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eresztyén anyaszentegyházunknak 
nagy ünnepe: a megújulás, az 
evangéliumhoz való visszatérés 
ünnepe ismét közeledik. Hálás 
szívvel emlékezünk meg hithős 
elődeinkről, szenvedéseikről, hű
ségükről és az ő áldozataikkal 
megszerzett és nekünk hagyott 
szent örökségről. Jól tudjuk, hogy 
a  reformátorok lelkén át, a vér

tanúk, az üldözöttek és a megalázottak lelkén 
át az evangélium örökkévaló igazságai világí
tottak újból e világba, jól tudjuk, hogy még az 
emberi példaadásokért is Istené a dicsőség 
egyedül, — mégis szivünk megtelik a hála 
érzéseivel azok iránt is, akik hitben, hűségben 
és kitartásban előljártak.

Á múlt küzdelmes, de dicsőséges. Sok 
benne a fájdalom, a  méltatlanság, de sok a 
szenvedésben való öröm és a türelemben való 
áldozat is. Sok volt benne a vereség, de sok 
volt benne a győzelem. A jelen is küzdelmes, 
de nem dicsőséges. Hiányzik belőle a minde
neket elviselni tudó kitartás és a mindeneken 
keresztül való hűség. Inkább azt kell mondani, 
hogy sok benne a hűtlenség, mert alig van 
benne kitartás . . .

A múltnak a kincsei ma is megvannak, 
sőt még becsesebbekké váltak, mert próbálta- 
tások és viszontagságok által megszenteltettek. 
A múltnak e kincseit: a lelkiismereti szabad
ságot, a kényszer nélküli igaz hitet, a szemé
lyes felelősséget hordozó erkölcsi életet, a meg
váltás bizonyosságát adó evangéliumot ma is

adja és kinálgatja a jelen. Magunk és szereh 
leink, egyházunk és nemzetünk élete iránt leg
első kötelességünk, hogy ezeket a kincseket 
szeressük, őrizzük, gazdagítsuk, hűtlenül elásni 
másoknak se engedjük, hanem általuk minden 
jónak, igaznak, nemesnek önzetlenül és becsü
letesen szolgáljunk.

Kötelez erre minden emlék, melynek a 
reformáció ünnepén áldozunk. Kötelez a  hála, 
mellyel az evangéliumért mennyei Atyánknak 
tartozunk. Kötelez a tanitványi hűség, mellyel 
Megváltónkat kell követnünk. Kötelez élethiva
tásunk, mely felfelé törekvésre ösztönöz. De 
mindenekfelett kötelez a  jövendővel szemben 
való felelősség. Tartozunk ezzel a felelősséggel 
saját életünknek, a reánk bízottaknak, minden 
drága életközösségnek. Ahogyan mink kaptuk, 
úgy kell nemcsak megőrizni, hanem a  jövőnek 
is átadni. Halálos bűn lenne előmozdítani a 
jövendő szegénységét, lelki nyomorúságát, sö
tétségét.

Kívánnunk kell tehát elsősorban magunk
tól, azután pedig mieinktől az evangéliumért, 
a tiszta és komoly hitért, az önérzetes és lelki- 
ismeretes emberi életért hűséget és kitartást 
minden küzdelemben. Sem bántalom, sem le
nézés, sem akadályozás, sem szenvedés vagy 
üldözés nem tántoríthat el minket Isten szerel
métől, mely vagyon a Jézus Krisztusban. Jár
nunk kell állhatatosan a  Krisztus tanítványai
nak útját, amelyről megiratott, hogy ,,mi csak 
sok szenvedés árán juthatunk be az Istennek 
országába" . . .
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A  Biblia Társulat és az  
a n g ol nem zet.

Október hó 20-án a fővárosban az angol 
Biblia Társulat tiszteletére, annak 125 éves jubi
leuma alkalmából országos jellegű ünnepség volt.

Nem mulaszthatjuk el, hogy néhány szót ne 
ejtsünk ez alkalommal arról a nemzetről, amelynek 
mi Bibliáinkat köszönhetjük.

Amikor az Isten szemlét tartott a nemzetek 
fölött és arról volt szó, hogy kire bízza a Biblia 
terjesztés világfontos munkáját, az angol népen 
akadt meg a szeme. Főképpen négy tulajdonsá
gánál fogva legalkalmasabb ez a nép erre az el- 
hivatásra. Először is neki van legtöbb összeköt
tetése a föld összes nemzeteivel. Továbbá ennek 
a népnek anyagi erők bőséges forrása és kiváló 
szervező-tálentom adatott, végül ez a nép a Wesley 
János-féle ébredési mozgalmak óta a Jézus Krisz
tussal igen belső közösségre lépett.

