogabb volt. Még a 
száműzetésből is ezt í r ja : "Ezeket azért Írjuk 
nektek, hogy a ti ÖRÖM ETEK teljes legyen”. 
(János 1,4.) Egy apostol sem ir annyit a Krisz
tus követőjének öröméről és békességéről, 
mint János. Nyilván az ö élete JOBBRA FO R 
D U LT azon a ponton, melyen Jézussal talál
kozott. Élete külső eseményei nehezebbek vol
tak ugyan, de ő ezeket csudálatosán tudta el
viselni, mert a Krisztus követése lelkében az 
örömnek kiapadhatatlan forrását nyitotta meg. 
Boldogságunk nem életünk külső eseményei
től függ, hanem attól, hogy a lelkűnkben mily 
képesség van arra, hogy  ̂ boldogok legyünk. 
János apostolnak Jézus követése csodálatos 
képességet adott arra, hogy boldog legyen: 
Megvalósult életében Jézus Ígérete. “Örülni 
fog a ti szivetek és senki el nem veszi tőletek 
a ti örömeteket.” (János ev. 16,22.)

Innen tudjuk azt, hogy az ember élete 
IGAZI FO RD U LÓ PO N TJÁ H O Z nem egy uj 
év kezdetekor érkezik, hanem akkor, mikor 
megismeri K risztust és az ő  követésére hatá
rozza el magát. Adja Isten, hogy olvasóink kő-
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zül minél többen eljussanak ehhez az IGAZI 
FO RDU LÓ PO N TH O Z, mert akkor fog szá
mukra elkezdődni az “Urnák kedves esztende
je”, az igazi BOLDOG UJ ESZTENDŐ.

R.

W ESSELÉNYI MIKLÓS, Windsor, Ont., 
kanadai MAGYAR RÓMAI KATHOLIKUS 
LELKÉSZ ÁTTÉRT AZ EVANGÉLIKUS 

HITRE

Az Amerikai Egyetemes Egyházunk hiva
talos lapja, “The Lutheran” jelenti január 11-i 
számában a magyar evangélikus szempontból 
is fontos eseményt.

“1938, december 11-én, d.u. 4 órakor egy 
különös istentisztelet volt a W indsor, Kana
dai Magyar Evangélikus Egyház templomá
ban. A helyi lelkész, Nt. Papp János László, 
Nt. Zima István, detroiti szlovák lelkész se
gédletével, megkonfirmálta Father Dr. W esse
lényi Miklós, O.M.C., a Szent Antalról neve
zett W indsori Magyar Római Katholikus Egy
ház volt lelkészét. Nt. Papp az Apostolok cse
lekedetei 10-ik részének 33-ik verse alapján 
prédikált, “Te jók tetted, hogy eljöttél.” A pré
dikáció után Nt. W esselényi csengő hangon 
kijelentette, hogy kész az Ágostai Hitvallású 
Evangélikus Egyház hivő tagjai sorába lépni.

Ezek után megkoníirmáltatott és felvette az 
Ur Szent Vacsoráját.

Ezen konfirmációt és áttérést egy nagy
számú gyülekezet nézte és hallgatta végig. 
Wesselényi Miklós a philadelphiai Szeminá
riumba fog beiratkozni, ahol az evangélikus 
lelkészi pályára szükséges tanulmányait befe
jezi. Tanulmányait Rómában végezte és u- 
gyancsak ott szentelték pappá. Tagja volt a 
Minorita szerzetesrendnek is. Nagy gyüleke
zetekben szolgált Magyarországon és Kana
dában és a Római Katholikus felsőbb hatósá
gai mindenkor megvoltak elégedve szolgála
tával. A katholikus egyházból és a katholikus 
papságról való lemondását úgy Szerzetesrend
jének, mint a Londoni Püspöknek 1938 decem
ber 8-án jelentette be.”

