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Vizkereszti
íelcdat:
Mutassuk meg 
Jézust.

A vizkereszti ünnepkör célja az, 
hogy felébressze bennünk a vágyat 
arra, hogy Jézust megmutassuk a 
világ nemzeteinek. Mert Jézus min
denkihez jött. Nemzetiségi és faji 
kivétel nélkül, mindenkihez! Eljö
vetele óta majdnem 2,000 esztendő 
telt el és még nagyon, de nagyon 
sok helyen kell megmutatni Jézust.

Úgy a mi személyes tapasztala
taink, mint az előttünk élt keresz
tyének tapasztalatai azt mondják, 
hogy Jézus érdemes arra, hogy Őt 
az egész emberi világnak megmu

tassuk. Minden lelkes lénynek 
szükége van Jézusra, mert Ő az e- 
gyetlen lelki vezér, aki az emberből 
a legnemesebb érzelmeket tudja ki
váltani Az ő  befolyása ezt a go
nosz világot egy nagy testvériséggé 
tudná alakítani.

A szomorú valóság az, hogy még 
mindég nagyon sok hely van ezen 
a földön, ahol nem is hallottak Jé
zusról. Ezek a helyek nem okvetle
nül a pogány népek országaiban 
vannak, igen sok keresztyén temp
lom árnyékában is élnek emberek,

akiknek soha senki nem vitte el Jé
zus áldott üzenetét és hírét.

Mindennapi tapasztalatból tud
juk, hogy ez igy van. Tudjuk azt is, 
hogy Jézus eljövetele után kétezer 
évvel ennek nem lenne szabad 
igy lenni. Ki itt a hibás? Ki mu
lasztotta el ezt a fontos munkát? 
Az egyházak? A keresztyén egyház 
tagok ?

Minden hívőnek, aki keresztyén, 
van egy Krisztusa, akit ő mutat 
meg a világnak. Ez a Krisztus, aki 
igaz, csak annyiban fog megnyilvá-
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nulni a világ előtt, amennyiben a 
benne hivő keresztyén őt megmu
tatja szavában és cselekedetében. 
A keresztyén egyházak egy tagja 
sem menekülhet meg ettől az első 
nagy kötelességtől: megmutatni az 
ő Krisztusát a körülötte élő embe
reknek, a nemzetnek és a világnak.

Ahol és amikor a keresztyénség 
sikereket ért el, egész bizonyos, 
hogy a munka olyanoknak a kezé
ben volt, akik tudták, hogy miként 
kell megmutatni Jézust.

A vizkereszti ünnepkörben sze
rény kérdésünk csak ez: Te, kedves 
olvasó, megmutatod-e beszédedben, 
cselekedeteidben a tiszta és igaz 
Jézus Krisztust?

A FÉLKEZÜ.
Örkényen ágyuznak,
Hangja idedobban.
Ezüst eke úszik,
Az arany homokban.
Ezüst eke úszik,
Reng az eke szarva.
Ki mögötte lépked 
Egy kezével tartja.
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Ki mögötte lépked,
Egy kezével tartja,
Másikat bedobta 
A vérzivatarba.
Én uram Tenéked 
Egyik sem veszett el,
Áldd meg az egykezüt 
Mind a két kezeddel.

(Falu Tamás)
* *  *

Az örök életre készülők számára 
csak egy könyv van, mely leírja az 
utat — a Biblia.

Jakab István és Testvérei
A  legrég ibb  m agyar tem etési in tézet az 
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C leveland, Ohlo

BOLDOG UJ ÉVET!

Tegye az Ur boldoggá számodra 
ezt az uj esztendőt!

Ne azzal, hogy megőriz minden 
bánattól és fajdalomtól, hanem az
zal, hogy erőt ad neked azok cívi
seiére.

Ne azzal, hogy utadat könnyűvé 
teszi, hanem azzal, hogy oly erős
sé tegyen téged, hogy bármily utat 
is bizton járhass.

Ne azzal, hogy minden veszedel
met elvegyen utadból, hanem azzal, 
hogy oly bátorrá tegyen, hogy min
den veszéllyel szembe merj nézni.

Ne azzal, hogy mindég napsuga
rat ad, hanem azzal, hogy az ár
nyékban is reád mosolyogjon az Ö 
fényessége.

Ne azzal, hogy életedet kellemes
sé tegye, hanem azzal, hogy az Ő 
utasítása szerint meglássad a te 
munkateredet és annak feladatát 
elvégezzed.

Ne azzal, hogy megőriz téged 
minden harctól, hanem azzal, hogy 
minden harcból kivezessen győzel
mesen.

Tegye az Ur számodba ÍGY bol
doggá ezt az esztendőt!

1944-BEN KORÁN BEKÖSZÖN- 
TENEK A TAVASZI EGYHÁZI 

ÜNNEPEK.
Az idén már február 23-án bekö

szönt Hamvazó Szerda és február 
27-én már Böjt Első Vasárnapja 
lesz. Ennek megfelelőleg a nagy 
ünnepeket is korán várhatjuk. Vi
rág Vasárnap április 2-án, Husvét 
április 9-én lesz.
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Amboy Ave. és Hall Ave. sarkán ? 
Forduljunk hozzá minden orvosi ren- ? 
delménnyel. Pártoljuk aki minket is ?  
pártol. Mindenféle cikkek kaphatók. J 
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AZ EGYETEMES EGYHÁZ KÜL- 
MISSZIÓI TEVÉKENYSÉGE 

SZÁMOKBAN.

Az Egyetemes Egyházunk (U. L. 
C. A.) hat külországban végez kül- 
misszió munkát. Indiában a misz- 
szió munka 1842-ben kezdődött s 
jelenleg 27 amerikai misszionárius 
felügyelete alatt 3372 indiai lelkész 
végez 3203 gyülekezetben munkát.

