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A fekete hegy.
„íme, boldog ember az, akit
Isten megdorgál." Jób. 5 .1 7 .

. , Komor szjrt magasodik a lét kanyargó utcája
fölött Feketéll, éjlik a messzeségbe. M integy óriás,
'üiidaf'Láttára m egtoipán'^'^ivédj^SH ^nefcM pr
bele a lelkedbe. Visszafordulni, megfutamodni. .
e gondolatok kergetik egymást a szivedben, de
ragad, sodor magával az órák, a percek, a má
sodpercek gyorsütemü árja. E sötét kőszirt, mely
ott komorul fenyegetőn a lét barázdája fölött: a
szenvedés. Ezren sebzik véresre homlokukat óvtalan, mit sem sejtve, hegyes kövén; ezren szedik
fel szikláinál hitük törött darabjait, mint a siró
leány, ki ékes korsóját összetörte; ezren vergőd
nek számyatörötten a fekete hegy lábainál; ott
oldozza el őket a halál. Pedig ott, ahol felhők
úsznak kecsesen, mint fehér hattyúk az ég vizei
ben, ott fent angyalok könyökölnek, arkangyalok
integetnek: feljebb, csak feljebb, zarándok! Győzd
le, taposd lábaid alá a fekete hegyet, ládd, túlsó
oldalán nagy világosságok jönnek elődbe, hogy
pálmát adjanak kezedbe 1
Az Ótestamentom legszebb írása az a könyv,
mely a Jób nevét viseli. Olyan színes mint egy
bokréta, olyan illatos, mint a Sirász legszebb
rózsája. Egy ember élettörténetét mondja el, aki
heteken, hónapokon át vergődött a fekete szirtnél,
de végül mégis győzött, átcsatázta a fájdalmathozó éjszakákat Istentől kölcsönzött. hiterőkkel
legyőzte a fekete hegyet, a szenvedést s ime, túl
a lejtőn új boldogság virágos kertje mosolygott
feléje. E könyvnek alapvető tariitása az a világ
meglátás:* Istentől jö a a szenvedés s azért nem
lehet csak áldás jöttén. Óh igen, nincs szó, mely
től a fájdalmak éjszakájában világosság gyúladna,