Wesselényi Miklós egy gyönyörű és bá
tor hitvalló iratban irja meg megtérésének tör
ténetét, melyet rövidesen sajtó alá rendezünk 
és egy kis könyv alakjában kiadunk. Ezen'ira- 
tot figyelmesen elolvastuk és meggyőződtünk, 
bog}- Wesselényi Miklós testvérünk meggyő
ződésből és az Isten tiszta Evangéliumára vá
gyakozó lélekkel tért át igaz hitünkre.

Az áttérés őszinteségét semmi sem bizo
nyítja jobban, mint ez a levélrészlet Nt. Papp 
Jánosnak a szerkesztőhöz cimzett leveléből: 
“A legutolsó visszatérési kísérlet én nálam 
történt. Gondnokom, két egyháztagom és csa
ládom, valamint az én jelenlétemben. Január 
12-én megjelent nálam a londoni kath. püspök 
megbízásából egy római kath. pap, aki a fen
tiek jelenlétében a következő “ajánlatot” tette 
W esselényinek: "Térjen vissza a kath. egyház
ba. A püspök ur kinevezi kórházi papnak Mil- 
waukeebe, 150 dolláros fizetéssel és az oda- 
utazási költségeit is előre fedezi.” Természe
tesen Wesselényi testvér ezt a kísérletet is 
bátran visszaverte és azt mondta inkább sze
gény marad, de nem lép vissza a sötétségbe.”

Dr. Wesselényi Miklós otthon Szegeden 
és Miskolcon, Amerikában pedig Montrealban, 
Bethlehem, Pa.-bán és W indsoron végzett 

' egyházi munkát.
(Leffler.)
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‘Csinálja már más is’
Mindég visszatérő mondat ez a mun

kába, áldozatba belefáradt egyháztagok .ajkán : 
‘‘Csinálja már más is.” Úgy érzik, hogy aki 
tiz évig viselt hivatalt, aki évekig hozott ál
dozatot, az jogot formálhat arra, hogy most 
már abbahagyja és az általa vállalt szolgálatot 
áthárítsa másra. Úgy tetszik, hogy ez jogos 
és igazságos kivánsg .Mégis, mielőtt teljesen 
igazságot szolgáltatnánk ennek a jelszónak, 
gondolkozzunk egy kicsit rajta:

Mi lett volna, ha Péter apostol beleun
va a prédikálásba, azt mondta volna: “Csinál
ja már más is!” Bizony, Krisztus egyháza, 
megakadt volna a megindulásában. Mi lett 
volna, ha Pál apostol első megvesszőztetése 
után azt mondta volna: “Csinálja már más 
is.” Az evangélium nem ju to tt volna Európá
ba. Mi lett volna, ha János apostol ezt mondja? 
Nem volna meg János evangéliuma, János le
velei, János jelenései és a keresztyénség sokkal 
szegényebb volna. Mi lett volna, ha Luther 
Márton ezt mondja: “Csinálja már más is”. 
Még ma is középkori vakságban élnénk.

Istennek mindég voltak választott em
berei, akik azt csinálták, amit más nem akart 
csinálni és addig csinálták, amig Isten magá
hoz nem szóllitotta őket, mikor is várta őket 
az “Élet koronája.” Adjon hálát az Istennek, 
aki áldozatot hozhat, munkát végezhet, akinek 
leikébe Isten Szentlelke valaha beleoltotta az 
ilyen gondolatot. Az ilyenek Isten választot
tak De ha beleunnak Isten szolgálatába és 
lázonganak az elhivatás ellen, akkor elvetik a 
választottságukat és nem “hívek mindhalálig.”

Ezt a mondatot az ördög súg ja : “Csi
nálja már más is.” Vedd tudomásul, hogy Is
ten országának munkájában azt, amit te csi
nálsz, más nem csinálhatja, mert Isten téged 
választott el arra a szolgálatra, melyben ál
lasz. Ne azt kérdezd, hogy a szolgálat vétes
sék el tőled, hanem azt, hogy erőd legyen a 
további, holtig való szolgálatra.

(r.)

