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Menyünk Bethlehembe.
így szóltak a pásztorok, igy a napkeleti 

bölcsek. Menjünk Betlehembe tisztességet tenni a 
ma született Királynak . . .  Ez hajtja az embereket 
Karácsony ünnepén is a templomba. Igaz, hogy 
általában karácsonykor nem szokott annyi nép 
lenni a templomban, mint husvétkor. Husvétkor 
tavasz van, száp idő van és az uj tavaszi ruhák 
nagyobb alkalmat adnak önmagunk mutogatására, 
mint a karácsonyi ünnep. De akik mégis elmennek 
Karácsonyt ünnepelni, miért mennek? Mit visznek 
Jézusnak? A pásztorok hódoló szivet és egyszerű 
életük egyszerűnek látszó, de számukra drága 
ajándékait vitték a jászolban fekvő gyermeknek. 
A napkeleti bölcsek pedig aranyat, tömjént, mirr- 
hát. Az ő értékes ajándékuk volt az, mely a 
szegény Józsefnek módot adott arra, hogy Heródes 
gyilkos keze elől családjával együtt Egyiptomba 
meneküljön. A napkeleti bölcseket Isten küldte s 
bennük az Isteni gondviselés jelent meg József és 
Mária életében.

De Te Testvért mit viszel Betlehembe? A 
pásztori szegénységü ember épp úgy tud ajándékot 
vinni, mint a napkeleti gazdag. S a szegény aján
déka épp oly drága Krisztusnak, mint a gazdag 
drága adománya. Viszel - e ajándékot? Ha igen, 
az írás áldott példái szerint cselekszel. De hogyan 
viszed az ajándékot? A pásztorok s a napkeleti 
bölcsek leborultak a kis Jézus előtt. Leborulsz e 
Te a Nagy Krisztus előtt, ki a Golgothán meghalt 
érted? Ügy tiszteled-e, mint a Te Királyodat, ki 
ma Istennek jobbján üi? Benne van-e a szived az 
ajándékodban?

A karácsonyi Istentiszteleten m e g f e l e l ő  
lélekkel csak az vesz részt, aki Hódol az Urnák, a 
Királyok Királyának; aki az ajándékával hódol
atot, odaadást fejez ki; aki úgy megy a templomba, 
ho^y ezen a napon az Ő Megváltójának, örök 
Urának születéséért fog hálát adni a kegyelmes 
szerető Istennek. . . .

BÉKESSÉG, SZERETET, IGAZSÁG.
KARÁCSONY a világ nagy ünnepe, mert e 

napon született Az, kit úgy hívunk, hogy Békesség 
Fejedelme, Szeretet Királya és Igazság Ura. 
Benne testet öltött az Isten Lelkének három leg
szentebb eszméje: a Békesség, a Szeretet és az 
Igazság. Megszületett azért, hogy elhozza a földre 
Isten országát, melynek arany kapuja fölé vérével 
irta e három szót: Békesség, Szeretet, Igazság. 
Eljött azért, hogy Isten országának polgáraivá 
tegye azokat, kik őszinte szívvel sóvárognak Bé
kesség, Szeretet és Igazság után. Angyali szó 
hirdette, hogy Békességet hoz a Krisztus.- A goi 
gothai kereszt pedig a Szeretet isteni nagyságát 
hirdeti. Jézus élete pedig az Igazság győzelmét a 
bűnnek hatalmán.

KARÁCSONY ünnepének azonban manap
ság valahogy KESERŰ ize van. Inkább a játék- 
kereskedők ünnepe az, mint a szeretet ünnepe. 
Inkább üzleti alkalom, mint az ahitat napja. S az 
emberek szive inkább a tulrakott kirakatok fele 
fordul, mint az Istennek a betlehemi jászolban 
kirakott szeretete felé. Miért? Mert bár Krisztus 
Urunk közel kétezer évvel ezelőtt született meg, 
mint a Békesség Fejedelme, még mindég nincs 
békesség. Világháború van. Angyali szó helyett 
bombarobbanás hallatszik a magasságból. S áldás 
helyett tüzhalál hull alá a nemzetekre. Két év
ezred előtt született meg a Szeretet Királya és meg 
mindég nincs szeretet a földön. Még ott is, ahol 
nincs háború, gyűlölet van. Amerikában dúl az 
osztályharc; pártok kíméletlen harca. Önzés és 
nemtörődömség mindenütt. A Szeretet uralmától 
messzebb vagyunk, mint valaha. És az Igazság Ura 
ennyi idő alatt sem hozta el Isten országának 
Igazságát a meggyötört földre. Ebben az ország
ban is a gangszterek, racketerek, piszkoskezü 
politikusok uralmát gyászoljuk, mig a becsületnek 
nincs helye a közéletben. Szegény emberek véres 
verejtékkel megkeresett pénzén áljelszavak alatt 
végeérhetetlen tivornyában mulat a Sátán az ő 
szolgáival. S a világ kacagva gúnyolja a Krisztus
ünneplőket: mit ünnepeltek? Békesség Fejedel
mét? Háború van! Szeretet Királyát? A gyűlölet 
az ur! Az Igázság Urát? Az igazságnak bekötöt
ték a szemét . . . .

Ne áltassuk magunkat. Ez igy igaz egészen. 
Krisztus születésének Ígéretei nem valósultak meg 
ennyi idő után sem. De ebben nem Krisztus a 
hibás, nem az evangélium, nem a keresztyén hit 
és nem is az egyház. A háborút nem a Krisztus- 
követők csinálták. Hanem azok, kik Krisztus hely
ett önmagukat állítják az Isten helyére és a ha
talomvágy és önimádat oltárán embermilliók vérét 
áldozzák fel önmaguk sátáni önzésének. A világ
ban uralkodó gyűlöletet nem a Krisztus egyháza 
terjeszti, hanem azok, kik ennek az Egyháznak a 
bátor szavát visszaautasitották, az evangéliumot 
elvetették és ha olykor meg is tartották keresz- 
tyénség köpenyegét, alatta mégis a sátánnak át
adott s zív  imádja a mammont. A világban ural
kodó igazságtaíanság, rablás, jogtiprás nem a 
Krisztus-követők müve, hanem azoké, akik kezük
ben fegyverrel és szivükben Istent és embert 
gyűlölő önzéssel harácsolják össze azt, amit Isten 
nem szánt nekik. A világ mai rettenetes képét 
nem Krisztus megváltottai festették, hanem a 
Sátán mázoló-legényei, akik embervérrel kevert 
arannyal festik fel a sors vásznára a Sátán ural
mának szörnyűséges képét.