csak ez az egy ige: Isten. Isten, ki mindent jóra
fordít, ki a győzelem cserfalevelével koszorúzza
zászlónkat, ha hitünket el nem dobtuk.
Ezerszer kimondott, tizezerszer megbizonyitott igazság, hogy e földet a szenvedés tartja át
karolva. Kérdezd meg a bölcset, akinek áttekin
tése van a j j zázadnk fölött és hallani,lopod.szaaáLi.
elgönaolhatatlan nagy idők óta ragadozas, rette
gés, gyötrelem tartja vaskezével a világot. Hol a
mérce, melylyel a szenvedés dimensióit felmérni
lehetne? A szenvedés közöttünk jajong, a lábunk
nyomában s ír: Valamikor olyan volt a szivünk,
mint a napos szoba verőfényes délelőttön, aztán. . .
aztán mi is belekerültünk az emberiség nagy ka
ravánjába, mely a vigasztalás és-erőkeresés útját
járja. Zokogással köszönti a csecsemő a világot,
könnyhullatással búcsúzik tőle az agg, s a bú
szomorú füze be sokszor hajol föléje. A háború
fergeteges számumszele nyargalt át földünkön,
fércmunkák a békék, a gyülölség gyehenna lángjai
tovább lobognak.
Megértjük azért a festményt, mely egy belga
képtár falán függ, mely Istent ábrázolja, amint
kezét felemeli, hogy a holt anyagokat megeleve•nitse, de egy angyal lefogja teremtő kezét: .Nemi
Ne teremts ilyen világot." De mégsem! Nern le
hetett kontármunka az a; világ, melyről az Úr a
let 7.-ik napján ezt mondái' „Tób", ami magyarul
annyit jelent: jól van. Isten nem nélkülözheti a
bút. A szenvedés által Isten azokat az érzéseket
építi lelkedbe, amelyek abból hiányozva hiány
zottak. A betegségek megraboltak arcod virágos
kertjét, elijedtél önmagadtól, midőn a tükörbe
tekintettél, de szólt az U ra s z í v sejtelm es beszéde
által: .Em ber, értsd meg szándékomat: amit el
vettem testedtől, lelkednek akarom azt megadni:
a lélek bűbáját, szépségét**. Csalódások árkain
bukdácsoltál által és összetörted magadat s fájón
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zokogta balsorsodon, de az Űr szived benső be szükség volna reá, még forint-esőt is hullatnának
széde által azt izente neked: „Fennhéjázó valál, a fellegek. Légy hát T e én szekrényem, pincém,
kemény; szelíddé, alázatossá akartalak tenni, mert éléstáram. Benned a világ minden kincsét bírom.
alacsony a mennyország ajtaja, csak azok mehet Épen elég nekem, ha Te vagy az enyém/ (Lnther.)
nek át rajta, akik alázatosak. Elvettem tőled azt, ,
ISTEN JELEN VAN. „Amikor bezártad aj
akit mindennél jobban szerettél a világon, azért, tódat és elsötétítetted szobádat, ne mondd, hogy
hogy honvágyat ébresszek benned az én királyi egyedül vagy. Isten ott van a szobádban. (EpLktetosz.)
palotám iránt, melynek az esti csillag pitvarlám
AZ EM BER IGAZI TERM ÉSZETE. Az imád
pása*. . . •
|
ság az emberi léleknek természetes és legmélyebb
Nem azok, akik a fájdalmak súlya alatt Ősz-1
ösztöne és az is marad.
(Carlyle.)
szetOrtek, hanem, akik győztek a kinok órain, |
találták el a szenvedéssel szemben a helyes állás- IMÁVAL KEZDD 1 „Minden értelmes ember,
pontot. Zenét előcsalni az élet megmaradt töre mielőtt fontos munkához fog, segítségül hívja az
dékeiből, megnyerni a csatát a vereségből meg isteneket/
(Plató.)
maradt erőkkel, megvakulni mint Milton s a
A TUDOMÁNY ISTENHEZ VEZET. „Merem
legszebb költeményeket írni, megsiketülni mint
állítani a természet ismeretének birtokában, hogy
Beethoven és a legszebb szonátákat szerezni,
egy kis természetfilozófia, amikor az ember elő
szegényházban felnevelkedni mint Stanley és mégis
ször ilép beie, az atheizmus felé hajlítja a véle
a londoni Westminsteri apátságban királyokkal
kedést, de sok természetfilozófia, amikor az em
egy sorban kapni sírh ely et. . . itt látjuk megber mélyen belegázol, visszatéríti az elmét a
dicsőülve azt a lelki vonást, amelyre nekünk is
Valláshoz/*
(Bacon.
szükségünk van, a hitet, amely győzelmesen emel
ISTEN MEGHALLGAT. „A keresztyén em
kedik a szenvedések fölé.
ber mindig tudja, hogy kérése nem talált vissza
Böjt van. Böjti vasárnapok suhannak, siet
utasításra és tényleg megtapasztalja, hogy minden
nek el melletted. Krisztust mennek siratni. Az ő
Kálváriájáról, a te Kálváriádról mormol ajkuk halk bajában segítséget nyer . . . és hogy Isten erőt ad
tanításokat. Figyelj szavukra, vésd szivedbe intel neki minden baja eltűrésére és legyőzésére, ami
müket: a szenvedés nem Isten korbácsa, nem, ugyanannyit ér, mint ha elvette volna bajait és
hitünk szabályozója, nem verés, hanem nevelés, azok nem bántanák, nem szorongatnák főbbé,,
(Luther.)
a fájdalmat nem azért bocsátja reád az Úr, hogy mert hiszen légy őzettek azok/*
kioltsa hitednek pisin m écsesét, hanem, hogy lángra EG Y NAGY TERM ÉSZ ETTU D Ó S
AZ
lobbanjon és valóságos fényoszloppá nőjjön az IMÁDSÁGRÓL. „Nem szoktam másképen, csakis
az éjszakában. így öltöznek fénybe a sírhantok, ünnepélyes komolysággal azokra az érzelmekre
igy kezdenek sugárkoronákká átlényegülni egy gondolni, melyekből az imádság fakad . . . Az
másba font tövisagak, igy változtatja el a hit büv- imádság olyan disciplinát jelent, melyet aligha
hatalmával e világot köröttünk, igy hozza közel nélkülözhet valaki közülünk erkölcsi kár nélkül/*
(Tyndall.)
egymáshoz a taszító ellentéteket: a dorgálást és
a boldogságot. Ahol e hit beköltözik a szívbe,
AZ A MI BŰNÖS ÉNÜNK I „Egyedül jöt
ott a könnyek csillogni kezdenek valami földön tem ki magányos helyemre. De ki jár nyomom
túli fényben, ott a térdek imára hajolnak és az i ban a néma sötétben? Félre állok, hogy elkerül
ajkak egy új hitvallást kezdenek rebegni: „Bol jem, de nem szabadulhatok meg tőle. Lépteivel
dog, akit az Úr megdorgál.*
V. fölveri a port mögöttem és hangos szavát hal
latja, valahányszor megszólalok én. Az én kicsi
;énem az, Uram, és nem ismer szégyent ; de én
IG A Z G Y Ö N G Y Ö K
szégyelem, hogy társaságában kell megjelennem
j
Előtted/*
(Rabiudranath Tagore.)
ELFEC SÉRELT ÉLET . Mily kontár az em
ber! A bűn nyomorult kenyerét eszil A hetedik
életévig élete evésben, ivásban, játékban s alvás
ban merül ki. A nyolcadik évtől kezdve napon
ként 3— 4 órát iskolában tölt. Azontúl a játékok,
a tivornyák, a kedvtöltés mozgalmas életét éli s
csak ezeken átesvén lát komolyan a munkához.
Aztán az ötvenedik esztendőhöz elérkezve, már
fogytán van munkaereje, gyermekké lesz újra, sterhére van másoknak . . . Életünk felét átaiuszszuk, a komoly munka csip-csup 10 esztendőre,
nem, 5 évre, sőt 5 évre zsugorodik ö ssze! (Luther.)
A GAZDAG ISTEN . „Jó Uram 1 Tudom,
hogy sokkal rendelkezel; gazdagságod nagyobb,
mint sem hogy kezed azt valaha elosztogathatná.'
Benned semmi nélkül sem fogok szűkölködni. Ha