KERESZTYÉN ÉS MAGYAR 
CSELEKEDET>

A Harangszó felháborodással jelenti, hogy 
a pápa, akit Magyarország barátjaként szeret
nének sokan feltüntetni, éppen most részesíti 
Tisót, a nagy cseh kath. pap-politikust pápai 
áldásában. De a pápa tudja, kik az ő ba rá ta i!

Azonban minket is megdöbbent az a tény, 
hogy ugyanazon a napon, mikor H orthy kor
mányzó kiadta felséges parancsát, Serédi her
cegprímás rendeletben megtiltja a visszatérő 
róm. kath. papságnak, hogy úgynevezett ve
gyes istentiszteletet tartson, vagy ilyeneken^, 
részt vegyen. Katholikus, református, luthe
ránus magyar együtt hordta a rabság igáját 
húsz esztendeig, de most “rendeletileg” nem 
testvérek.

Még jó, hogy az ilyenféle rendeletek sok
szor csak a papirost feketítik be, nem a szive
ket, mert — éppen jön a hir, hogy — a cseh 
megszállás alatt maradt Csetnek római katho
likus plébánosa és evangélikus lelkésze a plé
bános autóján együtt menekültek el a csehek 
elfogató parancsa elől.

Ezt még Serédi hercegprimás sem tilthat
ta meg nekik. (R)

MIÉRT?
M IÉRT adjunk pénzt pogányok megmen

tésére, mikor ebben az országban is van elég 
pogány?
Éppen ilyen LOGIKUS a többi M IÉRT IS!

Miért segítsem megmenteni azokat, akik 
más megyében laknak, mikor ebben a megyé
ben is van elég szükség?

Miért adjak a megyebelieknek, mikor sa
ját városomban is adhatok?

Miért adjak a város szegényeinek, mikor 
gyülekezetemben is szükség van a pénzre?

Miért adjak az egyháznak, mikor csalá
domnak is felhasználhatom?

Miért költsem családomra, mikor magam 
is elkölthetem.

M IÉRT? Mert keresztyén vagyok s nem 
pogány!

(A Missziós lapból)
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ED VES GY ERM EK EK!
Azokat, akiknek Isten megengedi majd, 
hogy az ő  örökkévaló, gyönyörű orszá

gába bemehetnek, azokat üdvözülteknek ne
vezzük. Ma megmagyarázom nektek, hogy 
miként lehet az üdvözülteknek a seregébe 
jutni.

Egy régi szép legenda szerint történt, 
hogy az U r Jézus Pétert igen-igen szomorúnak 
látta. Megkérdezte tőle, hogy mi bántja, mire 
Péter igy fe le lt:

“Uram, volt nekem földi életemben egy 
nagynéném és most nagy szomorúságomra 
azt látom, hogy szegény lelke lent sínylődik 
a pokolban. Egyre azon jár az eszem, hogy 
hogyan tudnám idehozni.”

“Ejnye — felelt neki az U r — hiszen az 
az öreg asszony téged igen sokat bántott, hát 
megbocsájtottál neki?”

“Meg bizony, én jó Uram — bólogatott 
Péter — igen-igen sajnálom, mert nagyon 
gyötrődik odalenn.”

“H át ha megbocsájtottál — felelte az 
U r — akkor lehet róla szó. Mert tudod, hogy 
megígértem, hogy “aikiknek megbocsátjátok’ 
a bűneiket a földön, meg lesznek bocsájtva a 
mennyben is. Szólok hát egy angyalnak, hogy 
menjen le érte és hozza föl.”

Nosza megörült Péter jés letérdelt a 
mélység szélére és úgy nézett az angyal után 
aki olyan gyorsan leért a pokol mélységére, 
mint a gondolat. Már oda is ért, már meg is 
fogta az öregasszonyt s már hozta is nagy se

K

besen. Igen ám, de volt ott a pokolban renge
teg elkárhozott lélek. S mikor ezek látták a 
közelgő angyalt, mind oda sereglettek, ugv, 
hogy mikor megfogta és felemelte az öregasz- 
szonyt, hát mind belekapaszkodtak kezébe, lá
bába, ruhájába s vitették magukat felfelé. 
Száz meg száz elkárhozott lélek kapaszkodott 
bele kétségbeesetten, de az angyal úgy vitte 
őket, mintha súlyúk sem volna.