Az Egyháznak nincs hatalma. Az egyház 
nem támadhat fegyverrel és zsarolással azokra, 
kik eszméinek ellenségei. Az egyház csak bizony
ságot tehet a világ gonoszságáról és a Krisztusban 
való élet üdvösségéről. S az egyháztól épp ezért
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nem is várhatjuk, hogy erőszakkal valósítsa meg 
Isten országát. Az egyház egyetlen szerepe ez: 
Kiáltó szó a pusztában . . . !

Épp ezért tévednek, akik a világ mai képé
ben a Krisztus evangéliumának gyengeségét és 
értelmetlenségét látják. Semmi sem bizonyítja 
jobban azt, hogy a világnak Krisztusra van szük
sége, mint a világ mai helyzete. Semmi sem 
bizonyija meggyőzőbb erővel, hogy Krisztus nél
kül a világ elveszett, mint az a háború, gyűlölet 
és igazságtalanság, mely az emberiség vérét szívja. 
És ez a mai világhelyzet az isteni kijelentés biz
onyosságával hirdeti ezt: ha a világ odafordul a 
Krisztushoz és leborul eléje, imádva Őt, mint az 
egyetlent, aki erre az elkárhozott földre elhozhatja 
a Békesség, Szeretet és Igazság Uralmát, akkor 
ez a világ megmenekül. De ha az emberiség továb- 
ra is megmarad az Isten elleni lázadás ördögi 
utján, ha továbbra is bedugja a fülét a Krisztus 
evangéliumának kegyelmet Ígérő hívására; ha 
tovább is elfordul a golgothai kereszt életadó 
forrásától: akkor ez lesz az a kor, melyen betel
jesül Krisztus ígérete szerint az isteni Igazság 
Végítélete, mely a Biblia jóslata szerint akkor fog 
bekövetkezni, ha háborúk zajában, a szeretet el- 
hidegülésében és a gonoszság megsokasodásában 
a Világ legtávolabb lesz a Krisztustól. Ebben az 
értelemben hirdetjük, hogy soha nem volt a Világ
hoz közelebb a Krisztus, mint most, 1949-ben.

Lapzártakor vettük a szomorú hirt, hogy 
Nt. Rúzsa István, az amerikai magyar evangélikus 
munka lánglelkü pionírja. Oberlini otthonában, 
hosszú esztendőkig tartó betegeskedés után, vissza 
adta lelkét téremtöj ének.

Rúzsa István halálával egy korszak zárult 
be az amerikai magyar evangélikusság életében. 
Rúzsa Istvánban az első amerikai magyar evan
gélikus misszionárius, az első gyülekezeteink 
alapitója hunyta le szemét örök álomra.

Rúzsa István mint végzett theológus került 
ki az eperjesi theologiáról és a Pittsburgh Zsinat 
jóváhagyásával lett lelkésszé szentelve. Nagy
méretű munkálkodását a clevelandi hívek között 
kezdte el, akik már kiérkezése idején szervezked
tek és mint lelkész nélküli gyülekezet próbáltak 
maguknak otthonról lelkipásztort kihozatni. Azon
ban az ő munkájuk mind hiábavaló lett volna, ha 
nem jön közéjük a tehetséges, szorgalmas és 
szónoki tehetséggel oly ékesen megáldott ifjú 
theológus, Rúzsa István. Ő volt a lelke a gyüle
kezet megerősítésének, az ő idejében vásárolta az 
első gyültkezet a ‘régi templomot’, parochiát és 
iskolát. Az ő idejében lettek ezek az épületek ki 
is fizetve. A szép gyülekezet mellett időt talált, 
fáradhatatlan szorgalmú és apostoli lelkű feleségé
vel együtt, arra is, hogy felépítse az amerikai 
magyarság első Árvaházát, az azóta már megszűnt 
Clevelandi Első Evangélikus Árvaházat. Cleve- 
landból gyakran kijárt vidékre is és mozgató 
szelleme lett majdnem minden magyar evangéli
kus munkának széles Amerikában. Amerikai 
számos körútja alkalmával felkereste a detroiti, 
buffaloi, akroni, new brunswicki és pittsburghi 
híveket, őket bátorította, köztük az első szervezés 
fáradságos munkáját el is végezte. Pittsburghban 
gyülekezetét alakított, templomot, i s k o l á t  és 
parochiát épített. Pittsburghból New Yorkba 
ment, ahol szintén kísérletet tett egy gyülekezet 
megalapítására, mely munkáját azonban félbe 
szakított betegsége. New Yorkből nyugalomba 
vonult és oberlini szép birtokán próbálta egész
séget visszanyerni. Azonban tiz esztendei beteges
kedés után a ió Isten úgy látta jónak, hogy sokat 
megpróbált hü szolgáját Haza Hívja.

Temetése pénteken, december 13-án ment 
vé"be az oberlini gyászházból. Legyen nyugo
dalma csendes!

