Nagys.

III. évfolyam 41. szám.

Kovács Sándor úrnak

apest, 1926. december 19«

Budapest,
V., Hold-u. 29

Máté V: 14.
Evangélikus egyházi és politikai hetilap. — Főszerkeszté: Dr. MASZNY1K ENDRE. Felelős szerkesztő ideiglenesen;
Dr. SZELÉNYI ÖDÖN egyetemi magántanár. Társszerkesztő: Dr. MOÓR GYŐZŐ. Kiadó: Dr. SCH1NDLER GYULA.
Laptulajdonos: a Budai Luther Szövetség. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 1., Verbőczy-u. 28. Megjelenik minden
vasárnap. — Előfizetési dija: félévre 2 0 .0 0 0 K.

A terméketlen fügefa.
Amit hittel kértek imádságatokban
megkapjátók.
Máté ev. 21, 18-22.

Utolsó utján Jeruzsálembe való be
vonulásakor történt. Éjszakára, minthogy
az ő élete 'a fővárosban egy percre sem
volt már biztonságban, kiment kedves
pihenő helyére, a Jeruzsálemtől mintegy
három négy'ed órányira fekvő; Bétán iába. de
másnap újra visszatért a királyi városba.
Útközben azonban — megéhezett. Akkori
ban s épp azon a vidéken az éhséget,
szomjúságot könnyen le lehetett csillapítani.
A csörgő patakok üde vízzé!, a lombdus
fák ízes gyümölcscsel kínálták az utast s
a keleti, ember kevéssel beérte, mert vágyait
sokra sohasem mérte.
*
Jézus is gyümölcs után n&jett s nem
messzire az útfélen észre is ,velt egy ma
gányos, szép iombozatu fügefát s mert biz
tosra vette, hogy' azon, ha ne;m több, leg
alább egy •szem gyümölcsöt majd csak
talál, oda ment, de azon levélnél egyebet
nem talált. Az a fügefa terméketlen volt.
Azért azt mondotta néki: Soha többé ne
teremj gyümölcsöt!)) S a fügefa azonnal
kiszáradt.
Olyan fügefa volt az, amit maga az Ur
plántált szőlejében. Gyönyörködött is benne,
mert szépen növekedett, életerőtől duzzadt,
dús lombokat hajtott, csak épp egy fogyat
kozása volt: gyümölcsöt sohasem hozott,
úgy hogy az Ur végre is meghagyta
vincellérjének, hogy vágja ki, díe a vincellér
nek kérésére mégis irgalmazott neki. Most
azonban már türelme elfogyott Nem tűr

hette tovább sző lej étien. A terméketlen s
kiszáradt fügefát — kivágatta, hogy ne
foglalja el a helyet hiába.
, E szomorú sorsra jutott fügefa — kép
nélkül szólva — az Ur népé, Izrael népe
volt.
Mennyi kegyben részesítette ő e népet!
Mennyi jóval halmozta el! És gyümölcsöt,
megtéréshez méltó gyümölcsöt nem hozott
soha.
Kívülről, messziről nézve sokát ígért esi
mutatott. Lombozata buja, illata kedves
volt, hatalmas árnyékot is nyújtott. De mi
haszna, ha gyümölcsé nem volt. Mi hasznai,
ha az - ő népe csak színre, látszatra volt
kegyes, istenfélő, ha csak ajkával tisztelte
őt, a szive azonban elfordult tőle, ha belül
rakva volt minden gonoszsággal és ragadó-*
Hiánnyal.
Elvégtére az isteni hosszú tűrésnek a
fonala is elszakad. Mire foglalja el a helyeit
az ily nép a földön? Miért tűrje tovább,
ha isteni hivatását nem érti meg, nem
tölti be?
Az ilyen romlott és megvetett nép kiméletet nem érdemel. Akiben ,sem az Ur
nem gyönyörködik, sem az emberiségnek
nincs immár haszna, — a hitvány és termé
ketlen fügefa pusztuljon.
S ami áll az egész népről, ugyanaz áll
minden egyes emberről, mirólunk is.
, Az Ur közel! Még néhány nap. El jő és
széttekint, meglát, megvizsgál minket s
keresni fogja a gyümölcsöt nálunk is. Jaj
annak, akit terméketlen fügefának talál!
Azért imádkozzunk s ne csak puszija szív
vel, üres hanggal, fecsegéssel, hanem hit
tel kérjük az uj élet éltető, megszentelő és
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megáldó termő erejét, hogy az lUr ne.esak
dús lombot, hanem gyümölcsöt is találjon
nálunk.
Hittel kérjük és bizonnyal megkapjuk
M—é.

