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Ádventi öröm.
Áldott, aki jött a: Ói > vibe

I l l e t i  2 1 ,  9 .

Álig volt valaha ennek a világnak nagyobb öröme, mint mikor a / óh 
váltóját ária. NciTTTS íehetett sóira “ még nagyobb öfönTéT^mert akkor voí •'•ijdakna 
.egra; bb. És a Megváltótól ennek a rettentő fájdalomnak, ennek a : lián ib: > 
Viganlai tt lelki szomorúságnak az elmúlását várta. Nem költői képzelet sz menye :»/ 
hanem általános tiszta öröm medertörő hulláma, amit evangélistáink az l  a
bevonulásáról feljegyeztek, hogy a Messiást váró törtszivü nép ajkáról egetví rő mx. -a.». 
>,Di • a nagasságokba: Áldott, aki jö tt az (írnak nevében!

Ezzfcl az ádventi üdvözlettel köszönti ma minden hivő lélek a lelke: váj • dnak 
a szivek hitének szárnyain hozzánk jövő ádventi vendéget. Az Úr Jézus KriF. tr aki 
ennek a tépettszivü emberiségnek egyedül hozhat békét, megnyugvást és ü . -söget. 
a Világ Megváltója közeleg felénk. Fogadjuk őt az ádventi öröm szavával f c. h- 
•elé minden ajkról a boldog üdvözlet: Áldott, aki jö tt az Úrnak nevében

De ezzel az ádventi üdvözlettel köszöntsük e mi kis lapunkat is, n <'■> rs.va- 
hoiza a mi egyházunkba a „Budapesti Evangélikusok Lapjáénak szellemét. AD « 
szellemet, mely Krisztus evangéliumából táplálkozott és amely az egyházsze 
Egyesült. Kis lapocskánk mint „Evangélikus Családi Lap“ köszönt ma ntm 
evangélikus házba. Ádventi vendég, mely a Krisztus követségében jár közötti , Fogadja 
nindenk' az ádventi üdvözlet meleg, bizodalmas szavával: Áldott, aki jöl a? U n d  
nevében! * • * ■ ■ ■  1

Dr. RAFFAY SÁNDOR
piis o  ' .

L uther elpanaszolta Melanchtonnak, hogy nincs erős hangja. Melanchton azzi 
Felesleges is volna. így is meghallják igéidet mindenütt e nagy világban /“
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Deák-téri templomunk.
Templomunk külseje végre tisztes szint öltött. 

Örülünk hogy egyháztanácsunk rendbe hozatta és 
főhomlokzatáról eltűntek a zavaró árúbódék. A 
^homlokzaton két nagy, bemélyedő falterület vált 
szabadd i. E két bemélyedésbe két szobor illenék, 
Lutheré és Melanchthoné. Mostani szegénységünk
ben az« iban nem is gondolhatunk szobrokra, de 
mást 1 yezhetnénk e két falmezöre: két emlék
táblát. z egyiket magyar-, a másikat német fel
irattal. Templomunk már évszázados műemlék; 
van m tja. Oly dolgokat lehetne e táblákra Íratni, 
amiké- aégis nagyjából mindenkinek illenék tudnia.

óbb eseményeket itt vázlatosan összefog- 
i aljul v templom alapkövét letették 1798 október 
31 -ő — Az építésben leginkább buzgólkodott a 
byl* et első lelkésze: Molnár János. — Az épí
tést Nemzeti Muzeum építője, Pollák Mihály 
’O/é — A napóleoni háborúkban 1809-től 
IBI • az épület katonai ruharaktárul szolgált — 
A felav tás 1811 junius 2-án, pünkösd vasárnap- 
: • . — Az Urszineváltozását, Transfiguratiót
ábrázó' oltárképet Rafaelnek a római Vatikánban 

ménye után Lochbihler Ferenc kempteni 
•' szitette. — 1831-ben a nagy kolera elmul- 

artott hálaadó istentiszteleten részt vett Mária 
:a főhercegnő, József nádor felesége. — Az 

83í> árvíz alkalmával idemenekült a környék 
os: < ga. — 1849-ben a bombázás úgy megron- 

ogy Budavár elfoglalása után a hálaadó
ídetet a-JdfUzOtLidőhen-nptri lehetett HenP^

rnegí mi. — 1875-ben a tornyot a falak gyen
geség.. miatt le kellett bontani. — 1906 október 
2í ár t pihentek Thököly Imre fejedelemnek haza
hozó íamvai. — 1911-ben volt a templomnak 
0° s jubileuma.

az emléktáblákat elkészitenők, templomunk 
faláról tgy évszázad eseményei tükröződhetnének 
vi; -3 } minden járó-kelő legalább egy percig 
gond a elődeink buzgó munkásságára. H.

