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M é l y e b b r e . . .

Hadtesteink egyre mélyebbre vo
nulnak be az ellenség hadi terüle
teire Néha-néha már ujjongni sze
retnénk, mert azt gondoljuk, hogy 
a sikeres hadművelet talán már e- 
gészen közel hozza a világot a tü
relmetlenül vágyott békéhez. Nagy
jaink azonban újból és újból figyel
meztetnek arra, hogy bele ne es
sünk a könnyelmű és az elbizako- 
dás veszélyes sodrába , mert nagy 
munka vár még mindannyiunkra. S 
ha valaki csakugyan beletekint ab
ba a szörnyűséges bonyodalomba, 
amelyikben élünk, az tudja, hogy 
még nagyon sok utat kell megtisz
títanunk s nagyon sok hajót felépí
tenünk, ha azt akarjuk, hogy azok 
elvezessenek és elvigyenek az Is
tentől kirendelt megfelelő helyre.

Sok ember elhesegeti magától a 
mélyebb gondolkodást, mint a2j orra 
alá szállott füstöt, de igen kevés 
esetben gondol arra, hogy utánna 
kellene nézni annak, hogy nem-e a 
saját háza fogott tüzet s onnan 
jön a fojtó füst. Azt gondolják so
kan, hogy a nemzet vagy a népek 
jövője az csak néhány ember kénye 
kedvétől, jó  vagy rossz hangulatá

tól függ. Pedig a világtörténetet 
igazában mégis csak az a sok millió 
ember csinálja, akik úgy, mint te 
vagy én, névtelen szürkeségben 
morzsolgatjuk le az életünket. Az 
a tény, hogy egyes emberek lesz
nek a tömeg gondolkodásának a 
szószólói, az nem változtatja meg 
az igazságot.

Azok a szerencsétlen emberek, a- 
kik Európát és az egész világot 
lángbaboritották, nem jutottak vol
na sehová, ha az emberek ellent ál
lottak volna elgondolásaiknak. A 
legtöbben azonban vagy nem gon
dolkoztak vagy azt mondották, 
hogy az az ember fejezi ki a mi 
gondolatunkat, azért hát követjük.

Emlékszem azokra az időkre, a- 
mikcr ifjú emberek szajkó módjá
ra ismételgették azokat a jelszava
kat, amit a pogány nemzeti szocia
lizmus szült. Nem használt nekik 
az sem, amikor rámutattunk a ke- 
resztyénség államalkotó, nemzet- 
épitő eredményeire. Vakon követ
ték az uj szavak hamis apostolait s 
talán csak most ébredeznek és tér
nek magukhoz, amikor fejük vére
sen ütközik bele a mélyebb igazsá
gok örök törvényeibe.

De vájjon nem fenyeget e ben
nünket is egy hasonló veszedelem. 
Nemzetünk “ disze s virága” véres 
csatákat viv s milliók élete a halál
lal néz farkas szemet ,akkor mi 
nem mondhatjuk behunyt szemmel, 
gondolkodás nélkül; majd csak 
lesz valahogy. Azok a fiuk haza 
jönnek, sokan csonkán-bonkán, so
kan betegen és soknak csak a hősi 
emléke, de mind számon kéri tő
lünk: mit csináltatok? Belenézte
tek-e az élet mélyebb kérdéseibe, a 
jövő kivezető útját kerestétek-e?

Tettetek-e valamit, változtattatok 
-e az eddigi könnyelműségen, tud
játok-e, hogy miben hisztek és 
hogy merre akartok haladni?

Ha sokan is vannak, akik még 
mindig csak a felületes élet köny- 
nyelmü útjait járják, nekünk ke
resztyéneknek mélyebbre kell néz
nünk. Ott a mélyen megtaláljuk az 
okát annak, hogy miért kerültünk 
oda, ahol most vagyunk. Ott a mé
lyen felismerjük, hogy vannak, ist 
leni törvények, amelyeket be kell 
tartanunk. Mélyebb hit, mélyebbre 
hajló engedelmesség vihet csak el 
bennünket, a mélyebb értelmű em
beri élethez.

Bennünket nem az érdekel, hogy 
mennyi felszínes örömet tudunk 
kihalászni mások véres küzdelmei 
közepette, hanem az, hogy milyen 
mélyre tudunk beleilleszkedni abba 
a hármas irányú kötelességbe, a- 
melyik Istennel szemben, ember
társainkkal és önmagunkkal szem
ben kötelez.

Keresztyén ember, ereszkedj mé
lyebbre, a legelső lépcsőfok az lesz, 
amikor megtanulsz térdre hullani 
Isten előtt.

(Brachna)
* * *

“A ma emberének kapzsiságéit, 
csupán az egyházak nagy befolyása 
lesz képes megfékezni.” (Franklin 
D. Roosevelt.)

*  *  *

Semmi oly biztosan nem öl meg 
egy nemes mozgalmat, mint közö
nyösség.

*  *  *

Nem az a gazdag kinek sok pén
ze van, hanem az aki megelégedett.

*  *  *

A jó  mag, amit a gyermek szi
vébe elvetünk, hozza a leggazda
gabb gyümölcsöt a föld és az ég 
részére.
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EGY MATRÓZ LEVELE

Kelt 1943, szeptember 28 
Great Lakes, Uh,

Kedves Tisztelendő Ur!