De jaj, egyszerre csak mi történt! Pé
ter majd leesett, úgy lehajolt, hogy jobban 
lásson. Bizony, az öregasszony, mihelyt magá
hoz tért a nagy örömből, hogy ő most felmegy 
a mennyországba, észrevette, hogy mennyien 
kapaszkodnak bele. Irigy volt világéletében 
mindenkitől sajnálta még a jó falatot is. így 
hát most se akart rajtuk segiteni. Rázta le 
magáról a belekapaszkodott lelkeket, úgy, 
hogy bizony egyik a másik után nagyot sikolt- 
va zuhant vissza a pokol fenekére. Már csak 
egy lélek kapaszkodott a nyakába, oly igen 
erősen, hogy nem tudta lerázni. Ekkorra már 
az angyal majdnem a mennyország szélére 
ért. Péter már szinte kinyújtotta kezét, hogy 
oda emelje a nagynénijét. Ekkor az angyal 
megállt. S a zöregasszony erre egy nagy szit- 
kozódással beleharapott a nyakába akaszko- 
dott lélek karjába, úgy, hogy az eleresztette és 
lezuhant. S ekkor az angyal szárnyai össze
csukódtak és az öregasszonnyal együtt visz- 
szazuhant a mélybe, ahonnan hamarosan visz- 
sza is tért egyedül.

S ekkor igy szólt az U r Péterhez: “ Lá
tod Péter, nem jöhet a mennyek országába 
senki, aki csak EG YED ÜL akar bejönni és 
nem akar másokat is magával hozni.”

Eddig tart a legenda. Már most azt kér
dezem tőletek, ti is ilyen önző szivüek akar
tok lenni?

Képesek lennétek arra, hogy barátaito
kat a pokolba taszítsátok? Ugy-e nem. De 
inkább hívnotok kell őket Jézushoz, mert 
egyedül, önző szívvel senki sem juthat a 
mennyországba.

A lelkész bácsik mindig hívnak minden
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kit. Sőt vannak olyanok is, akik még messze 
idegenbe, Afrikába, Ázsiába is elmennek, hogy 
hívják az embereket Jézushoz. Ezeket a lel
kész bácsikat misszionáriusoknak nevezik.

Mi mindnyájan természetesen nem me
hetünk el ilyen hosszú és nehéz útra, de segít
hetünk a misszionáriusoknak azzal, hogy né
hány centet adományozunk az ő nagy költsé
geikre s igy akkor mi is segithetünk abban, 
hogy minél többen ismerhessék meg Jézust és 
jussanak el az üdvözöltek seregébe.

Aki persze önző és csak maga akar eljut
ni a mennyországba az úgy járhat, mint Pé
ter gonosz szivü nagynénije.

Missziói hónap
Január hónapját jelölte ki az Amerikai 

Egyesült Evangélikus Egyház a pogány- 
misszió hónapjául. E hónapban legalább egy 
vasárnap erről a munkáról szól az igehirdetés 
s e munka folytatására kell adományokat 
gyűjteni.

Ez évben a januári hónapban beküldött 
adományokat a R EN TIC H IN TA LA I' köz
kórház kibővítésére fordítják. Iindiában az ál
lam nem gondoskodik m indenütt kórházak
ról. Ezen a missziói területen csak a mi egy
házunknak van egy kis kórháza. A legköze
lebbi 70 mérföldnyire van. Ezt a kórházat ki 
kell bővíteni.

Ez a helyzet Indiában emlékeztet ben
nünket újból arra, hogy a kórházakat minden
hol a keresztyénség építette. M ert csak a 
Krisztus követői igyekeztek az irgalmasság 
utján járni.

