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A nagy programm.

az idő feltartóztathatlanul, férfiú lett a tizenkét
éves Jézusból, neve-hire „betölté az egész tarto
, Annak növekednie kell, nékem
mányt", ezrek tolongtak nyomában, boldog öröm
pedig alászállanom". Ján. ev. 3.30
megfényesitette az arcokat, csak egy valaki volt
Tud a történelem emberekről, akik arra voltak búlB, mint a hervadó ősz: Keresztelő János, Sor
, kiszemelve, hogy kifejezést adjanak olyan érzel- vadt, mint a holdsarió az ég peremén, aztán elr nőknek, melyek ezernyi ezer, lélekben*„a^tudat muLÚ egészen— De—nem- -forralt- keserű- érzetet
^TcuszÖbe alatt, mondanák a lélekbúvárok, sejtés- szivében. Ez volt a dolgok természetes rendje.
szerűen szunnyadtak. Ők a látnokok, a táltosok. Utat egyengetni, ezt a tisztet nyerte az ember
Vannak emberek, akik mintha óramutatók volnának: sorsok Urától, ezt a szerepet, betöltötte, néma
egy kor vágya-érzése bennük jegecesedik ki, egy megadással állott félre, mint akinek nincs már
emberöltőnek lelke szól belőlük hozzánk. Ők az szerepe, de mielőtt az élet színpadjának nagy
Isten emberei, a próféták. Azon a ponton, ahol sülyesztőjében eltűnt volna, hattyúdalra nyitotta
két féltekére oszlik időszámításunk, egy próféta ajkát, ezt mondván: „Annak, Krisztusnak növe
áll, teveszőr a ruhája, a sivatag homokja a kednie, nékem pedig fogynom kell".
nyoszolyája, a fátylas éjszaka a sátora. Régóta
Nem közömbös szó ez, szürke tucatige. Annál
ismerjük és még sem ismerjük. Olykor-olykor úgy több. Hatalmas jelszó, meiy mint az útszélre he
látszik, mintha nem is élő személy volna, hanem lyezett útmatató kéz, minden időknek irányt akar
valami egész különös: megtestesülése egy sok szabni. Találóbb mottót nem választhatnánk a
százéves vágynak, emésztő sóvárgásnak: „Mert karácsonyi előkészület komoly napjaira: sorvadás
egy Gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk egyfelől, növekedés másfelől. Mondtak-e valaha
és az uralom az Ő vállain lészen" . . . (Ézsaiás). ennél találóbbat: „nekem fogynom kell?" Gyen
Mennydörgő szava megráz bennünket, de aztán gülnie kell az én gyarló énemnek, elerőtlenedniők
úgy rémlik, mintha nem is húsból, vérből való kell az én fékevesztett indulataimnak, melyekkel
ember volna e sivatag-lakó próféta, hanetm nem bírok, úgy elragadtak engem már nem egy
hazajáró lelke a Thesbitei Illésnek, mert egyet szer, miként a tragikus Phaetont a Héliosz isten
akar csupán: megegyengetni annak az Eljövendőnek tüzes paripái, melyeket nem tudott pórázon tar
útját és aztán oda ülni az általútra és várni Reá, tani. Csökkenie kell bennem szenvedélyeimnek,
várni vég nélkül. . . Bárhonnan közeledjünk hozzá, ha már nem tudom őket tövestül kigyomlálni szi
arcán minden vonás ádventi várakozás, karácsonyi vemből, legalább visszanyesni őket volna erőm!
sejtés, Keresztelő János, mert ő e próféta, a meg Kevesbednie kell önzésemnek, mely annyiszor
testesült ádvent: addig tekint Betlehem felé, mig elállta már utamat, midőn emelkedett gondolko
ott csillag gyúl ki s angyalok járnak fel és alá a dású akartam lenni, az áldozathozatal, a könyörümenny lajtorjáján, majdnem úgy, ahogy Jákob Iet, az irgalom szent cselekedeteit akartam csele
egykor megálmodta.
kedni. Fogynia, vesznie kell, hogy minden rútat,
A szent gyermek aludott jászolbölcsőjében, a mi bennem van, egy pórias, de igaz szóba fog
az Üdvhozó Jézus „növekedék testének állapot- laljak össze: a bestiának, — hogy nőttön-nőjjön
jában, Isten és ember előtti kedvességben", rohant bennem az én jobbik énem, vagy a mi ugyan-
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annyit jelent: a Krisztus, a szent, a tiszta, a nemes
érzemény. Növekednie kell hitemnek, hogy több
legyen egy elmosódott hangulatnál, puszta szokásnál.