Hol találod a templomokat?
e a kérdésre sok budapesti evangélikus 
1 pontos választ adni. A tudni illendők sorát 

tehát ezzel kezdjük.
IV kér. Deák Ferenc-tér 4. sz. alatt van a 

„Deák éri templom." Közös tulajdona a pesti ma
gyar é német egyháznak.

. kér. Vilma Királynő-út 19. sz. alatt van 
' .Fasori templom". Ez is közös tulajdona a ma

gjai és német egyháznak.
Vili. Rákóczy-út 57—59. sz. alatt van a Lu- 

tfier~uí!varban a tót egyház temploma.
K Gergely-u. 15. sz. a. van a kőbányai ref. 

n, melyben a kőbányai evangélikusok isten- 
e van minden vasárnap mindaddig, mig 

- Ví itrai templomuk felépül.
Bécsi Kapu-tér 9. sz. alatt van a budai 
temploma.

Imaházunk van: VII. kér. Gyarmat-e 14. a. 
a Norvég imaház. VIII. kér. Üllői-út 24. II. em. 
imaház. X. Simor-u. 51. imaház. Ezek ? pestf 
evangélikusok részére. Az óbudai ev. egy az ima- 
háza III. Zichy-utca 7. sz. a. van.

Istentiszteleti hely van a következő iskolákban. 
Az angyalföldi evangélikusok részére minden va
sárnap V. Váczi-út 61. sz. a. iskola toraterme 
szolgál istentiszteleti helyül. A kelenföldi .ev. egy 
ház, mig templomát felépiti, minden vasárnap 
I. Horthy Miklós-út 27. sz. a. iskola toriatermé 
ben tartja istentiszteleteit. Ezenkívül a budifoki rét. 
templomban vasárnaponként d. e. 9 órakr e és Ke- 
lenvölgyben az áll. elemi iskolában minden hé 
utolsó vasárnapján d. u. 3-kor.

Istentiszteletek sorrendje 1925. novem. 29-é?<
Óra

H e l y  a.e. L e l k é s z  nőve
___ _________________ d. u.________________

Deák-tér (német) ValO báró Podmaniczky Pár
„ (magyar 11 dr. Raffay Sándor
„ „ 6 Ruttkay Miklián Gyűl*

Fasor (Ifjúsági) 10 Lamnek Vilmos
„ 11 Kemény Lajos
„ 4 Késmárszky Laju

Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-u. 51. 11 Hudák János
Rákóczy-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-u. 14. Vall Johnson Gisle ;
Üllői-út 14. 10 Algöver Andor

~Váczi-'út~Bt. ’ — Rmrár JeawS
Bécsi kapu-tér 10 dr. Kiss Kálmán

„ „ 11 vitéz Horkay Büa
Zichy-utca 10 Mohr Henrik
Horthy Miklós-út 27. 11 Farkas Győző

A Deák-téri és fasori templomokban J? óra
kor Úrvacsoraosztás.

A Deáktéri templomban minden nap reggel 
7*9-kor könyörgés és minden csütörtökön d. x 
6 órakor irásmagyarázat.

Vasárnapi iskolák.
A pesti magyar egyház immár második éve. 

belátva annak fontosságát, hogy a légkisebb s a 
templomainktól legtávolabb lakó kis gyermeknek 
is ünneppé tegye a vasárnapot, a Fébe ev diako
nissza-egyesület, hitoktatónőink, s a leány egyesület 
nehány tagjának bevonásával a következő helyeken 
tart vasárnapi iskolákat: Tomori-u. el. isk., Váczi- 
út 89, Váczi-út 61, Gömb-u., Pannónia-u Szerű 
lászló-út, Tatai-u., Aréna-út, Angol-u., Százados-u 
Mester-u., Kén-u., Deák-téri el. isk., Deák tér nrk 
iparostanonc csoport serdülő órái, Üllői-úr 24 ima 
terem, Gyarmat-u. 14. sz. imaház, Simo'-n ima
ház termeiben. Mindenik helyen az előző nap om 
tartott előkészítő órán, melyet Pauer Irma diako- 
nissza-főnöknő s a hitoktatási felügyelő vezet, meg
beszélt s agendaszerüen előirt evangelii
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félbeli szentigéket magyarázzák a növendékeknek 
i vezetők s ma már majdnem elmondhatjuk, hogy 
nincs a pesti magyar egyházterületén lakó olyan 
tiriuló, aki vasárnaponként nem vehetné az evan- 
gí ium áldásait.