CSAK HINNI TUDNÁNK, úgy semmi nél
kül sem szűkölködnénk. A mi Ur Istenünk egy
a dolgához jól értő ötvös, aki egy forintot száz
forinttá szét kalapál. Bizony nem a pénzen múlik.
A hitetlen szivü ezer forintjával nem viszi annyira,
mint akinek csak egy forintja van, de van hite
az Istenben.
(Luther.)
M EGÖREGEDTEM A SZENTIRÁS TUDÁ
SÁBAN és mégis még csak ott tartok, ahol a
gyermek tart: még a tízparancsolattal, a hiszek
eggyel, meg a Miatyánkkal sem készültem el egé
szen. Nem bírok értelmüknek végére járni, még
nem tudom őket eléggé. De naponként tanulom
őket, mint feladott leckémet, s Jancsi fiammal és
Magduska leánykámmal a kiskátét imádkozom.
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Mikor fogunk' csak a Mialyánk első szavának
mélyére hatolni, midőn azt mondjuk: „Ki a menynyékben vagy!“ Ha ezt a kurta szót érteném és
osztatlan szívvel hinném, hogy Isten, ki az eget,
a földet és minden lényüket teremtette, kinek te
nyerén a mindenség nyugszik, nekem Atyám,
akkor ebből azt a következtetést kellene levon
nom, hogy én a mennynek s földnek ura vagyok,
hogy Krisztus az én testvérem s minden, minden
az enyém. Gábor arkangyal szolgám kellene, hogy
legyen, Ráfáel arkangyal kocsisom és minden
angyal szolgáló cselédeim bajomban, szükségem
ben, kiket Isten azért rendelt mellém, hogy meg
óvjanak utaimon, hogy kőbe ne üssem a lábamat.
(Luther.)