Hogy a hit bennem erővé legyen, mely megtart
son világingások idején, éppé tegye szivemet, ha
összetörött a csapás öklétől találva, visszaadja
elvesztett életkedvemet. Nőnie kell reményemnek,
hogy le ne szakadjon ^alattam, ha a búmból,
bajaimból a reménység hidján a vigasztalódás földjére akarok eljutni, Erősödnie kell bennem
a jellemszilárdságnak, hogy ,a kisértések el ne
szédítsenek többé.
A reformáció idejében történt. Az Úr szive
szerint való lelkipásztort kért egy gyülekezet s
kérelmét avval indokolta meg, hogy Jézu s Krisz
tus még igen kicsiny mi közöttünk." Mi is el
mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus igen kicsiny
gyülekezetünkben. Nem tudott még nagyra nőni
szivünkben. Ne legyen így többé. Karácsony kü
szöbén állunk. Azzal az imával, hő fogadalommal
közeledjünk karácsony szentélyéhez: nekem fogy
nom, Krisztusnak pedig növekednie kell.*
V.

Látogatás Lutheréknál.
Irta: Avemarla Rezső VII. o. tanuló.
Átballagunk az Elba hidján és belépünk az Elszter
kapun. Balra indulva, hatalmas kerten át Luther lakásához,
a , fekete kolostorihoz érkezünk, melyet fejedelme aján
dékozott neki.' Előttünk terpeszkedik a homokkőoszlopos
impozáns kapu latin feliratával: „Csendesség és reménység
az én erősségem". Kopogtatunk. Kis idő múlva ajtót nyit
Léni néni, Kató asszony nagynénje, a háznak jó szelleme.
Az ö vezetése mellett belépünk a lépcsőházba, hol mély
hallgatásba merülve ballagunk fölfelé. Elfogódva nyitjuk
ki a szoba ajtaját s belépünk. A falról Luther szüleinek
olajfestményei mosolyognak ránk, bizony rájuk ismerni,
hogy ezek a nagy Luther szülei. A következő szobába
lépve, meglepetve pillantjuk meg magát a hatalmas refor
mátort, amint egy karszékhez támaszkodik. Megcsodáljuk
őt, nagy boltozatos homlokáról dacos haj hullámzik alá,
határozott, iveit szemöldökei vannak, arcvonásai erősek,
jellemére vallók, csillogó fekete szemeinek átható tűzében
azonban kénytelenek „vagyunk szemünket lesütni. „Isten
hozott kedves barátaim!“ mondá messze csengő érces
hangon. E hangra bizony érezzük, hogy vendégszerető,
családias hajlékban vagyunk. Egy rövidke pillanatra el
tűnik, hogy feleségét, Katót beszólitsa. Mi eddig szét
nézünk Luther lakószobájában. A sarokban egy hatalmas
cserépkályha hallgat. A falak körül puha vánkosokkal
bélelt padok, a falakon kedves képek s díszítmények,
melyek mind oly jól esnek a szemnek. A bal felől levő
ablakon keresztül gondozott kertbe téved tekintetünk.
Minden egyes növénye mutatja, hogy, gondos kéz munkál
kodott rajtuk: Kató asszony keze. Eközben Luther
visszajön feleségével, aki mindjárt vacsorára marasztal
bennünket, mert máma még más vendégeket is várnak.
Nincs nálunk boldogabb ember a világon ! De a vacsoráig
is el kell valamivel tölteni az időt. Mint gyermekbarátok
a gyermekszoba után kérdezősködünk. Meg lesz az
mindjárt. És ezzel belépünk Lutherrel együtt a zajos
gyermekszobába. Egy egész gyermekhad rohan meg
bennünket, mindegyik beszélni akar a bácsikkal, hát
bizony ilyenek ők, csak Mártonka nem mozdul helyéből,
a babáját ölelgeti, apja mosolyog e „kis bolondon".
