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A d v e n t i  várakozás

C O P Y R IG H T E D  B Y  PftO V ID E N C E  LITHOCTRÁPH CO.

Az ádventi várakozás igazi lel- 
kületét és hangulatát adja a szen
vedő ember-világ. Mert ez az Ad
vent. Ez a szenvedő, véres háború
ban, gyűlöletben fürdő és bűnhődő 
emberiség a megtűrt lelki talaj, 
mely annyi óhajtással várja a Sza
baditót. Várja az eljövendő és örök 
Karácsonyt, mikor úgy lesz, ahogy 
az angyal énekelte egykor, hogy 
“Dicsőség a magasban Istennek és 
a földön békesség és jóakarat az 
emberek között.”

A Keresztyén Egyháznak soha i- 
lyen alkalma nem veit hirdetni az 
advent igéjét', soha ilyen alkalma 
nem volt a szenvedő emberiség elé 
tárni az üdvösségnek egyetlen út
ját, mint éppen máma. Ki az, aki 
nem figyelne fel egy ilyen egész vi
lágot beölekő nagyszerű program
ra, melyet az üdvözítőt bejelenti

angyal-kórus hirdet a karácsony 
szent éjszakáján?

Annyi a lelki nyomorúság, hogy 
a papok szava nem elég máma. Ma, 
mint az első századokban, vagy 
mint a reformáció nagy századá
ban, minden keresztyénnek tisztá
ban kell lenni azzal a ténnyel, hogy 
MINDENKI PAP ÉS MINDENKI 
IGEHIRDETŐ Mindenki, aki ke
resztyén. Mindenki, aki hisz abban, 
hogy ebből a bűn és ember-csinálta 
pokolból egy az ut és ezt az utat a 
kereszt mutatja és annak szelíd 
bárány-áldozata, a Krisztus.

Minden keresztyén otthon vál
tozzon templommá. Minden ke
resztyén ember, asszony és gyer
mek legyen igehirdető, mert az ő 
kezükbe tette le Isten a lehetősé
gét annak, hogy egy jobb világ fog 
születni majd a bün-csinálta régi 
helyén.

Adventét máma a -keresztyének 
nem azzal várnak, hogy csendes 
templomi nyugalomban előszedik a 
múlt emlékezetéből a régi ádventi 
igéket és azokat, mint illatos virá 
got odatüzik lelki kalapjuk szalla- 
ga mellé, hanem tüzet gyújtanak a 
sötétben, minden sarkon, ahova 
csak elér a kezük s mint ősi pró
féták egy égő világ romjai felett 
mutatnak ama Csillag felé, mely 
magában rejti az örök titkot, mely 
az emberi boldogság felé vezet.

Jaj annak a keresztyén egyház
nak, jaj annak a keresztyén hívé
nek, jaj annak a keresztyén pap
nak, aki máma nem igy ül ádven- 
tot. Jaj annak a felekezetne'k is, a- 
hol az ádventvárás csupá'n ádventi 
énekek éneklésében s ádventi igék-

nek csendes meghallgatásában me
rül ki. Mert ime eljött az idő, mi
kor minden keresztyénnek vallo
mást kell tenni az ő hitéről, az ő 
Krisztusáról, ha nem akarja, hogy 
mint izetlen só kivettessék az egész 
keresztyén rend az Isten kegyelmi 
terveiből.

A mi őseink ültek ilyen ádvento- 
kat a nagy Lutheri Reformáció ide
jében, mikor az ágostai hitvallás 
újra papírra vetette azt a nagy 
bibliai igazságot, hogy minden hi
vő Istentől kötelezett pap is, kinek 
szent és legnagyobb kötelessége az, 
hogy az evangélium áldott üzene
tét végighordja az egész világon.

Eme nagy felelősség tudatában 
kérjük az Isten Szent Lelkének se
gítő erejét, hogy ebben az ádven- 
t°k ádventjében megállhassuk he
lyünket.

( leffler)

MIVEL SEGÍTHETEM  AZ 
A NY ÁSZÉN TÉGY HÁZAT?

Buzgó keresztyének gyakran kér
dezik maguktól ezt a fenti kérdést 
és nem mindég tudnak megfelelő 
feleletet adni. Itt van egy pár gon
dolat a megszivlelésre.

Ha tehát segiteni akarod az egy
házadat, akkor:

Hozz valakit magaddal a temp
lomba, vagy a vasárnapi iskolába.

Imádkozz magadért, a lelkésze
dért és azokért, kikről tudod, hogy 
hogy imáidra szükségük van.

Látogasd meg a betegeket és ez 
által a betegszobába vidd az erősí
tő szeretetet.

Fogj kezet a templomban meg
jelent idegenekkel és érezd, hogy 
mint “házigazdának” kötelességed 
őt szívesen fogadni.

Adományozz a templom céljaira 
a szerint, amint Isten téged megál
dott anyagi javakkal.
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CLEVELAND W. S. ÁG. HITV. EVANG. GYÜLE
KEZETE ADÓSLEVÉL ÉGETÉSI ÜNNEPSÉGET 

TART, NOVEMBER 28-ÁN.
Ebben az esztendőben Cleveland 

mindkét evangélikus egyháza ne
vezetes fordulóhoz érkezett. Május 
hónapban az Első Clevelandi Evan
gélikus Gyülekezet fizette ki teljes 
egészben modern uj templomát és 
uj parcchiáját. Most pedig máso
dik clevelandi gyülekezetünk, a W. 
Sidei Egyház készül hasonló ün
nepségre, amennyiben November 
28-án, ők is kifizetik minden adós
ságukat, amely templomukat és 
pa- ochiájukat terhelte.

