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„Mit használ az embernek, ha 
az egész világot megnyeri is, 
de az ő lelkében kárt vall?!“ 

(Máté 16:26.)

Jézus azért zörget s mi 
azért hívunk, hogy a 

lelkedben kárt ne va llj!

A  pesti evangélikus egyház Deák-téri 
körzetének lelkészi hivatala: 

Budapest, IV. Deák Ferenc-tér 4. sz. I. 
Telefon: 381 — 109.

Hivatalos órák: d. e. 9— 1, d. u. 3— 5,





Íme az ajtó előtt állok és zörgetek.

Jézus ott áll szíved ajtajánál.
Vártál már levelet, melytől életed vagy boldog

ságod függött? Vártál már kórházi folyosón, míg benn 
a műteremben hitvestársadat vagy gyermekedet ope
rálták? Ha igen, akkor tudod: mit jelent állni és 
várakozni. Jézus mióta áll már szíved ajtajánál, várva, 
hogy megnyisd előtte?

Jézus zörget szíved ajtaján.
Zörget, — pedig kulcsa van. Jelenések 1:18-ban 

azt mondja: »Nálam vannak a pokolnak és halálnak 
ku!csai.« Akinél ilyen kulcsok vannak, az bizonyára 
meg tudná nyitni az emberszívek ajtaját is.

Zörget, — pedig hatalma van. Mikor búcsúzik ta
nítványaitól, ezt mondja: »Nékem adatott minden hatalom 
mennyen és földön.« (Mt. 28:18.) Parancsolt a gonosz lel- 
keknek. Egyetlen szavával meggyógyította a betegeket 
és feltámasztotta a halottakat. Hogyan lenne akadály 
előtte egy emberszív gyenge ajtaja?

Nézd meg a címlapon lévő képet. Mikor elkészült 
ennek a képnek az eredetije, a festő megmutatta ba
rátjának. Ez áhítattal nézte, azután így szólt: »Nagyon 
szép ez a kép, de az ajtóra elfelejtettél kilincset 
festeni.« A festő így válaszolt: »Szándékosan nem fes
tettem rá kilincset. Az emberszív ajtaján csak belül 
van kilincs, azt csak belülről lehet megnyitnia

íme, ezért zörget Jézus. Neki csak azok a szívek 
kellenek, melyek önként nyílnak meg előtte.

Zörget, pedig adni akar. Abban nincs semmi cso
dálatos, ha koldus zörget sokáig a bezárt ajtón. Ki
rályok előtt, akik ajándékozó kézzel jönnek, nincsenek 
bezárt ajtók. A királyok Királya mégis annyi ajtó előtt 
áll és zörget sokáig. Pedig ő hozza az élet legnagyobb 
ajándékait: a földi békességet és a mennyei üdvsöséget.
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Nyisd meg az ajtót hamar, mert eljön az idő, amikör 
más lesz a helyzet. Akkor majd te fogsz állani Annak 
ajtaja előtt mezítelenül és dideregve, aki most még 
a te ajtód előtt áll. Akkor majd te fogsz zörgetni, 
riadt szemekkel a kárhozat iszonyatával, mint a kí- 
vülmaradtak zörgettek Nőé bárkájának ajtaján, miután 
bezárta azt az Űr.

De most még ő zörget és kér bebocsáttatást 

Jer azért, amíg nem késő, énekeld:

^Kitárom előtted szívem,
Óh jöjj, légy vendégem nékem.
Üdv és élet királya vagy,
Erőt, békességet te adj.
Ha gond és bánat porba von,
Óh térj be hozzám, Jézusom!« Ámen.
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Hív a templom.
»Mint a madárka, ki elbújdosott fészkétől, 
olyan az ember, aki elbújdosott az ő 
lakóhelyétől.* (Péld. 27:8.)

A templom sokszorosan drága nékünk.
Drága azért, mert őseink hűségének a jele. Voltak 

olyan idők, amikor erőszakkal vették el templomainkat, 
s voltak evangélikusok, akik meghaltak a templom vé
delmében.

Drága azért is, mert őseink áldozatának a jele. 
A templom kövei kiáltó kövek: beszélnek könnyről, 
vérről, verejtékről.

Drága nékünk a templom, mert szent hely. Olyan 
hely, melyet Isten kiválasztott és fenntartott magának. 
Szent a templom, mert Istené.

A legdrágább mégis azért, mert lelki otthon. A 
templomban testvérekkel találkozunk. A templomban a 
mi mennyei Atyánkkal találkozunk. Ő szól hozzánk 
az igében s mi szólhatunk hozzá az imádságban.

Hív a templom! Bűnösök kegyelemért, bánatosak 
vigasztalásért, erőtelenek erőért, kereső lelkek válasz
ért, halandók örökéletért: jöjjetek a templomba! Ámen.

Istentiszteletek:
A Deák-téri templomban: minden vasárnap reggel 
Vaö órakor ifjúsági istentisztelet, minden vasárnap 
és ünnepnap délelőtt 11 órakor főistentiszte
let, minden vasárnap, ünnepnap és csütör
tök délután 6 órakor istentisztelet, minden 
reggel 8 órakor könyörgés, rövid igemagyarázattal.
Rz Ullői-út 24. sz. alatti imateremben minden va
sárnap és ünnepnap d. e. 11 órakor istentisztelet.
R Rákóczi-út 57. sz. alatti templomban minden 
vasárnap és ünnepnap dl. u. 5 órakor istentisztelet.