Másvallásaak esketése tamplomainkban.
Egyik fórumunkon úgy döntöttek, hogy
nem kényesle setékben megtehető.
i
Nem kényes esetekben... nem kényes
esetekben... hm. Minden eset az, ha már
más vallásunkhoz kell fordulni egyházi
áldásért... vagy még ennél is kényesebbre
történt az utalás? Dje hájt iákkor ki derítse
ki a /kényesség végtelen skáláján az ide
vágót?
Van-e egyáltalán joga a megkeresett
lelkésznek a kényesség után kérdezősködni,
a jelentkezőnél — az Ízlésűről nem is szólva?
Olyan becsületsértési port akaszthatnánk a
nyakába, hogy felkavarja, mint a forgószél,
a nyugalmát.
Mitévő legyen elvégre a jámbor lelkész,
ha ily méretű, levezetésnélküli felelősséget
zudit a nyakába [a felsőbbisiége?
Próbáljunk eligazodni az ügyben.
Először megállapítjuk a főbb összetevőit
az ilyen esketésnek, ezek: az esketendő
jegyespár, az esketést elrendelő és végbe
vivő közeg meg á színhely.
■ Felvetjük a kérdést, miért nem fordul
saját lelkészéhez , e jegyespár, ha súlyt
helyez az egyházi áldásra v— több ok közül
például azért nem, mert anyaegyháza el
váltakat nem esket
a római kathotikusokra gondolok elsősorban, közel fekvő
okokból.
Mégis egyházi áldás az óhaj. Valóban?
lássuk! Hogy nem cserélnek hitet az áldás
kedvéért
ez máris gondolkodóba e jt...
tagadják tehát hallgatagon, de annál
kiáltóbb lettel a mi hitünk fundamentumát,
minden, minden jogosultságát — mertha
nem lennék, akkor az áldásért át kellene
térniük az áldás hatékonyságáért, amely a
hit mélységes áhítatában rejlik egyesegyedül
és minden más magyarázatot kizárólag.
Nos hát, a tény az, hogy átnemtérésökkel ordítva tagadják hitünk kegytényeit —tehát bizonyos, hogy nem az áldás kedvé
ért járulnak a mi templomunkban az oltár
elé.
Mit akarnak voltaként elérni? Egyre rá
mutatok: kényszerűségből Leszjk ezt a lé
pést! Tudniillik, vannak hivatalok, ahol a
házasság engedélyét az egyházi áldáshoz
kötik, a vőlegény becsületszavára leköti
■magát arra, hogy polgári frigyhez az egy
házi áldást is megszerzi, ettől függ az!
áldás, ha nem szerzi meg, elveszti az ál
lását, tehát meglehetősen anyagias ok1
‘viszi a másvailásu jegyespárt arra a buzga
lomra, amellyel az egyházi áldást szorgal
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mazzák Áhítatról, kegyeletről itten szó
sincsen, egyesegyedül az érdek kényszere
alatt történik itt az áldássürgetés. Persze az
elintézett egyházi szertartást igazolni is kell
a felsőbb hatóság előtt és igy elérkeztünk!
az ily esetek végső rugójához: ahhoz a
bizonyítványhoz, amelyre a jegyespárnak
okvetlen -szüksége van, de a saját egyházá
tól meg nem kaphatja, tel iát nem az áldás
keli, hanem az irás i*óla a fontos.
Az a hatóság, mely alkalmazottaitól
megkívánja az egyházi eskétjésí, két okbét
cselekszik igy, először, hogy vallást vigyen
mniden uj családjába, másodszor — és fő
leg manapság —, hogy a hivatalnokát, ha
lehel, ily módon is megrostálja. ;A ható
ság részéről jogos ez áz eljárás, csakhogy
még eélszerüsiteni kellene valahogyan, fon
tosabb összetevő ebben az esketési tényben
a lelkész.
Neki tudnia kell, min fordul mag a
dolog, mi az esketésj célját Hg az áldás irás?
nélkül nem elég a jegyespárnak, akkor a
lelkész nem részesítheti azokat egyházunk
áldásában, akik hitünk kegyelmi hatékony