Levelét megkaptam és örvendtem 
hallani önről. Elhiheti, hogy min
den este imádkozok. Igen, tiszte
lendő ur, minden áldott este! Most 
hiszek igazán az Isten csodáiban 
Meggyőződéssel mondom, mert lát
tam az Ur munkáját. Itt van egy 
példa, hogy Isten felel az imádság 
kérő szavára. Úszni mentünk egy 
reggel és előtte való este imámban 
kértem a jó Istent, hogy tegyen bá
torrá és ne féljek a nagy víztől. A 
nagy víztől mindig nagyon féltem. 
Másnap reggel, mikor a vízhez ér
tem, minden félelem elmúlt tőlem. 
Isten meghallgatta kérésemet, el
vette szivemből a félelmet. Még azt 
is megtanultam, hogy hogyan kell 
a víz színén feküdni mozdulatlanul

Akármit is kérek Istentől, Ő 
meghallgat engemet. Lehet, hogy 
nem egyszerre,| de idővel megfelel 
nekem. S ezt tiszta és erős hittel 
mondom. Buzgón imádkozom az é- 
desanyámért, az édesapámért és 
minden rokonomért. Nem szűnöm 
az Istentől kérni, hogy őket meg
áldja és tegye őket boldoggá. Van 
olyan nap, amikor nem kapok le
velet és olyankor imádkozom Is
tenhez, hogy a másnapi posta hoz
zon hirt kedveseimről' és még eddig 
mindig meghallgatott az Isten!

Igen. Én láttam Istennek mun
káját. Tudom ,hogy Ő soha engem 
el nem hagy. De azt is megtanul
tam, hogy én se hagyhatom el őt. 
Igen hálás lennék tisztelendő ur
nák, ha megmondaná édesanyám
nak, hogy irtani Önnek.

Minden vasárnap megyek itt 
templomba és vasárnap délutánon- 
kint elolvasok egy-két imádságot, 
abból a kedves imakönyvből, amit 
a Luther Liga adományozott ne
kem Olyan jóleső érzés tölti el e- 
gész belsőmet, mikor imádkozom. 
Vannak dolgok, amiket nemj tudok 
megmagyarázni, de azt tudom, 
hogy a jő  Isten felel az imámra.

Most már zárom soraimat, de 
kérem tisztelendő ur, higyje el 
mind igaz az, amit leírok. Rémé-

LELKIPÁSZTORÁHOZ

lem, hogy rövidesen látni fogom és 
addig is Isten áldja meg Önt is, 
kedves Templomunkat is és adja a 
jó  Isten, hogy telve legyen a temp
lomunk minden vasárnap.

Tudja tisztelendő ur, ha minden
ki menne templomba, akkor én 
nem lennék ebben a háborúban, de 
a többi fiú se. Nem lenne a népek 
közt akkor háború, amiben benne 
lehetne lenni! A Navy-ben minden 
fiú éppen ezt hiszi, amit én ! Köszö
nöm mégegyszer kedves levelét és 
ígérem, hogy közel maradok Isten
hez minden időben.

Egy “ érdemtelen”  keresztény 
.. Mózes Albert Rdymond 

United States Navy 
U. i. Olvassa el tisztelendő ur ezt 

a levelet a templomban, hátha kö
zelebb hozza majd a gyülekezet 
tagjai közül is némelyiket az Isten
hez, a mennyei Atyához. 
MEGJEGYZÉS: Ezt a fenti levelet 

szószerint fordítottam le ma
gyar nyelvre, hogy egy igen 
érdemes, de magát “ érdemte
lennek” nevező if j ú keresz
tyéntől tanulhassunk.

Leffler Andor, lelkész.

GONDOLATOK AZ 
IMÁDSÁGRÓL.

Az ember, aki csendes órát tart
va, imádkozik, hasonlatos a hajós- 
kapitányhoz, aki helyére állította 
az őröket — nyugodtan aludhat.

Az imádság legyen reggeled kul
csa s éjszakád lakatja. Ne csak te 
beszélj Istenhez, hallgasd meg azt 
is, amit ő  akar neked mondani.

Kedvesem — nehéz időkben járj 
az Isten Házába.... Testvéreiddel 
ne csak magadért, hanem ember
társaidért is imádkozzál.

(Turcsányi)
*  *  *

Jézus megbízható embereket ke
res arra, hogy az evangéliumot hir
dessék és az ő  nyáját legeltessék.

* * *
Három tulajdonság vezet siker

re — törekvés, bizakodás és határo
zottság.

* *  *

Jézus azért jött, hogy minden em
bert megmentsen és az ő hivó szava 
átöleli az egész világot.

EGY TANULSÁGOS 
LÁTOGATÁS.

Egy csoport new yorki ifjú tett 
a minap látogatást az Egyetemes 
Egyház központi hivatalában. Meg
látogatták Dr. Knubel elnököt és 
Dr. Greever titkárt, akiktől a kö
vetkező kérdést kérdezték — “Mi
vel szolgálhatjuk mi az Egyházat?”

Ez a két egyházi hivatalnok fel
világosította az ifjakat, hogy az 
Egyesült Államokban él 120,000,000 
(szászhusz millió) ember és ezek 
közül 69,000,000 (hatvan millió) 
jár csupán templomba vagy va
sárnapi iskolába. Ennek hallatára 
az ifjak elhatározták, hogy mind
egyiküknek nem kevesebb, mint egy 
lelket kell az Istenhez vezetni, ha 
a maguk feladatát elvégeznék és az 
Állam pogány felét Istenhez vezet
nék.

Az ifjak azt is megtanulták, 
hogy az összes misszió területek 
közül legnagyobb az, ami a nagy a- 
merikai városokban van, ahol több 
egyházon kívüli ember él, mint bár
hol másutt a keresztyén- ^világon.

Az ifjak azt is megtanulták, 
hogy az a tiz-tiz cent, amit hétről- 
hétre elvisznek az Ur házába na
gyon sokáig munkálkodik az Isten 
országában még akkor is, mikor 
már a mozira, vagy “ ice cream”-re 
költött pénzt régen elfeledtük.