A Deák-téri templom minden d. e. 9—1 és d. u, 
3—5 között nyitva van.
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Teritve van az Úr asztala.

»És az Ür angyala eljött másodszor is 
és megillető öt, és mondá: Kelj fel, 
egyél, mert erőd felett való utad van.«

(I. Kir. 19:7.)
Életútunk erőnk felett való. Munkánk nehéz, hiszen 

a követ kell kenyérré változtatnunk. Boldogságunkat 
kell kiharcolnunk. Át kell lábolnunk a szenvedés ten
gerén. S előttünk tátong a sír szakadéka.

Milyen jó, hogy terítve van az Űr asztala, rajta 
a mennyei eledel: Jézus teste és vére,-, s e kettőben erő.

Erőt kapunk ahhoz, hogy elinduljunk. Gyönyörű
séggé változik a munka, diadalmas lesz a harc. Nincs 
keserve a szenvedésnek. Jézus leveszi rólunk a bűnök 
terhiét s 'nem rettent többé a sir.

A mennyei eledelben erőt nyerünk, hogy megér
kezhessünk. Illés az étel erejével Isten hegyéig, a 
Hórebig ment. A mi Hórebünk a mennyek országa. 
Ez az út célja. Ide csak azok érkeznek, akik részesednek 
a mennyei eledelben.

Jöjj, számodra is terítve van az Ürnak asztala!
Ámen.

Urvacsoraosztások:
Minden istentiszteleti helgen minden ünnepnapon, 
minden ádventi és böjti vasárnapon, s minden 
hónap első vasárnapján a délelőtti istentisztelet 
végeztével kiosztjuk az Űr szent vacsoráját.
Betegekhez és haldoklókhoz bármikor elvisszük 
az Űr testét és vérét.
Külön úrvacsorát bármikor adunk templomunkban 
is.
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Vár a bibliaóra.

»A teljes írás Istentől ihletett és hasznos 
a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, 
az igazságban való nevelésre, hogy tö
kéletes legyen az Isten embere, minden 
jó cselekedetre felkészítette

(II. Tim. 3:16—17.)

Mint szomjas vándorok a forrás köré, úgy ülünk a 
a bibliaórákon hétről-hátre az ige élő vize köré. Meg
csendesedett lélekkel és engedelmesen kitárt szívvel 
kutatjuk: mit gondol felőlünk az Isten, hogyan érez 
irántunk és mit akar velünk?

Van ennek valami haszna? — kérdezi az, aki még 
sohasem volt bibliaórán. Igen, vanl Aki az Isten is
kolájában, a bibliaórán fel nem készül, az olyan te
hetetlen az élet nehézségeivel szemben, mint a falevél 
a viharban; olyan gyenge, mint Dávid a Góliátok se
rege előtt s olyan tudatlan, mint egy kis gyermek 
a tudósok társaságában.

A Biblia a leghasznosabb könyv s a bibliaóra a 
leghasznosabb óra.

Jöjj közénk! Vár a bibliaóra! Ámen.

Bibliaórák:
fl Deák-féri leánygimnázium I. emeleti termében 

minden kedden d. u. i/27 órakor.

Hz Üllői-úti imateremben minden hétfőn d. u. 
147 órako".

íllfölcli-u. 13. szám alatt minden szerdán d. u. 
7 órakor.
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Munkádat kéri a Luther Szövetség!

^Munkálkodjatok ne az eledelért, amely 
elvész, hanem az eledelért, amely meg
marad az örökéletre.« (Ján. 6:27.)

Á Deák-téri Luther Szövetség a Deák-téri hívek 
egyháztársadalmi szerve. Célja: munkálkodni az Isten 
szőlejében, az anyaszentegyházban, a lelkek javára s az 
Isten dicsőségére. Ezt a munkát három szakosztályban 
végzi.

A belmissziói szakosztály a maga tagegyesületeiben 
ifjakat és öregeket, férfiakat és nőket gyűjt össze, 
hogy bibliaórák és előadások által Istenhez vezesse 
őket. A tagegyesületek munkájáról a továbbiakban bő
vebben szólunk.

A kulturális szakosztály hiterősítő előadásokat ren
dez, könyveket ád ki, hogy a hívek egyházszeretetét és 
egyházhűségét ápolja.

A szociális szakosztály szeretetvendégségeket és 
gyűjtéseket rendez, hogy az összegyűlt összegből se
gíthesse a szegényeket.

Jöjj, mert a te munkádra is szükség van. Ámen.1

A kultúrális szakosztáltj minden ádventi és böjti 
pénteken d. u. i/27 órai kezdettel 
előadást tart a Deák-téri leánygim
názium dísztermében.

A szociális szakosztály minden hónapban szeretet- 
vendégséget rendez, s minden kedden 
d. u. i/36 órakor összejövetelt tart a 
lelkészi hivatalban.