A keresztelt tagok száma 198530. 
Libéria, Afrikában a misszió mun
kánk 1860-ban kezdődött s jelenleg 
7 amerikai misszionárius vezetése 
alatt 65 libériái pap szolgál ki 79 
gyülekezetei, melyeknek keresztelt 
taglétszáma 2796. Japánban a 
munka 1892-ben kezdődött és jelen
leg 12 amerikai misszionárius fel
ügyelete alatt 320 japán lelkész 
munkálkodik 45 szervezett gyüle
kezetben. A kereszteltek száma 
5270. Kínában a munka 1889-ben 
indult meg és jelenleg 6 amerikai 
misszionárius alatt működik 161 
kínai lelkész, 70 gyülekezet van 
szervezve 6076 taggal.

British Guiana-ban 1889-ben in
dult meg a munka és jelenleg 2 a- 
merikai misszionárius és 38 nemze
tiségi lelkész munkálkodik 24 gyü
lekezetben, melyeknek taglétszáma 
1395. Argentínában 1908-ban indult 
meg a misszió munka és jelenleg 
7 amerikai misszionárius és 27 ar
gentínai lelkész munkálkodik 24 
szervezett gyülekezetben, melyek
nek taglétszáma 1787. Az Egyete
mes Egyházon kívül (ULCA) a 
többi amerikai lutheránus zsinatok 
is sikeres és nagymérvű tevékeny
séget fejtenek ki külmissziói téren.

MElrose 3075— 3076

BODNÁR A. LAJOS
TEMETKEZÉSI INTÉZET

3929 Lorain Avenue
Cleveland, Ohio
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Lábnyomok. . .
Régen történt. Egészen fiatal 

ember voltam még akkor. A város 
egy olyan negyedében volt dolgom, 
ahová csak nagy ritkán vetődök el. 
Verőfényes nyári reggel volt. Egy 
ismeretlen uccán siettem a dolgom 
után, mikor hirtelen egy fa-torlasz 
állított meg. Cement járdát öntöt
tek a munkások. Megálltam és néz
tem, hogy milyen ügyesen fejezik 
be munkájukat.

Az ucca másik oldaláról egy kis 
lány is figyelte a munkát. Mikor a 
munkások eltávoztak, közelebb me
részkedett. Először csak a torla
szon kívül figyelte a sima cement
felületet. De a gyerek természete 
a kíváncsiság. Végre is ez győzött. 
Egyik kis lábát átdugta a fatorla
szon s úgy vizsgálta, száraz-e? Úgy 
látszik, hogy a cement hamar szá
radt, mert mikor kis lába érintése 
nem hagyott nyomott, jobban neki 
bátorodott és lábával egész teste 
súlyát ráengedte a cementre. Meg
szeppenve kapta vissza lábát, de 
már késő volt. Lábnyoma ott ma
radt a cementben. A kislány ijed
ten nézett rám, majd elillant.

Mosolyogva néztem egy darabig 
a kis lábnyomot, majd magam is 
tovább siettem, elfeledve a kis tör
ténetet Csak húsz év múlva idézte 
mindezt eszembe a véletlen.

Ismételten a város ezen kevésbé 
ismert negyedében volt dolgom. 
Történetesen ugyan abban az utcá
ban jártam s egyszerre csak meg
pillantottam a kislány lábnyomát 
a cementben. Igen, a kislány láb
nyoma volt. A futó esztendjők szin
te érintetlenül hagyták. Mintha ak
kor történt volna, oly élesen idézte 
fel emlékezetem a húsz év előtti 
kis kalandot.

Szinte csodálatosnak tűnt fel e- 
lőttem, hogy a kis lábnyom annyi 
esztendő után is ily változatlanul 
megmaradt. Vissza gondoltam a 
leánykára. Már azóta biztosan ré
gen asszony. Talán azóta már neki 
is van egy kislánya, aki hasonló 
kalandokba merészkedik, mint egy
kor az édes anyja, ő  is bizonnyal 
kipróbálta már a sok-sok titokza
tos uj dolgot, mivel kerekrenyilt 
gyerekszeme találkozott ebben a

titokzatos bűbájos életben. Talál
gattam, hogy vájjon itt él-e még 
ebben a városrészben, vagy talán 
éppen ebben az uccában. Vájjon ő 
is megmosolyogja-e ezt az emlékét 
kalandjának. Azután arra is gon
doltam, hogy lehet, hogy nem is él 
már. Talán haló porai már régen 
ott nyugszanak valamelyik közeli 
temetőben. Talán ez az egyetlen 
emlék, ami utána maradt. Ez a 
lábnyom.

De a lábnyom, az megmaradt! 
Amint őszülő fejjel ismét meg

pillantottam a lábnyomot, őrá gon
doltam. Arra a huszév előtti kis 
csintalan leányra.

Oh ezek a lábnyomok, amelyek a 
rég múlt idők felé mutatnak, rég
múlt időkről tesznek bizonyságot!'

Mikor életünknek vége szakad e- 
zen a földön, bizony nem igen ma
rad más, csak lábnyomok!

Oh bárcsak mindég a jó irányba 
mutatnának és a jó helyen érné
nek véget.... a lábnyomok.

MISSZIÓ URA
Vajúdva forrong messzi Ázsia, 
Sárga arcokon furcsa láng lobog, 
Milliárd pogány tusázva vi'ja 
Öntudatlanul Érted a harcot, 
Misszió Ura, áldott Krisztusunk!