Dicséretreméltó a West Sideiak 
eme nagy teljesítménye, amelyet a 
templomszentelés után pontosan 5 
év és egy hónapra tudtak elérni. A 
.gyülekezetbe ez idő szerint 130 csa
lád fizeti rendesen egyházi járulé
kát s körülbelül 70 család tart 
fenn kapcsolatot a gyülekezettel.

Rövid történetük alatt sohase 
küzdöttek anyagi gondokkal, mert 
a hívek áldozatkészsége mindig elő 
teremtette az egyház szükségleteit. 
Nem nagy adományok tették ezt 
lehetővé, hanem az állandó adako
zás, amelyik úgyszólván minden 
% árnapot ünnepélyesebbé tett

1938 óta átlag évente háromezer 
dollárt költött a gyülekezet a tem
plom törlesztésére és épületeinek 
karban tartására. Belső felszerelé
se is teljes, amelyek mind szemé
lyes adományként jutottak az egy
házhoz, Isten dicsőségének szolgá
latára. Pedig a gyülekezet szerve
zésének ideje a legmélyebb dep
resszió idejére esett. A szegénység 
és gond farkasa itt sem volt isme
retlen, de az anyaszentegyház szük
ségletére mindig jutott a hivek ál
dozatkészségéből.

A West Sidei Gyülekezet ‘•azon
ban nem a var megállani az egyház 
építés nagy munkájában. Minden 
vagya, hogy egy modern sport és 
dísztermet építsen a közel jövőben. 
Any 1 'lapjait már ennek is le- 
1 r ■ nincs semmi kétség aziránt, 

v a hivek áldozatkészsége, szor- 
rslma és egyházuk iránti szeretete 
a Cleveland West Sidei Magyarság 
megértő támogatásával szintén

meg fog valósulni. Ez a gyülekezet 
tudja azt, hogy az egyházi élet fe j
lődésében nem lehet megállás és 
tudja azt is, hogy mivel tartozik 
annak a nemzedéknek, amelyik u- 
tánunk fog következni.

Isten segítse továbbra is cleve
landi gyülekezeteinknek ezt a szép 
fejlődését, hogy legyenek továbbra 
biztató példa, utat mutató fény 
Amerika népe számára.

A NYUGATI MAGYAR ÁG. 
HITV. EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
MEGYE KONFERENCIÁJA CLE

VELAND WEST SIDE-ON.

A Cleveland West Sidei Egyház 
ünnepségével kapcsolatban Nyu
gati Egyházmegyénk egy Konfe
renciát rendez November 27-én. Az 
Egyházmegye esperese, Becker Ja
kab detroiti lelkész három előadást 
tűzött ki erre az alkalomra. A Ma
gyar Egyházak jövőjéről L. de 
Papp János buffaloi lelkész, a 
Presbiter, mint a gyülekezet lelki 
életének irányitója címmel Rett- 
mann Farkas pittsburghi lelkész 
és Az Egyház lényegéről pedig 
Leffler Andor az első clevelandi 
egyház lelkésze fognak előadást 
tartani. A Konferencia 27-én d. u. 
3 órakor nyílik meg s este a gyüle
kezet számára egy estéllyel fog zá
rulni. A Konferencia résztvevői 
Clevelandban maradnak a West 
Sidei Egyház Adós-levél égetési 
ünnepségére, melyet 28-án ünne
pélyesen fognak elégetni.

A Nyugati Egyházmegyéhez tar
tozó gyülekezetek legtöbbje beje
lentette képviseletét. Hisszük, 
hogy áldását nemcsak a résztve
vők, de a kiküldő egyházak is érez
ni fogják, ha a Konferencia lelki 
üzenetét majd haza viszik.

Brachna Gábor 
egym. titkár

*  *  *

Szereted az Életet? Ha igen, ak
kor ne vesztegesd el az idődet, mert 
ebből van az Élet.

(Franklin)

EGYFORMÁK-E AZ EM BER EK ?

A héten már őszi szelek kezdték 
rázni a fák lombjait s jól esett te
hát, mikor a nap kicsit megaliott 
portánk felett s ieszeliditette a 
csípős hideget. Kimentem a temp- 
iomkertbe játszani kicsi gyerme
keimmel. Fogócskát játszottunk, 
de nekem már többször kell meg- 
esendesiteni az öreg futókat s o- 
lyankor megfigyelhettem a bokro
kon át a járókelőket.

Egy asszony állott meg hirdető 
táblánk előtt s valósziniileg ma
gyar lehetett, mert olvasgatta az 
írást, amelyen éppen egy kérdés 
állott kibetüzve: Mikor vettél utol
jára Úrvacsorát? Az asszony csak 
akkor nézett be jobban a templom 
felé, de láttam, amint kissé meg
hajtotta magát és azután keresz
tet vetett.

Jól esett látnom a vallásos lélek 
eme megnyilvánulását s tovább fi
gyeltem az embereket. Két öreg 
magyar jött. Ezek nem állottak 
meg, de tántorogva, olyan borzal
masan káromkodott az egyik, hogy 
nem állhattam meg szc nélkül, 
Nem feleseltek vissza, az egyik a- 
zonban intett a szemével, hogy e- 
gyet ért velem.

Egyformák-e az emberek-? Az
Isten egyformán osztotta ki a ké
pességeket, mindegyik számára a- 
dott szivet és értelmet Az egyik el 
pazarolja és átkozza az Istent, a 
másik templomépitő lesz. Az egy
formán teremtett emberek maguk 
mélyítik ki a különbségeket.

*  *  *

Siker az, amikor megkapod azt, 
amit akarsz. Boldogság az, amikor 
akarod azt, amit kaptál.

* ig *
Kis dolgokból van összetéve a tö

kéletesség, de a tökéletesség nem 
kis dolog. (Michelangelo)

* * *
Az emberek rendszerint akkor 

veszekednek, amikor nem tudnak 
argumentálni.