A tagdíj mindössze évi 2.— pengő, s ez az összeg
is szociális célokat szolgál. '
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Hol -vagytok, férfiak?

»Sok asszony vala pedig ott, akik távolról 
szemlélődnek vala.« (Máté 27:55.)

Olvasd el Jézus szenvedéstörténetét. Az asszonyok 
között nincs néki ellensége. A férfiak elárulják, meg
tagadják, kihallgatják, elítélik, ütik, gúnyolják, keresztre 
feszítik, — az asszonyok szánják, siratják, szolgálnak 
néki.

A fiatalok azt mondják.: Jézus az öregeknek való. 
A gazdagok szerint a szegényeknek van reá szükségük. 
A müveitek legyintenek: Jézus a tanulatlanoknak való. 
— És a férfiak büszkén szokták mondani: Jézussal 
foglalkozni asszonyok dolga.

Pedig Jézus az örök férfi-mintakép. Ő a legkemé
nyebb férfi: egyetlen jajszó nélkül viseli a legnagyobb 
szenvedést. Jézus a legbátrabb férfi: önként vállalja a 
legkínosabb halált. A nő szívében az érzelem uralkodik, 
a férfiében az -értelem és az akarat. Jézus a legvilá
gosabb értelmű és legkeményebb akaratú férfi.

Férfiak, nincs más példaképetek, csak Jézus. Fér
fiak, néktek sincs más megváltótok, csak Jézus.

Jöjjetek Jézushoz! Ámen.

Férfiak számára:
Luther Szövetségünk férfiszövetsége minden csü
törtökön d. u. órakor a lelkészi hivatalban 
bibliaórát tart, időnként pedig vitaestet rendez. 
A vitaestek helyét, idejét és tárgyát külön ér
tesítőn tudatjuk.
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Kis gyermekedet vidd a vasárnapi iskolába!

»Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket.«
(Márk 10:14.)

A gyermek drága kincs. Az élet pedig tele van 
tolvajokkal. A mi ős ellenségünk, a sátán, szertejár 
a világban s keresi, kit elnyelhet. El akarja rabolni a 
gyermekedet magának: a halálnak és kárhozatnak. Ha 
félted a gyermekedet, akkor vidd Jézushoz, a vasárnapi 
iskolába. Jézus ígéri: »Senki ki nem ragadja őket az 
én kezemből.« (Ján. 10: 28.)t

A gyermek szent megbízatás. Azzal a paranccsal 
kapod, hogy nevelésed által formáld ki életén az örök 
mintaképnek, az Űr Jézusnak az arcát. Ha gyengének 
érzed magad ennek a hivatásnak a teljesítésére, vidd 
el a gyermekedet magához Jézushoz, a vasárnapi is
kolába. Ámen.

Vasárnapi iskolák:
A Deák-téri elemi iskolában a tanév minden va

sárnapján d. e. V2IO órakor.
Alföldi-u. 13. sz. alatt a tanév minden vasárnapján 

d. e. V2IO órakor.
Minden elemiiskolás gyermeket szeretettel hívunk 
és várunk!
Mindkét helyen havonként egy-egy gyermekisten
tiszteletet is tartunk.
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Hivjuk az evangélikus ifjúságot!

»Mimódon őrizheti meg tisztán az ifjú 
az ő útját, ha nem a te beszédednek 
megtartása által.« (Zsolt. 119:9.)

A 14—18 éves ifjak és leányok egyesülete a Kon
firmáltak Köre, a 18 éven felülieké az Ifjúsági Egye
sület, a dolgozó leányoké a Leányegylet. A 6 évesnél 
idősebb fiúkat a Deák-téri cserkészcsapatba hívjuk és 
várjuk.

Kérünk titeket, evangélikus fiúk és leányok, ne 
mondjátok, hogy Krisztus csak az öregeknek való, 
Bizonyos, hogy amint fogy az élet, úgy növekszik 
benne Krisztus, — az élet esti szürkületében mindig 
fényesebb lesz az Ő arca. De ne felejtsetek el három 
dolgot:

Az egyik az, hogy Krisztus 33 éves fiatal életét 
adta értetek. Méltatlan és gonosz dolog lenne az, ha 
ti csak maradék erőtöket adnátok neki, s megtagadnátok 
tőle az ifjúság erejét, tüzét, lelkesedését és lendületét.

A másik, amit nem szabad elfelejtenetek, egy hívő 
ifjú vallomása: »Azt kérdezitek: miért tértem meg? 
Megmondom. Azért, mert nem tudom, meddig fogok 
élni. Ha EO év még az életem, nem akarom ezt aZ 
ötven évet Krisztus nélkül leélni, hiszen nélküle üres 
az élet. S ha csak öt percig élek, nem szeretnék1 
kárhozatba kerülni.«

Végül figyelmetekbe ajánlom azt, amit az ige mond. 
Az élet tele van szennyel. A bűn az ajtód előtt leselkedik; 
s különösképpen éppen az ifjúságra van vágyódása. 
Tisztaságtok megőrzésének csak egyetlen módja van: 
Isten igéjének a megtartása.
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A heti ifjúsági összejöveteleknek van kultűrális és 
szórakoztató programmjuk is, de központjukban az ige 
áll.

