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A királyi menyegző.
„Hasonlatos a mennyek országa a király
hoz, a ki az ő fiának menyegzőt szerze“.
Máté evang. 22. 2.

szemben: «jertek a mennyország dús lako
dalmi asztalához*.
Távolmaradtak. Nekik az öt iga barom,
a szántóföld, az ifjú feleség fontosabb volt,
mint Krisztus kegyelmének gazdag asztala.
Távolmaradiak. De a csonka-bonkák, az
utcaszegfet kéregetői oda seregleltek Krisztus
asztalához és megelégedtek kegyelmének
gazdagságával.
S nem úgy van-e manapság is? .A gaz
dagok, az előkelők, a «hivataIosak» át
engedik a vallást a szegényeknek, a .kol
dusoknak : ők az életet hit nélkül élik : helyük
évszámra üres a templomban. Ámde tegye
nek ők, amit akarnak, minket Krisztus hi,v:
Jöjjetek én hozzám. Ne késsünk.. Asztalánál
halhatatlanság kenyere, vigasztalás itala vár
reánk.
V.

Mester, ki tanítványokat gyüjlesz ma
gad köré, ki embereket hívsz el, hogy
kövessenek téged. Mester, mondd meg egy
kurta szóval, mit akarsz?* ha igy szólt
volna valaki Jézushoz, az Ur bizonyáfa
ekkép felelt volna:
mennyországot*.
Mennyország a földön, ez volt a nagy cél,
melyet Jézus elérni akart. Mennyország,
vagyis olyan tartomány, melyben a bűn
nem füt poklot, a gyűlölet nem rak mág
lyát, a bosszú nem szőrit öklöt, hanem a
béke és az igazság csókolgatják egymást...
«Mennyország, te csodás álom, mikor
valósulsz m eg?...» szólok eltűnődve. De
ábrándozásomból felrezzent Jézus szava:
«Nem áLom a mennyország, hanem valóság.
A legújabb pásztor-levél.
Nem késik valahol az éji homályban, ha
Folytatás.
nem ilt van, csak ki kell nyújtanod a kezedet
érte. Látod gazdag ajándékai várnak reád,
Mikes Jánosnak ugyanis a róni. kath.
olyan a mennyország, mint a dúsan terített egyház szempontjállói igaza van. Ő mint
lakodalmi asztal, csak jönnöd kell és el 'képmutatás nélkül való, határozott római
venned azt, amit az Ur számodra elkészítet!. pápás jellem merészen kiállott. s úgy csele
A mennyország már itt van».
kedett, amint cselekednie kellett. Ez az or
De hajh, csak vaksággal ne volna az szág szerinte Regnum Máriánum s mint
ember megverve! Jött Jézius és asztalt terí ilyen a pápa birodalma. A pápa alattvalója
tett a pusztában az ötezer embernek, meg itt mindenki, maga a király is. ö koronáz
állította a naini koporsót, kiegyenesítette a s az ő szava dönt mindenben*, s aki a pápá
zsugorodott testű nyomorék tagjait, s a nak nem engedelmeskedik, az hitetlen, az
vigasztalás forrását bőségesen csörgedeztette eretnek s mint 1525-iki magyar s máig ér
a szenvedőknek. A koldusok ott tolongtak vényben levő törvény mondja: megégetendő.
körülötte, a szegények nem maradtak el Tessék ebből levonni a konzekvenciát! Ha
tőle, csak a gazdagók, a farizeusok,i a nem mi az Isten nevében azt mondjuk: Ne
zet #felső tízezre* volt süket hivó szavával vonjatok közös igát a hitetlenekkel!) Miben
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társ az igazság a hamissággal! Mi köze a
világosságnak a sötétséghez? Miben egy a
Krisztus Beliállal? Mi dolga a hívőnek a
hitetlennel? (II. Kor. 14., 15.) nem ,mondhat
ják-e ugyanezt a pápa nevében s a Krisztus
apostolainak köpönyegébe bujt hamis mun
kások? (II. Kor. 11., 13.) Bizony megtették,
mikor a katholicizmusba római s jezsuita
mérget kevertek. S ez a méreg öli ma sze
gény magyar hazánkat. Ezt a mérget
kell kivetnünk a haza testéből s akkor
meggyógyulunk, egészségesek és egyek, ma
gyar hazafiak s keresztyén testvérek leszünk.