(Chesterton)
*  *  *

Ha túl elvagy foglalva arra 
hogy imádkozzál, akkor TÚL el
vagy foglalva. (Th. Honold)

* * *
Ha nem lennének nehézségek, 

nem lenne győzelem se.



1943. November hó ERŐS VÁR 3 oldal

A nagy harcos utolsó müve _  békités volt.
1546 januárjában, a mansfieldi grófok ké

résére —  kik bizonyos bányajövedelmek miatt 
összekülönböztek egymással — Eislebenbe 
ment a reformátor. Fáradozása eredményekép
pen február 17-én a testvérek kibékültek. Este 
Luther még közös vacsorán vett részt. Később 
rosszullét fogta el s hajnali 3‘4-3-kor Drach- 
stedt eislebeni polgármester lakásán miután 
lelkét többször is Isten kezébe ajánlotta, az 
evangéliumhoz való teljes hűségben elhunyt.

Prédikáló ajka lezárult, erős keze elha- 
nyatlott, életének porsátora sirbaszállt s ott 
nyugszik a wittenbergi vártemplom szószéke 
alatt, de történelemmé vált, hatalmas alakja 
halhatatlan s szava átzeng sírja kőlapján is:

“ Nem halok meg, hanem élek s hirdetem 
az Ur nagyságos dolgait.”
LUTHER MINT REFORMÁTOR.

A reformációról három dolgot kell nagyon 
megjegyeznünk.

Az egyik az, hogy a reformáció nem uj 
hit alapítása, mégcsak nem is egyszerű hitjavi- 
tás volt. Luthertól távol állott, hogy uj vallást 
alapítson, az akkori egyház pedig oly romlott 
volt, hogy azon holmi kis javítás, tatarozás 
vajmi keveset segített volna. Arra nézve, hogy 
mi volt tulajdonképpen a reformáció, ennek a 
latin szónak eredeti értelme igazit bennünket 
útba. A “ re” azt jelenti, hogy ‘vissza1, a ‘for
ma” , pedig ‘alak‘-ot, illetve ‘alakitás'-t jelent.

Reformáció—visszaalakítás. Valami megrom
lottnak, eltorzultnak az eredeti helyes alakra 
való visszaalakítása. A reformáció nem volt e- 
gyéb, mint a középkori megromlott s keresz
tyénnek már alig nevezhető keresztyénség visz- 
szatérése a Krisztus-alapitotta eredeti, tiszta 
keresztyénségnek a bibliában előttünk álló e- 
gyetlen, örök fundamentumára. A mi evangé
likus hitünk nem 400 esztendős, mert ott szüle
tett meg Krisztus golgothai keresztjén.

Ebből következik az is, hogy a reformáció 
nem Luther müve volt. Ő csak engedelmes és 
és alkalmas eszköz volt a hatalmas Isten kezé
ben, aki az ő  kegyelméből véghezvitte a refor
máció áldott, visszatisztitó munkáját. Luthe1' 
maga is lépten-nyomon kifejezte abbeli meg
győződését, hogy Isten bárkin keresztül is meg 
tudta volna alkotni a reformáció müvét. A n i 
hitünket nem Luther alapította, hanem az Ur 
Jézus Krisztus, de Luthert használta fel Isten, 
hogy az elfordult nemzetséget újra visszave
zesse a keresztyénség ősi, tiszta forrásához.

A harmadik dolog, amit ezzel kapcsolat
ban meg kell említenünk az, hogy a reformén A 
gondolata nem máról-holnapra vetődött fel öt
letszerű hirtelenséggel Luther lelkében. Évtize
des, hosszú fejlődés és kialakulás megérett 
gyümölcse volt az.

A következőkben lássuk azokat a külső és’ 
belső körülményeket, amelyek Isten akaratából 
kényszerítő erővel megérlelték Lutherban a re
formáció gondolatát 
ELŐZŐ REFOMTÖREKVÉSEK.

Már jóval Luther előtt is támasztott Isten 
iéifiakat, kik észrevették az egyházba becsú
szott sok visszaélést. Wald Péternek, Savona- 
rola Jeromosnak, Wiklef Jánosnak, Húsz Já
nosnak előreformátori fellépése révén Luther 
korában már valósággal benne volt a levegő
ben, ha néha öntudatlanul is, a megromlott 
egyház reformálása után való szomju vágy. S 
ha a nagy lutheri reformációt nem lehet is az  

előreformátorok munkája puszta folytatátásá- 
nak tekinteni, bizonyos, hogy Lutherra is nagy 
hatással volt ezeknek az úttörőknek, köztük 
elsősorban Húsz Jánosnak becsületes reform- 
törekvésektől áthatott munkája.
AZ EGYHÁZ MEGROMLÁSA.

Hogy a keresztyén egyház Luther korában 
mennyire letért már az eredeti krisztusi alap
ról s mennyire megfertőzte azt a bűn és a sok 
emberi kitalálás, arra nézve elég néhány jel
lemző dolgot megemlíteni.
A PÁPAI HATALOM TULTENGÉSE.

A pápa magát Péter apostol egyenes utód
jának, a Krisztus helytartójának nevezte és ne
veztette, holott ennek semmiféle bibliai alapja 
nincs.

LUTHER MÁRTON 

ÉLETTÖRTÉNETE

“A HITVALLÓ”.
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Szeretnénk megismételni azt a kérést, 
amit múlt havi számunkban említettünk. 
Kérjük azokat a katona szülőket, akiknek 
birtokában oly katona levél van, mely az 
ifjú katonák élő és ébredő hitéről tesz 
bizonyságot, jutassák el ezen leveleket a 
kiadóhivatalba, hogy azoknak legalább e- 
gyes részleteit megörökíthessük lapunk 
hasábjain.

*  *  *

A Nyugati Konferencia november 27- 
28-án fogja évi gyűlését tartani a Cleve
land West Sidei Gyülekezet templomá
ban. Fontos az, hogy közös ügyeink meg
beszélésére időről-időre összegyülekez
zünk.