Hitetlen emberek, akik a kórházakat 
úgy veszik, mint valami természetes dolgot, 
jó volna, ha megemlékeznének arról, hogy a 
kórházakat a világ a keresztyénségnek köszön
heti. Milyen vétkes dolog, hogy azok, akik 
ezeket az intézményeket elfogadják, megve
tik az egyházat, mely ezeknek a szülőanyja.

A LEGSZEBB AJÁNDÉK

Élt egyszer a Selkirk hegységben egy in
dián, aki vadászattal kereste a kenyerét. Szü
leit fehér vadászok kiirtották és félvadan nőt 
fel az erdőben. Idők múltán egy fehér vadász 
jött a vidékre, aki lassan és szeretettel magá
hoz édesgette ezt a szegény félvad indiánt. 
M egtanította Jézus Krisztus vallására és kér
te, hogy adja önmagát oda Jézusnak. Sok hó
nap múlva eljött a fehér vadászhoz az indián, 
ékes és díszes ünneplő öltözetben és miután 
fehér barátja előtt buzgón imádkozott Isten
hez, felállt és a következő hitvallást te tte :

Indián leteszi a pipát.
Indián leteszi a pokrócot.
Indián leteszi a tomahawkot.
Indián leteszi az Indiánt.

KÉPEK A FELSZABADULÁSBÓL

1938 november 5-én léptek át csapataink 
az északi trianoni határon. Elsőnek Thold 
Dezső evangélikus ezredes dandárparancsnok 
csapatai keltek át Győrszabadinál.

Lehota község evangélikus lelkészét Va- 
lent Jánost egy m agyarbarát tüntetésből ki
folyólag letartóztatták.

A felszabadult Medvénél egy asszony nagy 
szelet kenyérrel rohant ki a házból, áttöri a bá
mulok sorát, elkapja az egyik katonát.

— Ne kenyér, édes fiam! Jó kenyerünk 
van á m !

A katona szeméből elered a könny, maj
szolja a kenyeret, de azért a lépést keményen
vágja.

— Nem vagyok éhes édes néném. Van ne
künk ennivalónk 1

— Tudom fiam, tudom én, de azért csak 
edd! M agyar kenyér! Rabsági magyar kenyér! 
Nektek sütöttem !
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EGYHÁZI HÍREK
CLEVELANDI ELSŐ GYÜLEKEZET ,u,ár 29' én az Úrvacsorához járulnak és a lel-
..... kész kezébe leteszik az esküt. Az eskütétel

Elöljárók 1939-re

Az Egyháznál: Bors Károly gondnok, 
Paulovics Károly jegyző, Varga József pénz
tárnok, Ifj. Hank Sámuel titkár, Id. Trenka 
László számvizsgáló, Varga István számvizs
gáló. Tanácsosok: Babinyecz Mihály, Babi- 
nyecz Pál, Balogh Ferenc, Balogh Gyula, Do- 
nó András, Donó Márton, Gebe István, Hor- 
nyák Mihály, Kovács János, Lénárt András, 
Mendel István, Molnár Lajos, Nyári Márton. 
Péntek Pál, Sendencky János, Tóth Mihály. 
Tóth Sándor. Kerületi m egbizottak: Balogh 
Gyula, Ifj. Dombi László, Górta Zoltán és 
Szőke Sándor. Zászlótartók: Górta János és 
Lénárth András. E gyházfi: Szőke Sándor.

A Luther Márton Betegsegélyző és Temp
lom Egyletnél: Id. Péntek Pál elnök, Bendes 
József alelnök, Górta János 9619 Steinway 
Ave. jegyző, Kozsár János pénztárnok, Varga 
József titkár. Ellenőrök: Trenka László, Lé
nárt János, Paulovics Károly. Számvizsgálók: 
Salamon Gyula, Balogh Ferenc, Lénárth And
rás. Zászlótartók: Oláh János és Szőke Gyula. 
Házkezelő: Szőke Sándor. Az egylet hivata
los orvosainak fel lettek kérve: Dr. Boldizsár 
Albert és Dr. M ahrer Márton.