Fekete néger pálmafa tövén, 
Mohamed fia végtelen pusztán, 
Barna szigetlakó tenger ölén 
Rólad álmodik álmai romján: 
Misszió Ura, áldott Krisztusunk!
Izrael népe — bélyeges sereg, 
Hontalan gyűlölt, kidobott fajta, 
—Aranyhegyein is szánandó beteg, 
Segíteni csupán Te tudsz rajta: 
Misszió Ura, áldott Krisztusunk!

j|c í

Hideg jégszivek dermednek itthon, 
Önző házfalán túl senki se néz. 
Alszik a lélek bűnös lomha álmán, 
Neked toborozni itt oly nehéz: 
Misszió Ura, áldott Krisztusunk!

Emeld a zászlót magad nagy 
Király,

Ébresztő kürtőd űzze az álmot, 
Csapatod elé vezérül te állj, 
Meggyőzni Néked mind e világot: 
Misszió Ura, áldott Krisztusunk!

(Irta Sz. J.)

HARMINC ESZTENDŐS ÉVFOR
DULÓRA KÉSZÜLŐDIK A 
BUFFALÓI GYÜLEKEZET.

1914 május 24-é*i— harminc esz
tendővel ezelőtt — egy maroknyi 
hithü evangélikus hitközséggé szer
vezte gyülekezetünket. Templo
munk 1917-ben épült, mig a paró
kia 1918-ban. A templomalapitók 
közül többen megtértek őseikhez 
pihenni és ránkhagyták örökség
képpen a templomot és evangéli
kus hitüket.

Úgy az elköltözöttek. mint a még 
köztünk élő öregebb egyháztagok 
évek hosszú során keresztül kitar
tottak evangéliumi hitük mellett és 
nem lankadtak meg azért áldozni 
és mukálkodni. Majdnem harminc 
év telt el azóta s közben a gazdasá
gi válság majdnem teljesen megál
lította gyülekezetünk további fej
lődését. Mindannak dacára, hogy 
sokan kemény küzdelmet kellett 
folytassanak a munkanélküliség 
nehéz éveiben, amikor a mindenna
pi kenyér megszerzése is nagy fel
adatot jelentett, az egyházat mégis 
fentartották.

Az elmúlt nehéz évek természe
tes következménye az, hogy temp
lomunkon 30 éves fennállása dacá
ra még mindig $3,300.00 tartozás 
van. Mi tehát nemcsak a templo
mot, hanem az azzal járó köteles
ségeket is örököltük. Eltökélt szán
dékunk, hogy a 30 éves fennállás 
méltó keretek között való megün
neplése előtt a még fenmaradt a- 
dósságot TELJES EGÉSZÉBEN 
KIFIZETJÜK.

E célból egy mozgalom indult 
meg, amelynek eredményeképpen e 
sorok írásakor boldogan jelenthet
jük, hogy készpénzben majdnem 
$1500.00 gyűlt össze, öregek és fia
talok egyaránt lelkesedéssel hoz
ták és hozzák be adományaikat e 
célra és erős a meggyőződésünk, 
hogy igen rövid időn belül nemcsak 
a szükséges $3,200.00 lesz együtt, 
hanem még azonfelül is fog össze
gyűlni egy bizonyos összeg. A tel
jes sikernek csak egy titka és felté
tele van: MINDENKI MEG KELL 
TEGYE KÖTELESSÉGÉT!

Kedves Mindnyájatoknak Isten
től áldott boldog uj évet kíván

Papp János László 
Buffaloi lelkész
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Ezzel a számmal örömmel írjuk az 
Erős Vár címlapjára azt, hogy Tizenkét, 
fedik Évfolyam. Az elmúlt tizenegy év a- 
latt az Erős Vár sok megpróbáltatáson 
ment keresztül. Sokszor gondoltuk már 
azt, hogy elérkezett a vég, nem lesz többé 
lapunk. Mily öröm éppen ezért a tizen
kettedik év kezdetén bizakodással és re
ménykedéssel megállani. Hátunk mögött 
egy olyan esztendő van. melyben az ame
rikai magyar evangélikusig megmutatta, 
hogy tud áldozni lapjáért és azt fenn is 
tudja tartani. Hisszük és reméljük, hogy 
rmint belépünk ebbe az uj esztendőbe, a- 
merikai magyar gyülekezeteink még na
gyobb buzgalommal és odaadással álla
nak szerény lapunk támogatására.

A jelenlegi nyomdaárak mellett egy- 
egy lappéldányunk nem kevesebb mint 
65 dollárba fog kerülni. Ez azt jelenti, 
hogy nem kevesebb mint 780 dollárra 
van szükségünk erre az esztendőre. A ki
adó számítása szerint ez az összeg előfi
zetésekből semmiképpen nem fog befoly
ni s igv okvetlenül szükség lesz arra, 
hogy egyházaink és egyesületeink na
gyobb mértékben adjanak anvao-i támo
gatást a lap fentartásáira. Egyesületeink 
oly könnyedén szavaznak w e " p .o y  5. 10, 
vagy 15 dolláros adományt valamely he
lyi érdekű célra. Miért ne t°k°+r\ónok le 
egv a serény adományt ezek az egyesüle
tek az evangélikus sattó oltárával Mís-wn
ezzel magunkat erősítjük, magunkat, tá-
mogatiuk.

A Clevelandi Első Egyházhoz taytaz^ 
ez.yesületek sietnek irányt mri-atni eUVeri 
az adakozásban. A Luther Mérten !Rotoz- 
segélyző és Templom Egylet 25 dollárt,

az Első Magyar Evangélikus Oltár Egy
let szintén 25 dollárt szavazott meg az 
Erős Vár támogatására az 1944-ik esz
tendőre. A  clevelandiak remélik, hogy a 
többi gyülekezeti egyesületek követni 
fogják ezt a szép példát.

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

N EW  BRUNSWICK, N. J. Wallner 
Mihály révén) Vasváry János, Buthy Kál
mán, Takács József, Káldy Sándor és 
Verbőezki János 1— -1 dollárt fizettek.