^  jjj H*

örömmel halljuk a hirt, hogy a Cleve
land West Sidei gyülekezetünk, Nt. 
Brachna Gábor kiváló vezetése alatt el
érkezett ahoz a ponthoz, hogy adósságát 
november 28-án kifizetheti és szép bir
tokát tehermentesnek mondhatja. Ez az 
időrendbeli második legifjabb gyülekeze
tünk nagyszerű haladásról tett bizonysá
got s minden munkáján az Isten áldása 
volt. Tudjuk, hogy a gyülekezet tagjai, 
s velük együtt az egész amerikai magyar 
evangélikusság buzgó imában fog köszö
netét mondani az Urnák ezért az áldott 
munkáért, melyet az Ő nagyságos ereje 
mutatott e gyülekezetben is.

*  *  *

November hónapban sok előfizetés In
fo "  járni. Kérjük azokat a testvéreket, 
akiknek előfizetései lejárnak ebben a hó
napban, hogy tegyenek eleget ennek s

kötelességnek még a hónap folyamán.
Karácsonyi üdvözleteit az Erős Vár 

révén is tolmácsolhatja hittestvéreinek 
bármelyik olvasónk. Igyekezni fogunk a- 
zon, hogy a Decemberi szám még időben 
eljusson minden hittestvérhez és ezért a- 
zok, akik ezen az utón karácsonyi üd
vözletét akarnak küldeni hittestvéreik
nek, nevükkel és elmükkel küldjenek be 
1 dollárt a kiadóhivatalba december 2-ra.

E L Ő F IZ E T É S E K  N Y U G T Á Z Á S A

Cleveland, O. Első Egyház (Bors Ká
roly révén) Tóth Mihály 1, Fodor Már
tonná 1 dollá.

Cleveland West Side (Nt. Brachna Gá
bor révén) Mrs. Mary Szabó 1.00 dollár. 
Kozsár István $1.00, Vogel Péter $1.00.

Detroit, Mich. Kondor Mihály $2.00.

A CSALÁD ERŐFORRÁSA.

“ Monda az Ur Noénak: Menj be 
te, és egész házadnépe a bárkába, 
mert téged láttalak igaznak előt
tem ebben a nemzedékben."

(I. Mózes 7, 1).

Egy keresztyén -otthon bárkájába
My Tótén minden családot. Az ott
hon "éri egy ház. vasrv kosztoló 
rg’ v csupán. A  menedék bárkája az 
otthon csak akkor lehet, ha az lel
ki szerétéiből van építve. Az ilyen 
bárkának építésére Jézus Krisztus 
egyháza nyújt segítséget és ad erőt

hozzá Isten Szent Lelke által. A 
család igaz lelkülete kell, hogy- 
megnyilvánuljon a keresztyén tes- 
vériségben, melynek legszebb s leg- 
méitóságosabb megriyi'vánulása az- 
Ur Szent Vacsora. Kérész.vén gon
dolkodás s lelkűiét nélkül nem fe j
lődhet a helyes utón a család. Az- 
é-t, mikor az Ur Szent Vacsoráját 
az Anyaszentegyház elénk helyezi, 
mint család vegyük és keressük az 
áldást és begyeimet.

(J. William McCauley)

A nyáron sokszor étkeztem kint. 
Olyan helyre mentem, ahol isme
rősök asztalához ülhettem. Jobban 
esik a falat, ha mindnyájan e- 
szünk.... Ott éreztem valamit, ami- 
ie azóta sokszor gondoltam. Vala
hányszor imádkozni akartam étke
zés előtt, mindig megzavart valaki 
azzal, hogy kérdezett valamit. Ar
ra gondoltam, hogy egy katholikus 
ember keresztet vet imádkozás e- 
lö 't .és igy mindenki tudomást sze
rez arról, hogy most egy néhány 
pillanatig nem illik őt zavarni.

Mi sokszor elhanyagoljuk a szo
kásokat, pedig talán nem is olyan 
lényegtelenek azok, mint azt úgy 
gondolnánk. Tudom, hogy vannak 
evangélikus vidékek, ahol ezt a szo
kást ma is megtartották, sőt tudo
másom van arról, hogy maga Dr, 
Luther Márton is megtartotta. Nem 
lényeges, de nem tartanám bűn 
nek, ha evangélikus emberek alka
lom adtán használnák a Krisztus 
halálára emlékeztető eme jelvényt.

(Brachna)

Flowers fey Wire Every*vhere 5
ORBÜN’S FLOWERS

Producere and Retailers 
EA. 158©

Greenhouses: Medina, Ohio 
11528 íísek&ye Swad, Cievelsnd, Ohio

Piloné P. A. 4-1212
FTa : egbizható helyen akar v t t  í i V ! 

akkor menjen az
AMERICAN

" : *>7 8ALES AND SERVICE j
r 4 ” o »érsfor és Mosógép üzletébe j
K’ : : 'tés—Dán evangélikus ücl:f '

p. -'tű 3'raet Perth Amboy, N. J. í
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hgyházi  Hírek
CLEVELAiSD W EST

Lemész Nt, Brachna Gáboi

LECTURNT AVATTUNK Reformáció 
napján templomunkban. Az egyház Pres
biterei áldott emlékű gondnokunk, Gu- 
bics János emlékét egy közös adomány
ban igy örökítette meg. Legyen ez a pél
da biztatás mindannyiunk számára rész
ben azért, hogy az utódok hálája nem 
marad el, másrészt pedig azért, hogy 
“ az igazaknak emléke áldott.”