JDHN K. SZŐLLŐSY FUNERAL HOME 
MAGYAR TEMETKEZÉSI INTÉZET 

Szőllősy János Kálmán, okleveles balzsa
mozó és engedélyezett temetkező 

8027 WEST JEFFERSON AVENUE 
Telefon: WInewood 1-2353 

Detroit, Mich

MEGHALT NAGYTISZTELETÜ 
RÚZSA ISTVÁN.
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A Z  A M E R IK A I M A G Y A R  Á G . H IT V  E V A N G . 
E G Y H Á Z A K  H IV A T A L O S  H A V I L A P J A  

Szerkesztők :
L E F F L E R  A N D O R  evangélikus lelkész

8023 Rawlings Avenue, Cleveland, O. 
R E TTM AiN N  F A R K A S  evangélikus lelkész 

161 Hazelwood Avenue, Pittsburgh, Pa. 
K iad ó: B oard o f  A m erican  M ission o f  U . L  C .A .

39 East 35th Street, New York, N. Y. 
Kiadóhivatal vezetője:

B rachna G. ev . lelkész, 1900  Mj. 28 St C lev. O .
Minden közlemény, hir, cikk 

L e ff le r  A n d or  evan g. lelkész cím ére  k ü lden dő. 
Előfizetések, megreidelések, adományok rekla
mációk 1&00 W . 28th St. Cleveland O. kéretnek 
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ÜNNEPI ÜZENET!
Karácsony szent ünnepén a legmelegebb 

hittestvéri szeretettel köszöntjük összes olvasó
inkat; és kivánunk mindnyájuknak megáldott 
ünneplést.

Templomi közösség, együttes imádkozás és 
urvacsoravétel nélkül nem teljes a szent ünnep 
megülése; de hiányos akkor is ha nincs a családi 
körben áhitat.

Nagy szomorúsággal gondolunk azokra a 
hittestvérekre, akik nem mehetnek a templomuk
ba, nem lehetnek együtt a hittestvérekkel isten
tiszteletünk lelki közösségében.

Ka van bennünk szeretet az egyházunk 
iránt, akkor meghozuk azt az áldozatot hogy 
elmegyünk a templomba. A betegség szobához 
köthet, de ezen kivül csak egy igen komoly ok 
tarthat vissza az egyházunk istentiszteleten való 
részvételtől.

Ha ez a komoly ok megvolna, vedd elő ezt 
az ünnepi számot, Kedves Hittestvér s olvasd át 
gondosan. Légy e lapon keresztül a mi lelki közös
ségünkben . . .

Na°y szeretetel gondolunk rád és imád
kozunk érted, hogy növekedjék a hited és légy 
hüséres gyermeke, a földre szált Jézus tanításán 
alapuló és azt valló evangélikus egyházunknak . . . 
Légy őrtállója ott, hová Isten keze helyezett

Akik pedig Isten kegyelméből résztvehettek 
az evangélikus templom áldásaiban; otthon csen

des órátokban, vegyétek elő kezetekbe ezt a lapot, 
és élessze ez a közös áhitat áladását azzal, hogy e 
nagy családba belekapcsolódtok, a mi egyházunk 
nagy, kiterjed családjába, s érezzétek meg az evan
gélikus anyaszentegyház áldó szeretetét!

Minden evangélik us gyülekezetben élő 
evangélikus érezze és. legyen tudatában annak, 
hogy a mi egyházunk a Krisztus egyháza, mely a 
hitet és szeretetet hirdeti és képviseli ezen a 
földön.

Legyünk hát mindnyájan a Krisztus igaz gs 
elszánt követői, akik megadják a dicsőséget az 
Istennek, terjesztik a békességet és munkálják a 
jóakaratot az emberek között!

Istentelen, béketelen, gyűlölködő világban 
tartsatok össze.

Sohasem volt rá oly nagy szükség, mint ma; 
Lehet az élet akármilyen sötét, csak el ne eresszük 
az egymás kezét!

Szeretetel köszönt és áldott ünneplést kiván 
mindnyájatoknak . . . 1940 karácsonyván.

Evangélikus Egyházatok! 
az Erős Vár!

KARÁCSONYESTE
Karácsonyeste minden úgy ragyog,
A holdsugár, a gyémánt csillagok,
Ezerszemü tükrük - a tiszta hó
Az uccasor, a sok kis házikó. i
Karácsonyeste mindenik szoba
Álmok tanyái a, tündérpalota.
S a boldog, békés, jó szivek felett 
Szel’d-merengön ring a szeretet . . .
Karácsonyeste minden úgy ragyog!
Őrük etek hát bízók, boldogok,
S ne szántjátok, ha könnyes is szemem - 
A könnynek fénye szép most énnekem . . .
, Miszlay István
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A SZERETET ÜNNEPE
Ha a mai kornak nevet kellene adni bizo

nyára a “gyűlölet korának” neveznénk el. Krisztus 
pedig azt mondotta, hogy arról ismernek majd 
meg bennünket, ha szeretjük egymást. Nének 
milliói néznek egymással farkasszemet és szemük
ből nem a szeretet fénye, hanem a gyűlölet tüze 
lángol. Egyik kinai missziónárus azt mondotta, 
hogy ha a fehérfajhoz tartozó nemzetek tovább 
fogják egymást öldökölni, akkor sem fog meg
szűnni Krisztus Evangéliumának hirdetése, csupán 
csak a szerepek fognak felcserélődni. A szines 
faiu keresztyén hittérítők fogják elvinni a vér- 
göztöl és izzó gyűlölettől elkábult és elvadult “vad 
fehér törzsekhez” a szeretet örök szent Igéjét.

1940 Karácsony ünnepe uira reá kell döb
bentsen mindnyájunkat tévelygéseinkre! A test- 
vérszeretetröl ne zengjünk éneket és hangzatos 
frázisokkal ne próbáljuk többé önönmagunkat 
ámitani, mert mindez hiábavaló! Szükséges mind
nyájunknak lélekben új jászületni. Ui reformációra 
van égető szükség! Keresztyénségünk legven 
krisztusi keresztvénség! Életünkben mind jobban 
és jobban jusson kifejezésre az a szeretet, amelyről 
Pál apostol azt mondja, hogy mindent elfedez, 
mindent eltűr és főleg soha el nem fogy. Legyen 
szeretet a családban, a gyülekezeti életben, tár
sadalmi, nemzeti és nemzetközi életünkben is. - - 
Ne azt mondjuk, hogy Isten velünk van, hanem 
azt, hogy mi vagyunk Istennel. Váljon végre- 
valahára élő valósággá az a szeretet, amely meg-

nemesbiti, szebbé, krisztusiabbá, igazabbá és való
ban keresztyéné tudja tenni mindnyájunk életét.

