
“ITT ÁLLOK MÁSKÉNT NEM TEHETEK . . . "
Kortársaink közül sajnos, rendkívül sokan 

akadnak olyanok, akik bizonyos unottsággal vesz
nek tudomást a történelmi évfordulókról. Az 
ilyen emberek materialista önteltségük bástyái 
mögül nézik a világot és azt hiszik, hogyha a 
“maguk erejéből” bőségesen biztosították földi 
szükségleteiket, — akkor elkövettek mindent, 
hogy estéről-estére nyugodtan puha párnára hajt
hassák álomra vágyó fejüket. Kevesen vannak, 
akik lelki épülést, tanulságot merítenek az el
múlt évszázadokból és felemelkednek azokba a 
szellemi magaslatokba, amelyek mindig erőt, re
ményt, biztatást nyújtanak.

A keresztyénség életében a reformáció em
lékünnepélye, október 31-ike minden esztendő
ben világos figyelmeztető jel arra, hogy 1517-

ben Luther Márton, a nagy reformátor tiszta 
lelki táplálékot kívánt nyújtani mindazoknak, 
akik . az isteni Igében keresik és találják meg 
életük legfőbb irányvonalát. Mi, mai keresztyé
nek, akik hü követői vagyunk Luther tanítá
sainak, ezen a napon magunk elé idézzük a 
wormsi szavakat: "Én sem a pápáknak, sem a 
zsinatoknak nem hiszek, mivel gyakran téved
tek. Ha a Szentirásból, vagy világos okokkal

meg nem győztek, tanaimból semmit vissza nem 
vonok, nem tudok és nem akarok, mert lelki
ismeretem kötve van Isten igéjéhez. Itt állok, 
másként nem tehetek. Isten engem úgy se- 
géljen!"

A reformáció emléke, Luther Márton híressé 
vált szavai kell, hogy felébresszenek bennünket 
arra a nagyszerű igazságra, amely egyedül és 
kizárólag az Ujtestámentumban, különösen pedig 
Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében 
van. Éppen nekünk, az úgynevezett “modern 
kor” embereinek van szükségünk azokra az örök 
igazságokra, amelyek a Bibliában találhatók. 
Nem lehetünk annyira önteltek, hogy elvessük 
magunktól, lelkűnktől az igaz és egyetlen for
rást, az Igét, amely a keresztyénség történelmén 
keresztül annyi áldást nyújtott elődeinknek is.
Aki a Bibliát olvassa, csak az érti meg valójá
ban a reformációt és csak annak mond napról- 
napra újat a lutheri tanítás.

Álljunk meg tehát illő tisztelettel és békes
séggel a reformáció emléke előtt s telítsük meg 
lelkünket azokkal a mérhetetlen szellemi aján
dékokkal, amiket benne kaphatunk, mert “nem
csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjé
vel is”, amint azt olvashatjuk. Saját magát 
csapja be, aki azt hiszi, hogy lelkének nincs 
szüksége állandóan uj, meg uj frissítésre. Ezért 
legyen számunkra igen fontos útjelző október 
31-ike. Köszönjük meg ezen a napon az Ur ? 
nagyszerű ajándékát, amelyet a reformációban 
jutatott számunkra! +

IMÁDKOZÓKHOZ
A Szentirásban található imádságok nem 

szépbeszédü m o n d a t o k  halmazából állanak. 
Olyan emberek imádságai ezek, akik egyszerű 
szavakkal nyitották meg szivüket Isten előtt.
Az igazi imádságok egyszerűek.

Isten különféle válaszokat ad. Nem mindig 
úgy, ahogy várjuk. Mi azért imádkozunk, hogy 
Isten szüntesse meg nehézségeinket Ő pedig 
azzal válaszol, hogy nagyobb erővel ajándékoz
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meg a teherhordozásban. Mi azért könyörgünk, 
hogy szabadítson meg a kisértésektől. Isten az
zal válaszol, hogy szivünket jobban megtisztítja.

Sokszor úgy tűnik fel, hogy imádságaink 
meghallgatása késik. Tanuljuk meg a régi egy
házi szállóigét: “Ha István vértanú nem imád
kozott volna, Pál sohasem prédikált volna.”

(Sana)

SEM A VÉKABELI LISZT, SEM A KORSÓ
BELI OLAJ EL NEM FOGY!

