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Ádventi figyelmeztetés.
Lukács ev. 21, 36.

Az első Advent örömhírt hirdet: jön a Meg
váltó! A második Advent komolyan figyelmeztet:
m p - ' ~utok. hogy niegdllhassatok az embernek
Fia előtt /
Az örömhírt szívesen fogadjuk, a karácsonyt
boldogan várjuk, de kevés ember szereti a figyel
meztetéseket. Még akkor is könnyen sértődnek az
emberek, ha tévedéseikre, kisebb hibáikra figyel
meztetjük őket, a második Advent intő szavát
sokkal kevesebben hallgatják meg, mint az örömet
Jiirdetö elsőét.
Nem is csodálkozunk ezen. Nagy dologról
van itt szó : meg kell vizsgálnunk magunkat, hogy
méltók vagyunk-e karácsony örömet hozó örök
ajándékára: az Isten Fiának emberfiává öltözkö
désére ! ? Érettünk is történt Betlehemben, érettünk
is történik e karácsonykor is s a második Advent
ezért kérdez meg mindannyiunkat: megáilhattok-e
az Embernek Fia előtt? Nem emberi gyengesé
geinkre, apró hibáinkra vonatkozik a kérdés, hanem
arra az egyre: becsületesen jószándékú lélek van-e
bennünk? Minden akadály, sőt minden visszaesés
dacára is szoktunk-e tudunk-e, akarunk-e küzdeni
a hitnek, szeretetnek és jóságnak áldásaiért ma
gunk és mieink életében?
Ha igen, akkor van menyegzői ruhánk, mely
ről az Üdvözítő beszél a királyi menyegző példá
zatában. (Máté ev. 22.) Ha félig igen, félig nem,
— ilyen van legtöbbünknek,— fogadjuk meg a figyel
meztetést. Ha pedig határozottan nem, akkor még
karácsonykor sem állhatunk meg az embernek Fia
előtt s joggal szól hozzánk a kérdés még a kará
csonyfa alatt is: „Barátom, mi módon jöttél ide,
holott nincsen menwegzői ruhád . . . "

Miért jó templomba járni?
E címen tartotta püspökünk az idei
ő
ádventi előadást. Hogy miért jó templomba járni,
ezt a kérdést a Krisztus hívei előtt fel sem volna
szahad teuni, ha nem volnának olyan sokan, akik
legfölebb 1—2 nagy ünnepen keresik fel az Isten
házát. Miért nem járnak ezek a templomba ? Jézus
egyik legjellemzőbb példázata adja meg a kérdésre
a legjobb feleletet. A tékozló fiák serege óriási.
És ezek a Istentől nyert örök atyai javak tékoz
lása közben nem is szeretnek az atyai házra gon
dolni. Ezért nem jár oly sok ember az Úrnak
házába. A templom, mint épület, nem az első
helye az Isten tiszteiésének. Eredetileg csak egy
követ helyeztek el berkekben, erdők mélyén, útak
mentén s ott mutattak be áldozatokat és ott hívták
az Urat segítségül. E köveket előbb növényekkel,
fákkal, majd a megtelepülés idejében már fallal
vették körül. Az áldozati kő ebben az épületben
oltárrá lett. Ez épületet az Úr házának, a tanítás,
az imádság házának nevezték. A keleti népek azt
hitték, e házban lakik az Isten, de már a zsidók
prófétái is hirdették, hogy az Isten kézzel csinált
templomokban nem lakik, mert betölti az eget és
a földet. Az újszövetség apostolai Jézus tanítása
szerint már azt hirdették, hogy Isten temploma
maga az ember. A kézzel csinált templom pedig
az imádság és a tanítás háza. Hogy miért jó
templomba járni ? Azt az evangélium népe tudja,
mert a hívők együttes áhítata és az evangéliumnak,
az Isten üzenetének az együttes hallgatása minden
magános áhitatoskodásnál jobban gazdagítja a
lelket. Különben aki szokott járni, tudja miért jó
a templomozás, aki pedig nem szokott, mielőbb
tanulja meg.
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Luther alakja a világirodalomban.
A nagy reformátorról, a világtörténelem egyik
legnagyobb hőséről a legkiválóbb irók nyilatkoz
tak a nagy szellemeket megillető hódolattal. Ezek
közé tartózik a német Walther Vilmos, a rostocki
egy. tanár, aki Luther jelleméről irt a jellem mély
ségeibe bevilágító kötetet. E művében Luthernek
összes hiteles nyilatkozatait összegyűjtötte s igy
alkotta meg a nagy reformátor jellemképét. A má
sik nagy író, az angol (skót származású) Carlyle
Tamás, aki a Hősökről szóló művében gyönyörű
tanulmányt szentel Luther alakjának s világtörté
nelmi jelentőségének. Mindakét mű megjelent ma
gyar fordításban, szép kiállításban s kapható a
Luther-Társaság könyvkereskedésében (Szentkirályi-u. 51/a) Minden evang. embernek ismernie
kell Luthert nemcsak külső életrajzi adatok szerint,
hanem leikéi, hivatását és munkája történelmi ér
tékét is.