Evangélikus magyar testvérem te is próbálj 
felemelkedni a földről és próbálj közelebb jutni a 
Megváltóhoz! Nem elég csak elmenni a templomba 
hanem ott meg is kell nyitnunk a szivünket s 
lelkünket a hallásra, mert csak egyedül Krisztus 
Igéje tudja átformálni és megváltoztatni életünket. 
Egyedül csak Isten szent háza az a hely, ahol 
szeretetre, egymás megbecsülésére vezérel ben
nünket Isten szent lelke.

Tépelödö, gyötrődő, a holnap bizonytalan
ságától reszkető testvérem, próbáljad meg bele
alázni a te akaratodat Isten akaratába és meglásd 
mindjárt közelebb jutsz Őhozzá s megtudod te is, 
hogy az az Isten akarata, hogy egymást szeressük 
és ne a gyűlölet uralja szivünket, hanem a krisztusi 
türelem, megértés és szeretet ömöljön azon ke- 
resztül.

Uj hazánkban még jobban érezzük a szeretet 
hiányát és ezért jobban is kell szeretnünk azt a 
helyet, ahol nekünk erről a szeretetröl beszélnek.

A Szeretet Ünnepén tehát menjünk fel 
mindnyájan az Ő házába, hogy még jobban meg
tanulhassuk az Ő Igéjéből, hogy milyennek kell 
lennie a ió keresztyénnek.
Cleveland, 1940. dec. 13.

Papp János László.

EGY EVANGÉLISTA NAPLÓJÁBÓL.
A bizonyságtevő bekopogtatott egyik régi 

ismerőséhöz. Csak kikiáltott fáradt hangon a 
háziasszony: “Tessék bejönni . . . ” Bent nagy 
rendetlenség fogadta a látogatót. Minden szana
szét volt. Nem csoda, mert a ház asszonya meg 
macában feküdt nagy betegen az ágyában. Az 6 
lelkében még nagyobb volt a rendetlenség. Csak 
u"v dűlt belőle a zúgolódás: “Miért tette ezt velem 
az Itsen? Miért kellett, hogy ez a betegség érjen? 
Most nem tudom végezni a dolgom, pedig mmdeg 
azon voltam, hogy a házam rendben legyen s a 
családom elláthassam. A henyélők lám, mily 
egészségesek, s nekem, akinek annyi a dolgom itt 
kel feküdnöm. Nem igazságos dolog ez Istentől . .” 

A b’zonyságtevő leült a beteg ágya mellé. 
Megsimogatta a kezét és azt mondta: “Ne félj, 
mindjárt nekiállok rendet csinálni. Lesz itt ebéd 
is a családnak. A ió Isten küldött ide hozzád. 
Látod, nem hagy el, ha bajban vagy. És ez a 
betegség is jó valamire.” „

“Ugyan mire lenne jó?” - ketsegeskedett
keserűen a beteg.

“Lehet, hogv túlságosan szereted mindazt, 
ami a te otthonodat jelenti. Lehet, hogy azért 
nem tudod megtalálni istenben az örömödet, mert 
a lelkedet túlságosan hozzákötötted ezekhez a 
körülötted való dolgokhoz. Isten meg akarja
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Neked mutatni, hogy ez mind bizonytalan. Elvész 
hamar. Akárhogy hozzákötötted magadat, egyszer 
el kell szakadnod. Ez a betegség figyelmeztetés. 
Gondolj Isten országára. Keresd azt. Keresd elő'- 
ször. Akinek a szeme csak a földön akar járni, azt 
Isten rákényszeríti, hogy felfelé nézzen. S ha el
fogadod az Isten akaratát, akkor elveszi rólad a 
bajt. Mert minden baj csak addig marad rajtunk, 
mig meg nem értjük belőle Isten szerető akaratát.”

AZ ELSŐ KARÁCSONYFA.
Kevesen tudják, hogy a karácsony-fa ál

lításának szokása honnan is ered. Egy bizonyos, 
hogy valamelyik hideg éghajlatú országban ered
hetett, ahol bőven volt zöld fenyőfa karácsony 
táján.

Az egyik monda szerint Luther Márton 
volt az, aki az első karácsonyfát állította. A tör
ténet szerint Luther Márton egy sürü fenyőfa 
erdőn lovagolt keresztül egy szép havas karácsonyi 
este. Amint az erdei utón ballagott lova, Luther 
eltűnődött a karácsony történetének szépségén. 
Eszébe jutott az az első karácsony éjszaka, mikor 
Istennek szent Fia megszületett. Hálás szívvel és 
szemekkel tekintett fel a tiszta csillagos égre, egy 
hálafohászt rebegve az Istennek. A fenyőfák ágain 
keresztül csillogó csillagok úgy néztek ki mint 
apró, égből földre szállt lámpásai Istennek. Amint 
hazaért Luther, bevitt a lakásba egy kis fenyőfát 
és apró gyertyácskákat kötözgetett ágaira. Mikor 
készen volt a kis fa, behívta a gyermekeket és 
elmondta nekik az erdőben nyert tapasztalatait. 
Gyermekei ekkor megígérték neki, hogy ezt a 
gyönyörű jelképet minden karácsonyon megfog
ják ismételni, hogy a kivilágított fenyőfa hirdesse 
Istennek földre szállt szeretetéröl az örömhírt 
Karácsony szent ünnepén.