Evangélikus ifjúság, Krisztus nevében zörgetünk 
nálad és híviink téged. Ámen.

Ifjúsági összejövetelek:

A Konfirmáltak Köre minden vasárnap d. u. 4—6 
óráig tartja összejövetelét a leány- 
gimnázium dísztermében. (IV., Sütő-u. 
1. II. emelet.)

Az Ifjúsági Eggesüiet vasárnap és szerdán este 
7—9 óráig tart összejövetelt a Deák
téri lelkészi hivatalban.

A Leányegylet bibliaóráit kedden este i/28 órakor 
tartjuk az egylet saját helyiségében, 
IV., Deák-tér 4. I. 17. sz. alatt, vagy 
a lelkészi hivatalban.

A cserkészcsapatba való felvételre hivatalos órák 
alatt a lelkészi hivatalban lehet jelent
kezni.
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A háztartási alkalmazottakat 
az Anna-kör várja!

»És imádkozék Anna és monda: örven
dez az én szívem az Úrban. — Az Úr 
felemeli a porból a szegényt.«

(I. Sám. 2:1, 8.)
Előbb a háziasszonyokhoz szólunk. A régi magyar nyelv

ben a család és a cseléd szavak egyet jelentettek. De ma is 
úgy van, hogy akit cselédnek fogadunk, azt család
tagnak fogadjuk otthonunkba. Kérjük azokat a házi
asszonyokat, akiknek nem mindegy, hogy kivel élnek 
együtt családi otthonukban, engedjék el alkalmazottaikat 
az Anna-körbe.

Most pedig hozzátok szólunk, háztartási alkalma
zottak. Faluról kerültetek fel, s a nagyváros tele van 
számotokra veszedelemmel. Ismerjük sokszáz társnőtök 
szomorú sorsát. Ezért hívunk titeket az Anna-körbe.

Az Anna-kör Annáról, a bibliai asszonyról elne
vezett egyesület. Anna veszedelmében és megalázott- 
ságában az Űrhoz fordult s az Úr meghallgatta őt.

Ha fáj néktek a megalázottság, s ha észrevettétek, 
mennyi veszedelem környékez titeket, jöjjetek az Anna- 
körbe. Itt testvérszíveket találtok s nemes szórakozást. 
És ami a legfőbb: megtaláljátok az Urat, aki felemeli 
a porból a szegényt. Ámen.

Anna-köri összejövetelek:
minden vasárnap és csütörtökön este i/27—9 óráig 
az egylet saját helyiségében, IV., Deák-tér 4. II. 17. 
sz. alatt. A kört diakonissza-testvérek vezetik. A 
Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület Szociális 
Irodája az alkalmazottaknak helyet, s a háziasszo
nyoknak megbízható, hűséges alkalmazottat szerez. 
Cím: IV., Kamermayer Károly-u. 10. Tel.: 181—051.
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Ha énekelni tudsz,
segíts a Lutheránia Vegyeskarban!

^Krisztusnak beszéde lakozzék tibennetek 
gazdagon, minden bölcsességben; tanítván 
és intvén egymást zsoltárokkal, dicsére* 
tekkel, lelki énekekkel, hálával zenge- 
dezvén a ti szívetekben az Űrnak.«

(Kolossé 3:16.)

Az ének kedves útitárs. Mellénk szegődik, mint 
bölcsődal, s mint gyászének, búcsúzik tőlünk. Mérhe
tetlen szépségektől fosztja meg magát az, aki nem veszi 
észre ezt az útitársat.

Az ének nemes szórakozás. Üdíti a lelket, tisztítja 
a szívet, feledteti a gondokat.

Az ének Istenhez emel. A nagy evangélikus ének- 
szerzők mélyen hívő emberek voltak. Énekeik meg
ragadnak s a dallam szárnyán lelkünk Istenhez emel
kedik.

A templomi ének istentiszteleti szolgálat. Ezt a 
szolgálatot a Deák-téri templomban a Lutheránia Ve
gyeskar végzi, 

Ide hívunk: nemesen szórakozni, Istenhez emelkedni. 
Istent szolgálni. Ámen.

Énekkari próbák
minden hétfőn és csütörtökön este 7 órától 8 óráig. 

Énekkari szereplések
minden ünnepi és rádiós istentiszteleten, s a 
Luther Szövetség estjein.
A tagok villamospénz-megtérítést kapnak.
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Evangélikus gyermek 
evangélikus iskolába való!

»A bölcseségnek kezdete az Úrnak fé
lelme.<< (Péld. 9:10.)

Az evangélikus iskola a műveltség terjesztője. 
Büszkék lehetünk arra, hogy a mi egyházi iskoláink az 
ország legjobb iskolái. Ezekben nevelődött és neve
lődik az evangélikusság az ország legműveltebb nép- 
rétegévé.

Az evangélikus iskola a keresztyén nevelés helye. 
Akiket az egyház a maga iskoláiban munkába állít, 
azok életük jó példájával nevelnek, s nemcsak a gyer
meknek beszélnek Istenről, hanem Istennel is beszélnek 
a gyermekről: tehát imádkoznak érte.

Akik ezekben az iskolákban tanítanak és nevelnek, 
azok tudják, hogy minden bölcseségnek kezdete az Úrnak 
félelme.