ságában kételkednek, mert ha át nem tér
nék hozzánk, bizonyítják, hogy hitünk alap
tételeit tagadják. És melyik lelkész adna
Írást áldásáról oly jegyespárnak, amely
jegyespár nem lelki épülésnek tekinti az
egyházi szertartást, hanem csupán olyan
kellemetlenségnek, amin át kell esnie, hogy,
állásban maradhassanak? Valóságosan pel
lengérre állítaná saját hitét --- ellenben
irás bizonyítvány ; nélkül megáldhat min
denkik hitünk ellenségeit is, mert oly bő
séges hitünk kegyelmi forrása, hogy abból
még a pogányokuak és jut annyi, hogy
mind megigazulhat az Ur irgalmából.
Vannak rendkívüli esetek, melyek más
elbírálás alá esnek pl. halálos ágyon oly
községben, ahol más lelkész nincsen és
nevet kell adni gyermekeknek, de ezeket is
utólag pontosan adátszerüen he kell jelen
teni az egyház*községi tanácsnak utólagos
jóváhagyás végett.
Es ezzel elérkeztünk a negyedik' össze
tevőhöz: az egyházközséghez, amelynek
templomában folyik az esketés. Természe
tesen beleszólása van az engedély meg
adásába, a l e l k é s z t e h á t t a r t o z i k
m i n d e n i l y e n m e g k e r e s é s t az e g y 
h á z t a n á c s e l é t e r j e s z t e n i és csak!
az i t t n y e r t e n g e d é l l y e l e s k e t h e t i
a m á s v a i l á s u j eg y e s p á r t , de min
dig i r á s nélkül .
1
Ha az a másvailásu oly híven ragasz
kodik egyházához, hogy egész életre szóló
kegyelmi tényében nem részesítve is szi
lárdan kitart mellette, ne forduljon orvos!lásért más egyházhoz, amelyről egyébként
az a felfogása, bebizonyított felfogásja, hogy
eretnek és ama bizonyos irás megnyerése
után kiesinylő vállvonogatással távozik leg
szentebb helyünkről.
M o ó r Győző.
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A finnek kősziklája a biblia.
Messze északon, a faigyos tavak és vég
telen fenyvesekkel borított sziklás partokon,
a hosszú és dermesztő hideg teleki hazájában,
meghúzódik elhagyottan a finn. Gondolatvilágát a hosszú téli esték csendes magányá
ban valami kimondhatatlan árvaság tölti be,
mintha csak a fagyos világ fenséges királya
bilincsekbe verte volna. Nyomorúságos
életét a magány elhagyoltsága elkeseredelte
és reménytelenné tenné, ha nem lenne egy
olyan hatalom, amely őt fölemelné, meg
vigasztalná és a kemény munkához erőt ne
adna.
m
Ez a hatalom pedig a világosságot su
gárzó bibliából ered, míelyíet a finn nép mintj
féltett kincsét őrzi. Mikor pedig szomjazik
Isten igéjére, vagy a küzdelemhez uj erőt
akar meríteni, mikor a mostoha föld miatt
szűkén van a kenyér1, előveszi a szent köny
vet és belőle Isten kegyelmét, széyetetét meg
ismerve, az örök igazságtól áthatva, meg
békél a sors csapásaiban. E kis könyvecske
megtanítja, hogyan kell tűrni, bízni és re
mélni napsugaras kikeletben, hogyan kell
a Mindenható jóságát gyarló embernek
imádni és hogyan kell az Ihmak hátát adni.
Végre is a hosszú tél után az éltető nap melege
szétáradt a finn nép honára, a ködös fellegek
elosztanak, a fenyvesekkel borított vidékek
halotti csöndjét ieSvállják a daloló madarak
ezrei és a hithü, evangélikus lelkületű finn
hálát adva leborul a kikeletet hozó, életet
árasztó, teremtő Isten előtt áhítatot keltő
templomában és a biblia ott jfs kézében v|án|.
D a x Gábor*
főreáliskolai tanuló.