Egy másik legenda szerint egy Wilfred nevű 
ös-keresztyén hittérítőtől ered a fenyőfának kará
csonyi használata. Ez a Wilfred nevű hittértítő 
sokáig dolgozott a Türingiában élő pogány német 
törzsek között, akik gyakran vonultak be a sürü 
erdőbe, hogy ott egy hatlmas tölgyfa előtt véres 
áldozatokat mutassanak be pogány isteneiknek. 
Egy napon Wilfred rábukkant erre a tölgyfára és 
egy nagy favágó baltát ragadva kiakarta vágni. 
Mielőtt azonban még hozzá is érhetett volna, 
hatalmas vihar jött. mely a nagy tölgyet gyökeres
től kiesvarta s a tölgyfa helyén egy kis fenyőfa 
nőtt fel. Mikor a pogány erdei nép ezt látta le
borult a tölgyfa előtt. Wilfred ekkor megmagyar
ázta nekik, hogy azok akik az igaz Istent követik, 
azok örökké élnek, amint a fenyőfának örökké 
zöldelö ága s az, aki ezt az Istent követné imád- 
ságos kézzel Isten felé kell nyúlni, amint a felfelé 
ágaskodó fenyőfa ágak teszik. ■ i

Sok más történet és legenda fűződik a 
karácsonyfa használatához. Minden egyes történet 
megegyezik azonban abban, hogy a fenyőfával az 
Istennek földre szállt szeretetét akarja a vallásos 
ember jelképezni. Magyar szempontból érdemes 
itt megjegyezni, hogy az első karácsonyfát a budai 
királyi palotában gyújtotta meg az egyik Habs
burg herceg evangélikus felesége.

F E L H Í V Á S
az amerikai összmagyar lutheránussághoz!

A detroiti Első Magyar Lutheránus Férfi és 
Női Betegsegélyző Egylet, mely Amerikának egy
ben legnagyobb lutheránus egylete, tagszaporitás 
Céljából beállási d ij nélkül vesz fe l u j tagokat 16 
évtő l SO éves korig

60 cent havidij és 1 dollár haláleseti járu
lék lefizetése mellett rendes tag lehet.

Az orvosi vizsgálat diját, beállásnál az egylet 
fizeti.

T a g ja i részére  fize t 300 d ollár b eteg seg é ly t 
60 cen t hav id ij e llen ében , elhalálozása  esetén  60 
dollár tem etési k ö ltség et s annyi haláleseti dollárt, 
ahány tag ja  van az egy letnek .

Az egyletnek van négy működő fiókja. Ezek: 
New Brunswick, N. J., Perth Amboy, N. J, Buffalo 
N. Y., Windber, Pa.

Bővebb felvilágositással szolgál:
NAGY ISTVÁN, levelező titkár 

661 SCHROEDER A VE. DETROIT, Mich.
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ISMERD
MEG
HITEDET...!

Rovatvezető: 
BRAGHNA GÁBOR

ADVENT KETTŐS ÉRTELME.
Ádám elrejtőzött Isten elől, hogy azután az 

emberiség egész élete Isten orcájának keresésében, 
egy keserű bizonytalanságban teljen el. S ezt a 
szomorú időszakot, amelyik csak várni tudott az 
“Eljövendöre”, ádventnek nevezzük. Erre való 
emlékezéssel tartunk ádventi időszakot, a kará
csonyt megelőző hetekben. Jelképezni akarja azt 
a rideg kort, amikor még nem volt Krisztusa 
ennek a világnak s nem tudták, hogy van szerető 
mennyei édesatyja az árva embereknek. Felhivás 
is ez az időszak arra a tényre, hogy még mindig 
vannak népek, akikhez a kersztyének még mindig 
nem juttatták el a Krisztus evangéliomát s még 
mindig csak várják a “Világ Világosságát” sötét 
ádventi várakozásban.

Az ádventi időszak másik jelentősége pedig 
Krisztus újra való eljövetelére mutat, amikor 
“ eljön Ítélni elevenek és holtakat.”

Mi keresztyének hisszük, hogy Krisztussal 
fogunk találkozni. Ez a találkozás azonban kettős 
éi zéssel tölt el: egyrészt ugyanis rettegünk attól 
a találkozástól, mert az a mi megitéltetésünk és az 
egész világ megitéltetése lesz s nincs közöttünk 
egyetlen egy igaz se, aki ne szégyelné, ne fájlalná 
és ne rettegne bűnei miatt. Ugyanakkor szinte 
megsem misitö öröm tölt el, hiszen a mi Megvál
tónkkal fogunk találkozni, aki szeret minket, aki 
meghalt értünk és aki kegyelemmel öleli magához 
megtérő gyermekeit. Krisztus kegyelme nyitja 
meg előttünk a lehetőséget ahoz, hogy Isten 
orcájának fényébe tekinthessünk s helyet foglal 
junk választottjainak seregében.

Mi mindig úgy gondolunk erre a nagy Ígé
retre, mint a legnagyobb ajándékra. Azért igyek

szünk naponkénti megtérésses úgy  ̂élni, hogy 
mindig készen legyünk erre a találkozásra. Békén 
hajtjuk álomra fejünket minden este, mert nem 
rettegtet a halál félelme, tudva azt, hogy ha majd 
ez az idő eljön, akkor a mi ébredésünk már az örök 
hazában, Krisztusunknál lesz.

Szomorúan gondolunk azonban azokra a 
testvéreinkre, akik mindig halasztják megtérésüket 
mert tudjuk, hogy nagyon könnyen úgy járhatnak, 
mint az öt bolond szűz, aki eloltotta lámpáját s 
nem mehetett be a vőlegénnyel a lakodalmas 
házba.

Legyünk hát készen, ébresztgessünk máso
kat is, mert az Ur még ma itt lehet. Ő mondotta, 
“eljövök hamar.”

AHOL KARÁCSONY VAN DE NINCS BÉKE 
ÉS JÓAKARAT.

Az idő társzekerén elviszi Európába is kará
csony napját de micsoda karácsony lesz az? 
Arcpirulással és szégyenkezve áll Európa népe a 
karácsonyfa alá. Imádság száll az ég felé, amelyik
ben az ellenség pusztulását kérik. Vájjon meghall
gathat e Isten olyan imát, amelyikben az Ő 
akaratával ellenkező dolgot kérnek az emberek?