BORAIN, O. (Szabó Györgyné révén) 
Berki Sándor 1 dollárt.

CLEVELAND OHIO ELSŐ EGYHÁZ  
(Bors Károly révén) Németh István, 
Dombi Sándor, Péntek Pál, Simon Jó
zsef, Trenka László. Varga József 1— 1 
dollárt. Mekota Jánosné 2 dollárt.

A KIADÓNAK FIZETTEK: A  Cleve
landi Első Egyház Luther Márton Egyle
te 25.00, A  Clevelandi Első Egyház. Oltár- 
Egylete 25 dollárt adományoztak.—  Elő
fizetések: Mrs. E. Szalay (Det'roit Mich) 
1.00, Gaydács Pál (New York) 2.00, Ko
vács Károly (New Brunswick) 1.00, Mi
sek Béla (Cleveland) 1.00, Csuti József 
(Cleveland) 1.00 dollár.

É R D E K E S  H ÍR E K  IN N E N  O N N A N .

Eunk Clayton, aki a Fiji szigeteken 
szolgál az Egyesült Államok hadseregé
ben, s aki a Szt. János Lutheránus Temp
lomnak a tagja, Bath, Pa-ban, legutóbbi 
levelében arra kérte szüleit, hogy spórolt 
pénzéből 10 dollárt adományozzanak az 
Egyetemes Egyház külmissziói intézmé
nyére.

—  Mióta itt vagyok, —  írja érdekes

reveiében —  rájöttem arra, hogy mennyi 
áldást hozott ezekhez a népekhez az e- 
ivangélikus misszionáriusok munkája. 
Jme katona fiaink szemtanúi annak az 
áldott munkának, amit misszionáriusaink 
széles e világon,kifejtenek az evangélium 
hirdetése érdekében 1 .

*  *  *

1664-ben kaptak vallásgyakorlási sza
badságot az evangélikusok New York vá
rosában. Ebben az évben alakult az első 
-evangélikus gyülekezet ebben a világ leg
nagyobb, városában. A  gyülekezet Máté 
evangélista nevét viseli. Ez a lutheránus 
templom most uj helyre költözik, jelen
legi épületeit pedig egy fejlődő néger 
lutheránus gyülekezetnek adja át.

*  *

Japán keresztyén vezéréről, Kagawáról 
a háború kitörése óta nem hallott a ke
resztyén világ. Most érkezett kerülő nton 
az első megbízható hir, hogy Kagawa egy 
nagyobb néptömeget érintő evangélizá- 
iási mozgalmat vezet, amellyel szemben 
a japán pogány kormány tehetetenül áll. 
íme a kereszt szent ügye mindenek dacá
ra halad előre!

*  % *

A hadisegély kiosztó bizottság sok ér 
dekes levelet kap. Az egyik katona-fele
ség ezt írja: “ Már Írtam az Elnök Urnák 
és ha maguktól nem kapok hamar választ, 
akkor Írok Uncle Sam-nek (Samu Bácsi
nak) is és bevádolom neki mindkettőjü
ket.” Egy másik ezt irta: “ Mellékelve
küldöm a házassági bizonyítványomat és 
két gyermekemet. Az egyik tévedés, a- 
mint azt láthatják is.”

És egy másik igy ir: “ Kérem levélileg 
tudassanak, hogy férjem folyamodott-e 
egy feleségért és egy babáért.” De a leg
jobb mégis ez: “ Az önök utasítása sze
rint iker gyermekeim születtek a mellé
kelt borítékban.

E  M L É K.

Nyolcéves koromban fehérek közt 
jártam,

Sok csodás szépség közt elbüvölten 
álltam,

S egy kis fehérfiut szembejönni 
láttam.

....Pajtás-mosolygással tekintettem 
rája,

Ő nyelvöltve mondta: “ Csúf fekete 
pára !” ....

Fehér emberektől régóta eljöttem, 
Remek világukból mindent 

elfeledtem,
De síromig kisér ez az egy emlékem

*  *  *

A légvárak nagyon szépek addig, 
mig nem próbálunk beléjük köl
tözni.

A  K IA D Ó H IV A T A L  Ü Z E N E T E I.

ERŐS VÁR
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Nehéz Pali újéve
Még csak tizenegyóra volt, de 

már az utolsó kvódert kotorászta 
ki a zsebéből Nehéz Pali. Ezt u- 
gyan villanyos jegyre tette félre, 
de hát az még kilenc órakor volt s 
azóta kétszer annyi észt is eltudott 
volna inni, mint amennyivel rendel
kezett.

— No, hadd menjen ez is a többi 
után —motyogta, amint odalökte a 
korcsmáros elé ezt is az utol-só po
hár itókáért, — legalább mire haza 
gyalogolok, kigőzölög a fejem egy 
kicsit.

Amint tántorogva kilépett a 
kocsma ajtón, a friss szilveszter
esti szél belecsipett minden porci- 
kájába. De azért jól esett a dohány 
füstös kocsmai levegő után a friss, 
metsző hideget beleszivni tüdejébe.

— Éjfélkor otthon is leszek — 
dünyögte magában, amint tétova 
léptéknél elindult hazafelé.

— Holnap uj év, — gondolta. Uj 
év, uj veszekedés. —Még gőzös fe j
jel is tudta, hogy az első valami, a- 
mit látni fog, az szegény özvegy é- 
des anyjának könnyektől kisért 
szeme. Azt is tudta, hogy ezeket a 
szemeket igen szégyelleni fogja s 
hogy szégyenét eltakarja, elsői dol
ga az lesz, hogy veszekedni kezdjen 
az anyjával. Tudta, hogy szó szót 
fog követni. Tudta, hogy keserű és 
komisz szavak fognak röpködni a 
kis szegényes szobában, mint szive
ket, lelkeket zúzó nagy kalapács 
ütések. Tudta, hogy édes anyjának 
első szava ez lesz:

— Pali fiam, mért is nem térsz 
már meg az Istenhez? Azt is tudta, 
hogy ez a mondat kifogja csalni 
dühödt szivéből az első átkot.