Végül az ifjak a következő bib
liai idézetet Írták fel maguknak — 
“Azért akár eszek, akár iszok, a- 
kármit cselekszek, mindent az Is
ten dicsőségére műveljek.” (I. Kor. 
10, 31).

Erről a látogatásról az ifjak be
számoltak a Vasárnapi Iskolájuk
ban A látogatás eredményeként az 
ifjak egyházukról, gyülekezetükről 
kezdtek beszélni másoknak. Egy e- 
gész délutánt töltöttek el az egyház 
irodájában, ahol sokszorosítottak 
egy kis nyomtatványt, mely infor
mációt adott az istentiszteletek és 
gyűlések idejéről. Aztán beosztot
ták maguk között a szomszédos uc- 
cákat és házról házra kiosztották 
ezeket az iratokat.

Ily módon több ifjút sikerült 
Istenhez vezetni, aki nem járt aze
lőtt templomba és vasárnapi isko
lába. Sőt felnőttek is akadtak.
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LUTHER MÁRTON 

ÉLETTÖRTÉNETE

“A HITVALLÓ”.

(Folytatás.)
V. Károly császár 1521-ben Wormsba biro

dalmi gyűlést hivott egybe, amelynek tárgyso
rozatán ott szerepelt Luther immár országos 
üggyé vált mozgalmának elintézése is. A biro
dalmi gyűlésre Luther is megkapta a teljes 
biztonságot Ígérő idézést. Barátai az ugyancsak 
császári biztonság-igéret ellenére megégetett 
Húsz János példájára hivatkozva, mindenáron 
vissza akarták tartani a wormsi úttól. De Lut
her igaza biztos tudatában, lelkében Istenbe 
vetett hittel indult el a nagy útra, amely fal
vakon és városokon keresztül valóságos diadal- 
ut volt. A város kapuinál aggódó wormsi bará
tai még egyszer visszatérésre akarták bírni.

De Luther azt mondta: “ Ha annyi ördög
volna is Wormsben, mint zsindely a háztetőn, 
akkor is bemennék.” Április 17.-én folyt le a 
történelmi jelentőségű kihallgatás. Luthert 
mindenáron tanai visszavonására akarták bír
ni. ő  pedig kijelentette, hogy erre csak akkor 
hajlandó, ha a szentirásból győzik meg tanai 
helytelenségéről.

“ Itt állok, máskép nem tehetek, Isten en
gem úgy segéljen” , — fejezte be hatalmas be
szédét Ha Luther ebben a történelmi pillanat
ban gyengének bizonyult volna, akkor legszebb 
virágjában pusztult volna el a reformáció szent 
ügye. Áldjuk az Istent, hogy a wormsi biro
dalmi gyűlésen, a császár, hercegek, kevély ha
talmasok és bíboros főpapok félelmetes gyűrű
jében is erőt adott a hősi megállásra.

Worms után csak egy következhetett: a 
birodalmi átok, amelyett Luther ellenségeinek 
sikerült a császártól kieszközölni és amely 
Luthert a törvény védelme alól kivonta. A ki
átkozott reformátort azonban Bölcs Frigyes 
szász választófejedelem biztonságba helyezte 
wartburgi várába, ahol Luther, György lovag 
néven 10 hónapot töltött a bibliafordítás rend
kívül fontos munkájában. Amikor azonban 
Wittenbergben bizonyos szélsőséges elemek ve
szélyeztetni kezdték a reformáció szent ügyét 
cttnagyva a biztonságos sziklafészket, megje
lent Wittenbergben rendet teremteni, ’ nagy ö- 
römére híveinek, kik elveszettként már régen el
siratták.

1525 június 13-án volt az esküvője Bóra Ka
talinnal, kivel élete végéig boldog családi éle
tet élt. 1525-ben volt az a sajnálatos paraszt
lázadás is, amelyet a reformáció örve alatt 
megtévelyedett hamispróféták szítottak fel s 
amellyel kapcsolatban Luther oly bölcsen meg 
tudta akadályozni, hogy az evangélium ügyét 
politikai tömegmozgalom prédájává tegyék/

Ugyanilyen bölcseséggel és a megismert 
igazsághoz való állhatatos ragaszkodással tud
ta megvédeni az 1529-i marburgi tanácskozá
son a reformációt az úrvacsora szentségének 
Zwmgíi-féle kiüresitésétől is. 1529-ben volt a 
speyen országgyűlés is, amellyen az evangéli- 
kusok tiltakoztak a lelkiismereti szabadság 
megseitese ellen es hitvallást tettek evangéliu- 
mi hitükről. 153i0-ban pedig az ágostai birodal
mi gyűlésen fe ’olvasták azt az ágostai hitval
lást, mely a biblián alapuló evangélikus tannak 
rövid foglalatát adja s amelynek alapján áll 
mindmáig egyházunk. Közben Luther irodalmi 
munkássága s egyéb építő tevékenysége folytán 
egyre jobban megerőrödött belülről is az evan
gélikus egyház. Igaz, hogy egyre jobban fene
kedet! az ellenség is s Luther halála után ha
marosan kitört a vallásháború.

Luther emberfeletti munkától elgyötört 
szervezetet 40 éves kora után többféle beteg
ség tamadta meg (gyomorbaj, idegkimerülés, 
vesekő, reuma, derékfájás, makacs torokgyul-

alW ,ér; fogfájás) s attól
íogia úgyszólván sohasem volt egészséges.