Milyen sok otthonból hiányozni fognak a 
család tagjai, azok akik talán sohase fognak hazat
érni. Milyen sok árva fog dideregni a szeretet 
ünnepén. Milyen sok otthon helyén hamu lesz, 
ahol as előtt a karácsonyfa állott.

A karácsony ünnepe mutatja meg legjobban, 
hogy mennyi hazugság él az emberekben. Hiába 
szépitgetik, hiába állítják, hogy az igazságért 
harcolnak, a valóság az, hogy nemcsak az igazság 
de a béke és a szeretet is messze költözött tőlük s 
ki tudja mikor lesz az másképpen. Ki tudja mikor 
fogják elfelejteni azt, hogy apákat, testvéreket, 
gyermekeket, otthonokat, vagyont és mindent 
kellett ebben az uj világ égésben feláldozniok, 
vájjon ki tudja, miért? *

Európa karácsonyából hiányozni fog a leg
fontosabb, a születésnapot ünneplő Krizstus. Mit 
is kereshetne Ő ott, ahol mindent akarata ellen 
tesznek, ahol megölték a jóakaratot, ahol meg
tagadták a megbocsátást, ahol megcsufolták a 
szeretetet. Az az, Hogy ott lesz és várni fogja, 
hogy a népek kiábrándulva, elcsigázva és ron
gyosan, kiüresedve sajat maguk bölcsességéből,
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odavessék magukat lábaihoz és kérjék, hogy Ő 
vegye át a szivekben az uralmat. Igen, egész 
bizonyosan várni fog még ezek után is arra, hogy 
odaadják az emberek vérző sziveiket s Ő bekötözze 
azokat, új élet törvényét diktálhassa nekik. S a 
népek újból csodálkozva fogják Őt hallgatni, mint 
egykor a Genezáret tavánál s lesznek Péterek, 
akik bűnbánóan esnek majd a lábaihoz: Én Uram 
és én Istenem - vallomással. S újból csodák 
történnek majd, azok amik csak a szerétéből 
születhetnek s a nemzetek egy nagy családként 
fognak csoportosulni kör éje s hinni és vallani fog
jak, hogy béke csak egy alapon lehetséges, kará
csony csak egy formában létezik, úgy ha Krisztus 
él a szivekben és uralkodik az emberek élete 
felett.

Európa népének nehéz ádventi útja van, 
nagyok a halmok és mélyek a völgyek, amiket 
Krizstus útja számára eiő kell készíteniük de 
megéri, mert más utjút nincsen a szabaduláshoz, 
mint a Krisztus befogadása.

Nem Békességet! . Nem tudom elnézni mint 
morzsol össze bennünket a bűn, mint egy óriási 
malomkő a buzaszemeket . . Fegyvert Hoztam! 
Fegyvert emelek a szivedben fészket vert bűnökre, 
nem lehetsz rabszolga többé, hanem a világosság 
fia!

És Krisztus meginditja ismét a rabszolga- 
felszabaditó háborút te elenned! Te érted! Nézd 
a karácsony ezt a fegyvert hozza a te óembered 
megöldöklésére. Ez a fegyver az evangéliom kardja 
a hitnek pajzsa, az üdvösség sisakba. Ez a fegyver 
a te életed megmentője! Emelj fegyvert meggyőzni 
a gonoszt s mikor győzünk ragyogóbb karácso
nyunk ennél nem lesz . . .

FEGYVERT!
Máté. 10:34.

Kora gyermekségünk óta minden esztendő
ben lágyan, csendesen köszönt benünket a kará
csonyi ige . . Dicsőség . . békesség . . . jóakarat . . . 
Mindég úgy hangzik, mint az angyalok ezüst- 
csengetyüje . . egészen a lelkűnkhöz simul és mi 
boldogan álmodozunk örök' karácsonyról, örök 
békéről. . .

Ebbe a karácsonyi álmodozásba keményen 
hidegen csap bele a fenti szentige, mintha meg- 
késcett téli vihar vágna virágbaborult fák tavaszi 
pompájába.

Amikor olvassuk, szinte nem akarunk hinni 
a szemünknek, pedig maga Jézus mondja, “Ne 
gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet 
bocsássák a földre, . . . .  nem békességet, hanem 
fegyvert!”

Úgy hat reánk Krisztus Urunknak ez a 
kijelentése, mintha egy hitetlen világ káromlását 
hallgatnánk. Mintha elénk állana egy vérbeli 
komunista és felkiáltana . . “Elég az altatásból! 
Nézzetek mennyi könnyet hullattak, menyi vért 
ontottak az emberek már, a Krisztus miatt s a 
Krisztus nevében! Nyíljék fel végre a szemetek 
nem békességet hozott ő, hanem fegyvert!”

Megdöbbenünk! Hátunk mögött egy 2000 
éves történelem, telve szivettépő emlékekkel. Ott 
áll minjárt az élen Herodes, akinek vad katonái 
vegiggázolnak Bethlehem gyermekseregén, mert 
halálra keresik a karácsonyi gyermeket . . .

Ott van István vértanú, aki véres homlokkal 
bukik a földre mert nem tagadta meg azt, akinek 
születését angyalok jelentették.

Reánk mered Néró sötét arca, felénk vila- 
golnak kertjének ember-fáklyái . . . .  lelkünkre 
száll a keresztes háborúk szomorú emléke . . .  és 
tele vannak múzeumok régi vallás - háborúk 
kegyetlen fegyvereivel, kínzó szerszámaival . . .

Ki merné tagadni: a Krisztus miatt, a 
Krisztus nevében . . jaj . . de sokat harcoltak 
egymással borzalmas csatákba a földnek népei . . .

És napjainkban? .. Tekints keletre .. északra 
ott az ego ország!

Hát ezt a fegyvert hozta Krisztus? . . . Ő aki 
megáll üldözői előtt és megáldja az őtet átkozókat?

Lehetetlen erre még gondolni is! Bosszuál- 
lásnak, világuralomnak, dicsőség keresésnek sebet 
vágó fegyverét . . . nem hozta Krisztus . !