(Egy magyarországi tanítónő levele a tizedről,)

Az “Uj Harangszó’ c. magyarországi evan
gélikus hetilapból vesszük át az alábbi soro
kat, valamennyiőnk okúlására és megszívle- 
lésére...
A tizedadás szogálatában még “csecsemő”

vagyok. Két éve sincs egészen annak, hogy hosz- 
szú ellenállásom után Isten végre megmenthe
tett. Ó, már előbb is tudtam, mi történt a Gol
gotán, de csak akkor lett számomra nagyon ma
gas az értem fizetett ár, amikor szívemre hul
lott s megmosott Jézus drága vére. Az Istennel 
történt kibékülés örömében mindennapos, kérdé
sem lett: hát én mit adhatnék hálából, gyermeki 
szeretetből, piciny, elenyésző viszonzásul? Éle
temet, időmet, gondolataimat Istennek szántam. 
Ekkoriban került szóba egy konferencia biblia
köri megbeszélésén a tizedfizetés kérdése. Nekem 
szegeződött az Ige:"Tiszield az Urai a ie egész 
jövedelmed zsengéjéből!" (Péld. 3,9.) Azóta tör- 
lesztgetem soha le nem törleszthető adósságo
mat. Boldogan tapasztaltam meg, hogy "Sem a 
vékabeli liszi, sem a korsóbeli olaj el nem fogy", 
valamint azt is, hogy amikor Isten úgy látta, 
hogy nem nélkülözhetném azt a pénzt, akkor 
váratlanúl, kamatostúl visszaadta.

Mostanában egyre világosabbá válik az is 
előttem, hogy az egyház, amely engem is kézen
fogva vezetett a Krisztushoz, mentő szolgálatá
ban az én filléreimet sem nélkülözheti!

Hová adom a tizedet? Egyházi lapjaink, in
tézményeink útján mindig időben megérkezik a 
fizetésre szólító váltó, benne van a helymegje- 
lőlés is. i

Végül meg kell vallanom, hogy már többször 
váltam hűtlen adófizetővé, bujkáló adóssá. Vala
hányszor lanyhúlt, vagy megszakadt Jézusommal 
való kapcsolatom, akkor mindig igen soknak ta
láltam a háborús károsúlt tanító fizetésének ti- 
zedrészét erre a célra. De hü az Ur, aki nem 
hagy elbitangolni a magam útján. Ilyenkor min
dig figyelmeztet s addig el nem hallgat, míg új
ra engedelmes nem vagyok. Minden lépésemet 
s minden pénzemet számontartja. Egy alkalom

mal példáúl kemény csapással arcúi ütött s az
óta is mindig elém áll a számonkérő szó: "Az 
ember csalhatja-é az Istent? Ti mégis csaltok en
gem. .. a tizeddel és áldozni valóval." (Mai. 3,8).

Az engedetlenség nagy teher, átok. Az en
gedelmes tizedadás boldogság: — áldása bősége
sen visszaáramlik az adakozóra.

*
Ehhez az őszinte és hittel írt levélhez utó- 

iratként illik egy németországi levélből vett né
hány sornyi írás is:

“. . .  szegények vagyunk, nagyon. Sokat nél
külözünk, — de van közöttünk egy hittel és ke
resztyéni adakozó lélekkel áldott magyar test
vérünk, aki menekültsége ideje alatt mind a mai 
napig nem szűnt meg adakozni a betegeknek, 
szegényeknek és elhagyatottaknak. Szinte két- 
kézzel szórja a pénzét, sokszor olyanokra is, a- 
kik érdemteleneknek látszanak, mert köszönetét 
sem mondanak az adományaiért. Az Ur azonban 
számontartja a mi nemes jótevőnket, akinek 
többszörösen visszaadja mindazt, amit széjjel 
oszt. "A jókedvű adakozói szereti az Isten!"

Nt. Leffler Andor
ev. főesperes dok
tori tallérban, aki 
a cleveland - e s t -  
s i d e i egyházban 
most ünnepli fel
szentelésének húsz 
éves és clevelandi 
szolgálatának 15.
évfordulóját.

GYÜLEKEZETI KÉRDÉSEK
Az őszi egyháztagsági látogatás. Az angol

gyülekezetek régen elfogadott és gyakorolt szo
kása az, hogy októberben elkészítik a következő 
esztendő költségvetését s azután a presbiterek 
végig látogatják az egyháztagokat és felajánlá
sokat kérnek. Novemberben már nagyon meg
közelítő vagy egészen pontos képet kapnak a 
gyülekezet következő esztendei anyagi életéről.

Magyar gyülekezeteinkben ez a kérdés vagy 
nem megy vagy egészen rosszul all. Elsősorban 
is félnek" egyáltalán beszélni a költségvetésről. 
Azt mondják, ki tudja, hogy mi lesz jövőre, Ígé
retre nem lehet számítani. Ha azonban akad 
olyan presbitérium, amelyik belátja, hogy mé
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gis ez lenne az ésszerű és helyes elindulás, ak
kor megfog akadni a kérdés annak a kivitelénél. 
Az emberek igen szégyenlősek lesznek. Nálunk 
már többször rábeszéltem presbitereinket egy 
általános látogatásra, de mindig kudarccal vég
ződött. Legtöbbször azzal indultak el, hogy a ke- 
vésbbé buzgó hivektől megtudják, hogy miért 
nem jár a templomba, azaz hogy miért harag
szik a papra?