De békességgel hordozta keresztjét. Nyu
godtan varta, míg az aratás Ura hazahivia 
majd a szolgálatból. Sőt asztali besSeiUen 
gyakran kijelentette, hogy vágyódik a halál u- 
tan. Kész volt bármikor a vértanuságra is. 
Mosolyogva olvasta azt az olasznyelvü iratot, 
mely halálhírét költötte. ISTemsokkal halála e- 
lőtt ezt mondotta: “Ez a világ megelégelt en
gem, én is megelégeltem a világot, könnyen fo
gunk megválni egymástól, miként a vándor is 
szívesen hagyja ott a vendégfogadót,”
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NEW BRUNSWICK, N. J. (Wallner Mi
hály révén) Mogor Imre 1.00, Kálmán 
Lajos 1.00, Körmendy Gábor 1.00, Far
kas Lajos 1.00, Varga József 1.00, Cseh 
Gergely 1.00, Wallner Mihály 1.00, Sza
kács József 1.00, Gulyás Ferenc 1.00 
Török Jánosné 1.00 dollárt.

CLEVELAND' OHIO W. S. (Nt. Brach
na Gábor révén) Miss E. Vass 1.00, 
Shuszter Pál 1.00, Fleisher Dávid 2.00, 
Papics Ferencné 1.00, Persa A. 1.00 
Nagy Ida 1.00 dollárt.

A KIADÓHIVATALBA FIZETTEK 
Bendes József 1.00, Rév. J. W. Dean, 
Kulpmont, Pa. 1.00, Iváncza József, Sha- 
ron, Pa. 2.00 dollárt.

A HADVEZÉR KÍVÁNSÁGA.

“Most pedig, Uram, Atyánk vagy 
Te, mi sár vagyunk és Te a mi alko
tónk, és kezed munkája vagyunk 
mindnyájan ” (Ézsaiás 64, 7.)

Duglas McArthur generális mond
ta : “ Hivatásos katona vagyok és 
büszke vagyok erre a tényre de 
végtelenül sokkal büszkébb vagyok 
arra, hogy atya vagyok. A katona 
pusztít azért, hogy építsen; az atya 
csak épit, soha sem pusztít Az e- 
gyiknek a kezében ott van a halál, 
a másikéban az élet. Ámbár a halál 
hadserege hatalmas, az élet hőse 
még annál is nagyobb.” Végül ezt 
tette hozzá:

“Az az óhajom, hogy a kisfiam 
emlékezzen reám nem a harcból, 
hanem a családi otthonból, hol vele 
együtt mondom a napi imádságun
kat, hogy “ Miatyánk, ki vagy a 
mennyekben” .

(J. William McCauley)

MElrose 3075— 3076

BODNÁR A. LAJOS
TEMETKEZÉSI INTÉZET

3929 Lorain Avenue
Cleveland, Ohio

Lukács István 
és Fia

TEMETÉS RENDEZŐK

Betegszállítás kórházba éjjel
nappal díjmentesen.

12014 Buckeye Road 
LOngacre 7524

2728 Woodhill Road 
CEdar 0593

Cleveland. Ohio
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Egyházi  í i i rek
BUFFALO, N. Y.

Lelkész Nt. Papp János László

AZ UR HÁZÁÉRT!

Ezzel a cimmel indítottuk útnak azt a 
mozgalmakat, amelynek célja a templo
munkon még mindig fennálló mintegy 3 
ezer dollárnyi tartozás kifizetése. 1944- 
ben lesz 30 esztendas gyülekezetünk és 
eredetileg az volt a tervünk, hogy ezt az 
összeget addigra összehozzuk. Most a- 
zonban úgy határoztuk el, hogy a gyűj
tés munkáját még ebben az évben elvé
gezzük és a jövő évre hagyjuk a jubileu
mi ünnepség munkáját.

Újabban a “ morgage” törlesztési a- 
lapra a következő adomány felajánlások 
folytak be: id. Szabó Imréné $50.00, özv. 
Molnár Károlyné $50, özv. Szenfner Se
bestyénné és csal. $25.00, Bacsó György- 
né 25.00, Lukács József gondnok és csal. 
$50, K. Mózes Lajos pénztárnok 50.00, 
Szabó József presbiter 50,00, Taylor Jó
zsef 50,00. Ezenkivül mintegy $600.00 
korábban bejelentett adományjegyzés ju
tott hozzánk. Ezek szerint az első ezer 
dollár 50 dollár kivételével már együtt is 
van. Azt szeretnénk, ha karácsony szent 
ünnepéig az egész 3 ezer dollár együtt 
lenne.

Ezúton is felhívjuk híveinket, hogy a 
dományaikat jelentsék be a lelkésznél, 
vagy a gondnoknál. Az igy előjegyzett a- 
dományok részletekben is befizethető az 
egyház pénztárába. Most van az alkalma
tos idő arra, hogy nem beszéddel, hanem 
tettekkel bebizonyítsuk azt, hogy szeret
jük az Ur Szent Házát és azért minden 
tőlünk telhetőt meg is teszünk. Legyen a 
mi egyházunk az első, amelyik teljesen 
kifizeti templomi adósságát. Fel tehát a 
nemes munkára és az áldozatkészség ékes 
bizonyítására!

Újabb adomány: Horváth Sándor $15. 
00, Tüskés Erzsébet 25.00, id. Németh 
Sándor 15.00, Galló János 1.00, Gyulo- 
vics Jánosné 10.00, Fullajtár János 5.00, 
Balogh Mihályné 5.00, Evangélikus Ma
gyar Kézimunkakor 50.00.

íme megindult a nemes verseny, hogy 
mindenki áldozatkészségével bizonyítsa 
azon hő óhaját, hogy templomunk mie
lőbb mentesüljön minden adósságtól. Mint 
irtuk .szeretnénk, ha Karácsony szent ün
nepére minden adomány együtt lenne.

Ezentúl csakis a készpénzben befize
tett adományokról adunk hirt. Felkérjük 
tehát azokat, akik a fenti célra adományt 
jegyeztek, hogy azt egészben, vagy rész
letekben kezdjék el befizetni az egyház 
pénztárába.