A presbitérium a közigazgatásban.
A világháború vihara s annak következmé
nyei évezredes kultúrát és intézményeket támadtak
meg. Uj térképe lett Európának. Államok kelet
keztek s viszont csaknem megsemmisültek. Trónolt
zuhantak a lá ; államformák változtak meg. A gyű
lölet és a zsákmány biztosítása miatti remegés
következtében megszűnt a tudomány és művészet
nemzeteket átfogó és összekötő kapocs lenni.
Egy maradt érintetlenül: a Krisztus Evangé
liuma! A keresztyén vallás igazságát, erejét és
uralmát hiúba próbálta eltiporni a nyers erő. Sőt
a meggyötört emberiség mintha fokozódó vágyó
dással keresné a Megváltót.
Ellenben úgy látszik, hogy az „egyház" mint
a vallás és a közös vallásgyakorlat védelmére
szolgáló szervezet, némi reformra szorul.
Evang. Egyházunk fokozott mértékben látja
ezt a világháború és a forradalmakból levont
okulások alapján. Érzi, hogy nagyobb fegyelemre
van szükség az egyházi közéletben, értve ez alatt
azt, hogy az egyházi ügyek intézéséhez, a meg
tisztelő egyházi tisztségek betöltéséhez ne legyen
elegendő a világi tekintély és a vagyon, hanem
alapfeltételként a hithüség, buzgóság és áldozatkészség is megkivántassék. Arra pedig egyáltalán
ne fordulhasson elő eset a jövőben, hogy egyházi
hivatalt, pl. presbiteri tisztséget fogadhasson el
és tartson meg olyan hittestvér, a ki a tanács
kozó teremben sorozatos és indokolatlan távol
létével tűnik fel csupán.
A súlyos gazdasági viszonyok e mellett az
egyházi közigazgatás egyszerűsítését követelik, fő
ként a felsőbb tagozatokon, az esperességben,
egyházkerületben és az egyházegyetemen.
Mindezek a meggondolások arra indították a
zsinatot előkészítő bizottságokat, hogy egyrészt a
presbitert kifejezetten egyházi tisztviselőnek minő
sítse, a velejáró jogkövetkezményekkel együtt;
másrészt a népes és költséges közgyűlések hatás
körét túlnyomó részben a felsőbb tagozatokon is
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szervezendő presbitériumokra ruházza. Az ilyen
kisebb testület többször is tanácskozhatik éven
ként s mig egyrészt gyorsabbá teszi az egyházi
közigazgatást; másrészt nagyobb felelősségei is
kormányoz. Az eddigi esperességi kerületi és egye
temes közgyűlések ennek következtében ritkábban
— mondjuk — három évenként tartatnának s
inkább csak felügyelnének a presbitériumok mű
ködésére s ezenkívül fontosabb elvi kérdésekben
nyilatkoznának meg.
A mostani egyházközségi presbitérium jog
állása is módosulna. Önállóbb lenne mint eddig
s mindenütt átvenné a ma csak nagyobb gyüle
kezetekben alakítható képviselőtestület jellegét és
hatáskörét.
Nem antidemokratikus ez a gondolat, sőt ha
a fenti előfeltételeket megköveteljük és betartjuk,
éppen a polgári erények megbecsülését fogja jelen
teni a vázolt előnyökön kívül.