Akadnak országunkban emberek, akik sze
retik Angolországot és népét befeketíteni, ridegnek 
és kegyetlennek feltüntetni, nemes vállalkozásait 
pedig elintézni egy kézlegyintéssel: óh, az angol
nak minden üzlet!

Aki azonban ennek a Biblia Társulatnak a 
munkájába mélyebben beletekintett és meglátta 
ott azt az önzetlen szeretetet, amely ennek az 
intézménynek a rugója, az arra a meggyőződésre
jutott, hogy mélységes vallásos erők forrásának 
kell felbuzógnia abban a népben, amely ilyen 
vállalkozásra képes!

Természetesen mikor Angliáról beszélünk

T Á R C A
A meghalástól az  Életig.

Ősz. — Odakint a természet haldoklik. A 
lomb színesedik, sárgúl, majd lehull, hogy a 
föld ölébe térjen vissza, amelyből kiindult.

A természet ezen haldoklása egészen külön
leges ; nem visszataszító, nem, — inkább szép, 
gyönyörű szép. Szinte azt vélnéd, hogy a ter
mészet legnagyszerűbb ünnepére készül, hogy 
oly mesés színpompát fejt ki. És ha reggelen- 
kint a napsugár behatol a nyírfaerdőbe, való
sággal tűz és ég a színek szimfóniája a lomb
sátorban.

így készül a természet az elmúlásra.
Mintha mind azt a drága illatot, melyet 

nyár folyamán szemérmesen magába zárt, levél
díszében most kilehelné utolsó dicshimnusz
ként Isten magasztalására.

így hal meg a természet, így múlnak ki 
szentéletű emberek. Minden szeretetüket, min
den lelki szépségüket még kiárasztják haldok
lásukban környezetükre, hálaadó énekkel az 
ajkukon, a  fájdalom és bánat engesztelő moso
lyával,

És hogy halunk meg mi ? Meghalunk-e 
általában? Nem teszünk-e úgy, mintha örök 
életünk volna itt e földön?

mindig külömbséget kell tennünk egy kettős Anglia 
között. Angliának két arca van. Az egyik Anglia, 
amelyet méltán „hatalmi" Angliának nevezhetünk, 
az, amelyik ridegen végrehajtja a maga brit poli
tikáját. A második Anglia azonban, amelyet „hívő" 
Anglia elnevezéssel illethetünk — s értjük alatta 
az imádkozó angol keresztyének csoportját, — ez 
az, amely igen gyakran szemben áll a hatalmi 
Angliával, megfékezi annak túlkapásait és tízszer 
annyi virágot ültet mindenütt, mint amennyit a 
brit katonák letapostak. Ez a „hívő" Anglia egyet
len cél számára látja magát elhivatva és ez az 
Isten országának a kiterjesztése. Gladstone ezt így 
fejezi k i: „Egyedüli feladatunk az, hogy az evan
géliumot a népek szívébe elvigyük!" Kitörölhetet
lenül emlékezetembe véste magát egy mondat, 
amelyet Nagy-Brittaniában egyik missziói terem 
falán olvastam: „Undertake greatthings fór God!" 
„Vállaljatok nagy dolgokat Istenérti"

Egy ilyen nagy dolog, mondhatnók a leg
nagyobb dolog, amelyre ez a nép vállalkozott az 
volt, mikor elhatározta, hogy ő fogja terjeszteni 
a Bibliát a földkerekség összes nemzetei kifeött. 

Az angol Biblia Társulat 125 éves múltja 
kézzelfoghatóan bebizonyította, hogy ez nem em
b e r i  i n t é z mé n y .  Azok a férfiak, akik a Tár-

70, 80 év múltán már senki sem él közü
lünk ; 60—70 év múlva ez a testünk, mely lel
künk tartálya, a földben porladozik valahol. 
60—70 év múltán? Csak akkor? Nem tudjukI 
Talán már 10 év múlva? Nos, 10 év még nagy 
idő, azalatt sokat tehetek önmagam tökéletesí
tésére.

Igen, de éJeMe én, élsz-e Te még ennyi 
évet? — 10 hosszú esztendőt?