Kétségtelen, hogy jó ezt is megtudni. De 
hát a presbitereinknek nem ez a hivatásuk. Ők 
amúgy is jobban tudják lelkészeik emberi fo
gyatékosságait, de azt is tudják, hogy az egyház 
s a benne hirdetett Ige az, amelyiknek a fenn
maradását akarjuk egyházaink fenntartásában 
biztositani. S erről valamit mégiscsak el tudunk 
mondani gyengébb lábon álló hittestvéreinknek.

Hiszem, hogy vannak presbitereink, akik 
ezt a kérdést jól látják s éppen azért nagyon há
lásak lennénk, ha az Erős Vár utján megirnák, 
hogy mit is lehetne kihozni ezekből az őszi lá
togatásokból, ami egyrészt hiveinket a hűség
ben erősitené meg, másrészt gyülekezeteinket 
helyezné egészségesebb anyagi alapokra.

Hontalanok és a misszió ügye. Mind a kettő 
olyan ügy, amit ha a lelkész a gyülekezet figyel
mébe hoz, éppen olyan kedvetlenül fogadják, 
mint a papi fizetés kérdését. Pedig jól ismer
jük mindnyájan a holt tónak a történetét s tud
juk, hogy az a gyülekezet, amelyik saját körén 
kivül nem tud hevülni nagy célokért, az lassan
ként belső élettelenség posványosodásába seké- 
lyesedik. Az egyén értéke se abban válik ne
messé, hogy mennyit tud összeharácsolni, hanem 
hogy mennyi érték származik szolgálati életé
ből. Az egyház nagysága se számokban és anyagi 
értékében áll vagy bukik Isten előtt, hanem 
abban, hogy mennyi jó származott életéből. Is
ten egész bizonyosan nem azt a gyülekezetei 
tartja nagynak, amelyik sok pénzt tárolt fel az 
esetleges szükebb esztendőkre, hanem azt, ame
lyikben talál olyan hiveket, akik lakásuk vala
melyik zugát átengedték egy-egy hontalan csa
ládnak, hogy a mi szabad országunkban uj éle
tet kezdhessenek. Amikor egy gyülekezetben azt 
mondja valaki, hogy “ki segitett rajtunk” és 
nem akad senki, aki áldozatot vállalt volna egy- 
egy szerencsétlen befogadására, az bizony Krisz
tust zárta ki nemcsak az otthonából, de az éle
téből is. Azok a gyülekezetek, amelyek elfeled
keztek magukról és küldték a pénzt és a csoma
gokat a szükség idején, azok missziót teljesítet
tek. Hogy ezt meglehet-e érthetőbben magya
rázni a mi gyülekezeteinkben, nem tudom. Azt 
hiszem, hogy a legnagyobb baj ott van, hogy 
bezárjuk a fülünket és szivünket azok előtt, a- 
kiknek nyomora mondja meg, hogy mit kellene 
cselekednünk. Ha valaki elolvassa ezt a pár 
sort, beszéljen róla gyülekezetében és próbálja
nak cselekedni nagyon gyorsan, mert ezen a 
téren is lejár a lehetőségünk.

HÁZI OLTÁR

Márk Evangéliuma 8:1—9.
Rómabeliekhez írt levél 6:19—25.

Szeretetben gazdag Isten, a Jézusban Meny- 
nyei Atyánk!

Áldunk és magasztalunk Téged, mert irgal
masságod minden nap megújul mirajtunk és a 
Te segítséged nem marad el tőlünk, sőt, több a 
Te gazdagításod, mint amit mi vak és süket ér
zékeinkkel felfoghatnánk és Te jó maradsz, a- 
mint azt Te Fiad, a Jézus Krisztus kijelentette: 
‘Minek mondasz engem jónak, senki sem jó, 
csak egy, az Isten!” Azért lépünk mi is a Te 
szent színed elé és megköszönjük ezen Te min
denkori jóságos jelenlétedet mivelünk!