A gyógyítás eme módjára pedig nem a
róm. kath. avagy a református püspöki
pásztorlevelek, hanem a K r i s z t u s és az
e v a n g é l i u m a tanít meg.
*Az én országom nem e világból ,való»
— mondja Krisztus. Az Isten országa fölötte
áll az egész világnak és e yilág minden
intézményének, magának az államnak is. Az
szent eszmény, egy láthatatlan szivbeli
közösség, amely mindazt, ami földi, meg
szentel ni, megdicsőiteni hivatott. Ezzel az
eszménnyel egyetlen földi közösséget, az
egyházakat sem lehet azonosítani. Az egy
házak felekezeti, mind direkt vallási célra
alakult korlátolt, gyarló földi intézmények
s fejlettségük épp attól függ, mennyi elemet
veitek be magukba az eszményi, a Krisztusi
országból. Ha elviiá giasodüak, elvesztik
minden jelentőségüket, elvesztik létjogosult
ságukat is. En úgy látom: mai alakjukban
már el is vesztették, mert máj* nem a lát
hatatlan, hanem a látható dolgokra fi
gyelnek.
Egyház felekezetek! vissza az eszmény
hez. Keressétek mindenekelőtt az Isten or
szágát és az ő igazságát. A ti hivatástok
nem az u r a l k o d á s , az önfelmagasztalás,
hanem a s z o l g á l a t és önmegalázás. Mi
nél több jót tesztek, minél több könnyet
•töröltök le, minél több szivet vigasztaltok
és gyógyítotok meg, annál közelebb juttok
az Isten országához s túrnál boldogabb lesz
hazánk is.
A földön való uralkodás jogát Isten a
fejedelmek kezébe tette le A felsőség — az
apostolok szerint — Isten rendelése. Az
uralkodók nem azoknak félelmére vannak,
akik jót, hanem akik rosszat tesznek. (Róm.
13., 1—3.)
Ez szent könyvünk tanítása. S mi követ
kezik ebből?
Az, hogy az állam a hazai földön
csináljon rendet a maga isteni hatalmánál
fogva. Az, hogy a magyar állam legelőször
is szabadítsa fel maga magát az idegen s
igy hát a pápás járom alól is, és terelje
vissza a ma is még uralkodó egyházat a
maga isteni szolgálata körébe, s ne engedje,
hogy bármely felekezet beavatkozhassék az
állam vagy más felekezet s társaságok
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ügyeibe, s ne engedje, hogy az összes állam
polgárokat kötelező törvényeket bárki negli
gálja, avagy általhágja és azt, ami tör
vényes, mint pl. még a prpt. és kath. vegyes
házasságát is törvénytelennek bélyegezze.
Ha ez meglesz, — békesség lesz a haza
összes polgárai között s hogy a ,konkrét
esetet érintsem —: Mi k e s János nem fog
beleavatkozni abba, hogy hogyan s miként
rendezzük a hazafias ünnepségeket. Részt
vesz abban, ha akar és felszólítják közremű
ködésre, de úgy lehet, hogy — ha meg nem
tér s továbbra is inkább a pápás, mint az
Istent, a Hazát és a Szabadságot pmlgálja,
még csak fel sem is szólítják. Elvégre is az
Isten áldását nem ember, hanem az jlsten
adja nekünk. Az Isten pedig — mint az
írás mondja — nem személyválogató, nem
a színre, hanem a szívre néz.
\
Dr. (M a s z n y i k Endre.