Tekintsünk körül; az elmúlt 10 év alatt 
senki sem múlt ki az ismerősök körében?

Vegyük csak: Talán meghalok én — meg
halsz Te már a jövő esztendőben, — ez ugyan 
elég hamar volna — de talán már a következő 
hónap folyamán — esetleg teljesen váratlanúl 
— már holnap éjjel. — Nem tudhatjuk. A halál 
lopva jön, mint a tolvaj.

Egyszer, valamikor ez a test halott lesz . . 
És most igazi elmélyedéssel tekintsd meg ezt 
a  Te halott tetemedet; talán furcsa érzés vesz 
erőt rajtad ; de csak légy bátor, halálosan bátor!

Talán azt beszélik valamely reggelen ró
lad, hogy az elmúlt éjjel hirtelen meghaltál. 
Szívszélhüdés. Egészen magadra maradtál utolsó 
óráidban. De valami sejtelem lehetett benned. 
Merev kezeid között a bibliát szorongattad. 
Egyébként csak azt tudják, hogy egyedül, tel
jesen egyedül voltál halálodkor.

Egyedül ? . . .
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sulat megalakulását előkészítették és sikerre vitték, 
határozottan állítják, hogy az események folyama
tába minden mozzanatnál isteni kéz belenyúlását 
kellett észlelniük. Az élő Isten maga az, Ki az 
„idők teljességében" ezt a világfontos intézményt 
megteremtette és fenttartja. Itt nem politikai, nem 
nemzeti, nem felekezeti s egyáltalán nem földi, 
emberi, hanem isteni célok munkálásáról van szó. 
Ennek illusztrálására hadd álljon itt az alábbi 
néhány tény.

Brit - Indiában az 1800-as évek kezdetén 
tilos volt a keresztyén missziói munka. Az angol 
Kereskedő Társulatoknak („hatalmi Anglia!") u. is 
az volt az álláspontjuk, hogy a hindukat nem 
szabad felvilágosítani, mert akkor öntudatra és 
erőre kapnak. Brit politikai szemszögből nézve 
a dolgot, ebben igazuk is volt. A „hivő" Anglia 
azonban a Krisztus missziói parancsát: „Élmén
yén széles e világra, hirdessétek az evangéliumot 
m i n d e n  t e r e m t é s n e k "  (Mk. 16, 15.) fölébe 
helyezte a politikai érdeknek. S ezek addig imád
koztak, addig gyúrták hatalmi testvéreiket, míg 
Isten ügye győzött s 1813-ban az angol parlament 
kimondta, hogy szabad folyást enged a Krisztus 
vallásának az összes brit gyarmatokon. Nosza 
megindult a hindu fordítások sorozata s a Biblia 
Társulat évi 1000 majd 2000 fontsterlinget áldo
zott az indiai munkára.

Í r o r s z á g b a n  a Társulat munkássága négy 
évig angol Szentirásoknak angolul beszélő írek 
között való terjesztésére szorítkozott. A politikai 
érdek s az angol nemzeti szempont egyaránt azt 
diktálta, hogy a Társulat ne nyomasson ír nyelvű

Bibliát. Amikor azonban Charles Tamás és Hughes 
József lelkészek 1808-ban bejárják Írországot, nyíl
tan feltárták a Biblia Társulat intézőbizottsága 
(„Komitéja") előtt, hogy ha az ír népen valóban 
segíteni akar, az íreknek nemzeti nyelven kell 
kezükbe adni a Szentírást.

1809-ben megjelenik az ír Ujtestamentum 
s az írek oly mohón kapnak utána, hogy rövide
sen második, harmadik, sőt negyedik kiadása válik 
szükségessé.

A Szentírás kitűnő tanítómesternek bizonyul. 
A nép esténként csoportokba verődik össze és 
hallgatja a Szentírás hangos olvasását. Mikor 
pedig 1823-ban a teljes ír Biblia megjelenik, van
nak írek, akik a róm. kath. lelkész minden átka 
és ellenzése dacára is megszerzik maguknak és 
készek inkább kivándorolni, mintsem megválni 
tőle. 1849-ben Írországban nagyméretű Biblia
olvasó mozgalom indul meg. „Napszálltakor ifjak 
és öregek, nők és gyermekek osonnak hazulról, 
hogy a hegyoldal egy csendes kis kunyhójában, 
egy égő fahasáb világánál a Szentírást kutassák."