Szentszellem, szállj le . . .
Irta: Mareníin.

Szállj le, Szentszellem, szállj le. szállj lel
Fekete szombat borulatja
lám ott kisért a hegyekén.
Száll, mint a gyárnak fojtó füstje
s vértclen halaványságimk,
polipkarjával átöleli;
s nagy és jó reménységeinket
áthúzza verő kacagással.
Odalettünk, odalettünk!
A tegnapi sírást folytatjuk.
Sőt talán még nagyobb a gyászunk
s közelebb a végzet-koporsó.
Üldöz a múlt átkos homálya
és nagyon sokszor megelőz;
s ha kockával szerencsét játszunk,
mindig az ördög csaj) be minket ;
és minden játszmát elveszítünk.**
* Régi evangélikus család sarja e sorok fiatal írója.
A nyáron kint időzött Finnországban: innen ered a szép
cikk, amit buzdításul közlünk.
** Megszállott területen élő egyházi iró hittestvérünk
hosszabb költeményéből.
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Innen-onnan.
Épitő apróságok.

Csak nem hátrafelé. Nagy Frigyes mon*

dotla, hogy’ az első 1épéh hátra a katona
ságra rossz benyomást gyakorol. A második
veszélyes, a harmadik romlásba visz. Milyen
igaz ez erkölcsi szempojriltból i Ha mi keresz
tyének hátrafelé megyünk a, tökéletesedés
helyett, akkor az olyan mint a lavina, mjelyp
nek kicsi a kezdete, de borzalmasan növe
kedik s mindent maga’ alá temet.
Az Igazi fölirat. Buzgó keresztyén ezt irta

házának az ajtajára: Ninds itt nekem ma
radandó lakásom.

Egyházi hirek.
Hivatalos közlem ényeket jelen számban

nagy sajnálatunkba nem nyújthatunk. E
közlemények anyagát a Hév. részére — a
B. E. Sz. elnökségének többszörös kérelme
ellenére — dr. V a r s á n y i Mátyás lelkész
nem adta át.
V áltozás a Szerkesztőségben. A Budai

Eulber-Szövetség egyik választmányi hatá
rozatának folyományákéjnt ía f. hó 7-éii é§
8-án tartott válásztmányi ülés intézkedett a
kiadói és felelős szferkesztői teendők meg:
osztása és ellátása tárgyában. A személyi
kérdések megoldása elé bizonyos nehéz
ségek gördültek. Dr. V a r s á n y i Mátyás
lelkészt, aki eddig a kettős feladatot ellátta,
másoklalu elfoglaltsága miatt sem kívánta a
választmány e teendőkkel tovább terhelni
A tárgyalások tehát, amelyek vezetésével a
választmány á szövetség elnökét bízta meg,
más irányban folynak és minden reményünk
megvan, hogy a felelős szerkesztő személyé
nek fontos kérdése lehető legjobb meg
oldást nyer és karácsonyi számunk már az
ti szellemi vezetése alatt jelenhet meg.
A kiadói tisztséget a választmány az elnök
javaslatára dr. S e b in d J e r Gyulára ru
házta. aki eddig is lapunk főmunkatársa
volt.
A választmány igen nagy súlyt helyez
arra. hogy lapunk a maga: olvasóközönségé
vel összeforrjon és felkéri az egyháztagokat,
valamint a testvéregyesületekét, hogy köz
érdekű cikkeikkel, híreik kel és kérdéseik
kel keressék fel a szerkesztőséget, amely
köszönettel fogad minden közleményt, amely
az evangélium egyházának kiépítését mun
kálja.
Dr. V a r s á n y i Mátyás eddigi szerkesztői
működésének megfelelő méltatását a választ
mány az uj felelős szerkesztőnknek tartotta
fenn. A szövetség elnöke egyébként felkérte
dr. Va rs á n y i Mátyás lellyészi urat, hogy a
szerkesztőséget ezentúl is támogassa cikkéi
vel és közleményeivel
amennyire a
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^Jöjjetek Énhozzám* szerkesztői munkálatai
csak megengedik — lapunkat is keresse fel
és olvasóközönségünkkel !a szeretetteljes
kapcsolat fen tartására egyházunk érdekében
fcözrem üködj ék.
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Előző számunkban megjelent következő