TÖRLESZTÉSI KAMPÁNYUNKRA a 
íeg'utóbbi kimutatás óta a következő ado
mányok érkeztek:

Báli Miklós és neje ..... ..................  20.00
Szakács Lajos és neje .. ..................  25.00
Orbán István és neje ..................... 15.00
Németh József ............... ..... ...........  25.00
Bősze Sándor és neje ... ............. 10.00
özv, Schwindt Hem’ikné és leánya

........ 20.00
20.00Ihász Jozseí e.s csai........ 25.00Márton János es neje ..

5.00
jwai.un .rn ; ^  2Ö.ÖÖ
Kovács jozseí cs •••

.....  10.00n esiu c. — ................  5.00
.. 5.00Mrs. Mary öcnraiut ......

5.00
25.00Nagy banaor es neje .. 

Mrs Barbara Stankov .. ........  10.00
........  10.00K-OVaCS lbl/V aUIlL

...........  25 00Purch Károly és neje ...
Matyasofszky Sándor és neje .......  25.00

.......... 20.00
........  10.00
.......  25.00Bodnár Lajos és neje ....

Bíró B. Árpád és neje .. ............ 25.00
............. 10.00

........... 15.00
.............. 10.00

........... 25.00
Özv. Czabán Mártonná .. ......  10 00

............. 10.00
Dr. Tóth Ferenc és neje ......  5.00
Kató Antal és cs.............. ............... 10 00

........... 10.00XV cl u U VX J vlitl .............
............ 5.00

Mrs. Theresia Fábián ... .................  10.00
.......  35.00

Weiss Ernő és neje ...... ................. 25.00
T'nsz-'k József ................
. °-’^-h József és neje ....

., TTMen Hertland .....
Ántzhaclh Henrikné .......
Mrs. Marsjaret Dunlap ...
^rnest Fiedler ................
b ■’-r. ^leasniek József né .
""nátz János és cs..........
Kozsár István és neje ...
Panp Ferenc és neje ....
Ősze István és neje ......

........  5.00
................ 10.00

........... 25.00
............... 15.00

.... 5.00
................ 10.00
................. 10 00

K ne 
5.00

................. 25.00
1 0 oo

Ií'j. Fiedler Lajos és neje..............
Bartus József és neje ................ .... 15.00
kiecsKo Jánosné ......................... ... 5.00
liermann János és cs................... .... 25 0ü
iViatyasoíszky Aladár és neje .... .... 27.00
Fiedler Lajos és csal................... .... 25.00
jackovich Lajos és neje ............ .... 20.00

ADÓSLEVÉL ÉGETÉSI ÜNNEPSÉ
GÜNK November 28-án lesz. Az ünnep
ség két részből fog állani. D. e. 10:30-kor 
angol és magyar nyelvű igehirdetés lesz. 
Ezt követőleg pedig bankettet tartunk 
a Swiss Hallban, ahol adóslevelünket 
fogjuk elégetni. Bár ennek a szertartás
nak a helye a templom lenne, mégis mi
vel helybeli magyarságunk oly sok íz
ben támogatott bennünket, úgy találtuk 
helyénvalónak, hogy őket is belevonjuk 
ebbe az ünneplésbe.

EGYHÁZUNK KATONA MAMÁI egv 
szeretetvendégséget rendeztek a városi 
Magyar Háborús Tanács ambulance moz
galma javára, s erre a célra 100 dollárt 
adtak át. Ezzel a multévi jótékonykodá
sukat ismételték meg.

KATONAI SZOLGÁLATRA; házgond- 
nunk második fia is bevonult, Ihász Ele
mér, aki a tengerészeihez kapott beasz- 
tást. A jó Isten kisérje lépéseit s hozza 
vissza őt is a többi fiainkkal együtt.

KEBELÜNKBEN MŰKÖDŐ 352 számú 
Ref. Szövetséghez tartozó Evangélikus 
Fiók október 24-én szeretetvendégséget 
rendezett egyházunk javára s több, 
mint 100 dollárral segítette egyházun
kat. A szeretetvendégségre az adott o- 
k;ot, hogy a Szövetség akkor adta ' 
50 dolláros jutalmát a fióknak eddig- el
ért sikereiért. Az ünnepségnek nagyon 
meleghangú volt a lefolyása . Alkalmi 
műsora a legjobbat hozta ki szereplőink
ből s mindenki úgy emlékszik rá vissza, 
mint egyik legsikerültebb összejövete
lünkre. A főrendező Kispál József volt, 
a fiók agilis titkára.

NOVEMBER 24-ÉN a West Sidei Egy
házak közös hálaadási istentiszteletét a 
mi templomunkban tartják. Ezzel meg
tisztelik gyülekezetünket és elismerést 
adnak a nemeztiségi egyházak komoly 
szerepének. Az istentiszteiét este 8 óra
kor kezdődik. Énekkarunk alkalmi szá
mokkal fog szerepelni.

VOGEL PÉTERNÉ nőtestvérünk, tit
kárunk hűséges élettársa súlyos operá
ción ment keresztül a napokban a Lut
heránus Kórházban. Isten segedelmét 
kérjük mielőbbi, teljes felépüléséhez.

LÓR A IN  OHíO.
Lelkész Nt. Turcsánvi Gyula,

CSALÁDI EST. Egyetemes Ee-vházim1- 
- 4-A-'-ósa szerint mi is családi estét ren- 
JrrMinV október havában, mikor is az 

beszédet a Cleveland West Sidei

gyülekezet lelkésze, Nt. Brachna G.'.b 
lerótta. Az ünnepi beszéd, valamint az 
e»esz ünnepély mély lelki nyomokat ha 
„.-ott a gyülekezetben.

NOBEMBER 14-ÉN gyülekezetünk né
pe egy csirke-paprikás vacsorára gyüle- 
Kezstt egybe az egyház iskolájába. A 
szép számban megjelent hivek jó hangú 
latban és baráti szeretetben töltöttek el 
egy kedves estét egymással.