Külföldi rövid hírek.
Svédország. Söderblom upsalai svéd evang.
érsek legutóbb megjelent művében a következő
megállapítást olvassuk :
„Ha szekta alatt olyan vallási közösséget
értünk, amelynek programmjában az alapelv, magát
a keresztyénség többi részeitől elhatárolni, úgy
nincs egyetlen része sem az egyháznak, amelyre
ez a meghatározás inkább illenék, mint Róma".
N ém etország. A „Schildwache" cimü római
kath. iapban az alábbiak olvashatók: „Ha csak
egy Isten van és egy igazság, akkor az egy katholikus istenen kívül protestáns Isten nem lehet. Ha
egy egyházatyának zseniális kijelentése szerint az
emberi lélek természeténél fogva keresztyén, úgy
az csak katholikus lehei, mert a katholikus Isten,
ha ő az igaz és egyetlen, teremtette ezt a lelket.
Már Angelus Silesius egész helyesen felismerte,
hogy a szekták (tehát m i!) egyáltalán nem az igaz
Istent imádják, hanem valami önkényesen megal
kotott bálványt." — Tehát az Isten is katholikus!
A westfáliai evang. egyház új egyházi alkot
mánya eltiltja a szombat és ünnepnap előtti dél
utáni esketéseket, hogy elejét vegye az ünnepbe
belenyúló, ünneprontó lakodalmaknak. — Nálunk
sem ártana hasonló intézkedés.
Olaszország. Déltirolban betiltotta az olasz
kormány a német iskolákat. Erre a nyelvéhez ragasz
kodó német parasztság titkos földalatti iskolák
ban taníttatta gyermekeit anyanyelvére. Az olaszok
nyomára jutottak, a katakomba iskolákat bezárták,
a szülőket és tanítókat pedig szigorúan megbün
tették.
Oroszország. Oroszországban a kommuniz
mus óta nem volt evang. lelkészképzés. A gyüle
kezetek pap nélkül állanak. Most Petersburgban
felállították a lelkészképző szemináriumot.
D ánia. Koppenhágában van egy gör. keleti
orosz Templom, amelyet az ottani orosz emigránsok
istentiszteleti -célokra használnak. A szovjetkor
mány a templomot magának követelte. A jogvita
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most ért véget. A dán Kúria a templomot az
emigránsoknak ítélte oda. így védte meg a kis
Dánia minden veszedelemmel szembeszállva a
templomot az atheista és egyházellenes szovjetkor
mánnyal szemben.

HÍREK.
Istentiszteletek sorrendje 1925. dec. 6-án:
H ely
Deák-tér (német)
„
(magyar
n

n

Fasor (Ifjúsági)
»
»
„ (német)
Kőbánya
Simor-u. 51.
Gyüjtőfogház.
Rákóczy-út 57.
Gyarmat-u. 14.
Üllöi-út 14.
Váczi-út 61.
Bécsi kapu-tér
l)

n

Zichy-utca
Horthy Miklós-út 27.

Óra
<Le.
d. u.
VslO

u
6
10
11
4
5
9
11
2
10
Vsll
10
10
10
11
10
11

Lelkész neve
Broschkó G. A.
Szüts Gábor
Kimer Gusztáv
Bereczky Sándor
Gaudy László
Késmárszky Lajos
Broschkó G. A.
Hudák János
Dendely Károly
Majba Vilmos
Morhács Márton
Papp Ferenc
Martony Elek
Rimár Jenő
Glatz József
dr. Varsányi Mátyás
Mohr Henrik
Szabó Aladár

A d eák téri lelkészi kör ta n ácsa a Haberern
ünnepély miatt elmaradt gyűlését december hó
15-én (kedden) d. u. 6 órakor fogja megtartani a
leányiskola kistermében.
a üeáktéri Liitherszö vétség december 4-én
tartja második ádventi összejövetelét. Ezen „Ho
gyan áhitatoskodjunk ?“ címen Dr. Raffay Sándor
püspök folytatni fogja november 27-én megkezdett
előadását. Az összejövetelek pont 6 órakor kez
dődnek. December 11-én Dr. Kirchknopf Gusztáv,
kerületi lelkész „Az ev. istentisztelet lényege"
címen tart majd előadást. A L. Sz. elnöksége ezen
összejövetelekre mindenkit hiv és csak azt kéri a
szövetségi tagoktól, hógy mindenki csak egyet
hozzon el ismerősei közül.
Templomlátogató híveinket kérjük, vegye
nek énekeskönyveket! Ezek megőrzéséről gondos
kodunk. De megkérjük őket arra is, hogy a má
sodik oltári szolgálat előtt, vagy az alatt ne távoz
zanak a templomból. Zavarják ezzel az áhítatot,
A deáktéri Lutherszövetség Gyámolitó
Szakosztálya pénztára javára, f. hó 12. és 13-án
tartja karácsonyi vásárját a leányiskola dísztermé
ben. A szövetség ezúton is kéri a híveket, járul
janak hozzá a vásár jövedelméhez a legcsekélyebb
értékűnek látszó ajándéktárggyal is (játék, írószer,
könyv, kézimunka, élelmiszer). Az ajándéktárgyak
Lengváry Juci titkár címére küldendők (V., Dorottya-utca 11.)
Segítsük templomépitő kelenföldi testvé
reinket! A Deák-téri templomban december 6-án
Szüts Gábor kelenföldi lelkész prédikál. Az offertórium a kelenföldi templomalapé lesz.
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Dr. Haberern J. Fái ünneplése. Egyházunk
munkában és érdemekben gazdag iskolai felügyegyelőjét, dr. Haberern J. Pál egyetemi tanárt dec.
1-én ünnepelte a Deák-téri testvéregyházak képvi
selőtestülete és főgymnáziumunk 70-ik születés
napján. Megnyitó beszédet dr. Zsigmondy Jenő köz
felügyelő mondott, az üdvözlő beszédet dr. Raffay
Sándor püspök és Győry Lóránd ny. miniszter
mondották, az egyetemes felügyelő nevében Dr.
Mágocsy-Diétz Sándor, a szövetségek és intéz
mények nevében Dr. Rásó Lajos, Broschkó G. A.
Scholtz Géza és Böhm Dezső, iskoláink részéről
Lahmann György, Mikolik Kálmán igazgatók és
dr. Hittrich Ödön főigazgatók üdvözölték. Dr.
Remport Elek szép ünnepi költeményét Breuer
Oszkár szavalta. Lavotta szerenádjának és a gimn.
ének- és zenekarnak Bánk Bán fohásza előadása
kezdte és végezte az ünnepélyt, melyen nemcsak
a hivatalosak, hanem az ünnepelt tisztelői is nagy
számmal vettek részt. Az ünnepelt e nap emlékére
nagynevű édes atyja 700 kötetes könyvtárát gim
náziumunknak adományozta.