De hiszem, hogy amikor Lincoln . . harcba 
száll összetört, megkínzott felebarátaiért; a nyo
morult rabszolgákért, és leveri a gonoszságot, a

8 Oldal
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kegyetlenséget ; ; mert a rabszolgák arcán is az 
Ur kezének simítását látja; hiszem, hogy ezt a 
fegyvert a Krisztus hozta, és adta a kezébe. . . Ez 
a fegyver a szeretetnek szerzett diadalt és prédi
kálta az átokverte földön a karácsonyi üzenetet: 
Az emberekhez jóakarat!

De egész megdóbentően szól ez az ige ha 
felfedezem hogy Krisztus a fegyvert te ellened 
hozta! . . . Pedig tudom; menyire vágyódik a szived 
békeségre.

Karácsony ünnepe talán épen azért oly: 
drága előtted, mert látod hogy legaláb néhány 
napra mégis csak meleget áraszt az embereszivek 
téli világára.

A lelked csendeséget keres . . “zavartalan . . 
kellemes” ünnepek után sóvárogsz . .

Jézus pedig elveri ezt a halálos nyugalmat.. 
Rád olvassa hogy mily könnyedén eljártál hara
gosod mellet, . . nem tudtál megbocsátani . .

Világtalan ember módjára elkerülted a 
nyomorultakat . . nem tudtál szeretni!

Elibéd rakja feleségednek, gyermekeidnek 
könnyét, melyeket temiattad hullatnak.

Elmondja hányszor ült vad indulat szived
ben, te meg azzal áltatad magad hogy igazed van.

Előszedi a lelked mélyen meghúzódó sötét 
érzéseidet, melyekről azt hitted hogy senki sem 
tud, s büszkén hordozták kiváléságodat.

Krisztus eléd állitja bűneidet, mint egy 
fekete sereget, s látod hogy álbékességben éltél.

| MOLNÁR JÁNOS f
*  temetkező és vizsgázott balzsamozó
% 8632 DEARBORN Ave. DETROIT MICH. |
* Nem kell előre fizetni! X
* Telefon: WINEWOOD 21555 *
*  Koporsók állandóan raktáron — Kápolna *
% használat díjmentes. ♦>

CSILINGEL A SZÁNKÓ
Csilingel a szánkó 
Vájjon ki ül rajta?
Fehér ruhás 
Aranyhaju 
Mosolygó angyalka.
Csilingel a szánkó 
Vájjon hová tér be?
Kis kunyhóba,
Palotába,
Emberek szivébe?
Csilingel a szánkó,
Hét kis angyal húzza 
Fehér havon,
Zöld fenyővel 
Jön a kis Jézuska.
Csilingel a szánkó 
Hallgattok-e rája?
A ti érző 
Kis szivetek 
A kis Jézust várja?
Csilingel a szánkó 
Örül ma a világ 
Földre küldte 
A jó Isten
Egyetlen egy Fiát! Bertalan Sándor
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AZ EGYHÁZ AJÁNDÉKA.
Karácsonykor gyermekeink ajándékot kap

nak. Amerikai szokás szerint ebbe az ajándé- 
kazásba az egyház is belekapcsolódik. Az egyház 
karácsonyi ünnepével egybekötött ajándékozásra 
nem egyszer sok csete-patéval, sértődéssel, izga
lommal készülnek nőegyleteink.

Nem vagyunk ellene az ajándékozásnak. A 
szeretet minden kifejezése szép és Istennek kedves. 
De csak addig, mig az előkészületek a szeretet 
jegyében folynak le és az utóhangok nem csúfolják 
meg a templomban hirdetett isteni szeretet evan
géliumát.

S ezért kell rámutatnunk arra, hogy az 
Egyháznak nem feladata és nem szerepe még a 
gyermekek megajándékozása sem. Abban, hogy 
gyermekeink az egyháztól ajándékot várnak az a 
gondolkozás jut kifejezésre, hogy KEVESELJÜK 
AZT, amit az egyház adni tud. Az egyház a 
Krisztus evangéliumát hirdeti; a Krisztus szerinti 
életet segiti elő és az isteni kegyelem eszközeivel 
Isten országának polgárait épiti az Isten szeretet
tében való életben. Ez oly nagy, oly drága, oly 
értékes ajándék, hogy ezt nem volna szabad egy 
percre sem háttérbe szoritani es elhomalyositani 
holmi cukorkákkal és játékocskákkal. Ajándékot 
gyermekeink és ifjaink a szüleiktől várjanak. Az 
egyház nőegyletei jól tennék, ha csak azoknak 
adnának ajándékot, de annál értékesebbet, akik 
szegénységük nyomorában nem tudnak ajándékot 
adni gyermekeinknek. De külömben az egyház ne 
ajándékozzon. A templomban, szülők és gyer
mekek egyaránt, Istennek megajándékozottjai 
vagyunk, aki nem kisebb ajándékot adott nekünk, 
mint az Ő Egyszülött Fiát. Ez az ajándék elég okot 
ad a legelragadottabb örömre. Hitetlenségről tesz 
bizonyságot, aki ezt kevesli és pótolni akarja 
hiábavalóságokkal.

FELHÍVÁS A CLEVELANDI EVANGELIKUSSÁGHOZ!
A  C L E V E L A N D I ELSŐ M A G Y A R  L U T H E R  M Á R T O N  B E T E G S E G É L Y Z Ő  és T E M P L O M  E G Y L E T  
az E lsó G yü lek ezet szerves ta g ja , szí* /es  szeretette l h ív ja  ta g ia i sorába a C leveland  é* körn yék i ma 
gyár evan gélik usságot. A z  e g y le t 1912-ben  alak *15 T aglétszám a 106. A z  eg y le t vagyon a  $ 8 ^ ,o -.3 k . 
A z  eg y le t 50  cen t hav id ij és 1 do llár h a lá leset! d íj e llen ében  5 d o llár heti beteg seg é ly  t, ^0 
d ollár tem etési k ö ltséget, k ocsit és koszorút, valam int annyi dollárt ad. ahány ta g ja  van  az eg y le t
nek, de nem  k evesebbet, m int 150 dollárt. F elv éte li Határidő 16 -tól 45 évesek ig . B eállási d ij 16---- 25
-ig  n incsen , 25----4 5 -ig  fé lá ru  k edvezm én yt ad az egy let. B ővebb  fe lv ilágosítássa l szolgá l:

NYÁRI MÁRTON, elnök -7
TELEFON: HENDERSON 5351 8013 RAWLINGS AVENUE
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A Loraini Egyház hírei

Egyháztagjaink keresztyéni módon építik 
az Isten egyházát e földön!