PITTSBURGH, PA.
Lelkész Nt. Rettmanii Farkas

BIMBÓ HULLÁS. Gyülekezetünk min
dem tagja osztatlan részvéttel állt meg 
október 12-én egy hétesztendős kis fiú 
koporsója előtt. Egyházunk egyik kedves 
fiatal családjának kis fiú gyemekét sxí- 
litotta el az Ur az őrök hazába. A kis 
halott Molnár Russel János.. 1 .om r Lisz
té és. neje szül. Buksa Zsuzsanna, Coria- 
polisi evangélikus szülők gyermeke. A 
temetés alkalmával alázatos szivvel já
rultak a szülők az Ur elé s gyermekük em
lékére 10 dollárt adományoztak ■ az egy
házra. Ugyancsak a kedves gyermek em
lékét megörökítették Molnár Lajos és 
neje 2.00, Simon Józsefné, (Coriapolis) 
■‘>•00 dollár adományaikkal, , ,. • •

■ár ;

PERTH  AM BO Y , N. J
Lelkész: Dr. Wesselényi Miklós

GYŰJTÉS BETLEHEMEIT!. Egyhá- 
zunk két buzgó tayüa Kublk Mikl.'sné és 
v ;*-s u;'ár.::- Berni ahc-Li. Penna.-ba
utazott, hogy ott, Nt. Dr. Stiegler Ernő, 
egyházmegyei elnök engedélyével úgy a 
Szent János, mint a Sión evangélikus 
gj ülekezet tagjai közt gyűjtést eszközöl
jenek templomunk javára. A Perth Am- 
boy-i gyülekezet népe Isten gazdag ál
dását kéri úgy a jószivü adakozókra, 
mmt a fáradtságot nem kímélő nőtestvé 
rekre.

b u f f a l o , n . y .
Lelkész Nt. Papp János László

AZ “UR HákRT”. Á.dósságtörlesz- 
tési mozgalmunk szépén halad előre. 
Minden reményünk megvan arra hogy 
gyülekezetünk templomát terhelő minden 
odősságot a >' óv folyamán kitudjuk 
fizetni. Egyháztagjaínkat szeretettel kér
jük, e helyen is, hogy most, mikor min
denki szépen keres, ne feledkezzen ado
mányával is köszönetét mondani az Ur
nák. Azok, akik ajánlatokat tettek, i/r-o- 
kczzeuek ezen Ígéreteknek mielőbb el«- 
r őt tenni, azok pedig, akik még eddig 
nem ajánlottak, hozzák fel jó  szivvr * 
szivükből elszánt szives adományaik? 
az Ur házába ae TTR HÁZÁÉRT!

HÁLAADÁS ÜNNEPE. November 24-
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én, csütörtökön este Hálaadás Napján 
fél 18 órai kezdettel istentiszteletet fo
gunk tartani templomunkban. Erre az 
alkalomra az énekkar is elkészül egy 
szép alkalmi karénekkel.

LUTHER LIGÁNK tagjai az egyház 
felsegélyézésére az idén karácsonyi kár
tyákat árusit. Gyülekezetünk tagjait és 
barátait kérjük, hogy karácsonyi kártya 
szükségleteiket ifjainknál legyenek szíve
sek beszerezni.

BETEGEINK. Id. Szimeiszter Károly- 
né otthonában, valamint Poliachik Pálné 
a Lafayett Kórházban fekszenek betegen. 
Isten áldása legyen rajtuk és a mi imá
ink erősítsék őket a betegség elviselésére.

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

ra. Eddig közel $1.200.00 folyt be erre 
a nemes célra.

SZÁZ HŐS KATONAFIU szolgál az 
Egyesült Államok hadseregében egyhá
zunk tagjai közül. Ezeknek neveit egy 
emléktáblán örökítette meg a gyüleke* 
zet. A névsor elején aranycsillaggal van 
megjelölve Lada Ernő neve, aki hősi ha
lált halt New Guineában. Ezt követi Je
len Ferenc neve, aki a japánok elleni 
csatában nyomtalanul eltűnt. A többi 
nevek ABC rendben sorakoznak az em
léktáblán. Foglaljuk imáinkba hős fiain
kat naponta!

OKTÓBER 24-ÉN társas összejövetel 
volt a gyülekezet iskolájában, mely úgy 
anyagilag, mint erkölcsileg kitünően si
került. A tiszta maradvány közel 200 
dollár volt. Köszönet a fáradhatatlan 
rendezőknek!

A SZÉN ALAPRA egy jól sikerült 
társas összejövetel volt a gyülekezet is
kolájában, október 14-én. A rendezés 
munkáját a gyülekezet gondnoka, Bors 
Károly végezte. Eddig, az adományokkal 
együtt közel 400 dollár folyt be a téli 
szénszükséglet fedezésére.

TANÍTÓKÉPZŐ TANFOLYAM nyílik 
meg Vasárnapi Iskolánkban Németh Mi
hály vezetése alatt mindazok részére, a- 
kik hajlamot éreznek arra, hogy mint is
kolai tanitók végezzenek munkát az Is
ten országában. A tanfolyam a Vasárna
pi Iskolával egy időben lesz tartva. Mi
vel a növekvő iskola rövid időn belül uj 
tanitókat fog követelni, szükséges, hogy 
felkészülve legyünk erre a szolgálatra.

FONTOS FELHÍVÁS. Gyülekezetünk 
ádvent első Vasárnapjával megkezdi az 
uj egyházi évet. Ezen a vasárnapon 
kezdjük használni az uj borítékokat is. 
Gyülekezetünk tagjait kérjük, hogy no
vember 2 1 -ig vigyék el az egyház isko
lájából az uj boríték csomagokat. Egy
ben azokat, akik esetleg hátralékban len
nének a múlt évi borítékos adományaik
kal, arra kérjük, hogy ezt a következő he
tek folyamán rendezni szívesek legyenek.