hiradás, « B r o s c h k ó G. A d o l f esperes
tett szombaton hivatalos látogatást egy
házunknál. Esperesünk tájékoztatta magát
egyházunk gazdasági helyzetéről, a belmiszFoglalkozást keresők é s alkalmazást sziói munkákról és egyleteinkről. Espere
nyújtók kivonata. Lapunk karácsonyi számá sünk megelégedését fejezte ki a látottak
ban a foglalkozást kereső budai evangé felett» — helyesbítésre szőrül, mert értesü
likusok számára külön hírrovatot nyitunk. lésünk szeriül nem fedi egészen a valóságot.
K hírrovatban az egész napra, viagy rövidebb A megelégedés nyilvánítása ugyanis csak
időre foglalkozást, tanítást, óraadást, cor- templomunk szép renoválására, iskolánk,
repetálást vállalni óhajtók ajánlkozását díj illetőleg a tanítói kar dicséretes működésére
talanul közöljük, mig az alkalmazási nyúj vonatkozott, ellenben nem fejezhette ki
tók hirdetéseiért dijaink felét számítjuk fd. «m eg e 1é g e d és é t» sem a Budai Mária
E közvetítő hírrovatunkat lapunk ezentúl Dorottya egyesület nem sikerült sorsjegy
megjelenő számaiban állandóan fenntartjuk akciója, sem pedig a Budai Luther-SzövetségJ
ugyan, azonban mindejn hirt csupán egy ügyének befejezetlen vizsgálata felett, me
szer közlünk. Aki ajánlkozását vagy hirde lyekről további jelentéstételt vár. A meg
tését ismételten közölni kívánja, ezt a szö elégedés-nyilvánítás általános vonatkoztatása
tehát legalább is korai volt.
veg újabb beküldésével érheti el.
„Hegyen épített Városra" adakoztak: AjLapunk 38-iki számához csatoltunk v i- kay Elemér 50, Bárányos Gáborné 50, Bárá
d é k i előfizetőink részére egy-egy csekkbe
Jánosné 50, dalnokfalvi Bartha Lászlófizetési lapot. Felkérjük azokajt, akik az elő nyos
né
40,
Bognár Antalné 40, Bokínann László
fizetési dijakat még mindig nem küldték 20, Bölcsföldi
20, Csukay Dezső 20,
be, tegyenek eleget kötelezettségüknek s Déchv Aladár Istvánná
Béla
40,
Edömér Kálmán 40,
térítsék meg készkiadásainkat.
dr. tíangel Ödönné 40, Gisle Johnson 120,
Főszerkesztőnk dr. Masznyik Endre nyug. Gottsehlnig István 40, Gratz Mór 50, Habertheologiai igazgató lakását V., Szigeti-u. 24. II. mann Oszkár 40, Huszár Vilmos 40, dr. Ja
e. sz. alá helyezte át. a'í
<
kab Lajosné 20, Konnerth Károly 20, Kriska
Luther Szövetségünk ez idén is meg Mihály 40, özv. Laczkovich Józsefné 20, özv.
rendezi szép múlttal biró kulturestélyeit. Layka Jánosné 50, özv. Nagy Istvánná 30,
A tavalyi teljes és állandó sikter, mert ha Némethy Kálmán 40, Oszvald Sándor 40,
valami, úgy a telt ház azt jelenti, arra Petrik Elemér 30, özv. Bosla Jánosné 100,
kötelez, hogy ez idén még inkább buzgőlFolytatjuk.
kodjunk a művelődés terén. Elvünk a régi:
Lapzárta után sikerült egyelőre ideiglenesen felelős
művészetben a legjobbat, tudományban ia szerkesztőnek dr. Szelényi Ödön egyet. m. tanár urat
legújabb eredményeket nyújtani színtiszta megnyerni, amely megoldást örömmel jelentünk.
evangélikus keretben.
Kisebb családi házat keres megvételre Budán, Kassek
Kellemesen fogja érinteni közönségün Zoltánná, II., Tölgyfa-u 8.
ket, hogy hölgy előadóink is lesznjek a soro
Egy evang. hittestvér bárminemű ház! munkát el
zatban, annak bizonyságául, hogy vannak vállal. Pl.: szén-fa hordást stb. Szives pártfogást kér Sinkérdések, amelyekben a nő meglátása kovics Pál, 1., Vérmező-ut 16.
mélyebb az állandó együttható felderítésé
ÓC eÓroinHL' javítását V á lla lo m P abritlus V ilm os
ben sok-sok emberi tényben. Nevelési kér Un
IIU uö dűl üljJUn cip ész m e ste r . I., Kereszt-utca 7. sz.
désben meg minden anyát szakembernek
lehet minősíteni, tehát e téren is kitűnőt
várhatunk az előadóktól. Az estélyek szín
helye a várbeli iskolánk tornaterme lesz új
ból, havonta egyszer-kétszer vasárnapokon
délután öt (5) órai kezdettel.
i
Egy előadást terveztünk belépődíjjal,
hogy kiadásainkat, amelyekkel az estélyek
járnak, fedezhessük. Általánosságban tehát
ingyenesek lesznek kulturestélyeink — ado
KARÁCSONYI VÁSÁR
mányokai köszönettel veszünk az előadások
9
0
i
k
végén, kulturcélokra.
R IP P E L K i R O L Y iátéktaeskedésében
A műsorokat mindig előre közöljük a
1 9 2 6 , X II.
BUDAPEST, V., DEÁK FERENCZ UGC A12. sz.
Hévben tájékozásul.

H i r d e s s ü n k : a „Hegyen épített város" -ban.
Sárkány-nyomda r.-t. VI., Hóm Ede-utca 9

Igazgató: Wagner Richard