A s k ó t o k  szintén nemzeti nyelvükön, a 
gélik nyelven kapják kezükbe a Bibliát. Csak
hamar itt is, amott is Biblia körök keletkeznek, 
amelyek megizmosodnak és rajokat bocsájtanak ki 
magukból. Sokan megtanulnak írni és olvasni,

Voltál mér valaha magas hegytetőn egy
m agádban? Oh ilyenkor Isten mindenütt jelen
valósága és mindenhatósága szinte lenyűgöz, 
szent félelem fogja el az embert Isten közelsé
gében, a hegy magányos tetején. És most egé
szen egyedül jött Rád a H alál? . . . Elképzel
ted bármikor is, milyen volna az, ha most a 
Lelked — testedtől különváltan, minden földi 
köteléktől felszabadultan, elérhetetlen távolság
ban mindazoktól, kiket szeretsz — kikhez leg
jobban ragaszkodói — hogyha ez a Te Lelked 
igy egészen a jó Istenbe olvadna — hogy 
éreznéd most M agad?

Mondd, nem félnél-e vájjon a jó Istentől? 
Nem sajognának-e bűneid Isten szentségének 
közelségében? El tudnád-e viselni a minden
ható Isten szentségét? Nem kellene-e szégyen
kezned Előtte ?

Talán egyedül voltál, mikor meghaltál, de 
mindenesetre egyedül mentél át az örökké
valóságba . . .

Óh Lélek, mi lesz Veled, ha itt a földön 
ragaszkodtál ideig-óráig tartó holmihoz — min
denhez, csak Istenhez és az, örökkévalósághoz 
nem? — Most meghaltál. Élettelen tested el
terül a nyoszolyán, szemeid félig csukva: — 
nem látják soha többé a napfényt! Nem tekin
tenek soha többé más ember szemébe. A lélek 
eltávozott belőlük! . . .  . Ezek a szemek nem

néznek többé ridegen, mérgesen, alattomosan 
— megmerevedtek . . .

A kezeid élettelenek. Gondoltál-e valaha 
egészséges napjaidban arra, hogy csak a puszta 
csont marad meg belőlük? És mily sok bűnös 
dolgot cselekedett ez a hamarosan poriadásnak 
indúló két kéz büszkeségből — ellenszegülés 
folytán vagy pedig mi mindent hagyott abba — 
lustaságból, gyávaságból, kényelemből? — Most 
már nem tehetik jóvá, ami rosszat cselekedtek, 
mert — meghaltak.

Mennyire szeretnéd most egyik-másik leve
ledet kedvesebben, melegebben írni, ha még 
időd lenne r á ! Mennyire iparkodnál ezentúl 
becsületes, tisztakezű lenni, ha csak lehetséges 
volna.

Milyen fürgén járták meg az utakat lábaid ! 
A magad útjait? Isten útjait? Mindig Isten 
nyomdokát követték-e? Vagy csak egyszer, 
másszor, lelki felhangoltságodban ? Nem fecsé- 
relték-e el az időt haszontalan jövés-menéssel, 
hiányos felelősségérzet következtében és nem 
jártok-e tilos utakon ?

Saját tetemed látása, hogy kétségbeejt, és 
égető lelkifurdalássá lesz számodra 1 Nézd, mint 
lobog a gyertyafény és mily különösen világít 
meg Téged 1

E gyertyák is meghalnak; égve, lobogva 
emésztik meg önmagukat.
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hogy a Szentírást olvashassák, mások messze 
utakat tesznek meg gyalog, csakhogy megvásárol, 
hassák.

Jones Marika népének, a walesieknek sem 
kell tovább nélkülözniük a Bibliát. A Biblia Tár
sulat bőségesen nyomat nyelvükön mindjárt az 
első esztendőben Bibliákat. Bala városában, hol 
Jones Marika a maga Bibliáját vásárolta, üdv
rivalgással fogadják az első Bibliaszállítmányt, akár 
csak hajdan az izraeliták a filiszteusoktól vissza
hódított szövetség-ládáját. Parasztok egy küldött
sége várja a szekereket s oly nagy a lelkesedés, 
hogy a lovakat kifogva, saját magukat meg be
fogva a szekerek elé, így vonulnak be a városba. 
Nem szalmaláng lelkesedés volt ez csupán, hanem 
az Ige után való igazi éhség, amit az is mutat, 
hogy a Biblia e városban nagy keletnek és olva
sásnak örvend ekkor. Látni ifjakat, akik esti szür
kületig olvassák az Igét, majd pedig lámpavilágnál 
folytatják. Látni munkásokat, akik magukkal viszik 
a mezőre, hogy ott a pihenés órájában felüdít
hessék vele lelkűket.