Diakonissza-egyesület.
Körülbelül két éve alakult meg a Fébe ev. 

r.konissza-egyesület Pauer Irma főnöknö vezeté- 
><* * el. Azóta, hogy áldásos munkájukat megkezd- 
1 , a pesti magyar egyház az, amely legjobban 
! íasználta segítő mupkásságukat. Vasárnapi is- 
si áinkban tanítanak, börtön és fogház missziót 
égeznek, biblia órákat tartanak diáklányoknak 

idén szombat d. u. VsöMcor a Népszinház-u. 
1. helyiségükben s vasárnap d. u. 5°-kor az 

s ői-út 24. sz. imateremben. A piliscsabai anya- 
? ;ból, ahol nyomdájuk van, s fontos háziipari 

keket gyártanak, minden fáradságot legyőzve
• ionként eljönnek hozzánk munkálkodni s ön

len munkásságuknak máris látjuk gyümölcseit.
s r mielőbb még több evangéliumi munkással 

. delkeznének s minél többet segíthetnének nekünk 
jelmisszió minden terén, hogy egyházunk el- 

. ;ezhesse nemes munkáját.

Az üdvhadsereg.
A régi képviselőház nagytermét f. hó 22-én

u. az üdvhadsereg emberei s fölösszámu zász- 
i'V töltötték meg. Ezen az összejövetelen ünne- 
p tekf Booth tábornokot, fővezérüket. A tábornok

jjy-heszédéíifin.-^£mmive! sem mondott többet, 
át amit 200 évvel ezelőtt az ev. belmisszió tanítói 
negteremtőí: Spener, Francke, s kortársaik hír

etek s egyben végeztek is.
Minket nagy szomorúsággal tölt el az, hogy

• k a kérdések s munkaalkalmak a nyilvánosság 
■ tt az ő számlájukra íródtak át s nagyon cso-

kozunk azon, hogy újságjaink is oly dicsőitő- 
r ; nyilatkoznak róluk. Vallási téren, úgy látszik, 
v cs létjogosultsága az ő szemükben annak a 

íservaíivismusnak, amely a történelmi egyházak- 
c kijáró tisztelet szerint arra késztetné őket, 
jy ne sietnének olyan nagyon a nem jogos s 
g nem érdemelt dicsőítéssel; hiszen mindezeket 
lolgokat végezte s végezi minden keresztyén 

lO'ház, csendben, minden zászlós felvonulás nélkül. 
Azaz evangélikus ember pedig, aki eddig cso

nttal nézte őket s ha vendéglőben kell étkeznie,
< udvariasságból eddig megengedte, hogy üdv- 

nyok beszéljenek neki, úgy nézzen ezután reájuk, 
! gy amit hoznak, egyáltalán nem áll arányban

al, amit visznek tőlünk.

Kajetán, többek közt, azt mondotta Luthernek: 
í a nem hallgatsz el, elveszted a fejedelmek és 

urak rokonszenvét. Nem lesz senki, aki megvéd 
mpdval szemben !“ . . . Luther erre azt vála- 
Ita: nRendben van. Ezt tudomásul veszem. De

• lesz a fejedelmekkel, az urakkal és a pápával, 
>:i engem megvéd az Isten ? /“

Előfizetési felhívás.
A pesti ev. magyar egyház október havi köz

gyűlésén elhatározta, hogy gyülekezeti lapot indít. 
Egyháztagjaink az Evangélikus Családi Lap első 
számát ime itt kapják. Fogadják szeretettel, olvas
sák szívesen. Célja semmi más, mint az evangé
liumi életnek erősítése. Tájékoztató fog lenni min
den egyházi és vallási kérdésben, mindent meg 
fog benne találni minden egyháztagunk, amit tudni 
akarna.

De a budapesti többi evangélikus egyházak 
élete és szükségletei azonosak lévén a mi életünk
kel, a többi ev. egyház életének is megfigyelői és 
híradói akarunk lenni. Egyenlőre a kelenföldi és 
óbudai egyházak ígérték meg csatlakozásukat.

Az Evangélikus Családi Lap ez első száma 
9000 példányban jelenik meg. A kelenföldi és 
óbudai egyházakon kivül 6500 pesti evangélikus 
egyháztag kapja meg.

Szeretettel kérjük hittestvéreinket, támogassák 
lapunkat. A lap hétről-hétre pontosan fog meg
jelenni s a következő hét minden tudnivalóját közli. 
Előfizetési ára igazán csekély: félévre húszezer 
korona. Éppen ezért ezúton is kérjük áldozni sze
rető és tehetősebb testvéreinket: adományozzanak 
a lap céljaira és tovább fejlesztésére buzgóságos 
szívvel. Úgy az előfizetési dijak, mint az ado
mányok az egyházi pénztár címére: IV. Deák-tér 
4. I., küldendők a cél megnevezésével.

Bizva hittestvéreink megértő segítésében, Isten 
nevében indulunk az evangélikus családokhoz, 
hétről-hétre megjelenő vendégképen, hozván az 
örökkévaló evangélium üzeneteit és biztatásait min
den testvérünkhöz!