Régi Biblia szokást megújítva együtessen 
járva elátogatnak messzébb lakó hittesvéreinkhez.

Minden vasárnap délutánként egy két kocsi
val kimennek betegeket vigasztalni, gyengébeket 
erősíteni . . .

Hiszük hogy ezen buzgósság Isten által meg 
lesz is áldva és bő gyömölcsöt terem!

Legyen bennünk továbbra is eme apostoli 
lelkűiét!

Adventi hétközi Istentiszteletek tartunk 
minden szerda este 8 órai kezdettel az Istentisz
teletek után hittestvéreink templomba maradnak 
hogy karácsonyi énnekekket gyakoroljanak, úgy 
a karácsonyi Istentisztelekekhez előkészülően 
mint a karácsonyi kántáláshoz is!

Tisztviselői választást tartottunk Dec. 10.
Ez esztendői buzgó tisztviselők ismét meg

lettek választva, s több presbiteri taggal gyara
podva . . . .

Egyházunk lelki élete és anyagi sikerre ezen 
esztendőben hangossaban beszél minden dicséret
nél! Eme munkás gyülekezett odaadássáról.

Karácsonyi Istentiszteletünkön n í v ó j á t  
Ifjúságunk emelni fogja már most előkészülve 
szép énnek-számaikkal . . . melyet mint egyházunk 
első énnekkara örömkönyet hoz a megjelentek 
szemeibe!
Január 26.

Úgy a Presbiter mint Nőegylet uj tisztikara 
Jan. utolsó vasárnapján d. u. Istentisztelet lesz 
beiktatva.

PITTSBURGH.
ELHUNYT Simon Pál Róbert, Simon József 

és neie Orosz Róza kisfia két és fél éves korában 
nov. 22-én. Az egész gyülekezet nagy részvéte 
mellett temettük a sokat szenvedett kisfiút, akit 
öt heti kórházi ápolás után Istennek jóságos 
kegyelme vett magához.

OLTÁREGYLETÜNK
BAZÁRT rendezett nov. 22-24-én, mely $444. 

hasznot hozott. Nőegyletünk tagjai és az egyház
tanács, valamint az Ifj. Luther Liga tagjai példás 
egyetértésben munkálkodtak e bazár sikeréért; 
igy az eredmény nem is maradhatott el. A bazárt 
befejező hálaadási vacsorán az egyháztanács és az 
Oltáregylet igen kedves meglepetésben része
sítette a lelkészt és feleségét, kiket házasságuk 
tizedik évfordulója alkalmából szerető jókíván
ságokkal és értékes ajándékkal lepett meg az egy
ház e két vezető testületé.

Itt Levágandó
(Tegyük még ma borítékba)

T7 Nagy tiszteletű Szerkesztőség
1900 West 28th St.

Clevelad, Ohio

Az uj év küszöbén én is segítségére jövök az 
Erős Várnak s mellékelve küldök:

1) $ ________ c_________ t hátrálékomra
2) $_________c_________ t előfizetésre

Nevem: _______________________________________
Címem _______________________________________

(Egy évi elő fizetés 75 cent) 
Szíveskedjenek mutatvány számot küldeni 

a következő cime:

Az Istentiszteletet vacsora és műsor követi!

EGYHÁZI HÍREK
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' M I N D E N I G A Z M A G Y A R H O Z
/  M IN D E N  IG A Z  T E S T V É R Ü N K H E Z

K ülönösen  m eg re form á tu s és evangélikus egyh áza in k  tag ja in ak  szólunk, nekik ü zen jük , gy
egyesü letü nk :

“A MAGYAR SZÍV EGYESÜLETE’
íg y  nevezte  el egy ik  ju b ileu m i ünnepélyünk szónoka a mi testvéri k özösségü nk et. Frappáns k .- 

fe je z é se  a k özön ség  leg n a g y ob b  tetszésével ta lá lk ozott, m ert hiszen m a m ár m inden értelm es n iagyar- 
nak tudn ia  kell azt, h og y  m i, —  a leg tök é le te tesebb  am erikai m odern  szám ítási a lapokon  fe lép íte tt  
s m inden  g a zd a sá g i hullám zást diadalm asan állni tu d ó  b iztosítási ü zlet - fe lü l a m agyar a
vák és Ö regektől va ló gondoskodás által olyan  in tézm ényt létesítettün k  m ely  a m aga nem ébe p 
ratlan.

A z  a k örü lm én y , h og y  az am erikai m agyarság szám ára, igazán  m éltányos illeték  m ellett a szü^e 
tés p illanatától kezd ve hatvan éves k or ig  bezáró lag  tu d juk  k iterjeszten i gondoskodásunkat, o lyan  tárt 
szivet je len t, m elyben  b o ld o g  o tth on t találhat m inden  edd ig  k in tlevő  testvérünk.

A z  u tób b i években  ezerszám ra  irtuk  az u j tag ok at. A  k övetk ezők b en  10 ,000-ével k̂ .11 irnun
M iénk a jö v ő , m ert m eg értjü k  a je len  szükség letét.

AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYESÜLET
K ossuth  B uilding

1726 Pennsylvania Avenue, N. W.
(A “ W h ite  H ouse”  m elle tt .)

WASHINGTON, D. C.
A  fen ti cim  m inden  érdek lődésre  szívesen  fe le l.
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