„A mélységből kiáltunk
Uram, Hozzád!“
Eisenachban, Luther városában, mely fölött
a Wartburg magasodik, gyűltek össze a lutherá
nus egyház püspökei, irányt mutató vezérei, a
föld négy szeglete felől, hogy egy világkonferen
cia keretében tanácskozzanak arról, hogy miként
mentsék meg, erősítsék meg a szorongatott protes
tantizmust? E gyűlésen szóhoz jutott a dollárok
honának boldog dicsekedése és szóhoz jutott a
hazát vesztettek, a tiportak keserű panasza is. De
í minden jajszót, fájdalompanaszt túlharsogta . az
oroszországi evanqélikusság segélykiáltása, amely
Meyer moszkvai püspök ajkán szólalt meg. E
megrázó vészkiáltásból, egy haldokló egyház
kétségbeesés-sikolyából a következőket közöljük:
A fehér cárok egykori hatalmas birodalmá
ban, ahonnan Rettenetes Iván cár egyszersmindenkorra kitiltotta a reformáció világosságát, ahol
emberemlékezet óta a butitó babona és a ráolva
sás tartotta megszállva a lelkeket, a protestantiz
mus fénye mégis szétáradt, terjedt. Gyülekezet
született meg gyülekezet után, kivált a német teiepitvényesek nyomában. Mintegy 17a millió vo lté
bittestvéreink száma a ^világháború kitörésekor.
Mintegy 1000 evangélikus templomtorony fehérlett
e Szármáta síkság messzeségeiben. Ezer harang
hívta giling-galang szavával az Úr népét vasár
naponként a templomba. Ez volt a boldog múlt.
A sivár, vigasztalan jelen egy kétségbeesett küz
delem, az „Elnémult harangok” utolsó erőfeszí
tése százféle változatban. R vörös téboly rém
uralma alapjaiban ingatta a hit szent házait. Lelkipásztorok százai estéről reggelre papi lakásukból,
kitaszított hajléktalanokká lettek, akik az irgalom
gyér fillérein tengetik zaklatott életüket. Haszta
lan kísérelték meg a lelkészivei rokon tanitói pá
lyán elhelyezkedni, mint megbizhatatlan elemek
előtt az ajtók zárva maradtak. R nyomor meg
törte, a veszély megrettentette őket, a halál is
kaszált soraikban. így árvult el egyházközség
egyházközség után. A vasárnapot semmi sem
különböztette meg többé a köznaptól. R templom
ajtó nem nyilt ki. Hazugajkú álpróféták tűntek fel

1924. március 16

ekkor a láthatáron, a tévelygő szekták, új hitet
hirdető adventisták, új vallást terjesztő baptisták,
ámító csalfa szóval a2 t hirdetve, hogy az evan
gélikus egyház világszerte feloszlott, végső ren- ~
deikezésével meghagyva, hogy hivei csatlakozza
nak az új hithez. R hitető szó tízezreket meg
tévesztett: egész gyülekezetek tántorodtak meg.
R z egyház vezetősége érezte, hogy végveszély
fenyegeti az orosz lutheránus egyházat, ha a nyáj
továbbra is pásztor nélkül, gondozatlan marad.
S mivel Németország felől, Finnországból, Rigá
ból, ahonnan a theoiogiai főiskolával nem ren
delkező orosz evangélikus egyház lelkészeit nyerni
szokta, a szovjet legszigorúbb határzárlata foly
tán, segítség nem volt várható, a szükség tör
vényt bont elve alapján, úgy segített a tönk szé
lére jutott ev. egyházon, ahogy lehetett. Lelkészi
szolgálatra képesített nem egy kipróbált hűségű
egyházfit. Egynéhány hétig tartó gyors tanfolya
mon kiképezett papi hivatásra erre alkalmas egyháztsgokat. Van gyülekezet, ahol vasárnaponkint
egy templomszerető idősebb hittestvér olvas az
Ur házában egybeseregletteknek Bibliát és viszi
imádságban Isten elé a szivek bánatát, gondját.
Akad olyan egyház is, melynek lelkiszükségleteit
egy istenfélő kegyes nő elégiti ki közmegelége
désre. így viaskodik az evangélikusság a rémület,
az éhínség, a ragály országában, „testvéreim, —
igy fejezte be szavait Meyer püspök — imád
kozzanak érettünk."
Azóta ezer és ezer kéz gyűjt dollárt dollár
után, svéd koronát svéd korona után, mert örök
szégyene volna a viiáglutheranizmusnak, ha érzéstelenül veszni hagyná oroszországi hittestvéreit.
Szegények vagyunk, nincs feleslegünk, de úgy
érzem, hogy e mentő munkánál a mi imádsá
gunkra, a m! szivünk adományaira is szük
ség van.