Az angol nép tehát Bibliát adott nemzetiségei 
az írek, skótok és walesiek kezébe. Milyen más
kép fog alakulni országunk külső és belső képe 
is, ha lesz egy „ hí vő  M a g y a r o r s z á g ‘, amely 
Bibliát terjeszt nemzetiségei: a románok, szerbek, 
ruthének és tótok között, de elsősorban önmaga 
szereti és olvassa az élet szent könyvét. . .

Földvári Béla-

A  biblia ünnepe.
Vasárnap este a székesfővárosi Vigadó

ban tartották a Brit- és Külföldi Bibliatársulat
nak százhuszonötéves működési jubileumát. 
Mintegy kétezer főnyi közönség jelent meg az 
ünnepélyen. Magyarország kormányzója üdvöz
letét küldte az intézménynek, Klebelsberg 
Kuno gróf kultuszminiszter — akit Jalsoviczky 
Károly dr. miniszteri tanácsos képviselt az 
ünnepen —, úgyszintén Petri Pál dr. állam
titkár levélben gratuláltak a jubiláló társulat
nak. Az egyház kiválóságai nagyszámban 
jelentek meg az ünnepélyen, továbbá a buda
pesti református, evangélikus és unitárius lel
készek, a különböző diakonissza intézmények 
és igen sokan mások. Akom Lajos orgona
nyitánya után közének következett, majd Józan 
Miklós budapesti unitárius püspöki helynök 
imádkozott. Ezután Czeglédy Sándor, ceglédi 
lelkész üdvözölte a társulat berlini vezérigaz
gatóját, az angol származású A. L. Haig-ot, 
aki eljött a budapesti ünnepre. Mr. Haig ezután 
angol beszédben, amelyet Vidor János dr. 
teológiai tanár tolmácsolt, szólalt fel. Felszóla
lásából megtudtuk, hogy a biblia-társaság 618 
nyelven adja ki a bibliát, hogy eddig 400 mil
lió példányt adott el, amelyből a múlt évre 
11 és fél millió esik. Óránként 1301 példány 
készül. Kereken 1000 kolportőr árúsítja minden
felé. Nálunk, Csonkamagyarországon a múlt 
évben 80.000 példány bibliát vásároltak. Az 
egyesített protestáns egyházi énekkarok, közel 
300 tagú énekkar, id. Victor János polgáriskoiai

Vájjon Te égtél, lobogtál, öntüzedtől fogy
tál-e Isten szolgálatában, Isten dicsőségére ? 
Bárha mi is áldozati gyertyákhoz hasonlók 
lennénk!

Arcod mintha viaszból lenne öntve, ajkad 
elhalványult, szád félig nyitva, nem szólal 
meg többé. Pihen; csakugyan szüksége van a 
pihenésre, elfáradt a sok munkától, melyet 
kívántál tőle és néha rá is erőszakoltál, egé
szen Istentől kapott rendeltetése ellenére. Most 
fáradt, halálosan fáradt.

Miért nem hasznosítottad Istenszeretet 
gyakorlására, kinek neve hordozója volt ? Miért 
kárhoztattad hallgatásra, amikor Istent m agasz
talni, Téged alázatra vinni kellett volna? Miért 
hallgattál olykor gyáván? Miért beszéltél sok
szor meggondolás nélkül, hiábavalóan, haszon
talanul, izgatottan, kíméletlenül, őszinteség nél
kül, épen olyankor, mikor nem lett volna szabad 
megszólalnod. Rosszkor beszéltél és — rosszkor 
hallgattál. . .

Most mindennek vége, minden szenvedély 
megszűnt kivétel nélkül. De jaj neked, ha ez 
csak most történt és a  lélek nem korábban 
nyerte el uralmát a test fölött, mely egyedül 
Isten magasztalására való.

Mily szomorú, ha a te, valamint az én 
hibám folytán a lélek magasságok felé törtető 
röptében megakadt, mert elmulasztottunk kérlel

hetetlen vasakarattal minden földi súlyt elvetni, 
és ez az Isten - telítettségre hivatott lélek, 
nem juthatott el igazságtól-igazságig, hogy vala
mikor bensőségesen egyesülhessen a végtelen, 
isteni világossággal.