Az Ág. Hitv. Evang. O ltár Egyletnél: — 
Bors Károlyné elnök, Paulovics Károlyné al
elnök, Mendel Istvánná jegyző, Tóth Sándor- 
né pénztárnok, H orváth József né titkár, Gebe 
Istvánná ellenőr, Kropf Jánosné ellenőr.

A Luther L igánál: Babinyecz Ferencz el
nök, Borbély Sándor alelnök, Tüskés Anna 
jegyző, Tóth Gusztáv pénztárnok, Maracskó 
Rózsi titkár.

A Vasárnapi Iskolánál: Németh Mihály 
szuperintendens, Babinyecz Erzsébet pénztár
nok.

Az összes egyházi és egyleti elöljárók ja-

után d.u. 1-kor az évi gyülekezeti ebéd lesz 
megtartva.

BESZÁM OLÓ: A Karácsonyi Ünnepek
ben az alkalmi adományok meghaladták a 
300 dollárt. Az Ó Év Esti vacsora tiszta jöve
delme pedig kereken 100 dollár volt. E helyen 
is köszönjük az áldozatos szivek megnyivánu- 
lását. Részletes nyugtázás az “Egyház” cimü 
helyi lapunk januári számában volt.

KÖZGYŰLÉSI H A TÁ R O ZA T: Évi köz
gyűlésünk egy tizenkét tagú bizottságot ne
vezett ki ,hogy hivatalos tárgyalásokba bo
csátkozzon építészmérnökökkel az épitendő 
templom részlet terveinek kidolgozása végett.

A Luther Márton Egylet február 18-án, 
este fél 8-kor az Iskolában Disznótoros vacso
rát rendez. Rendező: Kozsár János.

A CELEVELAND WEST SIDE-I 
EGYHÁZ HÍREI

Gubics János gondnokunk édesatyját az 
örök élt Istene magához szólította e földi élet
ből. E lhunyt testvérünk Somlószőlős, Vesz
prém m.-ben élt s az Erős Várnak egyik olva
sója volt.

“Feltámadunk.”
Uj presbitereink február 5-én tesznek es

küt. Aznap délben közebéd lesz a tiszteletük
re az egyháznál.

PITTSBURGH, PA.

T E M PL O M ÉPITÉSI alapunkhoz hozzá
járult Óhegyi János $10.- adományával. K ará
csony ünnepe áldott volt gyülekezetünkben. 
Soha még ennyien nem járultak karácsonykor 
az U r Asztalához, mint az idén. Igaz, hogy 
a nehéz viszonyok az ünnepi adományokat 
szükebbre szabták, mint az előző évben, de igy 
is minden okunk meg van a hálaadásra. Kán-
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tálni jártak az Ifjúsági Luther Liga tagjai, kik 
munkájukat szép eredménnyel végezték. Szil
veszterkor az Oltáregylet tarto tt szórakozási 
estét. Évi Közgyűlésünk Január 22-én lesz. 
Egyházi disznótoros vacsora pedig február 12- 
én lesz.

Pénzadom ányok: Török Jánosné, Kádár 
Istvánná, Márkus Mihályné, Nagy Mihályné, 
Antal György, Nagy Elekné, Kádár Jánosné 
1-1 dollárt, Mrs. Biró (Cleveland) Mrs. Jezs, 
Hegyi Albertné, Jakab Mihályné, Bencző Já 
nosné és Bencze Lídia 50-50 centet és Fodor 
Károlyné 25 centet adtak. Összesen: $10.25. 
Kézimunkát adtak: Mrs. S. Kupas, terítő; 
Szász Istvánné kézimunka, Szász Mihály és 
neje asztalterítő, futó, Ihász József és neje 
(Adena, O.) párnahuzat, Czapp Péterné terí
tő, tűpárna, Zsinga Jánosné tűpárna és 3 desz- 
szert terítő, Botos Imréné párnahuzat, Rigó 
Anna terítő, Szöcs András és neje 5 horgolt 
desszert-teritő, Zilahy Péterné csipke asztal
terítő, Rigó Mihályné 4 tűpárna és 2 horgolt 
gallér, Mrs. Sütő pizsama. Mindezekért az 
adományokért a pittsburghi egyház tanácsa 
őszinte hálával és szeretettel mond köszöne
tét a Martins Ferry-ben lakó áldozatkész 
testvéreknek és Rigó Annának, ki a gyűjtést 
vezette. Ugyanakkor Balogh János (Holly- 
days Coveról) $ l.-t adományozott.