Alázattal esdeklünk a Te további védelme
dért, segítségedért és könyörületes szeretetedért, 
ne hagyj minket magunkra, sőt újítsd meg a ve
lünk kötött szövetséget a Jézus Krisztusban 
minden nap, minden vasárnap, minden ünnep
napon, hogy híveid serege örvendezhessen és 
gyermekeid a te Lelkeddel növekedhessenek és 
a Te házad lehessen imádságaink hajléka és a 
Te Igéd hirdetésének és ismertetésének szent 
helye a Te Fiad jelenléte által. Te erősítsd, 
Uram, a gyengeszívüeket, a gyenge karokat és 
lábakat, hogy bizonyság legyen, miszerint Te 
vagy a mi lelkünk és testünk Megváltója és Te 
teremted újjá Jézus váltság-halála által mindazt 
amit az ármány tönkretett, mint amilyen a mi 
hitvány testünk és gonosz lelkünk minden ér
zülete és értelmünk hiábavalósága. Te kövekből 
kenyeret teremtő, mi Teremtőnk a Jézus Krisz
tus által, — kérünk Téged, áldd meg a bűnből 
kihozott emberiségedet Jézus keresztszenvedése 
és halála által, mert mi Benned csupán Általa 
bizakodhatunk és reménykedhetünk, Te Üdvö
zítő Istenünk, könyörgünk a Te istentisztelete
idnek alkalmáért, helyeiért, amelyekben része
sítesz bennünket a mi magyar ágostai hitval
lású Evangélikus gyülekezeteinkben is. Jelenj 
meg, építs fel és világosíts fel minket a Jézus 
Krisztus szent szerelméért, aki Veled és a Szent
lélekkel egy Isten vagy, élsz és uralkodói felet
tünk mindörökké! Ámen.
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HITVALLÁS
Luther Márton, 1524

Mind hiszünk az EGY Istenben, 
Menny és föld Teremtőjében; 
Aki Atyánkká lett nekünk, 
Gyermekei hogy lehesünk.
Ő mindnyájunk eltartója, 
Testünk-lelkünk megtartója.
Bajok ellen nyújt oltalmat, 
Semmi kár nekünk nem árthat. 
Gondot visel ránk.
Oltalom, oltalom
Mert övé minden hatalom.
Mind hiszünk Jézus Krisztusban, 
Ő Fiában mi Urunkban,
Ki Atyjával dicsőségben 
Egylényegü örök Isten.
Szűz Máriától született, 
Valóságos emberré lett.
Szent Lélektől fogantatott 
Bűnösökért áldoztatott,
Meghalt keresztfán 
S halálból, halálból 
Isten előhozta újból.
Mind hiszünk a Szent Lélekben, 
Háromságos egy Istenben; 
Bánkódok vigasztalója,
Szegények gazdagító ja.
Egész föld keresztyénsége,
Benne jut egy értelemre.
Itt a teljes bünbocsátás 
A testnek i§ feltámadás, 
ínségünk után 
Kész nekünk, kész nekünk 
Mindörökre üdvösségünk.

SZIVES MEGHÍVÁS
A Clevelandi Első Gyülekezet kebelében mű
ködő Luther Márton Betegsegélyző és Templom 
Egylet tagjai sorába hívja Cleveland evangé
likus népét. Az Egylet gyűléseit tartja minden 
hónap harmadik vasárnapján délután 3 órakor 

a 2830 East Boulevardi Evangélikus 
Iskolateremben.

SZERETETRE TALÁLTUNK
(DP — beszámoló)

Immár tizedik napja vagyunk a szabad 
Amerika földjén, ahol testvéreink körében me
leg szeretetre találtunk. A négy és félesztendős 
hazátlanság után egyszerre otthonra löltünk és 
belecsöppentünk az általános jólétbe, amely 
szinte szemkápráztatóan tűnik fel nekünk, akik
nek csak a bánat és a nélkülözés volt osztály
részünk oly hosszú időn keresztül. Szerencsé
seknek érezzük magunkat, amiért idejuthat
tunk, — hiszen bizony olyan sok-sok ezer ma
gyar testvérünk szenved még mindig szomorú 
életviszonyok közepette és várja odaát az ame
rikai magyarok testvéri segitő-kezét. Mert, bi
zony, mentésről van szó, komoly magyar életek, 
értékek vannak veszendőben a németországi lá
gerekben, magyar testvéreink, akik közel ötévi 
kemény munka és nincstelenség után már las
san a reményünket is elvesztik, hogy valaha 
még boldog, megelégedett emberek lehessenek 
s gyermekeiket becsületes magyarokká nevel
hessék. Utolsó kis holmijaikat adogatják el, 
hogy a mindennapi kenyeret megvehessék...

Mi szeretetre találtunk! Hála érte az Urnák! 
Köszönet érte az egyházi szervezeteknek, — a-
miért lehetővé tették már eddig is többszáz ma
gyar DP kihozatalát. Köszönet illesse a Lutherá
nus Világszövetséget (LWF), — amely az orosz
lánrészt vállalta a munkásságban és ugyanolyan 
szeretettel gondolunk mindazokra, akik az as- 
surancek szerzésének kemény munkáját végez
ték és végzik még ma is, hogy minél többen ki
érkezhessenek ide, az Életbe a nyomorból...