*  *  *

Senki nem lehet Krisztusnak 
szolgája ha csak nem a szeretet az 
uralkodó erő a szivében.

BETHLEHEM, PA
Lelkész Nt., Ormay János

EGYHÁZUNK UJ FRESKÓI nagy fel
tűnést keltenek város-szerte a művészi s 
egyházi körökben. Howland Garth, a Le- 
high Egyetem szépművészeti tanára láto
gatta meg a multkorában temlomunkat, 
ahol több mint egy órát töltött és azzal 
távozott hogy a freskókról egy hosszabb 
tanulmányt fog Írni, hogy azok megfele
lő publicitást kapjanak. A freskókat a 
gyülekezet lelkészének művész fia Ormay 
János és felesége szül. LelVíunyan Bar
bara kreálták.

SZABADSÁGOS katona fiaink közűi 
részt vettek istentiszteleteinken Beer La
jos főhadnagy, Hegedűs János és Puskás 
Sándor testvéreink.

PIKNIK MEGVÁLTÁS CÍMÉN egy
házunk pénztárába fizettek a következő 
testvérek —  Beer Gyula és neje 10.00, 
Elek Vilmos 10.00, Mészáros István 5.ÜU. 
özv. Pethő Ferencné 5.00, Ploza Anna 
1.00 dollárt. Kérjük hittestvéreinket, 
hogy mindenki tegye meg a kötelességét 
ezen a téren is az egyházzal szemben.

TEMETÉS. Szeptember 6-án temettük 
el nagy részvét mellett Grskovics Fe
rencné. szül Licskó Anna testvérnőnket, 
aki 1914-ben jött Amerikába a Komá
rom megyei Oroszlány községből. Béke 
poraira!

ESKÜVŐ. Szeptember 11-én esküdtek 
egymásnak örök hűséget templomunkban 
Szabó Ferenc (Bridgeport, Conn.) és 
Pektor Etel hittestvéreink. Isten gazdag 
áldása kisérje a házasokat.

DETROIT, MICH.
Lelkész Nt. Beeker Jakab

TÁRSASÖSSZEJÖVETELT rendez a 
gyülekezet népe az egyház iskolatermé
ben október 24-én, vasárnap, a délután 
és az este folyamán. Az alkalommal sor
solni is fogunk három darab 5.00 dollá 
ros készpénz nyereményt, egy asztalterí
tőt és egy pár párnahajat. A jegyek mái 
elővételben kaphatok erre a sorsolásra

VASÁRNAPI ISKOLÁNK ismételten 
megnyitotta kapuit gyermekeink részé
re. A tanítás kompetens vezetés alatt 
minden vasárnap d. e. 9-től 10-ig van. 
Buzdítjuk a gyülekezet tagjait, hogy 
gyermekeiket pontosan küldjék vagy 
hozzák az iskolába.

IFJÚSÁGI GYÜLEKEZETÜNK Nt. 
Zulauf ifjúsági lelkészünk vezetése alatt 
mozgalmat indított, hogy a katonaságban 
szolgáló fiaink és leányaink részére ka
rácsonyi csomagokat küldhessünk. A gyűj
tés már folyamatban van és a gyülekezet 
tagjait ez utón is kérjük, hogy erre a ne
mes célra mindenki adományozzon szive 
diktálása szerint. Az adományokat Zu

luul' lelkész urnák adják át.
l ö T r J J N i TISZTELETŰINK SORRENDJE 

a Következő —  Minden Vasárnap d. e. 
a-tói 10-ig Vasárnapi Iskola, 10-töi 11-ig 
angol istentisztelet, 11-től 12-ig magyar 
istentisztelet. Gyülekezetünk tagjait üuz- 
dicjuk az Isten Házának szorgalmas lá
togatására.

PITTSBURGH, PA.
Félkész Nt. Rettmann f  arkas

. i o 0 .uA.\ lUiv —  Harminotéves nazas- 
sagi évfordulója alkalmával naiasz oa- 
iiusne iucneesport, Fa.-bői, isten aicsöse- 
gere ö.uu dollárt adományozott, isten 
gazuag áldását kérjük a Halász házas
párrá. Kozma István ifjú testvérünk ka
tonai szolgálatra vonult be és ez alkalom
mal z.uU dollárt adományozott az egynaz- 
ía. mindnyájunk imádsága kísérje ennek 
es a töDDi iíjainknak az életét, id. Hunai 
Anarasne isten kegyelméből megerte 
iiutvanadik születésnapját. Ez alkalom
má isten iránti hálából az egyházra 2.UU 
uoiiárt adományozott.

ÚRVACSORA OSZTÁS volt vasárnap 
október 3-án templomunkban, amikor is 
nacona fiainkkal egyidőben járult a gyü
lekezet népe az Ur Szent Vacsorájánoz. 
a z  istentisztelet után havi gyűlés volt.

SZOKÁSOS BAZÁRUNKAT az idén 
az Oltár Egylet uj keretek közt fogja 
megtartani. A Bazár csupán egy Hálaa
dási Vacsorából fog állani, amelyen 3 da
rab 25.00 dolláros War Bondot fogunk 
kisorsolni. Az Oltár Egylet tagjai azon
ban felkeresik a hiveket adományok gyűj
tésére az; idén is. Legyünk buzgók az ada
kozásban.

LORA1N OHIO.
Lelkész Nt. Turcsányi Gyula.

SOROZATOS ISTENTISZTELETE
KET tart a gyülekezeti lelkész “ JÉZUS 
CSODÁI” főcímmel a vasárnap délelőtti 
istentiszteleteken. Gyülekezetünk tagjait 
buzdítjuk a pontos templomié togatára. 
Istentisztelet magyar nyelven minden va
sárnap d. e. 11-kor.