De nem, nem szabad túlságos sötéten 
látnunk a halál jelenlétében.

Istennek kegyelemszikrái érintették lelke
det, hogy fellángoljon benned a megszentelt 
Isten és emberbaráti szeretet, amelynek ihletett 
hevében minden bűn és földi gyarlóság eloszlik.

Mintha világító zsarátnok hullott volna az 
égből akaratodra — a Szentlélek tüze — mely
nek hevében akaratod Isten akaratával egyesült 
az úrvacsora kegyelmében.

így hát sorvadjon el éltünk; akkor válik 
gazdaggá, gazdaggá Istenben és Istentől.

És bármikor és bárhogyan jöhet a halál
Istenben vagyunk 
Istenből élünk 
Istenért halunk !

Német eredeti után,
Horusitzkyné 

Barthel Hermin
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igazgató vezényletével a 134. zsoltárt énekel
ték, igen szépen és nagy elismerést aratva, 
majd vitéz Raits Károly ny. altábornagy bib
liát olvasott, azután Hegedűs Lóránt ny. minisz
ter, főgondnok beszélt s utána a jelenlévő 
Haig vezérigazgatót angolul arra kérte, segítse 
elő minden erővel a magyar földön is a Biblia 
terjedését. A Goudimel-énekkar ezután, Kenes- 
sey Jenő vezetésével a „Te benned bíztunk . . .“ 
kezdetű zsoltárt énekelte, D. D. Raffay Sándor 
evangélikus püspök nagyhatású beszéde volt 
az estély fénypontja. Ezt a beszédet lapunk jövő 
számában közöljük. Megindító jelenet követ
kezett ezután: egy vak leányt vezettek fel a 
szónoki emelvényre; aki egy Braille-rendszerű 
Szentírás lapjain kereste meg Krisztus Hegyi 
beszédét s olvasta fel. Somogyi Imre dr. lel
kész felszólalása, a Goudimel-énekkar száma. 
Czeglédy Sándor imája és az „Erős várunk . . .“ 
eléneklése volt még az est további program
pontja. Örömmel állapítjuk meg, hogy a pro
testáns hívek biblia-szeretete impozáns módon 
nyiivánűlt meg ezen az ünnepélyen.

H Í R E K .
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE

1929. október 27-én :

H e l y
óra

délelőtt
d é l u t á n

Lelkész neve

Deék-tér (német) fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) 11 Dr. Gaudy László
Deák-tér (magyar) 6 Csaba László
Fasor (ifjúsági) 10 Peér P. Sándor
Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Danhauser László
Fasor (német) — —

Kőbánya 9 Dr. Szuchovszky Lajos
Simor-utca 35. 11 Dr. Gunesch Károly
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Üllői-út 24. 10 Algőver Andor
Szvetenai-u. 10 Sólyom Jenő
Gyarmat-utca 14. fél 11 Johnson Gisle
Abonyi-u. 21. 1 1 Szabó Gábor
Váci-út 61. 1 0 Pap Ferenc
Bécsi kapu-tér 11 Ruzsicska László
Zichy-utca 7. 11 Mohr Henrik
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár

November hó 3-án a Deák-téri templomban Kis 
György, a fasori templomban Danhauser László, a kőbá
nyai templomban dr. Szuchovszky Lajos prédikál.

Reformációi istentiszteletek. Okt. 31-én, 
a reformáció emlékünnepén a Deák-téri tem
plomban d. e. 9 órakor ifjúsági istentiszteleten 
prédikál Vidovszky Kálmán, 11 órakor a fel
nőtteknek D. D. Raffay Sándor püspök, utánna 
úrvacsoraosztás, d. u. 3 órakor istentisztelet az 
iparostanonc iskolai növendékek részére, prédi
kál Szántó Róbert, a fasori templomban d. e. 
11 órakor prédikál Ruttkay M. Gyula, 12 óra

kor úrvacsoraosztás, a  kőbányai ref. templom
ban 8 órakor dr. Gunesch Károly, a Simor-u. 
imaházban 11 órakor dr. Szuchovszky Lajos, 
Rákosfalván a ref. templomban V2 12-kor Majba 
Vilmos a Gyarmat-u. 14. sz. a. Peér P. Sándor, 
Váci-út 61. sz. a. Rimár Jenő és Ülíői-út 24. 
sz. a. Martony Elek prédikál.