MARTINS FERRY, OHIO

DECEM BER 21-én az ifjúság tagjai Rigó 
Anna betanításában, és rendezésében megha
tóan szép karácsonyi színdarabot adtak elő, 
melynek tiszta jövedelme a leányegyház meg
szervezésének az alapját kezdi meg. Antal 
György és Mrs. Nagy Lídia sokat fáradoztak 
az est előkészitésében és sikerének biztosítá
sában. Istentiszteleteink: január22, február
5 és február 19-én délután3 :30-kor a St. John’s 
templom gyülekezeti házában.

HOLLIDAYS COVE, W.Va.

Istentiszteleteink lesznek január 22-én, 
február 5 és február 19-én este 6 órakor.

W INDSOR, ONT. KANADA

ESKETÉS. December 22-én eskettük 
templomiunkban Janke E. Adolf és Dowe Ju 
liannát. Janke hittestvérünk egyházunk tagja, 
mig Dowe Juliánná görög kath. vallásu, ki az 
esketés után kijelentette, hogy át kiván térni 
az evangélikus vallásra. Konfirmációi oktatá
sa folyamatban.

A KARCSONYI ünnepek alatt a követ
kező adományok folytak b e : Egy magát meg
nevezni nem kívánó hívünk $25.-t ajándéko
zott az egyháznak Kőrösy Lajos $4, Okváth 
Imre $5, Kovács József $3, Mihalovics István, 
Lehoczky Rudolf, Dókus Sándor, Matusovicz 
Sándor, Segyó Sándor, E. Majoros Pál, W. Ma
joros Pál, 2-2 dollárt, Bélák Andor$1.50, Ko
vács D. János $1.25, Varga Sámuel, Daróczy 
Pál, Rossner Jenő, Szloboda Ferencz és Fer- 
dinand Miklós 1-1 dollárt, Pavlinyi János 
$1.50, özv. Világ Jánosné 50 centet adtak ado
mányképpen.

TE M E T É SE K : December 28-án temet
tük a helybeli magyarság nagy részvéte mel
lett néhai Körösi Bálint testvérünket. Halálát 
ismeretlen helyen tartózkodó édesapján kívül 
gyászolja a most felszabadult gömörmegyei 
Özörény községben élő édesanyja, Körösi Já 
nosné. Körösi Lajos és családja, Mogyoródy 
János és cs. Dókus Sándor és cs. és Gubics- 
kó Béla küldtek koszorúkat sírjára.