Nehéz Pali a holnap reggeli ve
szekedésnek már a gondolatára is 
reszketni kezdett a méregtől. Szin
te gyenge lett bele. Oly annyira 
gyenge lett, hogy hirtelen úgy érez
te, hogy le kell ülnie valahová, Kö
rülnézett. De csak a járda havas 
széle kínálkozott ülőhely gyanánt. 
Hát ide telepedett le, egy villany- 
oszlop mellé.

—■ Az Isten! — csikorgatta fo
gait a fagyos útra Pali — ugyan 
hol volt az Isten, mikor a sors ke
gyetlen keze mindent kirúgott az 
életemből? Mindent, amiért érde

mes lett volna élni. Először ármun
kám vesztettem el, mert valaki job
ban tudott hízelegni a formánnak, 
mint én. Aztán a lány is faképnél 
hagyott, mert akadt valaki, aki 
nem a WPA-n dolgzott. Tiz év nagy 
idő és még most is folytogatja a 
torkomat, ha reá gondolok. Ugyan, 
hova bujt el akkor az Isten.

Erre keserűen felnevetett, majd 
összerázkódott.

— Hideg van — mondta. Bizony
talan mozdulatokkal tápászkodott 
fel a havas járdáról .és szeme kuta
tott egy nyájasabb hely után, ahol 
meghúzódhatna keserű gondolatai
val.

Egyszerre csak egy nagy tölgyfa 
ajtó előtt találta magát. Csupa kí
váncsiságból megpróbálta az ajtót. 
Az ajtó csikorogva nyílott ki Bent 
félhomály volt, de a kiáramló ba
rátságos meleg beljebb csalta a fé
lig fagyos Palit. Egy raktár szobá
ban találta magát, mely egyetlen 
világosságát egy oldalajtó tej üve
gén beszivárgó fénytől kapta. A- 
mint szeme hozzászokott a félho
mályhoz, látta, hogy a falakon sö
tét ruhadarabok lógnak, a fal mel
lett egy pár szék és egy kis asztal. 
Az egyik sarokban nagy papirdo- 
bozok voltak felhalmozva.

— Itt egy kicsit megmelegszem, 
ha ki nem vernek — s aggódó pil
lantásokat vetett az ajtó felé, hon
nan a fény ömlött a szobácskába.
Leült, Közel a belső ajtóhoz, hogy 

hallja, ha valaki közeledne. Éppen 
vissza akart térni keserű gondola
taihoz, mikor egy erős csengő 
hangra lett figyelmes, mely a ba
rátságos fénnyel együtt ömlött a 
szobába.

— Valaki beszél — szólt megle
petten s közelebb húzódott az ajtó
hoz. Most már tisztán hallotta a 
szavakat:

— Szinte hihetetlen —. jött az 
érces hang az ajtón keresztül — 
hogy akkor, mikor Isten olyan vi
lágosan utat mutat a bűnben és sö
tétségben botorkáló embernek, 
még mindég akadnak emberek ezer 
számra, akik nem látják az újra
kezdés áldott lehetőségét és akik 
a helyett, hogy örömmel ragadnák 
meg az alkalmat arra, hogy a bűn

rabláncait magukról lerázzák, in
kább az Isten létezését is eltagad
ják, csakhogy testük bűnös és 
gyenge kívánságain ne kelljen e- 
rőtt venniök.”

—- Ez neked szól — mondta egy 
régen elfelejtett hang Nehéz Pali 
szivében. Pali nem ellenkezett. Dü
hös se  lett, hanem ehelyett fülét 
odatapasztotta az ajtó repedésé
hez, hogy mindén szót hallhasson.

Mire bef é j ezte az ismeretlen 
hang: a beszédet és imára hívta 
hallgatóit, Pali keze is bátortala
nul összekulcsolódott és ajka ü- 
gyefogyottan rebegte az ismeretlen 
hang után az imát:

....és örök Isten, Mennyei Atyám, 
hallgasd meg bünbánattal teli kö
nyörgésemet. Jól tudom, hogy az 
elmúlt esztendőt elpocsékoltam és 
szent törvényeidet számtalanszor 
megszegtem. Tudom Atyám, hogy 
méltatlan vagyok arra, hogy az új
rakezdés boldogsága az enyém le
gyen, de tudom azt is, hogy Te 
mindezt megadod nékem, Hozzád 
térő bűnös gyermekednek a Jézus
ért. Ámen.

Nehéz Pali szemeiből hullottak 
a bünbánatnak drága könnyei. 

Rekedt hangon ő is utánozni pró
bálta az éneket, mely diadalmasan 
harsogott az ajtón keresztül:

“Ez esztendőt megáldjad,
Ez esztendőt megáldjad, 
Kegyelmeddel Úristen!” ....
Egész hazáig ezt dúdolta. Mikor 

belépett a házba, édes anyja ott 
ült a konyha asztal mellett, az Éne
kes Könyvből olvasgatott.

Nehéz Pali kicsit bizonytalanul 
állt meg a konyha közepén, de az
ért bátran kibökte: “Boldog uj évet 
édes anyám! és reggel korán költ
sön fel ám, mert ezentúl együtt me
gyünk a templomba” , — ezzel már 
ment is feküdni.

Nehéz Pali már régen az igazak 
édes álmát aludta s igy nem tud
hatta, hogy édes anyja még akkor 
is ott ült a konyha asztal mellett s 
könnyein keresztül már vagy szá- 
zadszor olvasta az Énekes Könyv
ből ezt a gyönyörűséges újévi éne
ket, hogy:

“Ez esztendőt megáldjad,
Ez esztendőt megáldjad, 
Kegyelmeddel Úristen....”