Evangélikus szülők, gyermeketeket evangélikus is
kolába járassátok!

Iskoláink:
Evangélikus Népiskola. IV., Deák-tér 4.

Evangélikus Népiskola. I., Bécsikapu-tér.

Evangélikus leánygimnázium. IV., Deák-tér 4.

Evangélikus fiúgimnázium VII., Vilma királynő út.

A felvételről, tandijról, stb. az igazgatóságok 
készséggel adnak felvilágosítást.
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Otthonunk van a tanoncok számára.

»Bizony mondom néktek: Aki befogadja, 
ha valakit elküldök, engem fogad be.«

(Ján. 13:20.)

Fővárosunkban több száz azoknak a szegény evan
gélikus ianoncoknak a száma, akik nagyon régen és 
nagyon messze elszakadtak a szülői háztól, tömegszál
lásokon laknak s veszélyben van testi-lelki egészségük.

Deák-téri Luther Szövetségünk az egyházközség 
és az Iparosképző Egyesület támogatásával 30 sze
mélyes otthont létesített számukra. Ebben az otthonban 
a fiúk csekély heti díjért lakást, ejlátást, fűtést, vilá
gítást kapnak. Naponként részesednek a mennyei ele
delben is. A lelki munkát a bennlakó fiúkból alakult 
Keresztyén Ifjúsági Egyesület keretében végezzük.

Szeretettel hívunk ebbe az otthonba minden sze
gény tanoncfiút.

A híveket pedig szeretettel kérjük, filléreikkel s 
természetbeni adományaikkal (háztartási cikkek, ágy- 
felszerelések, bútorok, könyvek) támogassák ezt az 
intézményt, hogy minél többet befogadhasson Jézus 
szegényei közül.

Tudnivalók:
Az otthon helye: VIII., Alföldi-u. 13.

A felvétel iránti kérelmek a Deák-téri lelkészi hi
vatalhoz intézendők.

A heti díj: 3.— pengő.
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A szeretet otthonai.

»Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy 
aki szereti az Istent, szeresse a maga 
atyjafiát is.« (I. János 4:21.)

Gyülekezetünk tagjai között nagyon sok elhagyatott 
s legtöbbnyire magával tehetetlen öreg nőtestvérünk 
van. Jézus parancsa szívünkre helyezi szomorú sorsukat.

A pesti evangélikus egyházközség és a Deák-téri 
Nőegylet VIII., Balassa-u .9. szám alatt ötven személyes 
szeretetházat tart fenn számukra. Ez a szeretetház még 
1942. nyarán a zuglói új hajlékba fog átköltözni.

A Deák-téri Luther Szövetség Szociális Szakosztálya 
kibérelt néhány lakást s ezekben kettesével-hármasával 
helyezi el azokat az öreg nőket, akiknek nincs gond
viselőjük. A szeretet eme kis otthonainak felügyeletét
— s yészben a bennük lakókról való gondoskodást —.-
— a szakosztály hölgy tagjai végzik.

Azoktól, akiknek Isten többet juttatott a földi 
javakból, adományokat kérünk a havonként esedékes 
lakbérekre. ' j

Azoktól, akiknek felesleges idejük van, azt kérjük, 
hogy időt és munkát áldozzanak ezeknek a szeretet
otthonoknak a hetenkénti rendszeres meglátogatására.

Emlékeztetjük testvéreinket az igére: »Tiszta és 
szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya 
előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő 
nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát 
e világtól.« f (Jakab 1:27.)
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Kérjük a filléreidet!

»Es felelvén a király, azt mondja nékik: 
Amennyiben megcselekedtétek eggyel az 
én legkisebb atyámfiai közül, énvelem 
cselekedtetek meg.« (Máté 25:40.)

Gyülekezetünknek sok sz:gény tagja van: éhező gyer
mekek, betegségük miatt munkaképtelen felnőttek és 
elhagyatott öregek. A gyermekek közül néhányat — míg 
nem lesz saját árvaházunk — más testületek árvahá
zaiban neveltetünk. A felnőtt szegényeket élelemmel, 
ruhával s ha kell, pénzzel támogatjuk.

Gyülekezetünk szegényei nem idegenek, hanem test
vérek. Testvéreink vér és hit szerint. Terített asztaloknál 
markoljon szívünkbe az a tudat: testvéreink éheznek. 
Meleg szobákban döbbenjünk rá: testvéreink fáznak. 
Szerető családi körben gondoljunk arra: testvéreink 
elhagyatottak.

Gyülekezetünk szegényeinek nevében és képében 
maya az Űr Jézus áll elénk és kéri a filléreinket. 
Az ítéletről szóló evangéliumi híradás szerint az ítélő 
Király a szegényekkel fogja azonosítani magát.

Az Űr Jézus meghalt érted, s most csak annyit 
kér: ha adni tudsz, segíts! Ámen.

Bármilyen célú adományt bármikor elfogad a 
lelkészi hivatal.

Karácsony előtt gyüj tőíveket és csekklapokat 
küldünk.

Az adpmnáyokat a templomi hirdetésekben, na
gyobb akciók esetén a Családi Lapban nyugtázzuk.
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Kérjük az Imádságaidat!