„Ilyenek voltunk mi a paradicsomban, gonoszság és kép
* Buzdításul közöljük ezt a reformáció ünnepre irt dol
gozatot, hogy a jó példa másokat is lelkesítsen. (Szerk.)
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mutatás nélkül valók11. A kicsiny Margitka az égről cseveg
nekünk, ahol zsömlyék lógnak a fákról és tej folyik a
patakban. Apja elkomolyodik s megjegyzi: „Mely finom
gondolataik vannak Istenről a gyermekeknek*. Azután
az egész gyermekhad kirohan a szabadba. „Igen", mondja
Luther, „a gyermek mindig szereti a szabadságot*. Majd
nemsokára visszászaladnak, egymással kötődve kocódnak,
de csakhamar megbékélnek. „Lám ilyenek a gyermekek,
én édes Istenem — szól Luther újra — mennyire tetszhetik
neked a gyermekek élete, játéka. Igen bizony minden
bűnük nem egyéb, mint a bűnök megbocsátása". Most
Palika kezd beszélni csacsogó hangon közvetlen egy
szerűséggel gyermeki módon a karácsonyi ünnepekről
s kérésünkre elénekli azt a szép éneket, melyet atyjuk
tanultatott meg velük: „Mennyből jövök most hozzátok —
oly szívből jövő, csengő hangon, hogy a könny is ki
csordult szemünkből a meghatottságtól. Azután elmeséli,
hogy milyen szép játékot mutattak be a szent ünnep
estéjén. „Egyikünk angyal volt, a többiek pásztorok" s ők
a betlehemi jászolhoz vonultak. „De kedves, lélekemelő
látvány lehetett azu, jegyeztük meg erre. A gyermekszofyából Luther felszólítására kimentünk a kertet meg
szemlélni. Ómaga kalauzolt bennünket. Kertjét nagyon
szerette, Maga-ültette fákkal volt tele. Büszkén mutogatta.
Csodálkozva nézegettünk mindenfelé, mig ő egy vén
körtefa alá vezetett bennünket: „Nézzétek e vén fát, nem
hoz ugyan sok gyümölcsöt, de tiszteletben tartom, mert
évekkel ezelőtt e fa árnyékában beszélt rá Staupitz,
hogy theologus legyek. Nem vágatom ki, hadd álljon itt
halálomig, hogy minden nap emlékeztessen rá, hogy a
Mindenható szolgája vagyok". Amint elhallgatott, egy
piciny madár rágyújtott nagy vidáman csattogó énekére;
a körtefa titokzatosan susogott, amint az enyhe szellő
meg-megrázogatta illatos lombjait. Ama kis madár éneke
oly gyönyörű, oly kedves volt, hogy Luther levette fejéről
kalapját és igy szólott az éneklő madárkához r „Doctor
uram, ezt a te művészetedet, e gondtalan és vidám dalt
én nem tudom utánad csinálni. Bizony mestereink nekünk
még a madarak is. Méltán irt róluk Máté evangélista
hatodik fejezetében". Mig igy beszélgettünk, Kata asszony
hangja hallatszott: „vacsorálniI* Mire felérkeztünk, már
tömve találtuk az ebédlőt vendégekkel. Vacsora után
Luther odaszólt Jancsi fiához: „Eredj s hozd elő a
kottákat szobámból s énekeljünk egyet". Kíváncsian
néztünk mindannyian a fiúcska után, taláti véletlenül
nyitva fogja felejteni a szoba ajtaját, hátha bepillanthatunk
Luther legbensőbb szobájába. Csakugyan nyitva hagyta,
bepillantottunk a titokzatos toronyszobába, ahol Luther
annyit gyötrődött, tusakodott önmagával, ahol annyit
imádkozott, ahol világdöntő és világépitő munkáit irta.
A gyertya reszkető fénye legelőször a „Megfeszített Ecce
Homo* falra függesztett képére vetődött. íme itt van a
talizmán, erre a képre tekintett mindig a nagy Luther és
erőt, rettenetes, megdönthetetlen lelkierőt merített ebből.
Azután megakad a szemünk az Íróasztalon heverő halom
levélen és iraton. Íme a hatalmas reformátor munkái.
Jancsi közben megtalálta a kottákat és kihozza. Luther
dolgozó szobája ismét fekete sötétségbe merül vissza.