D E T R O IT , M IC H .
Lelkész Nt. Becker Jakab

LELKÉSZ LAK VÁSÁRLÁS. A gyüle
kezet segédlelkésze részére gyülekeze
tünk lelkészlakot akar vásárolni. E cél
ból gyűjtés indult meg a gyülekezet tag
jai között. Kérjük ez utón is egyházunk 
tagjait, hogy adakozzunk bőségesen arre 
a nemes célra. Ifjúsági gyülekezetünk 
lelkészének szüksége van erre az otthon

ul TIZED ÉS AZ ISTEN  
BÜNTETŐ KEZE

“ Egy ember megrabolhatja-e az 
Istent,” —  kérdezi Malachiás pró
féta. “ Pedig te megraboltál Enge- 
met.” De te azt mondod: “ Miben
raboltalak meg Tégedet,”

“ Megraboltatok engem a tized
del és az áldozni valóval, a nép e- 
gészben.” “Hozzátok be a tizedet 
mind az én| tárházamba, hogy le
gyen ennivaló az én házamban, és 
ezzel próbáljatok meg engem, — 
azt mondja a Seregek Ura, ha 
nem nyitom meg néktek az egek 
csatornáit és ha nem árasztok reá- 
tok áldást bőségesen.”

Az ó  Testamentum törvényei vo
natkozhatnak egészben, vagy rész
ben a mai Világháborúra, de egy 
bizonyos, hogy vannak egyes fizi
kai, erkölcsi és lelki törvények, a- 
melyek igazak és örökkévalóak

A mai átlag polgár nem csak 
hogy nem adja meg a tizedet az 
egyházi és jótékony célokra, hanem 
még a tized ötödrészénél is keve
sebbet ad az Isten dolgaira. Azaz 
minden keresett dollárból két cent
nél is kevesebbet ad.

1942-ben fejenként 33 százalék
kal kevesebbet adtunk egyházi cé

lokra, mint tiz évvel ezelőtt (1932), 
amikor egy nagy depresszió köze
pén nyomorogtunk. Az adakozás
ban való eme hanyatlás annál szo
morúbb, mert az elmúlt tiz eszten
dő alatt több, mint megduplázódott 
az átlag ember keresete (122 szá
zalékos az emelkedés fejenként) és- 
egy olyan világ-katasztrófában é- 
líink, ahol a tiszta vallásra és an
nak szolgálatára égető szüksége 
van minden embernek.

Évente többet költünk a mozira,, 
mint az összes egyházi, lélek-neve- 
lő és jótékony munkánkra együtt
véve. Háromszor annyit költünk 
szeszes italokra, mint egyházi cé
lokra. A hivatalosan számon tar
tott u. n. “ luxus cikkekre” akkor, 
mikor milliók pusztulnak étien ke
nyér hiány miatt az egész világon, 
legalább hússzor annyit költünk, 
mint az egyházi, a háborús és jóté
kony célokra együtt véve.

így lehet e csodálkozni azon, 
hogy a mi személyes és nemzeti ön
zésünk egy Világháborúba sodort 
bennünket és civilizációnkat, a bu
kás szélére vezette? Nem lehetsé- 
ges-e az, hogy az úgynevezett ke
resztyén országok keresztyén népe 
ha csak tizedj ét költötte volna el 
azoknak a pénzeknek, amelyeket 
most irgalmatlanul elnyel a hábo
rú, egyházi, vallási és karakter-ne
velő intézményekre, most nem kel
lene a vér, a munka, az izzadtság és 
a könnyek nagyobb áldozatát meg
hozni és nem kellene rettegni attól 
a keserűségtől és gyűlölettől, mely 
minden háború keserű utóize? Bi
zony igaz az Isten dorgáló üzenete 
“megraboltatok engem a tizeddel s 
áldozni valóval, a nép egészben.”

Nem lenne lehetséges az, hogy az 
átlag egyháztag ne tudna aránylag 
annyit adni ebben a soha nem ál
modott 1943-as prosperitásban egy 
házi célokra, mint adott az |1932- 
ik év sötét depressziója idején?

(The Golden Rule Fellowship)

SZIVES M E G H ÍV Á S .
A C le ra lu A  Első Gyülekezet kebelében működő Lmther M árton  B e t e f i e g é l j i ő  és T em plom  E gy le t tag ja i 

tarába hívja Clevetand m i f í l i ln u  népét.
A * Egylet gyűléseit tartja miauién hónap harmadik vasárnap ján  d. u. 3 -kor, a 2 830  East B ru levard i 

Evangélikus Iskolában.
Érdeklődőket Művesen látnak. Ax egylet tagjai, vejy tieotviselei is fe lv ilágesitássa l szolgálnak .

PÉNTEK PÁL, elnök SZŐKE SÁNDOR, jegyző B A L O G H  F E R E N C , p én ntám ok
DOMBI LÁSZLÓ, titkár 2957 E. 115 St.
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JEGYRE KAPJUK A BIBLIÁT?

Könnyen meglehet, hogy a sok 
háborús szükségleti cikkek közé o- 
da fog sorakozni a Biblia is. Lehet, 
hogy nem sokára a Bibliát is majd 
jegyre kell venni. így nyilatkozott 
a Biblia Társulat igazgatója, Dr. 
Taylor Róbert. Dr. Taylor azt 
mondja, hogy a Bibliák részére 
szükséges papirost 10 százalékkal 
levágták és ezzel szemben az idei 
Biblia kereslet 40 százalékkal fel
ment. Ez összesen egy 50 százalé
kos többletet jelent, amit nem tud
nak a Biblia társulatok fedezni.

Valaki felvetette azt az eszmét, 
hogy azoktól az emberektől, akik
nek van ugyan Bibliájuk, de nem 
olvassák, össze kell szedni ezt úgy 
a hadsereg, mint a polgári lakosság 
részére nélkülözhetetlen ‘̂szükség
leti cikket.”