A fasori Evang. Szövetség jövő heti szerda
estéjén, 9-én Dr. Láng Margit tanár taií vetített
képes előadást Raphaelről a fasori gimnáziumban,
Kezdete este 7 órakor. Belépő díj nincs.
A fasori ifjúsági Luther kör első adventi
estéjét dec. 6-án vasárnap este 6 órakor tartja a
gimn. dísztermében. Előadó Kemény Lajos lelkész.
Szavalat és énekszámok. Belépő dij nincs.
Ne feledkezzünk meg szegényeinkről! A
fasori Ev. Szövetség és Nőegylet szegény gyer
mekeinknek ez évben is karácsonyfát fog gyújtani.
Természetbeni és pénzadományokat átvesz a fasori
lelkészi hivatal.
Az Angyalföldi Luther-Szövetség és ifjú
sági Luther Márton kör vallásos estélyt tart dec.
6-án d. u. 4 órakor az Üteg-u. polgári leányisko
lában. Beszédet mond Broschko Q. Adolf főes
peres és Klaniczay Sándor főgimn. tanár, ezen
kívül szavalat, ének és zeneszámok.
A budapesti Iparosképző Protestáns Egylet
Vili. Alföldi-u. 13. sz. a. nagytermében dec. 2-án
előadást tartott Dr. Raffay Sándor püspök az
iparosság múltja és jelenéről. Dec. 4-én a Szuchovszky Gyula titkár vezetése alatt álló ifjúság
szépen sikerült Mikulás estélyt tartott szegény
gyermekek karácsonyi jutalmazására.
Adományok és előfizetések lapunkra: özv.
Bielek Miksáné 100 ezer, Zachariás Józsefné és
Moór József 100 ezer, Simon Gyuláné 40 ezer,
Tölgyessy János 20 ezer, Lévius Károly Budaörs
20 ezer, Liedemann Ferenc 40 ezer K.
Veres Pálné leánynevelőintézetünk sajátos*
eredeti módszerének bemutatására meghívta növen
dékei hozzátartozóit továbbá egyházunk vezetőit
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u. n. szülői értekezletre. Dr. Raffay Sándor püspök,
mint az igazgató tanács elnöke megnyitó- és záró
szókat mondott. Df. Pintér Jenő, tankerületi fő
igazgató más intézetekkel összehasonlítva mondott
rendkívül meleg elismerő szavakat az előadások
végén. Három rövid előadás kapcsán mutatta be
a tanári kar a vetítőgép hasznát az irodalom
tanításban (Dr. Böhm Dezső igazgató előadása),
a művészettörténetben (Dr. Láng Margit tanár)
és földrajzban (Dr. Horváth Károly tanár) s a
követett módszert. Különösen meglepte a hallgató
ságot a művészettörténet tanítása, mely az iskola
specialitása, s mely szempontból egyedülálló út
törő.
A Luther-Társaság december 15-én d. u.
6 órakor a deáktéri polgári iskola termében Széchenyi-emlékünnepet tart, a melyre a tagokat és
a nagyközönséget az elnökség ez utón is meghívja.
A nagy magyar történelmi jelentőségét Pékár Gyula
és Kapi Béla elnökök méltatják. A részletes műsort
a következő számban tesszük közzé. A LutherTársaság idei közgyűlését a Széchenyi-emlékünneppel kapcsolatban dec. 15-én Budapesten a deák
téri polgári iskola termében este 7Va órakor tartja.
Ne adjuk filléreinket idegeneknek 1