Kis idő múlva felhangzanak az „Erős vár a mi-istenünk",
lelket megrázó, ég felé ragadó akkordjai. A zenének
hatalma van, a zene Isten legfelségesebb, legszebb ado
mánya. Luther a tenort énekelte, ujjai alatt a lant húrjai
pengtek, zengtek, úgy éreztük, hogy az ég zenitje felé
röpülünk, az Örökkévaló trónusa elé; csak a szeráfok
tudnak igy zenélni. Elhallgatott az ének, utolsó futamai.a
messzeségben hömpölyögtek tova az Isten füléhez, aki
bizonnyal gyönyörködött bennük. Íme ilyen volt Lutherünk
otthona.

Mindenki jöjjön el a karácsonyi
bazárra. Nyitva lesz dec 7-én ■
V2I—8-ig, dec 8-án 10—12 és 2—8-ig.
-><► Déli vasút étterem I. em. -»» ®
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U j őrsünk.
(Üdvözletül a Kelenföldieknek).
Sárkányvivásban nincsen pihenés!
Riadó szól, a tábor nyüzsgő hangyaboly,
Parancsra gyűlnek a vitézek mind.
Vezér szavára némaság:
„Fáklyákkal ki az élre előőrsök!“
Jelentkezik az útra sok vitéz,
Szivökben akarásnak érce cseng,
Agyukban gondolatvillám cikáz
Arcukon elszántság hasit jegyet!
Hogy dobban lépésük a cél felé,
Cseng vértjük igazságacélja
És lobog fáklyájuk útvesztők táján!
Bősz ellen oltaná orkánfúvással. . .
Nyeli a sötétség a fáklyalángot. . .
Borúi már é j . . . és kúsznak ezerlábú csudaszörnyek
Föltátva szájuk, az örökmohó.. . irtoztató é j . . .
De felhasít az égig őrsünk felderítő lángja
Az éj hada húzódik. . . lesve. . . vicsorítva hátra . . .
Rivall a kürt, lobogva lendül fel a százlónk:
Új Örsünk ott elérte, állja őrhelyét!
Ős nagy csatcink még nincsen küzdve végig!
M o ó r G yőző.

-----------------------------

Achilles sarkunk.
„Többször voltam az evangélikusok temilomában. Prédikációjuk magával ragadta lelkemet.
yen szentbeszédeket még nem hallottam. De az
nek/ésöJr több, mint gyatra“. így foglalta össze
itentiszteleteinken szerzett tapasztalatait egy kathoIcus tisztviselő. Ki merné megállapításait cáfolni?
i ének valóban gyenge oldalunk. Nem szólok
i alkalommal a falusi református kántorról, kinek
angja még akkor is bőg, midőn már mindenki
ihallgatott. Figyelmen kívül hagyom azt a tényt,
ogy nincs két gyülekezet Csonka Magyarországon,
|áol egyformán énekelnék az „Erős várunk“-at.
íjtóI sem szólok ez alkalommal, .hogy könnyebb
j kavicsban aranyat találni, mint falusi énekkünkben ritmust. Egyelőre csak a magunk háza
•ptt akarok seperni.
Templomi éneklésünk több, mint gyatra,
ért? Mert híveink nagy része nem ismeri egyti énekeinket. Nem ismeri azért, mert nem taották őket énekelni a vallásoktatási órákon,
sak emlékezetüket terhelték meg bibliai és törnelmi adatokkal, de arról megfeledkeztek, hogy
( vallástanitási óra a templom pitvara. És mert a
izi áhitat — fájdalom — kiment a divatból, a
fermekek e téren hazulról úgyszólván semmit
•sn hoznak magukkal. Akit a vallástanár meg
tmtanít énekelni, az dicső múltú szép énekeinket
ihsem fogja megtanulni. Azért nincs ez idő
mnt égetőbb, sürgősebb tennivalónk, mint a
ndos, intenzív énektanítás. Foglalja le az ének, \tatás a hittanóra felét, vagy legalább egyrnnadát. Fejlődjék ki e téren a gyermekek közt
hj nemes verseny: ki tud közülök több egy
éni éneket? Serkentsük a gyermekek buzgó
ját jutalomkönyvekkel, egy bibliamondásos
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könyvjelzővel. Az a nemzedék, mellyel igy foglal
koznak a hittanórán, nagyranőve kedvvel fog
énekelni a templomban. De még tovább megyek
egy lépéssel, arra mutatva reá, hogy istentisz
teleteink felpanaszolt gyatrasága akkor fog meg
szűnni, ha mindenkinek lesz énekeskönyve, melyet
retiküljébe tesz, mielőtt a templomba indul. Pro
testáns embert nem tudok elképzelni Biblia és
énekeskönyv nélkül. Őseinknek két kincsük volt,
két meghitt barátjuk az élet nehéz útjára: a Biblia
és az énekeskönyv. Kövessük ^szent példájukat.