Irodalom, művészet
Szigethy Lajos: Luther lelke. Ára 30.000 K

Az Evangélikus Tanáregyesület kiadásában
jelent meg e mü. Előszavát egyetemes egyházfelügyelőnk, Báró R a d v á n s z k y Albert
irta, amelyből egy nagy vallomás cseng ki,
a magyar evangélikusság fanatikus hite:
Luther él! Mi is valljuk: Luther él!
Még alig bocsájtotta ki a szerző M e y e r
Konrád verseinek sikerült magyar fordí
tását, máris uj munkával ajándékozza meg
a protestántizmust. «Hangulatképei»-ben,
mint müvét nevezi, — felvonultatja hosszú
sorban nagy embereinket, s az egész tör
ténetsorozaton végigvonul Luther lelke,
mely hitet, dacos hitet ad mindnyájuknak.
Thurzó György, a Radvánszky-család, Ber
zsenyi Dániel, Székács József, Bél Mátyás,
Hunfalvy stb. jeleseink alakjában megmu
tatja, hogy mit végzett bennük, mire képesí
tette őket a Luther nagy lelke. Jellemzése
eleven, leírásai korhüek, előadása magyaros
izü, hangja regélő, mind végig az ,egész
könyvön át lebilincselő és gyönyörködtető.
Ezt a jeles munkát minden evangélikusnak,
különösen az ifjúságnak el kellene olvasnia,
hadd hassa át lelkét e nagy ivarázs-ige, —
mely hitet, reményt adni van hivatva. ,hogy:
Luther él! hogy a szerző hiszékegyje legyen
mindnyájunk boldog hitvallása: áldom az
Isten, hogy én is magyar lutheránusnak
születtem!

Hivatalos közlemények:
Istentiszteleti sorrend október 17-én, 9

órakor ifjúsági istentisztelet (Gaál), 10 óra
kor német istentisztelet (G une s c h) , 10 óra
kor az iskola termében gyermekistentisz
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telet (Glatz), 11 órakor magyar istentisz
telet (Glatz).
Egyesületeink munkarendje: K e d d 4—5
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minden hittestvér mielőbb szerezze be a
Evang. Gazdasági Központnál (IV., Deák-tér
4.), ahol a szén olcsóbb, mint bárhol másutt.

Templomrenoválásra adakoztak: Mar*
Konfirmált Ifjak egyesülete. 5—6 Bibliai
óra. 6—7 Luther Énekkar, a Jurányi-utcai schalko Géza 50, Pottornyai Vilmos 30,
kéresk. iskolában. S z e r d a : 3—5 Hóvirág Pálffy Lajos 50,. vitéz Dobos Károly 50,
egyesület (4—10 évig). P é n t e k : 10—12 Nő- Rappel Lajos 20, Dienés Andrásné 15, dr.
egyesületünk hivatalos fogadó órája. S z o m  Miklós Endre 138, dr. Vályi Sándor 200,
bat : 3—5 Serdülők köre (10—14 évig). 5—6 Bánki Donátné 10, Barta Henrikné 50, BlinKonfirmált Lányok Egyesülete. V a s á r  czinger János 50, Pál Lázásrné 10, dr. Thén a p : 10—11 Ifjúsági Énekkar elemi isko ibusz Aladár 500, összesen: 1,173.000 K-át.
Áldja még a mindenható Isten az adakozó
lánkban.
kat s az adományaikat egyaránt1.