Minden evangélikus ember
vásároljon

LUTHER-TÁRSASÁG

Tamás 32 ládára s 10 nagy kötegre terjedő könyv
tárát a Luther-Könyvtár és Muzeum céljaira adó
mányozta, még pedig szekrényekkel és polcokkal
együtt. Az értékes adományt Kovács Sándor a
könytár igazgató őre átvette és legközelebb meg
kezdi katalogizálását.
Az Evang. egyhár A lkotm ányának 1894-ben
megjelent első kiadása már régen elfogyott és
többé nem kapható. Közszükséget pótol a LutherTársaság, a midőn e nélkülözhetetlen könyvet
újra kiadja. Karácsonyra megjelenik, Előjegyzést
elfogad a Luther-könyvkereskedés (Szentkirályi-u.
51/a) és minden lelkészi hivatal.

X. kér. Luther Szövetségünk az idei ősszel
is megkezdte vallásos estélyeit, melyek minden hó
második vasárnapján d. u. 5 órakor a Simor-utcaí
templomban tartatnak. A vallásos estélyen minden,
érdeklődőt szívesen látunk. Eddig a kővetkező
előadások tartattak: 1. Majba Vilmos lelkész: a
reformatio hatása a népek életére. 2. Prof. Dr.
Varsányi Emil egyet, tanár: a reformatio és a
kultúra. 3. Prof. Dr. Lux Kálmán: Evang. templom
építészetünk. — A legközelebbi vallásos est dec.
6-án d. u. 5 órakor a Simor-utcai templom
ban, amely alkalommal előadást tart vitéz Horkay
Béla tábori lelkész a tudomány és hitről. — Az
estélyeken közreműködtek: Hetzl Fülöp tanár
hegedű játékával és Roth Aranka énekinüvésznő.
Az ifjúság részéről Kéri Zoltán, valamint Keuí
i^ujza tanárnő az ifjúsági énekkarral.

könyvkereskedésében
BU D A PEST, SZENTKIRÁLY UCCA 51/A. SZ.
(Üllői út és Szentkirályi ucca sarokház.)

Bibliát, énekes, imádságoskönyvet,
tankönyvet, karácsonyi és alkalmi
ajándékkönyvet, diszmíivet, írószert,

H ö h e r V ilm o s

Bárhol m egjelent könyv kapható
vagy m e g s z e r e z h e t ő !

Budapest, IV. Váczi ucca 45. szám.

Felhívjuk evang. testvéreink figyelmét

TÖLGYESI

JÁNOS

fűszer és csemegekereskedő

„ÉLELMISZER-CSARNOK''
ű zi e lé re

V. Akadémia u. 14. Telefon hivó: 26-77.
Legjobb minőségű áruk. M é r s é k e l t ár ak.
Rendelje meg egész havi szükségletét telefonon.
A rendelést házhoz szállítjuk!

A Luther-könyvtár és Muzeum, mely a
Luther-Társaság igazgatása alatt áll s az egyetemes
egyház Üllői-uti házában van elhelyezve, a múlt
héten gazdag adománnyal gyarapodott. Szontágh
Sárkány-nyomda r.-t. VI., Horn Ede-utca 9.

szücsm ester

Készít : mindenféle szörmebundát,
javításokat, a legolcsóbban. Raktáron
különböző női és férfi bundák. A karácsonyi
és újévi ünnepek alkalmával mélyen
leszállított árak. Szolid kiszolgálás.

Cserkészet. A fasori ág. h. evang. főgimná
zium 16. számú cserkészcsapatának fúvószenekara
november 29-én az intézet dísztermében vidám
műsorral, ünnepélyt rendezett, jóképű és jókedólyü ügyes cserkészfiaink cserkészügyességgel,
zene és énekszámokkal szórakoztatták a nagyszámú
közönséget. Méltó jutalmukat már előre megkapták,
mert az érdeklődés oly nagy volt, hogy a szülők
és cserkészbarátok alig fértek el nagy díszter
münkben. Sok jóbarátunk fogadja ezért a csapat
hálás köszönetét.
Műszaki igazgató: Wagner Richard