A Ml T Ű Z H E L Y Ü N K
Istentiszteletek sorrendje mára 16., vasárnap:
9 órakor, német nyelven beszél: dr. Varsányi Mátyás,
11 órakor, magyar nyelven beszél: Tátrai Károly.
G yerm ekistentiszteletet tartunk minden vasárnap
10 ó ra k o r: a várban, a K risztina-téri elemi iskolában
és a L aban c-uti iskolában.
Kedden d. u. 6 órakor bibliam agyarázó óra a
lelkészi hivatalbaa
B öjti Istentiszteletet tartunk minden pénteken
d. u. 5 órakor templomunkban.
—
Az egyház kára. Pénteken, 7-én ismeretlen
'tettesek behatoltak a lelkészi hivatalba, az íróasztal
pénzes fiókját feltörték, az ottlevő pénzeket mintegy
100.000 K értékben elvitték. Kifosztották még a szegény
gyermekeknek elkészített ruhacsomagokat is. Szomo
rúan kell megállnunk e ténynél. Hová süllyesztette a
nyomor némely embertársunkat 1
17-én, hétfőn d. u. V*5 órakor a Műegyetemen
Sándy gondnok irodájában elnöki értekezlet s utána
pénzügyi bizottsági ülés lesz, melyre ez úton hívjuk
meg a bizottság tagjait.
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Ifjúsági egyleti választmányi ülést tartunk
18-án, este 7 órakor a lelkészt hivatalban, melyre ez
úton hívjuk meg a választmányi tagokat. Tárgy: 1.
Elszámolás a 4-iki bál bevételéről. 2. A legközelebbi
munkatervek megbeszélése.
Születés. Megkereszteltettek márc. 7-én : Balázs
Ilonka, Barabás Margit, Handler Lajos; Báthory János
és neje sz. Shronberger Johanna fia, János. Dr. Faludy
Oszkár, a bolgár követség jogtanácsosa feleségének
az Isten, egy egészséges fiúgyermeket ajándékozott.
Kisérje Isten gazdag áldása e kisdedek életét.
Eljegyzési hir. Dr. Geduly Henrik püspök
unokaöccsei, a régi ev. családból származó Gáber
Gusztáv, losonci egyházi felügyelő unokái: Gáber
Gusztáv és Binder Mária, Gáber Lajos és Nagy Mária
jegyesek. Gratulálunk.
Esküvő. Rőder Péter ev. szobafestő márc. 4-én
örök hűséget esküdött Báder Kató ev. hajadonnak.
Az új párnak tartós boldogságot kívánunk.
Halálozás, özv. Staut Péterné, ev. tanító özvegye
91 éves korában elhunyt. — 9-én, vasárnap kisértük
utolsó útjára Lubik Ilonkát, kit 5 éves korában raga
dott el a halál. Isten küldje a vigasztalás szent Lelkét
a gyászoló hozzátartozóknak és adjon örök üdvöt az
elhunytaknak.
'
.
Március 9-én, egy imádság rebegett templo
munkban Gaál Sándor, adonyi kir. telekkönyvvezető
leikéért A köztiszteletben és szeretetben álló férfiút,
élete delén ragadta el a halál, egy megrendítő szeren
csétlenség következtében. Hátramaradt hitvesének ad
jon az Isten megnyugoyást az ó szent akaratában,
emléke áldott legyen örökké.
2100 példányban nyomattuk a „Hegyen épített
város" első számát és útrabocsájottuk gazdagokhoz,
szegényekhez, előkelőkhöz, ismeretlenekhez, *minden
kihez, akiről csak tudtuk, hogy a hitben testvérünk.
Boldog örömmel tölt el az a tudat, hogy lapunkat
általában szeretettel, megértéssel fogadták. Ha van e
nagy egyházközségben — s bizonyára lesz, aki a
lapot nem kapta meg, kérjük, jelentse be Tgy levelező
lapon lakcímet a lelkészi hivatalban, heg? a lap kül
dése iránt intézkedhessünk.
Evangélikus bál. Húshagyó kedden búcsúzott
Karnevál hercegtől a budai ev. társadalom, egy Evan'élikus bál keretében. A Lövölde termei 10 órakor
estői képet mutattak. Virágszinekben, mosolygó szőke
barna lányok, asszonyok. . . a betévedt vándor valami
mesebeli tündérkertben képzelhette magát . . . A