Luther-Szövetségi ügyek. KulturdéluHÍREK.
u t á n j a i n k , illetve estélyeink idei programmját megállapítani akarván, tisztelet
Ünnepi istentisztelet Budai templomunk tel kérjük tagjainkat és e lap olvasóit, hogM
renoválásának befejeztével ünnepi istentisz ezen kulturmunkánkban résztvenni szíves
teletet tartunk 24-én, melynek keretéten dr. kedjenek. Ezért felkérjük azokát, akik vagy
R a f f a y Sándor püspök fog prédikálni. Az zeneszámmal, vagy7 szavalattal esetleg be
oltári szolgálatot B r o s c h k o G. Adolf széddel vagy alkalmas felolvasással szere
esperes fogja végezni. Hiveink figyelmét már pelni akarnak, ezen szándékukat mielőbb,
most felhívjuk erre az ünnepi istentiszte de legkésőbben e hó végéig jelentsék be
elemi iskolánk 1-ső emeletén működő
letre.
i ;
K é s z ü l j e t e k h i t t e s t v é r e i n k október irodánkban, akár személyesen hétköznap
31-ikének megünneplésére! Azon a napon 10—2-ig, vasárnap 9—1-ig avagy pedig Írás
,v
négyszer nyílik ki templomunk kapuja, ban.
Igen
kérjük
hittestvéreinket,
hogy
ben
hogy7 mindenki, ifjúság és felnőttek, gaz
dagok és szegények megerősödjenek evan nünket e téren is támogatni szíveskedjenek
géliumi szent hitükben. A nagy ünnepen s azoknak, kiknek jó hangjuk van — a leg
délután 4 órakor az ifjúság ünnepel, este melegebben ajánljuk, hogy a Szövetség jó6 órakor a felnőttek részére a Luther SzöM hirü énekkarába minél számosabban Lépje
vétség rendéz reformációi ünnepélyt. Mária nek be.
*
Dorottya Nő egyesületünk október 30-án este
Szövetségünk p é n z t á r a megkezdvén
6 órakor ünnepli a reformátió világtör
ténelmi eseményét a Deák-téri templomban, működését, tisztelettel kérjük tagjainkat és
amelyet dr. R a f f a y Sándor püspök imád a ' Hegyen épített város.* előfizetőit, hogy
sága fog bevezetni. Az ünnepi beszédet her hátralékos tagdíjaikat és előfizetési hátra
ceg H o h e n lo he E g o n fogja mondani. lékukat — az iskolánk 1-ső emeleten levő*7
irodánkban befizetni szíveskedjenek, nehogy,
Belépőjegyek már kaphatók.
Az Evangélikus Tanárok Évkönyve ezúttal pénzügyi okok működésűnket gátolják.
is dr. S z e 1é n y i Ödön egy. tán. yszerkeszA tanügyi bizottság f. hó 22-én, pénteken
tésében jelenik meg. Fáradságjot nem ki ü. u. 5 órakor ülést tart a Reformáció emlék
méivé hordta össze hangya szorgalommal az ünnepélyeinek előkészítése céljából. A tan
anyagot az évkönyvhöz, annak bizony ügyi bizottság ugyan ekkor fog foglalkozni
ságául: vagyunk evangélikusok a legnehe a megüresedett vallástanári állás betöltésé
zebb viszonyok közt is — és maradunk nek kérdésével is. E gyűlésire ez utón hivjufc
meg a tagokat.
evangélikusok ilyen vezetők mellett.
A Bethlen Gábor Szövetség az idén is
Az Evangélikus Gazdasági Központ innenonnan a 300-ik vaggjon szenet és tűzifát országos nagy reformációi ünnepélyt ren
fogja leszállítani a tüzelő anyagot rendelő dez a pesti Vigadóban, okt. 31-én, este Vs7
hittestvéreknek. A milyen buzgósággal igyek órai kezdettel. Az ünnepi beszédet dr.
szik a Gazd. Központ, hogy mindenkit a R a v a s z László ref. püspök mondja. Fel
legjobban szolgáljan ki, annyi nyomatékkai szólal még dr. O h l e m ü l l e r , a Protestáns
kívánja mindenek figyelmét felhívni, hogy Világszövetség főtitkára és báró K a a s
a tüzelő anyag ára napról-napra emelkédtk Albert, az Orsz. Luther Szövetség elnöke.
s a tél folyamán a tüzelő anyag beszerzése Remélhetőleg, soha nem látott tömegek fog
körül komoly nehézségek lesznek, mivel az nak e napon protestáns hitükről meg
angol szénbányász sztrájk folytán a kon jelenésükkel bizonyságot tenni.