»Semmi felől ne aggódjatok, hanem imád
ságotokban és könyörgéstekben minden
alkalommal hálaadással tárjátok fel kí
vánságaitokat az Isten előtt.« (Fii. 4:6.)

Mindent megtettél, hogy munkád eredményes le
gyen. Szeretteid betegágyához orvost hívhatsz. Szíveden 
hordozod a magad és tiéid boldogságát. Kemény küz
delmet vívsz a békességért.

S íme mégis: munkád lélekölő teher. Szenvedéseid 
gyötrő keresztek. Szíved és életed békételen. Magad
és szeretteid boldogtalanok.

Még egy lehetőséged van: kezelj el buzgón, tehát 
szívből és kitartóan imádkozni.

Mi a reggeli áhítatokon a gyülekezettel együtt a
következőkért imádkozunk:

hétfőn családunkért, szeretteinkért,

kedden a gyülekezetért,

szerdán hazánkért, 

csütörtökön egyházunk missziói munkájáért,

pénteken az iskoláért és az ifjúságért,

szombaton a szegényekért, szenvedőkért, haldoklók-' 
ért, meghaltakért és a másnapi igehirdetés áldásaiért.

Kérünk, imádkozzál velünk!
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Várjuk a kéréseidet!

sEgymás terhét hordozzátok és úgy tölt
sétek be a Krisztus törvényét.« (Gál. 6:2.)

Lehetnek anyagi gondjaid. A pénz hűtlen útitárs, 
s a .'kenyeret könnyen kiütheti kezedből a betegség vagy 
a szerencsétlenség.

Lehetnek elintézendő ügyeid, s tanácsra vagy párt- 
fogásra van szükséged.

Lehetnek lelki kételyeid s kérdéseid, melyekre nem 
tudnak felelni könyvek vagy barátok.

Lehetnek bűneid, melyeknek terhétől szabadulni sze
retnél.

Üzenjük néked, hogy mi szívesen hordozzuk ter- 
heidet. Jöjj a lelkészi hivatalba. Testvérszívekre találsz, 
akik megértenek és megsegítenek. Lelkipásztorra találsz, 
aki az ige válaszát adja kérdéseidre. Krisztus szol
gájára találsz, aki hirdeti néked bűneid bocsánatát,

fia reászorulsz, akkor jöjj és kérj!

Segélyosztás
minden pénteken a hivatalos órák alatt.

Más ügyben
bármikor fogadnak a lelkészek.
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A  keresztelés.

»Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká 
minden népeket, megkeresztelvén Őket 
az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek 
nevében.« (Máté 28:19.)

A keresztség az anyaszeníegyházba való felvétel 
szentsége. A keresztelés alkalmából a gyermek a 
Szentháromság egy igaz Isten drága ajándékait nyeri.

Övé lesz az Atya szeretete. Ami a virágpalántának 
a napfény, az a kis gyermeknek a mennyből sugárzó 
szeretet. ;

övé lesz a Fiú kegyelme. A gyermek állapota is 
bűnös állapot. Átok van rajta: az eredendő bűn. Sorsa: 
a halál és a kárhozat. Csak egy segíthet rajta: a meg
mentő és sorsfordító krisztusi kegyelem.

Övé lesz a Szent Lélek közössége. A Lélek a 
szentség által munkálkodni kezd s vezeti őt a meg
szentelés útján az Istennel való teljes közösség, az 
örökélet felé.

Egy harmateseppben benne tükröződhetik a kéklő 
ég végtelenje. A keresztség megszentelt vizében benne 
van az üdvösség.

Tudnivalók:

Templomunkban hivatalos órák alatt előzetes 
bejelentés nélkül is, előzetes bejelentésre pedig 
bármikor végzünk keresztelést.
Szükség esetén klinikán, kórházban vagy háznál 
is megkereszteljük a gyermeket.
A templomi keresztelés díjtalan.
A keresztszülők lehetőleg evangélikusok legyenek. 
Kívánatos, hogy a keresztelés alkalmából mind
ketten ottlegyenek.
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A konfirmáció.

»Valaki vallást tesz rólam az emberek 
előtt, én is vallást teszek arról az én 
mennyei Atyám előtt.« (Máté 10:32.)

A konfirmációi oktatáson a gyermek megtanulja 
Krisztus tanítását, Krisztus egyházának történetét, jelen 
helyzetét, gyülekezetének életét.

A konfirmációi vizsgán a gyermek számot ád arról, 
hogy megtanulta és tudja mindazt, amit egy evangélikus 
keresztyén gyermeknek tudnia kell.

A konfirmációi ünnepélyen a gyermek vallást tesz 
hitéről Isten és a gyülekezet színe előtt s megfogadja, 
hogy Krisztushoz és az ő anyaszentegyházához mind
halálig hűséges lesz.

A konfirmáció az Úr szent vacsorájának felvételére 
és a keresztszülői tiszt viselésére jogosít.