„Sim ongáti lányok“ megnyitó csárdása után a S zéf he
muzsikája reggel 8 óráig tartotta együtt a jókedvű
társaságot. El nem mulaszthatjuk hálánk és szerete
tünk lobogóját meghajtani Schultz Á gost dr. állam
titkár előtt, akinek bemutatója ez elit-bál összehozása
volt. Róla elmondhatjuk, hogy a legnagyobb gazdag
ságot bírja: őszes fejjel, örök ifjú léleknek maradni,
egy csillagnak, mely ezreknek utat mutat a közönytől
betaposott ösvényen. Hozta Isten őt közénk 1 A bál er
kölcsi és anyagi sikere fényes volt A megjelentek 99°/0-a
evangélikus volt. A bál tiszta jövedelme hozzávetőleg
2 millió korona, amit az Ifjú ság i Egyesület a Hegyen
épített város fenntartására ajánlott fel, melyért ez úton
mondja Luther Szövetség hálás köszönetét Köszönetét
mondunk H ajnal L ajos úrnak, ki 10 q kokszot aján
dékozott a bálterem fűtésére. A bál fényes sikere a
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főrendezők: H aeffn er Jen ő, Benedek Ernő, Érti R ó
bert, G aál István, Kán Zoltán, M ispál Lajos, ifj. dr,
Schulcz Á gost és dr. Schulcz Ferenc érdeme.
A Mikus-Csák szerzői est iránt nagy az érdek
lődés budai evangélikusaink közt/ Az est részletes
műsora a következő: 1. Feleki S . : Messze földön . . .
Előadja a Budai Luther-Szövetség vegyeskara. 2*
Hegedű-szonáta: a) Andante. Allegro energico, b)
Moderato assai, c) Allegretto con variazioni. Előadja:
Gróh Klára hegedűművésznő. 3. Dalok: Karnikné
Bendl Vilma: a) Kérés, b) Az én világom, c) Vágy.
d) Goethe (Zoltán Vilmos): Örök szerelem, e) Boldogír
Lajos: Babasors. Előadja Dessewffy Izabella a m. kir.
Operaház énekművésznője. 4. Zongoraquintett: a)
Andante, b) Vivace, c) Rondo. Előadják: Országú
Tivadar hegedűművész (I. hegedű), Vaszy Viktor
hegedűművész (II. hegedű), Banda Márton hegedű
művész (viola), Baranyai Gyula gordonkaművész
(gordonka), Mikus-Csák István zeneszerző (zongora).
5. Pósa Lajos: Népdalok. Előadja a Budai LuthefSzövetség vegyeskara. A kart Irsa Béla tanár karnagy
vezeti, a zongorakiséretet a szerző látja el. Felhívjuk
budai evangélikus társadalmunk figyelmét ez alkalom
mal^ Karnikné verseire. Karnikné szintén a mienk,_
budaiaké és evangélikusoké. Hisszük, hogy az est
mindenkinek kedves emléke lesz.
Kérelem. Egy 12 éves kedves evang. leányka
már hetek óta nem tud iskolába menni, mert nincs
cipője. Ki segítene rajta ?
Egy evangélikus hittestvérünk háznál Hiba
javítást, ápolást vállalna. Kérjük e lap olvasóit, pártol
ják munkaadással e kérést.
A szeretet oltára. Hegyen épített v árosra:
Jely Jánósné 50.000, dr. Czékus Miklós 50.0Q0^
Bohár Lacika 1000 K-t adományozott — M ária
Dorottya jótékony Nőegyesületnek: Silbermann Jenő
10.000 K -t — N ém etországi Ínséges hittestvéreinknek:
Pelikán Margit 15.000 K-t, Vecsey Jánosné gyűjtései
100.000 K. Isten áldása legyen az adakozókon és
adományaikon.
_
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NŐI R U H A S Z A L O N JÁ T
az evangélikus hittestvérek
Pontos kiszolgálás.

VÁGÓ BÉLA

figyelmébe ajánlja.
Pontos kiszolgálás.

ev. iparművész
asztalos műhelyében

I., Zita kiráiyné-út 4. jutányos áron készíttetnek a

legszebb bútorok és asztalos munkák.
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L, Kriszfina-körut 77. Műhelyét az evan
gélikus hittestvérek figyelmébe ajánlja!

B ethán ia-nyom da, B u d a p e st

Felelős vezető: Fekete G é n .