(Leffler)
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TÁNCOLTAK-E A KÁNAI 
MENYEGZŐN?

Egyik olvasónk mindenáron vi 
tatkozni akar velünk azon, hogy 
szabad-e táncolni vagy sem. “Hogy
ne szabadna —szegezi le álláspont
ját — mikor Jézus is részt vett a 
kánai mennyegzőn, pedig ott biz
tosan táncoltak”

Nos, tessék bizonyitani, hogy a 
kánai menyegzőn csakugyan tán
coltak. Erről egy szó sincs az igé
ben. Ami pedig nincs benne, bűn 
azt belemagyarázni. Isten igéje 
nem olyan, mint a rétestészta, ame
lyet tetszés szerint lehet nyújtani 
és megtölteni.

De mégha lett voma is tánc a 
kánai menyegzőn, az bizonnyal e- 
gészen más lett volna, mint a mai 
báltermek undorító rángásai.

Ellenben a tánccal is úgy va
gyunk, mint mindennel a világon, 
magában véve nem bűn. A biblia 
tud olyan táncról, amely istentisz
telet volt. De az ember igenis 
bűnné teheti a táncot s ma — tisz
telet a kevésszámú kivételnek — 
azzá is teszi.

A keresztyén ember mindent te
het, amit Krisztus nevében Isten 
dicsőségére megtehet.

Kedves Olvasó! Mondd meg ő- 
szintén: amikor táncolsz, Krisztus 
nevében, Isten dicsőségére tán
colsz-e?

Ha igen, — akkor csak rajta! 
Táncolj !

(Harangozó.)

S Z O M S Z É D !

Szomszéd? Ugyan ki ő? Ugyan

Lukács István 
és Fia

TEMETÉS RENDEZŐK
Betegszállítás korházba éjjel

nappal díjmentesen.
12014 Buckeye Road 

LOngacre 7524
2728 Woodhill Road 

CEdar 0593
Cleveland. Ohio

ki az az ember, aki futólag a szom
széd házból tegnap reggel azt 
mondta, hogy “jó reggelt?” Talán 
nem is ő volt, talán valaki a negye
dik uccáról tévedt arra s az köszön
tött rám oly kedvesen? Vagy ő is a 
szomszédom? ő  a negyedük utcá
ból?

Szomszéd? Ugyan ki ő? Ugyan 
ki az az ember, aki a zsúfolt villa
nyosban a minap is helyet szorított 
nekem, mert látta, hogy milyen fá
radt vagyok? ő  is szomszéd?

Szomszéd? Ugyan ki ő? Ugyan ki 
az az ember, az a katona, az a kí
nai katona, akinek a fényképe ott 
volt a tegnapi újságban? Az újság 
azt irta róla, hogy ő is azért har
col, amiért az ér fiam. Ő is szom
széd? Ö, a kínai katona? Az a má
sik ember, a világ másik feléről?

Szomszéd? Ugyan ki ő? Talán az 
a szegény, véznára koplalt kis né
met gyerek, akinek a háború után 
majd kenyérre valót kell küldeni? 
Ő is szomszéd?

Oh boldogtalan ember! Hiszen 
MINDENKI szomszéd! Mindenki, 
aki segít rajtam, és aki tőlem vár
ja a segítséget. MINDENKI! A ná
záreti igy prédikálta. Vagy én nem 
hiszek Benne?

Talán nem, mert hisz, tegnap 
reggel elfordítottam a fejem a 
szomszédtól s nem akartam neki jó 
reggelt köszönni!

ÚJÉV NAPJA 
(Lukács 2, 21)

ke előtt se császár, se szülő, se or
vos, se angyal nem segíthet. Itt 
csak Jézus segíthet. Aki máshová 
fordul elveszett. Ragaszkodjunk 
hát hozzá. Ha e miatt gyűlöl ben
nünket a világ, ám tegye. Mi tud
juk, hogy nekünk Jézust Isten 
küldte s azért boldogan valljuk őt 
szabaditónknak. Isten, a minden vi
gasztalásnak és kegyelmességnek 
Atyja, gyarapítsa mibennünk nap- 
ről-napra a hitet és bizalmat és 
tartsa meg azt az Ö Fia a Jézus 
Krisztus, a mi Üdvözítőnk által 
mindörökké. Ámen.

(Dr. Luther Márton 
egyházi beszédeiből.)

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

OLTÁR ÉS SZÓSZÉK teritőinkből meg 
van már az összes liturgiái szin. Most 
kaptuk meg, ádvent elején a még hiány
zó lila színűt Kispál Józseféktől, akik 
fiuk katonai szolgálatának emlékére és 
25 éves házassági évfordulójuk alkalmá
ból adták. A térítők lila selyemből, di- 
szes monogrammal vannak diszitve, a- 
nyagát a Lutheran Publication House- 
ból vették.

OLTÁREGYLETÜNK megválasztotta 
már 1944. évre tisztikarát. Hat évi hűsé
ges szolgálat után özv. Czabán Márton
ná visszavonult az elnökségtől s helyébe 
Szlaukó Mihálynét választották meg el
nöknek, alelnöknek, pedig Kispál József- 
nét. Úgy a lelépő elnöknek, valamint az 
újonnan érkezettnek munkája jól ismert 
az Oltáregyletnél, akiknek a közbizalom 
méltán adta meg ezt a megtisztelő tiszt
séget. Ugyancsak ilyen csere volt a tit
kári állásnál. A régi titkár Bakos Mi- 
hályné is, hosszú éveken át szolgált hü-