Tudnivalók:

A konfirmációra való jelentkezés ideje minden 
év január hava. Minden 12. életévét betöltött 
fiú és leány köteles jelentkezni lelkipásztoránál. 
A konfirmációi oktatás minden év február havá
nak elején kezdődik s áldozócsütörtökig tart he
tenként két órában.
A konfirmációi vizsga ideje áldozócsütörtök előtti 
szerda.
A konfirmációi ünnepély ideje áldozócsütörtök 
délelőttje.
Kívánatos, hogy az ünnepélyen és megelőző napi 
vizsgán mind a szülők, mind a keresztszülők 
résztvegyenek.
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Az eskctés.

»Ha az Úr nem építi a házat, hiába 
dolgoznak azon annak építői.«

 (127. zsolt. 1. v.)
Ahhoz, hogy egy házasság boldog legyen, három 

igennek kell elhangoznia.
Az első igen a szív szava. E nélküli a házasság je 

lenthet kenyeret, érvényesülést, akármi mást, de bol
dogságot nem.

A második igen a szülök áldása. Sötét felhői a meg
tagadott szülői áldás s megkeserít minden örömöt, el
homályosít minden boldogságot.

A harmadik igen az Isten ámenje. E nélkül nem 
lehet felépíteni a boldog családi otthont. Jöjj a temp
lomba, hogy szived szándéka felett elhangozzék ez a 
harmadik igen is. Nem keresztyén házasság az, mely 
nem az Isten színe előtt köttetett.

Ha jegyesed más valláséi, akkor ne feledd, hogy 
házasságkötésed a konfirmációi fogadalom első próbája. 
Felmerül a születendő gyermekek vallásának kérdése. 
Vigyázz! Hűséget fogadtá,! Ne adj egyházad kárára 
reverzálist. Inkább bontsd fel a jegyességet, de ne 
mondj le a nemed szerinti gyermekek evangélikus 
hitéről. Hiszen az Úr nélkül, aki előtt hűséget fo 
gadtál s akit reverzális-adással megtagadnál, úgysem 
tudnád felépíteni boldog családi életedet.

Mivel római katolikus templomban csak azzal a 
feltétellel esketnek meg, ha reverzálist adsz, tanuld 
meg: evangélikus ember római katolikus templomban 
nem köthet házasságot!

Tudnivalók:
Az anyakönyvi hivatalban való jelentkezés napján 
a jegyeseknek a lelkész: hivatalban is jelent
kezniük kell.
Az esketés díjtalan. Stólát csak abban az esetben  
kérünk, ha a jegyesek külső díszt kívánnak.
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A temetés.

»Az én juhaim hallják az én szómat 
és senki ki nem ragadja őket az én 
kezeii^})ől.«

(János 10:27—28.)
A temetés a legszomorúbb szertartás. Búcsút kell 

vennünk meghalt kedveseinktől. Hova mennek azok, 
akiket a halál elszakít tőlünk? Hol vannak azok, akiket 
eltemettünk?

A hitetlenség azt mondja: a megsemmisülésben. A 
temetés tehát búcsúzás a soha-viszontnemlátásig.

Isten igéje azt mondja, hogy a halottak vagy a 
kárhozatban, vagy az üdvösségben vannak.

Az eltévedt juhok, akik meghallották Jézus szavát 
s életüket neki adták, az ő karjában vannak: az üd
vösségben.

Vigyázz magadra! El ne szakadj Krisztustól éle
tedben, s akkor az ő karjában leszel halálodban.

Vigyázz a szeretteidre! — hogy ők is Krisztuséi 
legyenek, s (akkor koporsójuk és nyitott sírjuk mellett 
a boldog viszontlátás reménysége alatt búcsúzhatsz el 
tőlük.

Tudnivalók:

Kérjük a híveket: beteg hozzátartozóikhoz hív
janak ki minket, nehogy úrvacsora nélkül in
duljanak el a halál útjára szeretteik.
Halálozás esetén kérjük a hozzátartozókat: a te
metés előtti napon jöjjenek be a lelkészi hivatalba, 
hogy az elhúnyt életkörülményeiről és családi 
viszonyairól értesülést szerezhessünk.
A hatósági és a VI. osztályú temetésnél nincsen 
stóladij.
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Mit olvasol?

>>A betű megöl, a lélek pedig megelevenít.<<
(II. Kor. 3:6.)

Vannak gyilkos betűk. Megölik a lélek hitét, be
szennyezik a szívet, megrontják a képzeletet.

Vannak betűk, melyek megelevenítenek, mert a lélek 
hordozói. Vannak olyan kis betűkatonák, melyek fa 
lélek nevében és a lélekért indulnak harcba. Az aláb
biakban olyan olvasnivalókat ajánlunk, melyek Isten 
Szentleikének kegyelmi eszközét: az igét hirdetik.

Keresztgén Igazság. Az evangélikus intelligencia havi 
folyóirata. Kiadóhivhatal: Sopron, Paprét-u. 2. Évi 
díja 6.— P.

Evangélikus Élet. Az evangélikus intelligencia heti
lapja. Kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-u. 28b; 
Ev idíja 8;— P.

Üzenet. Evangélikus nép- és szórványlap. Kiadó" 
hivatal: Kecskemét, Evang.- lelkészi hivatal. Évi díja 
3,— P. Megjelenik hetenként.