Köszönet Néktek, kedves amerikai magyar 
Asszonytestvéreim, akik szép magyar szóval és 
igaz magyar szeretettel fogadtatok magatok kö
zé bennünket és otthonaitokban vendégül látta
tok minket. Olyan jól esett ezt a mély szerete- 
tet érezni! Legyetek boldogok, hogy itt élhettek, 
ahol a szabadság a békével és a jóléttel jár 
együtt. Segítsetek továbbra is, ha tudtok szeren
csétlen magyar testvéreiteké^, — legyen bol
dog az, aki adhat, mert az Úrtól lesz meg a ju
talma. Legyen az Urnák áldó keze munkátokon!

Hisnyai H. Imréné.

JAKAB ISTVÁN ÉS TESTVÉREI
A legrégibb magyar temetési intézet 

az Egyesült Államokban
8923 Buckeye Road WAshíngton 4421
11713 Buckeye Road CEdar 0384

CLEVELAND. OHIO
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AMERIKAI LEVELEK I.

"ORCÁD VERÍTÉKÉVEL EGYED 
A TE KENYEREDET"

Kedves jó Atyámfia!
Fordúlt a kerék s az “Erős Vár” hasábjairól 

ismert ‘Európai Levelek”-et nem írhatom többé, 
mert már magam is átladikoztam az óceánon és 
a “zöldek”, új-amerikaiak közé számítok.

Mit írjak Neked, — kedves Atyámfia, — 
aki amott, a túlsó parton figyeled az idő múlá
sát? Mit írjak, nehogy elkeseredj, nehogy össze
romboljam benned az illúziókat és a nagy gond
dal felépített kártyavárakat, amiket akkor vetí
tesz magad elé, amikor Amerikára gondolsz...!?

Leghelyesebb, hogyha a Bibliához fordúlok 
s annak segítségével űznek Neked a legegysze
rűbb formában, érthetően. Mózes könyvének 3. 
részében a 19. vers így mondja: “Orcád veríté
kével egyed a te kenyered, míglen visszatérsz 
a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te 
és ismét porrá leszesz”.

Kedves Atyámfia! A sokatígérő assurance- 
val a kezedben se jusson eszedbe, hogy itt az 
USA-ban aztán majd valami gyönyörű, ihaj- 
csuhaj élet vár Rád: — meseeiet, akárcsak a 
filmeken, munkátlanság, dőzsölés a földi javak
ban, aranypalota, néger inasok serege, autó- és 
repülőtúrák, fényűzően berendezett yacht, szín
ház, mozi, hangverseny, tánc, pisztrángfogás és 
szórakozás, amíg csak az időd és kedved tartja.

Nem, — kedves Atyámfia! A filmek álomvi
lágát megveheted ugyan, kemény centekért és 
dollárokért... De ezeket a cennteket és dolláro
kat előbb valahonnan elő kell teremtened, mert 
ingyen senki sem hajigálja őket utánad... Sőt, 
akinek van, az nagyon őrzi és alaposan megnézi, 
mielőtt adna belőle egyet-kettőt-hármat! Dolgoz
nod kell itt, Atyámfia! Keményen! Sokat! Ha 
menekűltséged éveiben netán elszoktál volna a 
munkától, — akkor annál inkább. De ne félj, — 
az izomláz hamar elmúlik s nem fáj, csak az el
ső napokon. Aztán szemmelláthatóan egyre több 
és több dollárod lesz neked is és majd ugyanúgy 
megbecsülöd a centeket, mint az akitől kaptad. 
A munkádért. S az álmok lassan, igen lassan 
eltűnnek, — hogy valóra válhassanak. Mert a- 
mikor már mindene lesz a Családodnak, meg 
neked is, amikben évek óta nem volt részetek, 
— akkor aztán, sokkal előbb, mintsem gondol
nád — majd a magad autóján roboghatsz a 
munkahelyedre...

Ehhez azonban “orcád verítéke” szüksé
ges és valamennyi angol nyelvkészség, amit ta
lán legelsőnek kellett volna említenem. Tanúlj 
tehát angolúl, — “verejtékkel”, ha __ másképpen 
nem megy. Sokat és még többet! Éjjel-nappal! 
Mert, mesélhetsz te itt, amit akarsz, mondhatod,

hogy folyékonyan beszélsz magyarúl, németül, 
franciáúl, olaszúl, spanyolúl, görögül, törökül, 
japánúl, meg akár kínaiúl is ... Ha legalább 
nem dadogsz valamit angolúl, — akkor mégne- 
hezebben boldogúlsz!