SZABADTÉRI ISTENTISZTELETET
és családias kirándulást tartottunk julius 
25-én. Az ízletes ebédet a Nőegylet tag
jai készítették.

BETEG VOLT Szente Péterné test
vérnőnk, aki nehéz operáció után vissza
tért egészséggel ismét körünkben van.

OKTÓBER ELSŐ HETÉBEN Úrvacso
ra osztás volt gyülekezetünkben azon al
kalommal, hogy az egyetemes egyház ve
zetősége gondoskodott arról, hogy evan
gélikus katonafiaink a harctereken és a 
táborokban szintén Úrvacsorát vehettek 
evangélikus szertartás szerint.

ÉVI KIMUTATÁST készítünk, amelyet
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Németh János tanácsosunk fog széthor- 
uani a tagoknak1 október havában.

BAZÁR MEGVÁLTÁS. Bazár helyett 
az idén gyülekezetünk egy nagyszabású 
társas vacsorát fog tartani november u- 
tolsó vasárnapján. Posta utján a hívek
nek könyvecskéket fogunk szétosztani és 
azok megváltását kérjük.
Pittsburgh

C L E V E L A N D  ELSŐ  E G Y H Á Z
Lelkész Nt. Leffler M. Andor

EGYETEMES EGYHÁZI CÉLOKRA 
gyűjtött a gyülekezet szeptember havá
ban. Egyházközségi közgyűlésünk hatá
rozata értelmében a szeptemberi heti bo
rítékok közé egy külön boríték lett el
helyezve erre a célra. A  gyűjtés még 
nem fejeződött be, de már is előre látha
tó, hogy a májusban eszközölt gyűjtéssel 
együtt, az idén már szép adományt tesz 
a gyülekezet ezekre az egyetemes célok
ra is.

VASÁRNAPI ISKOLÁNK szeptember 
második vasárnapján nyitotta meg kapuit 
és október első vasárnapján tartotta a 
“ Promotin Day” -t. Az uj iskola év elé 
nagy reményekkel néz az egyházközség 
A szeptemberi tanítói gyűlés Rakityán 
Ilonkát pénztárnoknak és Papp Irmát 
jegyzőnek nevezte ki. Uj tanítóknak let
tek kinevezve a lelkész által a következők 
— Papp Irma, Bach György, Dono Mil- 
dred, Kish Dorothy, Kroneker Imréné, 
Babinyecz Erzsébet. A múlt évi'tanitók 
közül Császár Ferenc távozott el a kato
nasághoz.

LUTHER LIGÁNK október első vasár
napján Rally Dayt rendezett, amelyen 
szép számmal jelentek meg a tagok. A 
Liga egy háromfelvonásos színdarab le
rendezését vette tervbe. A  katonasághoz 
bevonult elnök helyébe Mihály Ernő lett 
megválasztva és a megüresedett pénztár
noki állásra Górta Pál.

OLTÁR EGYLETÜNK szeptember u- 
tolsó vasárnapján egy kártya délutánt 
rendezett a hadi-anyák tiszteletére, akik 
nem csak tisztelet jegyet kaptak áz ösz- 
szejövetelre, hanem egy nemzeti színek
ben horgolt disz-zsebkendőt is. Az aján
dékokat Hildinger Walterné készítette és 
adományozta az Oltár Egyletnek. A Kár
tya Délután anyagi haszna 180 dollár 
volt.

LUTHER MÁRTON BETEGSEGÉLY- 
ZŐ EGYLETÜNK november 14-én tart 
egy Kártya Délutánt pénztára javára. 
Tekintettel arra, hogy az év folyamán ez

lesz az egyetlen ünnepély, amit az egylet 
tart, a tagok kéretnek a majd kiKüiuenuo 
jegyek megvételére.

a  TÉLI SZÉNSZÜKSÉGLET fedezésé
re a gyülekezet tanácsa egy Kártya Délu
tán rendezését határozta el. A Kártya. 
Délután október 24-én lesz megtartva éo 
a jegyeket posta utján a gyülekezet már 
kiküldte a tagoknak, akiket arra kér, 
hogy azokat abban az esetben is megvá
sárolni szívesek legyenek, ha nem tudná
nak eljönni az ünnepségre.

EMLÉKADOMÁNY —  Nt. Leffler An
dor és neje egy Harangjátékot vásároltak 
és adományoztak a gyülekezetnek Nt. 
Leffler Andorné édes anyja, néhai Özv. 
Bolla Gáborné emlékére. “ Ennek a ha
rangjátéknak szép hangja” —■ mondta a 
lelkész avató beszédében -— emlékeztes
sen minden földi halandót az ő legjobb 
barátjára ezen a földön —  az édesanyá
ra.”

C L E V E L A N D  W E S T
Lelkész Nt. Brachna Gábor

A d ósság  k ifize tési kam pányunk hiva
talosan még mindig nem kezdődött meg, 
azonban legutóbbi kimutatásunk óta is
mét jöttek be erre a célra nemes szivü 
és példát adó adományok, amelyet ez u- 
ton nyugtázunk: Moore János és neje,
$25.00, Körmendy István $18.75, Sgt. 
Walther Pleasnick $25.00, Tunisia, A f
rikából, Veres István s neje $25.00, özv. 
Huszty Lajosné $10.00, Bella Mátyás és 
neje $10.00, Kankula Sándorné és csa
ládja $20.00, Tímár Gyula és családja 
$25.00, Mrs. Mary Priest $10.00, Hegyi 
János $15.00, Ihász József és családja 
$20.00, Brachna Gábor s családja $50.00, 
Szűcs János és neje $25.00, özv. Gubics 
Jánosné $25.00, Slezák Mihály és neje 
$25.00, Báli Miklós és neje $20.00 és 
Ponicki János és családja $25.00.