Könny. Nagyszentmihályi Zobel Lajos mi
tinensen szénhiány fog mutatkozni. A porosz
szénkészletek teljesen kifogytak, a magyar niszteri tanácsos, a pénzügyminisztérium
bányák termelését pedig Olaszország kötötte jeles műépítésze, a legjobb apa és nagyapa,
le. Tanácsos azért, hogy téli szénszükségletét régi hithü evangélikus család leszármazottja,
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munkában és szeretetben gazdag élet után
jobblétre szenderült.
Egyetemes közgyűlés. A magyarhoni ág.
hitv. evangélikus keresztyén egyetemes egy
ház évi közgyűlése november hó 11-én lesz
a Deák-téri dísztermében.
Kapi Béla püspök jubéliuma. A Dunán
túli egyház kerület püspöke az idén ünne
pelte lelkészkedésének 25 éves, püspök
ségének 10 éves évfordulóját. A püspököt
■ez alkalomból hívei és tisztelői elhalmoz
ták szeretetük bizonyságaival.
Az ötven éves Baldácsy-alapitvány. Egy
félszázad múlt el azóta, hogy báró Ba l d á c s y Antal római katholikus vallásu főur
óriási vagyonát a három magyar protes
táns egyháznak hagyta közigazgatási célokra,
továbbá papözvegyeknek és tanító árváknak.
Ezen alkalomból ökt. 19-én d. u. >6 órakor
a Ráday-u. theológia disztermében kegypletes emlékünnep lesz, melyre a hívek figyel
mét szeretettel felhívjuk. A fenkölt lelkű
háró B a l d á c s y Antal kiváló érdemeit
R a v a s z László püspök fogja méltatni.
Gyermekmosoly. Dr. Pesthy Pál igazság
ügyminiszter budai nyájas otthonába a bol
dogság napsugara köszönteti be egy bájos
kis leány unoka képében, aki a keresztségben Erzsébet Klápa nevet nyert. Úgy a gyer
mek szülei: dr. B a r t h a Miklós min. oszt.
tanácsos és neje, mint a gondos nagyszülők
örömkönnyek közt adtak hálát Istennek a
kis gyermekkel nekik ajándékozott boldog
ságért.
í • |, ,. ;
Nyugalomba vonuló tanárok. Evangélikus
iskoláink a nyár folyamán nyugalomba
vonulás folytán két felette értékes tanerőt
vesztettek el: nyugalomba vonult budapesti
főgimnáziumunk jeles történettanára, dr.
S z i g e t h y Lajos, aki munkabírásának tel
jességében hagyta ott jeles középiskolánkat,
hogy ezentúl lantjával, tollával szolgálja
szeretett egyházát. És megvált a katedrától
M i k o 1i k Kálmán, aki 51 évig szolgálta lan
kadatlan buzgósággal közoktatás ügyünket.
Mikolik Kálmán, aki budai iskolánkban
kezdte pályáját, hosszú áldásos munkás
ságával kitörölhetetlen betűkkel irta be nevét
a pesti polgári leányiskola történetének
könyvébe. A jó Isten adjon e két jeles
tanárnak friss egészséget s a nyár után nap
sugaras őszt.