Jézus neve azt jelenti: Megtartó. 
Jézus megtart, megszabadít, nem 
holmi csekély bajtól és igénytelen 
megpróbáltatástól, hanem a legna
gyobb nyomortól, a bűntől. S ahol 
a bűn eltöröltetett, ott a halálnak 
is el kell tűnnie. A szülő1 evéssel, 
ivással és más egyébbel gondját vi
seli gyermekének; az orvos enyhü
lést és segítséget nyújthat a beteg
nek; az ügyvéd az elveszett ügyét 
is felkarolhatja. De Isten itélőszé-

séggel s tapasztalata és hűsége igen ér
tékes volt mindenkor. Az uj titkár Sal- 
zer Jenőné. Pénztáros Ponicki Jánosné, 
akinek tapasztalata további garancia a 
jó munkához. Jegyző Ihász Józsefné, aki 
szintén veterán munkást váltott fel, Ko
vács Józsefnét, aki a megalakulástól 
kezdve viselte ezt a tisztséget. Kérjük a 
jó Istent, hogy az uj tisztikarnak adjon 
erőt, bölcsességet és hűséget munkájuk 
hű betöltéséhez.

ÉNEKKARUNKAT kitüntetés érte, a- 
mennyiben Karácsony Vasárnapján a W . 
G. A. R. rádió állomásán a magyar ün
nepi programot adta.
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P IT T S B U R G H , P A .
Lelkész Nt. Rettmann Farkas

JANUÁR MÁSODIKÁN a gyülekezet 
lelkésze a Pittsburgh Zsinat elnökével 
Johnstown, Pa-ban vett részt egy lelkész- 
beiktatási ünnepségen. Ezen a napon az 
istentiszteletet az egyház gondnoka Ho- 
léczy Sámuel tartotta.

AZ ÉVI MEGAJÁNLÁSOKKAL KAP
CSOLATBAN a gyülekezethez tartozó 
hittestvéreket szeretettel kérjük, hogy a- 
mennyiben a más vidékre költözött és a 
hadsereghez bevonult hittestvérek miatt 
a létszám meglehetősen csökkent, mind
az, aki teheti, évi megajánlását felemelni 
szives legyen. Az évi megajánlásokat az 
idén a gyülekezet lelkésze fogja össze
gyűjteni. A megajánlások összegyűjtésé
vel kapcsolatban lesznek a kis házi per
selyek is begyüjtve.

B U F F A L O , N . Y .
Lelkész Nt. Papp János László

KARÁCSONYI ÜNNEPLÉSÜNK. Ka
rácsony napján tartott ünnepi istentiszte
leteken 79-en járultak az Úrvacsorához a 
templomban, mig a lelkész 3 betegnek 
szolgáltatta ki háznál a szent jegyeket 
Az istentiszteleteken Kovács Emmy or. 
gonista vezetésével szép karéneket adott 
elő a Luther Liga énekkara.

DÁRI ANTALNÉ EMLÉKÉRE. Az ün
nepi istentiszteleteinken megemlékeztünk 
imáinkban néhai Dári Antalné halálának 
egy éves fordulójáról. Ez alkalommal 
Bartha Györgyné 5 dollárt adományozott 
az egyházra.

MEGHALT KÁLMÁN ISTVÁN. Január 
elsején kísértük ki a temetőbe egyházunk 
derék ifjú tagját, Kálmán Istvánt, aki de
cember 29-én. egy heti betegség után 
hirtelen elhalálozott. Legyen álma csen
des!

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

ÁLDOTT EMLÉKEKBEN gazdag ün
neplésünk volt karácsonykor és újévkor 
templomunkban. Úgy az angol, mint a 
magyarnyelvű istentiszteleteket áhitatos- 
sá tette a hivek megjelent serege. Ünnepi 
adományaink is szép összegeket teszneK
ki.

A  SEGÉDLELKÉSZ PAROCHIA ré
szére szépen halad a gyűjtés. Több mint 
2,000 dollár gyűlt már egybe erre a ne
mes célra. A  hivek nagy lelkesedéssel ka
rolták fel ezt a nemes ügyet és minden 
remény megvan arra. hogy rövidesen 
annyi pénz lesz együtt, hogy egy megfe
lelő vételt is tudjunk tenni. Ezen a he- 
lyen is kérjük a gyülekezet minden tag
ját, hogy ki-ki vegye ki részét ebből a 
nemes mozgalomból.

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

A KARÁCSONYI ÜNNEPÜNKBEN ki 
emelkedő esemény volt a karácsony éj
szakáján tartott “ Gyertya-fény” isten- 
tisztelet, melyet egyházunk fiatalsága 
nagyszámban látogatott. A Luther Liga 
énekkara, Tamássi Károly karnagy veze
tése alatt, szép alkalmi énekekkel szere
pelt az ünnepi istentiszteleteken. Kará
csony első napján az ünnepi perselyek 
összege $768.46 dollár volt. (E sorok Írá
sakor az újévi ünnepkör persely összege 
még nincs birtokunkban.) Vasárnapi Is
kola részére a karácsonyi adományok 
összege 171 dollár, mig a Luther Liga ré
szére kántálásból befolyt 65 dollár. Ezen 
összegről részletes kimutatást az egyház 
helyi értesítőjében fogunk adni.

RÖVID HÍREK GYÜLEKEZETÜNK  
ÉLETÉBŐL. A Vasárnapi Iskola a tani 
tókar rendezésében egy kedves kará
csonyfa ünnepélyt tartott december 5-én. 
A gyermekek az Oltár Egylettől czukor- 
ka csomagokat, az Iskolától vallásos 
könyveket kaptak ajándékba. Advent 
utolsó vasárnapján a Vörös Kereszt ré
szére vérgyüjtést végeztek egyházunk
ban Horváth Józsefné és Menyhért Kál
mánná, megbízottak.