Bibliavasárnap. A mostani vasárnap of- 
fertóriumát egyházunk a  biblia terjesztésére 
szenteli, miért is erre híveink figyelmét külön 
is felhívjuk.

O rszágos Reformációi Emlékünnep. Min
den esztendőben impozánsan szokott megnyil
vánulni a protestánsok közös reformációi ünne
pélyén a hithűség és az öntudatos protestáns 
lélek. Ebben az évben is a Bethlen Gábor 
Szövetség a társegyesületekkel együtt ezt a 
közös ünnepélyt megrendezi. A pesti Vigadó
ban október 31-én d. u. 6 órakor kezdődik az 
ünnepély, ugyanakkor a budai Vigadóban is. 
Mindkét helyen csakis belépőjeggyel lehet részt 
venni, belépőjegyek díjtalanul kaphatók a lel- 
készi hivatalokban. A két Vigadóból kiszorulók 
részére a Deák-téri templomban és a Szilágyi 
Dezső-téri ref. templomban szintén emlékünne
pély lesz, mindkét helyen 1/47 órakor. A pesti 
Vigadóban a megnyitó beszédet D. Raffay Sán
dor püspök mondja, — ünnepi beszédet tart 
D. Geduly Henrik püspök, Dr. Szabó Sándor 
országgyűlési képviselő és Dr. Csiky Gábor 
unitárius lelkész. Záróbeszédet mond Dr. Mik
lós Elemér vezérigazgató. Énekel a Goudimel 
énekkar. Orgonán kisér Zalánfy Aladár főisk. 
tanár.

A budai Vigadóban megnyitó beszédet 
mond Dr. Barla-Szabó József igazgató-főorvos, 
ünnepi beszédet mond Kemény Lajos lelkész, 
Dr. Pröhle Vilmos egyetemi tanár, Szabó Imre 
ref. lelkész. Záróbeszédet mond vitéz Raits 
Károly altábornagy. Énekel a budai, Luther- 
szövetség vegyeskara, orgonán kisér Árokháty 
Béla.

A Deák-téri templomban a Lutheránia 
énekel, Dr. Nagy Sándor ref. lelkész imádko
zik és vitéz Dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv 
mond ünnepi beszédet, a Szilágyi Dezső-téri 
templomban pedig Vidovszky Kálmán imádko
zik és Haypál Béla ref. lelkész mond ünnepi 
beszédet.

Lelkészválasztás Kispesten. E hó 20-án 
volt a Máté Károly halálával megüresedett kis
pesti lelkészi állásra a választás. Dr. Mikler 
Károly egyházmegyei felügyelő és Broschko G. 
A. esperes elnöklete alatt az előzetesen pártokra 
szakadozott egyházközség közmegegyezéssel és 
egyhangúlag N a n d r á s s y  Elek, pesti vallás
tanárt, eddigi adminisztrátorát választotta meg. 
Jól eső örömmel adjuk hírül olvasóinknak ezt 
a mai időkben példát mutató egyetértést, melyre 
egyházi és nemzeti életünkben egyaránt szük
ségünk van. Kívánjuk, hogy az új lelkész sze
mélye ezt az egyetértő békességet megtartsa és 
eredményekké növelje egyházközsége életében.
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Uj vallástanár. Nandrássy Elek vallás
tanár kispesti lelkésszé választásával megüre
sedett fővárosi polgári iskolai vallástanári állást 
egyházközségünk presbitériuma S z á n t ó  Ró
bert szabadkai lelkésszel töltötte be, aki állását 
már el is foglalta. Munkálkodására Isten áldá
sát kérjük.

Az orosházai ág. hitv. evang. egyházköz
ség 1929. okt. 31-én d. e. 10 órakor a tem
plomban, újonnan választott felügyelőjének, mél- 
tóságos dr. S z t r a n y a v s z k y  Sándor m. kir. 
belügym. államtitkár úrnak, tisztségébe való be
iktatása céljából, képviselőtestületi díszgyülést 
tart, arra és az azzal kapcsolatosan tartandó 
ünnepségekre a vallásfelekezeteket, hatóságo
kat, hivatalokat, testületeket és egyesületeket 
tisztelettel meghívja.