Az emberek kételkednek abban 
amit mondasz, de elhiszik azt, amit 
cselekszel.

*  í|í *

Egy krajcár eltakarja a legszebb 
csillagot is az égen előlünk, ha e- 
lég közel tartjuk a szemünkhöz.

(Róbert Lowe)

“Ha egészen boldog akarsz len
ni, nem szabad csak félig jónak 
lenni.”

MElrose 3075— 3076

BODNÁR Á. 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

AZ UR AZ ÉN PÁSZTOROM.

Dr, Holman egy lelkész konfe
rencia tagjait figyelmeztette, hogy 
alkalmat kell adni azoknak, akik
nek szerettei vannak a frontokon 
arra, hogy kedveseiket Isten ke
gyelmébe ajánlhassák. “ A polgári 
lakosság körében egy rendkívül 
mélyen szántó lelki feszültség van 
— mondja Dr. Holman — oly any- 
nyira, hogy az az egész nemzet lel
ki egyensúlyát veszélyezteti.”

Egyben az is kitűnik, hogy azok 
a harcra alkalmatlan katonák nagy 
része, akiket visszaküldenek a had
színtérről, tulajdonképpen' lelki 
betegségben szenved, mivel nem e- 
lég erős lelki talaj, amire felépít
hette volna a lélek az ő Erős Vá
rát a megpróbáltatások napján.

A tábori lelkészek azt mondják, 
hogy munkájuknak 70-90 százalé
ka abban merül ki, hogy a katonák 
személyes bajait próbálják kiiga
zítani. Ezekre a bajokra legjobb és 
legbiztosabb orvosságul a katona 
hitben való megerősödését talál
ják. Az is érdekes, hogy a legkeve
sebb lelki összeomlás van azok kö
zött a katonák közt, kiknek háta 
mögött rendes egyházi élet van.

AZ EGYMÁS ISSZATÉR 
OROSZORSZÁGBA.

Az orosz orthodox vallás vissza
nyerte jogát Stalintől arra, hogy 
működését ismételten és nyíltan, 
állami beleegyezéssel megkezdhes
se Oroszországban. Az orosz vallá
si vezetők a legnagyobb örömmel 
és reménységgel néznek elébe a jö 
vendőnek, mert most már a Szov
jet is hivatalosan elismeri a vallás 
szükséges és fontos voltát a nem
zet életében. Nagy lelki újjászüle
tésre számíthatunk Oroszország
ban a ránk következői esztendők 
folyamán.

Megindult az első hivatalos és 
az állam által is jóvá hagyott egy
házi folyóirat “ A Moszkvai Pát
riárka Újságja” címmel. Az újjá
szervezett orosz egyház feje a nagy 
tehetségű Sergius pátriárka, akit 
semmi esetre se lehet a “komün” 
barátjának mondani, de aki maga 
egyike a legerősebb kritikusa a ré
gi orosz egyháznak és annak nagy 
bűneinek.

Az uj egyházfőt a York, Anglia 
protestáns püspök látogatta meg 
Moszkvában legelőször.

NORVÉGIA UJ LUTHERJA.
Az egész evangélikus világ büsz

kén tekint egy norvég papi ember
re, aki egymaga szembe mert he
lyezkedni a nazi erőszak minden 
fegyverével. Ez a bátor ember nem 
más, mint a norvég egyház feje, 
Berggrav Eivind püspök, akit 1937- 
ben, minden Quisling erőszakosko
dás ellenére is, megválasztottak a 
bátor norvég evangélikus papok és 
világi vezetők püspöküknek, mind
annak dacára is, hogy ország-szer- 
te tudott dolog volt, hogy a Quis- 
lingeknek elkeseredett ellensége 
volt Mint egyházfő minden vona
lon szembeszállt a názi akarattal 
és végül kiadták a názik elfogatási 
parancsukat ellene. Mikor a názi 
pribékek egy éjjel megjelentek la
kásán és kijelentették neki, hogy 
elhurcolják, igy szólt:

— “ Engem elvihettek, de a telke
met soha meg nem ölhetitek, mert 
én a norvég evangélikus nép szivé
ben élek.”

Szívesen elpusztították volna, de 
nem merték. így most is életben 
van evv norvégiai názi koncentrá
ciós íábo bán, honnan most is ő i- 
rányitja a norvég evangélikus egy
ház sorsát. A napokban jelent meg 
angol fordításban egyik híres 
könyve, melynek cime: “Várakozá
sok Földje” (The Land of Sus- 
pense.)

* *  *

“ Az istenfélelem a bölcsesség
kezdete.”

% GYÓGYSZERTÁR |
y Middlessex Pharmacy *
y 632 Asrboy Ave., Perth Amboy, N. J. r
§  Amboy Ave. és Hall Ave. sarkán ?  
V Forduljunk hozzá minden orvosi ren- ? 
§ delménnyel. Pártoljuk aki minket is £ 
§  pártol. Mindenféle cikkek kaphatók. ?
§ Telefon: 4—0163 ?
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8. oldal ^RÖS VÁR 1943. November hó

fí>em etufA .é<j,e.h e A A ie n é e je !
Az Urnák 1943. éve a mi számunkra minden bizonytalansága mellett is

tele van jó reménységekkel.
Reméljük azt, hogy szerte ezen a földön felra - y o g  a szabadság napja minden rabnép fölött; 

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

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

zlvckbe kerül az egy Atya gyermekei között;Reméljük azt, hogy a megértés az ajkakról a s 
Reméljük azt, hogy a régiek elmúlnak s mindenek mindenütt mindenben megújulnak; 

Reméljük azt, hogy múltán a háborúnak aj 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.

1728 PENNSYLVANIA AVE., N. W.
KOSSuTH BUILDING 
WASHINGTON, B. C.
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