Meg kell tanúlnod a munka örömét! Meg 
kell tanúlnod, hogy itt igazi, megbecsült magyar 
úr, valódi amerikai “Mister”, — akkor leszel, ha 
nem szégyenled a magad verítékét hullatni s ha 
megbecsülöd nemcsak a magad, hanem a más 
munkáját is.

El kell azonban felejtened, hogy valamikor 
talán olyan magyar “ú r” voltál, aki sohasem 
fogtad meg a kapanyelet, a kalapácsot, vésőt, 
fúrót. El kell felejtened, hogy földbirtokos, fő
tisztviselő, gyáros, üzemvezető voltál és százak
nak, ezreknek parancsoltál, akik a szavadat les
ték, — de te sohasem izzadtál a garasért...  El 
kell felejtened a szemtelen nemzetközi mondást, 
— hogy, nem dolgozni kell, hanem keresni...

Csak így alakúihatsz át az Uj Világban uj 
emberré. S hidd el nekem, hogy így lesz majd 
belőled emberebb ember és magyarabb magyar 
is itt, a szabad földön. Ha a jó Isten úgy ren
deli akkor “visszatérsz a földbe”, amelyből vé
tettél, — visszatérhetsz velem együtt, valameny- 
nyiőnkkel a mi hőn szeretett, édes magyar Ha
zánkba, „hogy majd ott is “arcod verítékével 
egyed a kenyered” és megtaníthasd magyar 
Testvéreidet is az Istennek tetsző munkára, az 
igaz felebaráti szeretetre, ameyet a mi Hitünk 
plántált a szívünkbe!

Kedves Atyámfia! így nézd Amerikát, így 
gondolj az ittenni uj életedre s így készülj a 
nagy útra, amely előtted is nyitva áll!

Üdvözöl szeretettel:
Szebedinszky Jenő.

Uj fogalom:

LWF
Hogyan működik Ausztriában a lutheránus 
segítőszolgálat? Még többszázezer menekült 

családot kell megmenteni!

Lutheránus Egyházunk uj távlatokat, uj úta- 
kat és fejlődési lehetőségeket talált, mióta meg- 
alakúlt nemzetek feletti szervezete: a Lutheran 
World Federation.

Az LWF munkásait mindenütt megtalálhat
juk, Kínában éppúgy, mint Brazíliában, Német
országban, az Egyesült Államokban és a kelet
európai parancsuralmi rendszerek börtöneiben. 
A Lutheran World Federation feladata minde
nütt más és más, mint ahogy különbözőek az 
emberek gondjai is, akiket szolgál.
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Itt Ausztriában 1949. januárjában indúlt meg 
a munkánk. Kezdettől fogva legnagyobb prob
lémánk a DP-k ügye volt. Körülbelül 75.000 hon
talan van Ausztria nyugati övezeteiben. Nagyré
szüket még a németek kényszerítették ide, hogy 
a háború alatt a német hadiiparban és mezőgaz
daságban dolgozzanak. A háború végével hazá
juk a Szovjet hódításnak esett áldozatúl, oda 
vissza nem térhettek. A hontalanok kisebb cso
portja, talán egy negyede, főként magyarok és 
csehek, később jöttek.

Itt az IRO és különböző egyházak segély- 
szervezetei gondoskodnak róluk. Kevesen van
nak, akik megfelelő munkához és keresethez jut
hatnak az osztrák gazdasági élettben. A mene
kült táborok nyomorúsága és nyomasztó légköre 
rettenetes. A bizonytalanság és másokra útalt- 
ság érzése gyakran megtöri az emberek erkölcsi 
erejét.

A menekülés és az életért való harc után 
kétségbeesés, reménytelenség és tehetetlenség 
uralkodnak a menekülteken. Ezt csak növeli a 
nyomor, honvágy és a jövő kilátástalansága.

Az elveszett otthont nem pótolja más, mint 
uj otthon. Az igazi segítség nem a máról-hol
napra való segélyezés.

Uj otthon, uj munka és uj lehetőségek ad
hatnak csak értelmet életünknek. Az USA meg
adta ezt a lehetőséget 205.000 DP-nek az 1948- 
as DP Act-el. A törvény szerint mindén folya
modónak “housing and job assurance”-el kell 
rendelkeznie. Itt kapcsolódott be Egyházunk a 
munkába. Megindúlt az egész Egyesült Államok 
területén az assurance-ok gyűjtése Amerika lu
theránusaitól a lutheránus DP részére. Megin
dúlt az assurance-ok áradata az egyes államok 
Lutheran Resettlement Committeejaitól az LWF
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európai hivatalaihoz. Itt mi felvesszük a kapcso
latot a DP családdal, ha az assurance névre szó
ló. Assurance-jaink legnagyobb része névtelen, 
anonymous, a sponsor job-ot ajánl farmján, vagy 
üzemében. A mi feladatunk, hogy a legmegfele
lőbb családot kiválasszuk. Ez legtöbbször nehéz 
feladat.