Adósság levelünk elégetését Novem
ber 28-án szeretnénk megtartani s nincs 
kétségünk aziránt, hogy híveink szerete- 
te és áldozatkészsége összeadja a szüksé
ges összeget. Ez idő szerint gyülekeze
tünk összes adóssága a Mis.sió Boardnál 
van és $1800.00-t tesz ki. Kamatmente
sen élvesztük ezt a segélyt és eredeti 
szerződésünk értelmében nem volna ese
dékes pár évig de úgy érezzük, hogy a 
kínálkozó alkalmat nem szabad elmu
lasztanunk és egyébkent is ' mindany- 
nyiunknak vágya, hogy egyházközségünk 
tehermentesen álljon minél előbb. 
Keresztség szentségében részesítettük

Ősze Gyula és neje, született Mundorí 
Dorottya íiu gyermekét, aki a keresz- 
ségben Terrance, Kimberiy nevet kapta. 
Kereszt szülők lettek Mrs. Wm. E. Olivér 
és Ősze István Jr. Az édesapa Angliában 
teljesít katonai szolgálatot, mint őrmes
ter. Legyen áldás a gyermek életén.

K aton a i szolgá latra  az elmúlt hónapban 
ismét többen vonultak be gyülekezetünk 
Köréből. Névszerinti Kerekes István, ü- 
rosz irénke, Szalay István, Fiedler Béla 
mind aktív tagjai gyülekezetünknek. Most 
van készülőben Pál Miklós testvérünk is.

A jó Isten segítse meg őket nehéz 
munkájukban és hozza haza mindnyáju
kat épségben.

O ltáregy letü n k  Október 9-én és 10-én 
Vásárt rendezett, amelynek bevétele a nő 
testvérek kezelésében levő terem alapra 
lesz fordítva..

A  N yu gati E gyh ázm egyét őszi konfe
rencia megtartására meghívta egyházköz
ségünk és minden valószínűség szerint a 
konferencia a mi adósságlevelünk elége- 
tési idejére fog esni.

S zeptem ber 19-én  Hűség Vasárnapot 
tartottunk. Ezzel a múlt évben megkez
dett szokást szeretnénk életben tartani, 
hogy igy az őszi időben a gyülekezet 
minden tagja együtt kezhesse meg egy
házi munkálkodást. Egyike a legkedve
sebb vasárnapoknak, amikor mindenki ö- 
rülhet egy szép templomi látogatásnak. 

* * *
“ Civilizációnk nem fejlődhet a-

nyágílagTámíg nincs megváltva lel
kileg/ (Woodrow Wilson.)

*  *  *

“ Részemre a vallás nagyon egy
szerű dolog. Azt jelenti, hogy pró
báljam teljes szivemmel, teljes lel- 
kemmem és teljes erőmmel csele
kedni Isten akaratát ”  (Madame 
Chiang Kai-shek).

*  *  *

“A vallás több, mint csupán 
“tag” lenni egy egyházban. Valamit 
bírni annyit jelent, hogy azt el kell 
osztani. Elosztani valamit annyit
jelent, hogy azt megsokszorozzuk. 
Megtartani valamit magunknak 
annyit jelent, hogy azt elveszítsük 
mások részére.”

*  *  *

“A nemzet ereje öntudatos val
lásosságában rejlik.” (Calvin Coo- 
lidge).

S Z IV E S  M E G H ÍV Á S .
A  Clerel& íííii E lső G yü lekezet kebelében  m ű k ödő L uther M árton  B efe^ seg é lyxő  és X em plom  E gy let tag ja i 

sorába  h ív ja  C leveland evangélikus népét.
E gy let s-yáléseit ta rtja  m inden hónap harm adik  vasársapjáia  d. u. 3 -kor, a 2 830  East B«*ulevardi

E vangélikus Iskolában.
É rd ek lődők et szívesen  látnak. A z  egy le t tag ja i, vagy tisstfis^ lő i is fe lv ilágosítássa l szolgálnak. 

P É N T E K  P Á L , elnók SZŐ K E  SÁ N D O R , je g y z ó  ¥ > 4 j.n cH  F E R E N C , pémetrárnok
DÖMÉI L Á S ZL Ó , titkár 2957  E. 115 St.
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AMIKOR A SZIVÜNKET MEG
FOGJA VALAMI . . .

Amit itt elmondok, egyszerű tör
ténet; egy katonának a szivéről 
szól. Templomunk udvarán láttam 
utoljára, pirospozsgásan, fiatalon 
az édesanyja karjaiban. Szabadság
ra jött haza váratlanul s itt lepte 
meg az édesanyját.

Azóta messze került. Egyszer Tu- 
nisiából, máskor Szicíliából és az
óta bizonnyal Itáliából Írja haza a 
leveleket. Az egyik levél tartalma 
bekerült a gyülekezetünk történeté
be is. így mondta el az édesanyja: 
Tisztelendő Ur, a fiamnak írtam, 
hogy templomunk adósságát sze
retnénk kifizetni az idén, s ő vála
szában ezt a 25 dollárt küldte, hogy 
adjuk azt a törlesztésre, itt van 
hát, szolgálja ez a pénz Isten di
csőségét. . .

Jó Fiú, te talán most is kint al
szol az olasz hegyek valamelyik 
kopár völgyében, talán álmaidat az 
ágyuk dörgése zavarja, talán már 
napok óta nem volt főt étel a szá
jadban, talán sebet is kapott már 
tested s mégis tudsz ilyen nemes 
áldozatot hozni. . . Jó fiú, az Isten 
áldjon meg téged és őrizzen meg....