A Deák-téri konfirmáltak köre az okt. 
27-iki (d. u. 5 órakor kezdődő) összejövetelén 
emlékezik meg a reformációról. Az emlékünne
pély keretében az esti istentisztelet végeztével 
vetített képekben bemutatjuk Luther életét. Ezen 
a vetitett-képes előadáson, amely a leánykollé
gium dísztermében lesz, felnőtteket is szívesen 
látunk.

A fasori ifjúsági Luther-Kör, valamint a 
Lutherszövetség reformációi ünnepélye október 
30 án d. u. 6 órakor lesz a  Damjanich-utcai 
gyülekezeti teremben.

Reformációi ünnepek a X. kér. lelkészi 
körben. A S i mor - u.  35. sz. a. e v a n g .  t e m
p l o m b a n  október 30-án, szerdán d. u. 6 óra
kor vallásos műsoros est. Az ünnepi beszédet 
tartja dr. Varsányi Emil korményfőtanácsos. A 
megnyitó , beszédet mondja Majba Vilmos ev. 
lelkész. Énekel Kolba Böske énekművésznő. 
Hegedűn játszik Hajós Magda hegedüművésznő. 
A k ő b á n y a i  G e r g e l y  -u.  r e  f. templomban 
október 31-én, csütörtökön d. u. 6 órakor val
lásos műsoros esi, amelyen az emlékbeszédet 
tartja dr. Varsányi Emil kormányfőtanácsos. A 
megnyitóbeszédet Majba Vilmos ev. lelkész 
mondja. Bibliamagyarázatot tart Hatolkay Káz- 
mér ref. lelkész. Hegedűn játszik Hajós Magda 
hegedüművésznő. Énekel Kolba Böske ének
művésznő.

Az Angyalföldi Luther-Szövetség reformá
ciói ünnepélyét október 27-én, vasárnap d. u. 
5 órakor tartja, a Váci-út 61 sz. elemi leány
iskola tornatermében. Dr. Hilscher Zoltán tart 
ünnepi előadást. A műsort ének, zeneszámok 
és szavalatok egészítik ki. Mindenkit szeretet
tel hívunk.

Reformációi emlékünnepélyt rendez a 
budapesti Iparosképző Protestáns Egylet (Vili., 
Alföldi-u. 13.) okt. 29-én, kedden 3/i7 órai kez
dettel. Közreműködnek: Szuchovszky Gyula 
(megnyitó-beszéd), Rózsa Pál (zongora), Wil- 
helm István (hegedű-játékkal), Hegedűs Lenke 
(ének), vitéz dr. Kirchknopf Gusztáv (ünnepi
beszéd), Jausz Margit és Breuer Oszkár (sza
valat), BIPE dalkara Morascher Hugó vezény

letével énekkel. Főképpen iparosainkat és azok 
családtagjait kérjük, hogy látogassák ezen Egy
letünk estélyeit. Belépődíj nincs!

A budapesti-aszódi Tanári-Kör, az aszódi 
reálgimnázium okt. 27-iki alapkő-letétele alkal
mával gyűlést tart, melyen dr. Hittrich Ödön 
főigazgató, az aszódi leánynevelő-intézet fres
kóiról, dr. Szlávik Mátyás ny. teol. akad. dé
kán pedig Csengey Gusztávról tart előadást.

Magános nő csekély fizetésért főz és minden házi
dolgot végez. Cim : Törpe-utca 3 sz.

Idősebb nő kisebb háztartásba házvezetőnőnek 
ajánlkozik. Beszél németül, varráshoz ért, nevelőnőnek is 
elmegy kisebb gyermek mellé. Deák Sándorné, V. Hold
utca 15. III. 3

Kertes lakásban feltétlenül tiszta különbejáratú 
szoba kiadó, esetleg ellátással, fürdőszoba, konyha hasz
nálattal. Lőcsei-út 96. sz.

Szeretettel hívom fel hittestvéreim szives figyelmét 
olcsó és mégis művészi kivilelű koszorúimra. Szente Ká
roly élővirágkereskedő. IX. Ráday-utca 32.

Elfoglalt anyák figyelmébe 1 Német játszó délelőltök 
3—6 éves gyermekek részére megkezdődtek. D. e. 9—1-ig. 
Kézügyesség gyakorlása. Torna. Játszva német tanulás. 
Séta. Leggondosabb felügyelet mellett. Jelentkezni lehet 
délelőtt. Aradi-utca 62. Hl. 1. Hittestvéreknek kedvezmény.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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