Akinek még nincsen, adasson magának a drága
„Jézuskától" karácsonyra egy énekeskönyvet.
Ámde az intenzív énekoktatással még nem
oldottunk meg minden nehézséget. A lélekben,
bármily ritmikusan és hatalmasan énekeljen egy
városi gyülekezet, kielégítetlenül marad egy adag
vágy, amit talán így nevezhetnék: „éhség a zene
után". A reformáció ezt az esztétikai éhséget úgy
akarta kielégíteni, hogy az evang. istentiszteletbe
beleépítette az úgynevezett liturgiát: a papnak és
a kántornak, illetőleg a gyülekezetnek válaszol
ható énekes antifónáit. Falusi gyülekezeteinket ez
talán kielégíti. A pesti német egyház a liturgiát
szintén bevezette. Hogy mily eredménnyel, nem
tudom. Én csak azt tudom, hogy a lelkekben
valami éhség van s hogy ezt az éhséget a liturgia
is Csak akkor tudná kielégíteni, ha a legnagyobb
változatosságra törekednék és ha művészi formá
ban illeszkedik be az istentiszteletbe.
Évek óta érzem ezt' a hiányt. Évek óta pana
szoltam, hol magamnak, hol másoknak, miért nem
tudunk e hiányon segíteni ? De panaszomat egy
örömkiáltás váltotta fel. Mint Archimedes én is
ujjongtam: „Heuréka!" Megvan! Skócia reformá
tusainál láttam azt az istentiszteletet, mely előtt
kalapot kellett emelnem, melyre azt kellett mon
danom : „Ez a tökéletes protestáns istentisztelet."
Skóciában minden templomnak állandó énekkara
van. A nagy városokban az énekkarok hivatásos
énekesekből állanak, kik rendes fizetést élveznek.
E templomi énekkar minden istentiszteleten részt
vesz. Nemcsak egy cocáinak, vagy motettnak
előadása által, hanem az által is, hogy együtt
éneklik és mintegy vezetik a gyülekezeti éneket.
Minden imádság után, szent Ige olvasás után
az Áment a kar énekli. Ezeket az istentisz
teleteket sohasem fogom elfelejteni 1
Ha a „Hegyen épített város" annyira fog
jutni, hogy költségvetése egy 50—60 milliónyi
megterhelést elbír, mert körülbelül ennyibe kerülne
egy 16—20 tagú hivatásos énekesekből alakított
templomi vegyeskarnak minden vasárnapon való
szerepeltetése, akkor, merem mondani, szűk lesz
minden kedvezőtlen fekvése mellett, a hegytetőre
épített budai templom, akkor a templomunkat
karzatokkal bővítenünk kell és nem fogjuk annyira
tágítani tudni, hogy zsúfolásig meg ne teljék!
De meg fognak telni az ürességtől kongó
falusi templomok is, ha vidéki gyülekezeteink a
Luther által „sacra“-nak, „szentének nevezett
musicát jobban felkarolják. Mert mivel hódítanak
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A Budai Evangélikus Ifjúsági Egyesület nov. 23-án
Sionunk szent falait tördelő szekták, baptisták, tartott
közgyűlésén a régi tagságokat megszüntette,
adventisták? Intenzív evangéliomhirdetés és főleg tekintettel arra, hogy már két éve nem folynak be a tag
az ének és zene által. Ahol a baptisták meg sági dijak. Ezután az 1924-25. évre a következő tisztikart
vethetik lábukat, ott énekkart szerveznek; zene választotta meg egyhangúlag: Diszelnök: Dr. Varsányi
Elnök: Gaál István. Alelnökök: P esth y -JJ^ ^
kart alakítanak. Evvel vonzanak. Van, aki ezen Mátyás.