Kábel üzenetek jönnek-mennek Salzburg és 
New York között egy-egy gyermek, vagy idős 
anya sorsáért. Sohasem szakítunk szét családo
kat. Sokszor nagyon sok nehézséget kell áthi
dalnunk, mielőtt értesíthetjük new yorki mun
katársunkat, hogy fogadja a megérkező családot 
a kikötőben. De rendszerint három hónap után 
a DP már hajón van. Tele reményekkel és hit
tel, hogy megtalálja helyét a barátságos nyuga
ti nap alatt, mint annyi milliónyian előtte.

Milyen emberek ezek, akiket a Lutheran 
World Federation segít Amerikába? Észtek, m 
gyarok, lettek, csehek, lengyelek. Emberek, akik 
megértik és méltányolják azt, hogy segítettek 
rajtuk és meg fogják állni helyüket uj hazájuk
ban. Itt, Ausztriában eddig 800 család részére 
kaptunk assurancet, és reméljük, hogy el fogjuk 
érni az 1000-es számot, mielőtt a quota lezárni.

De még sok ezer DP van, akiknek a számá
ra az USA még bezárt kapu. A törvény szerint 
csak az a DP ‘eligible” az USA-ba való bebocsá- 
tásra, aki 1945, december 22-e előtt érkezett a 
nyugati övezetekbe. A magyarok és csehek tö
megei pedig csak 1947 után menekült ide.

Reméljük, hogy az uj, liberalizált DP Act 
ezekre is ki fogja terjeszteni jótékony hatását. 
A segítségre sürgősen szükség van, mert az IRO 
1950 júniusában beszünteti működését és még 
több, mint fél millió ember van, akin segíteni 
kell. Az LWF feladata, hogy a rendelkezésre 
álló korlátozott időt és pénzt a lehető leghasz
nosabban használja fel.

A DP probléma csak egyike feladatainknak 
Ausztriában. Van itt még 80.000 lutheránus me
nekült, akik nem esnek az IRO competenciája 
alá. Ezek a keleteurópából deportált németek 
(svábok). Senki sem törődik velük, embertelen 
körülmények között élnek, gyakran 4—5 család 
egy szűk kis szobába zsúfolva. A gyerekek a TB 
árnyékában! Az idei nyáron néhányszáz gyer
mek három boldog hetet tölthetett az LWF nyá
ri táboraiban. Ártatlan életeket mentettünk meg 
ezzel és egyúttal sok felnőttet és szülőt győz
tünk meg arról, hogy Egyházunk nem a felhők
ben trónol, hanem élő valóság, és segítő keze 
elér oda, ahol tagjai szükséget szenvednek.

Ezzel egyúttal közelebb jutottunk harmadik 
nagy feladatunkhoz: a háború által elpusztított 
európai Egyházunk újjáépítéséhez.

Nt. EGYED ALADÁR ev. főesperes mondotta az 
ünnepi beszédet Clevelandban, október 2-án, az “Aradi 
Tizenhárom Vértanú” százéves évfordulója alkalmából 
rendezett hazafias ünnepségen.
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EGYHÁZI HÍREK
"LIKE A MIGHTY ARMY". — Egyetem es Ev. 

Egyházunk legújabb hangos film je k e rü lt bem utatásra 
a közelm últ egyik vasárnap jának  estéjén  a p ittsburghi 
gyülekezet részére. A  film et, am elyet az iskolaterem 
ben vetíte ttünk , a  gyülekezeti tagok közül számosán 
m egtekintettek  és az valam ennyiőnk igazi le lki épü
lésére szolgált. A bem utató u tán  az O ltár Egylet m eg
vendégelte a m egjelenteket.

A DETROITI evangélikus egyház Női O ltáregye
sülete decem ber 4-én ünnepli m eg fennállásának 35 
éves jubileum át. —  O któber 16-án, vasárnap délután 
rendkívüli tá rsasjá ték  volt az iskolaterem ben Kovách 
Jánosné rendezésében.

A BUFFALOI ev. egyház iskolaköteles korban  lévő 
gyerm ekei részére m inden vasárnap  reggel 9 órakor, 
a konfirm andusok részére szom batonként reggel h it
tanó rá t ta rtanak . —  A gyülekezet ifjúsági énekkar 
m inden vasárnap, az angol-nyelvű istentisztelet u tán  
gyakorol.