Tanulmányút Olaszországba. A „Bethlen
Gábor Szövetség" folyó évi október hó 23-iki
indulással kéthetes tanulmányi kirándulást
rendez Olaszországba. A kirándulás részt
vevői megtekintik Velence, Róma, Nápoly
városokat, Capri szigetét a következő terv
szerint: Velence egy nap, Firenze kettő,
.Róma öt, Nápoly három nap. A résztvevők
vezetés mellett meglátogatják a városok
múzeumait, templomait, látnivalóit, Capri
szigetén a kék barlangot, Fissolet, Pompejit
Sárkány-nyomda r.-t. VI., Horn Ede-utca 9
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a hivatalos programra szerint. — Részvételi
dijak: III. osztályon 3,500.000 K, II. osztályon
5,000.000 K. Ebben az összegben a vonaton
való utazás, az ellátás, lakás, múzeumi
dijak foglaltatnak. — Jelentkezni lehet a
„Bethlen Gábor Szövetséginél (VII., Ker
tész-utca 18., III. 22.) legkésőbb október hó
15-ig. A részvételidij egyharmada a jelent
kezés alkalmával, a többi részletben is fizet
hető október hó 20-ig.
Szeretet oltára. Adakoztak:
A H e g y e n é p í t e t t v á r ó s - r a : Berger Kár oly 20, Deák Imréné 60, Éder István
20, Eiler János 20, Fuclis Henrik 10, Glatz
József 10, Gross Hermann 20, Halász Irén
60, Jaezkó Manó 20, Junász Lajos 20, Klement Oszkárné 50, özv. Mick Jánosné 20,
Mogyorósy Gyula 40, Mikus Csák Istvánná
10, Puschmann Vilmos 10. özv. Szentgyörgyi
Lajosné 20, Szollár Lászlóné 20, Vigh Ár
pád 100 ezer K-át. .
A d o m á n y o k a B u d a i Lu tlier-S z öv e t s é g r é s z é r e : H. 10 iezor, N. N. 1,000.000
K-át. A Budai Luther-Szövetség -re befizet
tett t a g d i j a k : Csáder György 20, Durst
Ervin 20, Gömöry Sándor 20, Habermann
Oszkár 40, Harsány Oszkár 20. Harsány
György 20, Kappel Lajos 60, Krakker Mihály
20, Köpe Viktor 20, Krajecz Andor és Mária
40, Kun Attila 20, Masznyik Lajos és Géza
40, dr. Masznyik Mártonná 20, dr. Masznyik
Endre 20, dr. Mohr Győző 20, Mikus Csák
István 20, Scholtz Oszkár 20, Szterényi Hugó
Iván 20, Szterényi Hugó Ivánná 20, Szűcs
Ilonka 20 ezer K-át.
B u d a i L u t h e r - S z ö v é t s é g n e k tag
díjak: Baranyai Mária 10, Bársony Oszkár
20, dr. Bartel János 20, Dudás Kálmánná 20,
Fülöp Alfrédné 10, Gaál Elemér 20, Göttmann Edéné 10, özv. Hegyi Lajosné 20,
Herzog Pálné 10, Istók József 20, Kaunz Já
nos 20, KoVátsay István 10, Kozák Károlynó
10, Kun Gyula 20, Kun Gyuláné ,20, Lubik
Zoltánná 20, Malczovich László 20, Mentsik
Ferencné 20, Molnár Júlia 10, Mouillárd
Oszkárné 10, Patz Sándor 20, Pliesovszky Pál
10, özv. Podhradszky Lajosné 10, dr. Szelényi Ödön 20, Wallenfels Ferencné 20,
Wehrmann Frigyesné 10, Wehrmann Zol
tánná 10, Wein Dezsőné 20, Vetemy Bélán é
20, Glatz József 40, iKárner Pálné 20 ezer
K-át. — Isten áldása legyen az adakozókon
és adományokon egyaránt.
„KÁLYHÁT” ha olcsón és jól vásárolni akar, for
duljon bizalommal hittestvérünk

HUTTER LAJOS vasüzletébe
I., Roham és Pauler-u. sarok.
Tűzhelyek, öntött karikás kályhák, folyton égő
tűzálló bordás chamotte betétes kályhák a leg
nagyobb választékban. Kívánatra házhoz, esetleg
vidékre is szállítom.
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Igazgató: Wagner Richard