Mispál Lajos. Főtitkár: Hank Alajos. Titkár áSzarva&v
csodálkozik ? Sztáray Mihályról, akinek a nemes Olgáit Jegyző: Holló Miklós. Pénztáros: Lányi Kálmán.
pápai gyülekezet emléket akar emelni, azt jegyez ■'EITSTRJr: Conrád Ottó. Választmányi tagok: Andrásy
ték fel, hogy „beleénekelte a reformáció igazságait Elemér, Dévény Jenő, Érti Róbert, Fuchs Frigyes, Gaál
Hank Jenő, Konok Péter, Kosch Jenő, Lányi
a telkekbe." Mi elfelejtettünk énekelni. A kálvi Elemér,
Cornél, Meinhardt Magda, Mispál Ferenc, Szenteh István,
nistákkal együtt száraz, prédikáló egyház tettünk. Szőts Manci, Terplán Sándor, Vladár Márta. A közgyűlés
A következmények nem maradtak e l: minden egyhangú lelkesedéssel jegyzőkönyvi köszönetét szavazott
vonalon visszaszorítottak bennünket. Legyen más Dr. Varsányi Mátyás diszelnöknek az Ifjúsági Egyesület
körüli fáradhatatlan tevékenységéért. Végül a tagsági
kép a jövőben. „Énekeljetek az Úrnak" ...! “ V.
dijakat a f. évre 2 arany K-ban állapította meg. Egyben

tudatja az Elnökség, hogy az uj tagfelvételekről belépési
nyilatkozat alapján a választmány dönt.
A Konfirmáltak Köre dec. 2l-én este 6 órakor
műsoros estélyt rendez olcsó belépődíj mellett. Részletes
i műsor következő számunkban.
Cserkészünnepély. December 14-én (vasárnap) d. u.
BUDA.
5 órakor a Budai Katholikus Körben táborzáró ünnepély
lesz Ságody Ottmár zeneíró közreműködésével. — Jegyek
Szeretet oltára „Hegyen épített város"-nak ada
koztak: Heinzl Jakab 50, Kamik Gyula 10, Farkas Ella a lelkészi hivatalban és a csapat tagjainál kaphatók.
15, Jakabffy György 20, Dr. Válkay Bertalan 50, B. 15 ezer,
PEST.
Névtelen 900.000, Stempel Eta 100, Jeiy Jánosné 50, Walter
Béla 15, Karaszek Henrikné 10, R. í. 50, Mikus Juci 25,
Imaház-avatás. A pesti magyar egyház örömünuepet
Máticsné 50, ifj. Schneider János 30, Krebs Géza 28 ezer ül dec. 7-én. Ezen a napon avatja fel 'Ráfia^'Sfndőrt
koronát. Templomrenoválásra: Karaszek Henrikné 25, R. püspök a tisztviselőtelepi evangélikusok gyön^öWIÜP-*
1. 200 ezer koronát. Mária Dorottyának: Kronpecher Irén polnáját a Simor-utcában. Az imaház valamikor fővárosi
20 ezer koronát. Szegényeknek: Pröhle Vilmos 30000 K-t. iskola volt. Ezentúl Istent fogják benne dicsérni. Az át
Szabad rendelkezésre: Dr. Lányi Lajos 150 ezer koronát. alakítás költségeit: 150 millió koronát Budapest székesIsten áldása legyen az adakozókon és adományaikon.
főváros fedezte. Ilyen fejedelmi ajándékkal kevés egyház
dicsekedhetik. Az imaház mellett lelkészi lak és egyházfi
A Mária Dorottya karácsonyi hazára iránt élénk
érdeklődés mutatkozik Buda ev. családjai körében. A lel— lakás is épült a főváros adományából. Szívből gratulálunk
készi hivatal ajtaján be-bekopogtat hol egy sugárzó tisztviselőtelepi hittestvéreinknek és agilis lelkészüknek,
/
szemű, kipirult arcú leányka, hol egy úrasszony, karján Majba Vilmosnak I
gondosan összekötött csomaggal a „szegények javára."