Missziói Lapok. A külmisszió ügyét szolgáló havi 
folyóirat. Kiadóhivatal: Kispest, Thököly-út 18. Évi 
díja 1.— P.

Ifjú Évek. A diákok havi folyóirata. Kiadóhivatal: 
Budapest, Evang. Leánygimnázium, IV., Sütő-u. 1. Évi 
díja 3.— P. i '

Evangélikus Ifjúság. Az iparos- és parasztifjúság 
lapja. Megjelenik kéthetenként. Kiadóhivatal: Budapest, 
VIII., Horánszky-u. 26. Évi díja 2.— P.

Evangélikus Családi Lap. A pesti evangélikusok lapja. 
Megjelenik havonként háromszor. Minden adófizető egy- 
egyháztag megkapja. Igényelni lehet a lelkészi hivata
lokban.

Ezek a betűk a megelevenítő Lelket hordozzák. 
Engedd, hogy a je hajlékodba is elvigyék!
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Isten pénzügyei.

»Mid van, amit nem kaptál volna ?«
(I. Kor. 4:7.)

Az egyháznak két feladata van: az igehirdetés és 
a szeretetmunka. Mindkettőhöz pénzre van szüksége. 
A szeretetmunkát a hívek önkéntes adományaiból végzi, 
az igehirdetés munkájának kiadásait a mindenkire ará
nyosan kivetett, kötelező egyházi adóból fedezi.

Vagyonúdra, legyen az milliós vagy csak filléres 
vagyon, háromféle szemmel nézhetsz. Nézhetsz a ka
pitalista szemével: minden az enyém, azt csinálok vele, 
amit akarok. Nézhetsz a kommunista szemével: ez a 
vagyon a közösségé és csak a közösség akarata szerint 
használható fel. Néked a hívő szemével kell nézned: 
ez a vagyon az Istené, én csak sáfárságra kaptam tőle. 
Istennek joga van az egyház által visszakérni egy bi
zonyos összeget abból, amit ő adott.

! Ne feledd: Isten tud osztani. Fillért sem ér a millió, 
mikor egészséget vagy boldogságot kellene vásárolni 
rajta. De tud szorozni is. Megsokszorozva adja vissza azt, 
amit az ő céljaira jó szívvel adunk.

Tudnivalók:
Az adókivetést és beszedést az egyházközség adó
nyilvántartó hivatala végzi: IV., Deák-tér 4. I. 7. 
Tudakozódások, felszólamlások ide intézendök. 
Az egyházi adó progresszív, ami azt jelenti, hogy 
a nagyobb jövedelműek nagyobb adókulcs szerint 
fizetnek.
Hivatalos órák d. e. 9 órától d. u. 4 óráig.
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Tedd templommá otthonodat.

»Én és az én házam az Úrnak szolgálunk.«
(Józs. 24:15.)

Füzetünk elején ez volt a kérésünk: tedd ottho
noddá a templomot. Most ezt kérjük: tedd templommá 
otthonodat. t

Ennek ez a módja: esténként gyújtsd magad köré 
Családodat, énekeljetek, imádkozzatok s olvassátok a 
Bibliát. Áhítatos könyvet, bibliaolvasó kalauzt szívesen 
ád a lelkészi hivatal.

A magad érdekében kérünk erre. A templommá szen
telt családi otthon nemcsak a nemzet és az egyház 
fundamentuma, hanem a te békességednek és boldog
ságodnak is biztosítéka. Csak ott van béke, szeretet, 
boldogság, ahol hívő szívek Jézussal laknak együtt. 
Jézus jelenlétét pedig az ige és imádság biztosítják.

Lelkipásztorodnak még külön kérése is van. Sze
retné mielőbb személyesen is megismerni a gyülekezet 
tagjait. Olyan evangélikus családokat keres, akik vál
lalkoznak arra, hogy otthonukba összegyűjtik a szom
szédban lakó evangélikusokat s erre az együttlétre el
hívják lelkészüket. Kedves alkalom ez az egymással s 
az Űr Jézus Krisztussal való megismerkedésre.

Jézus ott áll szíved ajtaja előtt. Kitártad-e már 
előtte? i

Jézus ott áll otthonod ajtaja előtt. Nyisd meg az 
ajtót, hogy fídvözülj mind te, mind a te házadnak népe.

Ámen.
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B i b l i á t ,
I m a k ö n y v e  t,

É n e k e s k ö n y v e t

Megbízható olvasnivalót
felnőttnek, gyermeknek. 

Iskolakönyvet, iskolai füzet- és minden 
egyébb felszerelést.
Levélpapírost, levelezőlapot.
Mindenfajta háztartásipapírt

vásároljunk a
Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület 
K ö n y v -  és p a p í r k e r e s k e d é s e i b e n  
IV., Deák-tér 4. és VII., Damjanich-u. 25 a. 
Tel. hív: 181— 051. Telefon: 2 2 0 -6 5 0 .

A  c s a l á d n a k ,
a h i v a t a l n a k ,

vagy ü z e m n e k  
bármely nyomtatványát csináltassuk a 
F é b é  Evangélikus Diakonissza 
Egyesület N y o m d á j á b a n  
VII. Damjanich-u. 28/b. Tel.: 220— 650.
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