JANUÁR 9-ÉN mindkét cserkeszcsapa
tunk papírgyűjtést végzett a gyülekezet
ben. Ó-Év esti vacsora volt iskolánkban, 
melyen keresztyénhez illő csendes beszél
getésben vártuk meg' az uj évet. A ren
dezést Bors Károly gondnok irányította. 
Január 2-án, d. u. 3 órai kezdettel gyász
istentiszteletet tartottunk Kály Lajos őr
mester tiszteletére, kinek halálával négy
re emelkedett hősi halottaink száma. A  
22 éves katona emlékére szülei. Kály Dá
niel és neje egy 50 dolláros emléklapot 
vásároltak az Aranykönyvben. Molnár 
Sándor és neje (Novelty, Ohio) a közel
múltban elhunyt kilencéves kisfiúk emlé
kére, egyházi illetékben 25 dollárt ado
mányoztak. Ifj. Szász Lajos kedves szü
lei, néhai Id. Szász Lajos és neje emléké
re 50 dollárt adományozott az Arany- 
könyvre. Néhai Székely Sándorné emlé
kére leánya Bárány Jánosné 50 dollárt és 
fia Ifj. Székely Sándor 75 dollárt adomá
nyoztak az Aranykönyvre. Február 13- 
án, Vasárnapi Iskola bútor beszerzésére 
az Oltár Egylet Tóth Sándorné vezetése 
alatt egy Kézimunka Vásárral egybekö
tött Kártyadélutánt rendez. A  gyüleke
zet növekvő angol-nyelvű tagsága részére 
a lelkész egy angolnyelvü havi lapot in
dított meg, melyet nagy lelkesedéssel ka
rolt fel a fiatalabb nemzedék. Vass Béla. 
Vass Ádám és neje hittestvéreink nagyte- 
hetségü fia, december 20-án a clevelandi 
egyetemen elnyerte a mérnöki diplomá
ját. A  szülők Isten iránti hálából ez alka

lommal 25 dollárt adományoztak az egy
házra. A Luther Márton Egylet egy an
gol-nyelvű osztály megalakítását tűzte ki 
céljául az 1944-es esztendőre.

B E T H L E H E M , P A .
“ S I Ó N ”

LELKÉSZ: ORMAY JÁNOS.

KÉRELEM. —  Még sokan nem fizet
ték be heti és havi tagsági dijaikat 1943 
évre. Kérjük, mindazon testvéreinket, a- 
kikre ez vonatkozik, hogy Január hó fo
lyamán hozzák be a templomi tagdijakat. 
Ha pedig nem jöhetnek valamely oknál 
fogva a templomba, úgy hozzák be ado
mányaikat és hátrálékos tagdijaikat a pa
rókiára. (939 E. Foutrh St.)

Most senkisem mondhatja, hogy nem 
képes az egyházat támogatni. Akik most 
nem segítik az egyházat, azokról tudjuk, 
hogy nem akarják az egyházat támogat
ni. December 31-ig az egyháznak $1000. 
00-ra volt szüksége, hogy az adósságot 
ennyivel csökkentsük. Még $300.00 hi
ányzik, de csak azért, mert egyesek nem 
vesznek maguknak annyi fáradtságot, 
hogy adományaikat betegyék a boríték
ba é.s behozzák a templomba.

KARÁCSONYI ÜNNEPEINK. —  Szé
pek voltak. December 19-én d. u. 4 óra
kor gyönyörű énekes Istentiszteletünk 
volt: “ Christmas Vesper Service” . Egy
házunk énekkara és a helybeli angol ev. 
ref. egyház gyermekkara többek között 
nagy felkészültséggel adta elő “ Clockey 
Kirk “ Cantata” cimü karácsonyi kompo
zícióját Mrs. lan Hall karmester vezeté
se alatt. Nagy kár, hogy híveink nem 
méltányolják eléggé a szépet és magasz
tosai.

Hétfőn, december 20-án este 7 órakor 
a vasárnapi iskolának volt karácsonyi 
partija a basement helyiségben. Sok szép 
verset szavaltak el a gyermekek. Ez alka
lommal a szülők is szép számmal jelen
tek meg. Minden gyermek és tanitó ka
pott egy kis karácsonyi ajándékot.

Karácsony első napján természetesen 
a templom szépen megtelt .s szép és áhi- 
tatos Istentiszteletünk volt. Az Úrvacso
rához sokan jurultak, de nem elegen.

B E T H L E H E M , P A .
S Z E N T  JÁ N O S  E G Y H Á Z

Lelkész: NT. DR. STIEGLER ERNŐ 
Joseph Kercsmar, a bethlehemi Roose- 

velt Beer Garden népszerű tulajdonosá
nak fia közelmúltban vezette oltár-hoz 
Ann Elizabeth Némethet Allentownból. 
Az esküvő a bethlehemi vend ev. temp
lomban folyt le nagyszámú közönség je
lenlétében.

Egyházi Hírek
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„Mindenek lehetségesek a hívőknek”  

„H a az Isten velünk kicsoda ellenünk!?”

„A  Hit Esztendeje”
nevet viseli az Ú r 1944. éve a mi szamunkra, akik 

bízunk Istenben, megbecsüljük múltunkat, remény- 

séggel tekintünk a jövendő fe lé  és hiszünk abban, 

hogy a háború szörnyű megpróbáltatásai nyomán 

megújul az emberiség a testvériség szellemében.

E z  a mi programmunk abban a munkában, 

amit közel félszáz éve végzünk az amerikai 

m agyarság között. E n n ek  a program m nak  

szolgálatában kínáljuk fe l  táborunkat mindazok

nak, akik J É Z U S , L I N C O L N  és K O S S U T H

szellemében éreznek és gondolkodnak.

AZ AMERIKAI MAGYAR 
REFORMÁTUS EGYESÜLET
17S6 Penna. A ve.,N .W ., Kossuth Bldg., W ashington, D.C.
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