Kedves Fiú. nagyon sokunkat 
megszégyenítettél, mert mi még 
mindig önzők vagyunk. . .

(Brachna)

A FIAIM ADJÁK. . .

25 dollár került megint az aszta
lomra, az egyik testvérünk hozta 
be ugyancsak az adósság kifizeté
sére. Szerényen, mentegetődzve ad
ja át: Tisztelendő Ur, ezt tulaj
donképpen a fiaim adják, mi öre
gek már nem tudunk dolgozni, de 
a gyermekeink.... azok sohasem fe
ledkeznek meg rólunk....

Isten aranykönyvébe valószínű
leg ez az ajándék is beiródik. Szép 
sima betűkkel írja az egyik, angyal: 
Ezek a szülők nagyon nehezen ke
resték a kenyerüket s négy gyerme
ket neveltek és abból kettő az ado
mányozáskor katona....

Szülők, ne szégyeljétek azt, hogy 
gyermekeitek támogatnak, mert ti 
neveltétek őket, amit ők adnak az 
csak a hálának szerény virága, né
hány kölcsön törlesztés abból, amit

ti adtatok.... Amikor ti erősek vol
tatok a kenyérkeresetre, ti terítet
tetek asztalt nekünk, a ti hajléko
tok volt a mi boldogságunk tanyá
ja, nélkületek nem lehettünk volna 
azzá, ami most vagyunk....

Isten tartson meg, jó  szülők, so
ká-- Gyermekek, titeket meg áld
jon meg az Isten, amiért nem vagy
tok hálátlanok.

(Brachna)

A CÍMZETT NEM FOGADTA EL

A “hittestvérek” soraiban akad 
olyan is, aki minden évben ősztől 
tavaszig napsütéses délre mehet te
lelni. Itthon volt, meglátogattam. 
Sok szép emlék tárgy tanúja a bő
ségnek és a sok utazgatásnak. 
Beszélgetünk, hívom a templomba

....“ Eh, oh, uhm, megeshetik--” 
Aztán jöttek az ünnepek s elküld

tem a meghívót: Krisztus megvál
tói munkájában érted is adta az 
életét.... lyenkor a keresztyén lel
ket a hála felhozza az Urnák haj
lékába....” És a levél visszajött: A 
címzett nem fogadta el.”

De nehéz lesz sok embernek dol
ga, amikor Krisztus élj ő Ítélni ele
veneket és holtakat.

(Brachna)
* * *

“ Mikor az első amerikai beván
dorlók Plymoth Rock-nál 1620-ban 
partra szálltak,, első dolguk volt 
Istennek hálát adni és imádkozni.

*  *  *

Krisztusnak követői és tanítvá
nyai iránt érzett legnagyobb szere- 
tete sem nem védi meg őket se a 
nehéz munkától se a szidalmaktól.

g H H H B H n H B g H H B H a g H a B B iB H B a B

I
 Flowers by Wire Everycvhere B

ORBÁN’S FLOWERS

Producere and Retailers B
KA. 15®#

Greenhouses: Medina, Ohio S
1152® Baakeye Raad, CleTelaad, Okié aj

.A . á i  A .  rfV A  A  A  aéL. ,it- î -
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A CSALÁDI BÉKESSÉG TITKA.

“Ha pedig egymást marjátok és 
faljátok, vigyázzatok, hogy egy
mást fel ne emésszétek.”

(Gál. 5, 15)
Valaki egyszer azt mondta, hogy 

“Az otthon az a hely, ahol a leg- 
csunyábban viselkedünk és ahol a 
legszebben bánnak velünk.” Való
jában azonban az otthon az a hely, 
ahol az én személyes életem nyu
galmat találhat. Az otthon nyugal
mát azonban nagyon sokszor a ve
szekedések, kemény szavak és ha
szontalan viselkedés veri fel, éppen 
azok részéről, akiknek szeretni és 
becsülni kellene egymást a legjob
ban. Az önzetlen szeretet az egyet
len cement, .amely összetudja tar
tani minden családban a különböző 
érdekű és gondolkodású embereket. 
Ha a gyűlölködés megbontja a csa
lád békességét, előbb utóbb azt a 
világ is megfogja szenvedni

(J. William McCauley)

“ Ami vagy oly hangosan beszél, 
hogy nem hallom azt, amit mon
dasz.”

* * *

A keresz
tyén ember
hitének és 
örömének 

végső for
rása az a 
téhy, hogy 

Jézus él. 
Az ő feltá

madása a keresztyén hit alapja.
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8. oldal 1943 Október hó ERŐS VÁR

Az Urnák 1943. éve á mi számunkra minden bizonytalansága mellett is 
tele van jó reménységekkel.

Reméljük azt, hogy szerte ezen a földön felragyog a szabadság napja minden rabnép fölött; 

Reméljük azt, hogy befogadó hazánknak győzelmet ad a seregek Istene minden ellenségén; 

Reméljük azt, hogy a megértés lelke sugallja majd a békét a mi őshazánk népe számára is; 

Reméljük azt, hogy a megértés az ajakról a szivekbe kerül az egy Atya gyermekei között; 

Reméljük azt, hogy a régiek elmúlnak s mindenek mindenütt mindenben megújulnak; 

Reméljük azt, hogy múltán a háborúnak uj harcok magvai nem szöknek uj csirába; 

Reméljük azt, hogy testvériségbe öleli a világot a legfőbb akarat engedelmes megértése; 

Reméljük azt, hogy nem maradunk le az önzetlen áldozatok hozatalának versenyében; 

Reméljük azt, hogy mint a múltban és jelenben, úgy a jövőben is: szolgálhatunk.

1726 PENNSYLVANIA AVE., N. W.
KOSSuTH BÜILDING 
WASHINGTON, D. C.
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