Könyvvásárt rendez a Bethánia-Egylet dec. 8 és'
De özönlenek a kérvények is, szomorú, bús panaszok. következő napjain VIII., Gyulai Pál-u. 9. sz. alatti helyi
Az egyik 7 gyermekével nyomorog egy csekély, munka ségeiben. E vásáron a protestáns egyházi irodalom összes
bérből, a másik 5-öd magával néz a jövő hetek elé, egy kiadványai kaphatók lesznek olcsó áron.
újabb B-listátói rettegve. Itt rongyokba burkolt csecsemő
Fali naptárt adott ki a Bethánia Egylet az új évre,
sír, ott egy csenevész tüdőbeteg kér erőt, táplálékot, mely mindennapra egy lélekemelő bibliamagyarázatot és
fütött, meleg szobát. A Buda területén iskolába járó egy szép elbeszélést vagy verset tartalmaz. E naptárt
elemi és középiskolai tanulók, az egész magyar jövő, minden hívőnk szerezze meg magának. Templomunk
szintén tőlünk várja a segélyt: cipőt, ruhát. Evangélikusok! kapujában is kapható lesz.
.
Akiknek a jó Isten adott, juttassatok feleslegetekből
valamit a szegényeknek, hogy egy se maradjon, akinek Igazgyöngyök.
valami ne jutna 1 A karácsonyi vásár egész tiszta jöve
„Most megítélhetjük, mekkora a keresztyénség ho
delme a szegényeké s a kórházakban szenvedőké Jöjjetek
el evangélikusok, jószívű emberbarátok, minden fillér zománya modern társadalmunkban. Mennyi önmegtartóz
amit a bazár asztalára letesztek, a szeretet oltárára tetté tatást, szelídséget és emberiességet visz abba bele,
tek azt le. Olcsó árak, olcsó buffet. A bazár megnyitása mennyire fenntartja bennünk a tisztességet, őszinteséget
dec. 7-én, '/,1 órakor lesz a Budai Társaskör helységében és igazságérzetet. Sem a filozófiai értelem, sem művészet,
(Déli Vasút étterme I. em.)- Belépődíj 2000 K. Istennek sem műveltség . . . nem képesek a keresztyénséget
pótolni. Katholikus és protestáns formáiban még mindig
ad kölcsönt, ki a szegénynek ad.
négyszáz millió emberi lénynek az a hatalmas, nélkülöz
Iskolánk karácsonya. Száz éves, kitűnő hírű elemi
iskolánk kibocsájtotta a napokban a maga karácsonyi hetetlen szárny, mellyel az ember felülemelkedik nyo
gyüjtőivéf. Mint minden évben, úgy az idén is fel akar morult életén és korlátolt látókörén, mely a türelmen,
ruházni minden odajáró tanulót, aki erre rászorul és ismét lemondáson és reménykedésen keresztül elviszi a tiszta
megrendezi dec, 24-én este szokott szép karácsonyfa vidámságig ; az önmérséklésen át az odaadásig, az áldo
zatkészségig ragadja. Nincs más, ami megtartson a
ünnepét.
lejtőn, afni megfékezze a csuszamodást. . • az ősi evan
Istentiszteleti so rre n d : dec. 7-én 7,9 órakor
gélium
még a mai nap is a legjobb segítsége a társa
német istentisztelet (Dr. Varsányi), 7,10—10 ifjúsági isten- dalmi ösztönnek."
(Taine.)
tisztelet (Gaál), 10—11 gyermekistentisztelet a Várban
Nagy Sándor, Görögországot meghódítván, a polgár
(Bohár), Krisztina-téren (Irányi) és Labanc-úti iskolában
(Holló), 11—12 Főistentisztelet (Dr. Helle). D. u. 5 órakor társaitól „jóságos" epitethonnal megtisztelt Phokiont meg
vallásos délután a várbeli iskola termében. Minden kedden kínálta kinccsel. Ázsiában négy várost választhatott volna,
de ő elutasítván mondá: „Ha engem király, igazán be
bibliamagyarázat.
csülsz, hagyd meg a becsületemet".
Adventi istentiszteletet tartunk minden pénteken
„Az emberi közjóiét összhangban van az isteni
5 órakor a templomban. Legyenek minél számosabban,
_
(Spencer Herbert)
akik ezeket a délutáni áhítatokat felkeresik és igy lélek akarattal."
ben jól elkészülnek a mi Urunk fogadására.
Bichler 1. könyvnyom dája III. L ajo s-u .^. Telelőn lbC—9*
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