A windsori magyarság osztatlan részvéte 
mellett tem ettük a windsori magyarság egyik 
legrégibb telepesének, egyházunk első gond
nokának, Varga Sámuel testvérünknek féle
ségét, ki rövid, de kinos szenvedés után január 
9-én adta vissza lelkét Teremtőjének. A teme
tés január 12-én ment végbe az evangélikus 
egyház szertartása szerint a helybeli W indsof 
Grove Protestáns temetőben. Annak dacára, 
hog}* az elhunyt r.k. vallásu volt az Evangéli
kus Nőegyesületben és egyházunkban minden
kor buzgó tevékenységet fejtett ki, s utolsó 
kivánsága is az volt, hogy hült porait a 
Protestáns temetőben helyezzük örök nyuga
lomra. Az Evangélikus Nőegylet testületileg
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képviseltette magát és koszorút te tt sírjára, 
melynek költségeire Pavlinyi Jánosné, Segyó 
Sándorné, özv. Varga Béláné, Papp János 
Lászlóné, Majoros Pálné, Rajki József, Körö
si Lajosné, Rossner Jenőné és Daróczy Pálné 
adakoztak. — Néhai Varga Sámuelné igazi 
jótevője volt a magyarságnak és különös sze
retettel karolta fel a bevándorlás első éveiben 
— felekezeti külömbség nélkül — az idesereg- 
lett magyarságot. Háza, nyitott ház volt min
denki előtt és vendégszeretetét mindnyájan él
veztük. Méltán nevezhetjük őt, kit mindnyájan 
szerettünk W indsor Magyar Nagyasszonyá
nak. — Az “Igaznak emlékezete legyen ál
dott.” Temetése után Varga Sámuel tb. gond
nokunk stóla megváltás cimén $100.-t ajándé
kozott gyülekezetünknek.

BUFFALO, N. Y.

JU B IL E U M : Májusban ünnepli meg egy
házunk 25 éves fennállásának jubileumát.

Igazi ünnepünk az lenne, ha a régi egy
háztagok újból odaállanának az egyház ki
bontott, szent zászlója alá!

DETROIT, MICH.

Női oltáregyesületünk január hó 29-én, 
vasárnap este 7 órai kezdettel tombolajáték
kal egybekötött társasösszejövetelt rendez is
kolatermünkben.

Fánkestéhft ta r t  gyülekezetünk február 
18-án, farsang utolsó szombatján az iskolate
remben.

Keresztelés. — M últ vasárnap keresztel
tük meg templomunkban Tóth Lajos és neje, 
szül. Emma Jane Kittle fiacskáját Lajos Vil
mos névre. Keresztszülei Fred Kittle és neje.

Halálozás. — Szügyi György testvérün
ket január hó 14-én, szombaton délután tem et
tük el általános részvét mellett.

Hívek látogatása. — M últ vasárnapi köz
gyűlésünk határozata értelmében a gyüleke
zet lelkésze és a gondnoka a többi tisztviselők

kel együtt a közeljövőben fel fogják keresni a 
detroiti és környéki magyar evang. családo
kat, hogy az egyház rendszeres támogatására 
megnyerjék azokat, akik eddig nem vették ki 
részüket az egyházfentartás terhének hordozá
sában.

KI ADTA A CENTET?

Évekkel ezelőtt az egyik burmai vad törzsfő
nöknek a fia egy darab papirost talált. Azon 
a darab papiroson pedig egv történet volt ar
ról, hogy a szerető Isten mire képes azért az 
emberért, aki vétkezik ellene.

Ez a fiatal ember 250 mérföldet gyalogolt, 
amig találkozott egy misszionáriussal. A misz- 
szionárius m egtanította olvasni a történetet. 
A történet pedig elvezette a fiatal ember szi
vét az Istenhez. M egtanulta szeretni Istent 
teljes szívvel.

Mikor elhagyta a misszionáriust, magával 
vitt egy egész kosárral azokból a papirokból 
amelyekre a történet volt Írva.

Mivel, hogy egy törzsfőnök fia volt, édes
apjának alattvalói mind eljöttek őt meghall
gatni, mikor hazatért övéi közé. Egy év alatt 
ezerötszáz embert segített ahhoz, hogy Istent 
kezdje szolgálni.

A kis történet, amit a törzsfőnök fia ta
lált, csak egy centbe került. Valaki adta azt a 
centet, amely elvitte a történetet Burmába.

így láthatjátok, hogy egy csekélyke pénz 
milyen messzire elmehet.

De olyan sok ilyen apró centeket kell még 
elguritani messze-messze idegen földre, hogy 
Jézus nevére minden térd m eghajoljon!

Ki ad még egy centet pogány misszióra?

Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszé
deim semmiképen el nem múlnak.

(Máté 24,35.)