BETHLEHEMBEN m inden vasárnap  délelő tt fél 10 
órakor vasárnapi iskolát ta r t  O rm ai János lelkész, dél
elő tt fél 11 órakor istentisztelet van. — ALLENTOWN- 
BAN m inden vasárnap  délelőtt fél 9 órakor ta rtan ak  
istentiszteletet. — Az “OROSZLÁNYI BÚCSÚ” szep
tem ber 18-án, vasárnap  délután  vo lt a bethlehem i Uni- 
versity  P arkban . A  zenét a közkedvelt M áté István 
zenekara szolgáltatta. A búcsú a régi hagyom ányos 
szellemben folyt le, nagy  sikerrel.

BUFFALOBAN m inden vasárnap  reggel 10 órakor 
angol- és 11 órakor m agyarnyelvű istentisztelet van. 
M inden szombaton délelőtt 10 órakor és vasárnap  reg 
gel 9 órakor is iskolaköteles gyerm ekek részére vallá- 
soktatás van, a ta n ítá st P app János lelkész 'végzi.'" ■— 
A L uther L iga szeptem ber 19-én gyűlést ta rto tt.

A DETROITI EGYHÁZ Női O ltáregyesülete m inden 
hónap első vasárnap ján  délu tán  2 órakor ta r t  gyűlést. 
— A heti társasösszejöveteleket m inden héten, kedden

este fél 8 órai kezdettel ta rtják  az iskolaterem ben. — 
A havi nagy társasjá tékok  m inden hónap utolsó v asár
nap jának  délu tán ján  vannak  2 órai kezdettel. — Ju lius 
10 én a női oltáregyesület szépsikerü tá rsasjá téko t ren 
dezett. Az adakozók névsora: Osw ald Gusztávné, Roz- 
nay Józsefné, Svendor Jánosné, Mrs. Szalay Teréz, Tálos 
Józsefné, Gács Lászlóné, Sztanek M ihályné, Rosta Sá- 
m uelné, Tóth Sándorné (Herkimer), özv. Hancz Istvánná, 
Pócza Ferencné, Kiss Istvánná (W yandotte), Zámolyi 
Sándorné, L ada K árolyné, V ida Lajosné, Radics Pálné, 
Kozma Im réné, Szm olnik Jánosné, Nagy Istvánná (Rade- 
macher), P in té r Helen, özv. Je len  Pálné, Bándli István
ná, Somogyi Józsefné és M olnár Gyula. — A Női O ltár
egyesület decem ber 4-én ünnepli m eg 35 éves jub ileu 
m át, az ünnepély részletes m űsorát m ost á llítják  össze. 
—  Az utóbbi vasárnap  kereszteltek m eg D etroitban 
Pusztai József és neje, szül. Nagy Olga kislányát, aki 
a keresztségben Ju d y  L au ra  nevet kap ta. Keresztszülei 
Panigay H elen és Pusztai Á rpád, a kisleányka 1949. 
m árcius 21-én született.

A KIADÓ IZENETEI
DETROIT, MICH. M olnár G yula lapképviselő á l

ta l beküldött előfizetések: Somogyi József $1.50, Lend- 
vai Lajos $1.50, K ádi György $1.50, Kozma Im re $1.50, 
Bélák Sándor $1.50, V arga János $3.00, B ándli István 
$3.00, K ondor M ihályné $5.00 —  m ely  összegből $3.00 
előfizetés és $2.00 ajándék. H álás köszönettel nyug
tázzuk az összegeket.

A MULTHAVI lapunkhoz m ellékelt előfizetési fe l
szólítást, am elyet a bethlehem i és clevelandi O lvasóink 
lap jaiba m ellékeltünk, — mégegyszer szives figyelem be 
aján ljuk . L apunk rendszeresítésére és a v ilág m inden 
tá ján  szétszóródott m agyar evangélikus hívek szolgá
la tá ra  csak akkor gondolhatunk, hogyha im ádságos lé 
lekkel, adom ányainkkal az “Erős V ár” m ellé állunk.

ÖRÖMMEL köszöntőm Szebedinszky Jenőt, a  volt 
“Európai L ev e lek é n ek  Íróját, aki m ost innen, P itts- 
burghból kezdte meg “A m erikai L evelek” c. cikkeit.
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Most am ikor százak és ezrek vesznek el az emberi és nemzeti 

szabadságért folyó küzdelemben, emlékezzünk kegyelettel a  száz év 

előtti tizenhárom aradi vértanúra. Példájuk lelkesítsen áldozatokra 

S erősítse meg a bárhol élő magyarok jobb jövőbe vetett hitét.

A  mi táborunk szabad emberek egyenlő jogokkal élő testvéri 

közössége.
j ö j j  KÖZÉNK!
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