Az első adományok lapunkra. Még meg
sem jelent első számunk, már megérkeztek az első 
adományok. Mindjárt közgyűlésünk után dr. Lau- 
rentzy Vilmos keresk. akad. tanár 100 ezer koro
nát küldött. Bucsky Péter a Drechsler és az Imperiál 
éttermek tulajdonosa egy millió koronát, Győry 
Lóránd ny. miniszter 300 ezer K., dr. Rásó Lajos 
egyet, ügyész 500 ezer K-nát adományozott. Hálá
san nyugtázzuk ez adományokat, hisszük, hogy 
az adakozók hosszú sorának élére álltak példaadó 
cselekedetükkel. Az adományokat lapunkban ezu
tán is nyugtázzuk.

H Í R E K .

A lelkészköri tanács minden hónap első 
keddjén tartja gyűlését d. u. 6 órakor a polgári 
leányiskola kistermében. A legközelebbi gyűlés 
kedden, december 1-én lesz.

A deáktéri Lutherszövetség november 27-én 
(pénteken) kezdte meg ádventi összejöveteleit. Ezen 
dr. Raffay Sándor püspök, lelkészköri elnök, tar
tott előadást „Miért jó a templombajárás ■?“ címen. 
December 4-én (pénteken, d. u. 6 órakor) ugyanő 
fog feleletet adni arra a kérdésre: „Hogyan áhi- 
tatoskodjunk ?“ — Advent 3-ik és 4-ik péntekjén



4 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 1925. november

dr. Kirchknopf Gusztáv fog előadni. — A L. Sz. 
elnöksége ezen összejövetelekre mindenkit hiv és 
csak azt kéri a szövetségi tagoktól, hogy mindenki 
•sak egyet hozzon el ismerősei közül.

Az újonnan alakult egyházi énekkar ádvent 
első vasárnapján, miként már eddig is három eset
ben, emelni igyekszik a templomi áhítatot: Lavotta 
Rezső, hittestvérünk, a nemzeti színház karnagyá
nak, Bach stílusában megirt liturgiájával, mely
nek „prédikáció utánra" szerzett és „Halleluja" 
címet viselő részére különösen is felhivjuk a hívek 
figyelmét. — Énekkarunknak 54 tagja van. De 
mert szeretnénk külön női- és külön férfikart is 
szervezni, nagyon kérjük az éneklést kedvelő hí
veinket, hogy énekkarunkba lépjenek be. Minden 
hétfőn és csütörtökön tartjuk a gyakorló órákat a 
polg. iskola leányiskolájában (I. emelet). Ekkor 
lehet jelentkezni is. De felszólítjuk a szülőket, a 
kiknek jóhangu, de főleg jó hallású 9—12 éves 
gyermekeik vannak és akik a gyermekénekkar meg
szervezéséhez hozzájárulnak, jelentsék be ezen 
készségüket a lelkész! hivatalban.

A Luther Márton ifjuságikör dec. 8-án 
tartja meg évi, tisztújító közgyűlését. Kérjük mind
két nembeli ifjúságunkat: lépjenek be ebbe a körbe. 
— A konfirmált ifjúság is lépjen be a konfirman
dusok körébe. — Jelentkezni Lorsch Lajosnál le
het minden nap d. u. 6—8-ig és a lelkészi hiva
talban a hivatalos órák alatt (d. e. 9— 12; d. u. 
2—6.) — Templomlátogató híveink, miután a ki
osztható énekeskönyvek száma nagyon kevés, ve
gyenek énekeskönyvet. A könyveket a sekrestyében 
megőrizzük. De megkérjük híveinket arra is, hogy 
a II. oltári szolgálat előtt ne hagyják el az isten
tiszteletet. Zavarja az áhítatot.

A deáktéri Lutherszövetség Gyámolitó 
Szakosztálya, pénztára 'javára, 1925. december 
ho 12—13-án a Deáktéri iskola dísztermében kará
csonyi vásárt rendez. Kéri ez utón is, a híveket, 
járuljanak hozzá a vásár jövedelméhez, még a leg
csekélyebb értékűnek látszó ajándéktárggyal is (já
ték, írószer, köuyv, kézimunka, élelmiszer). Az 
ajándéktárgyak Lengváry Juci, titkár címére kül
dendők (V. Dorottya-utca 11. II. 9.)

Segítsük templomépitő kelenföldi testvé
reinket ! A Deák-téri templomban december 6-án, 
Advent II. vasárnapján Szüts Gábor kelenföldi lel
kész prédikál. Az offertorium a kelenföldi templom
alapé lesz.

Fasori Ev. Szövetségünk az idei ősszel is 
megkezdte ismeretterjesztő előadásait, melyek min
den szerdán este 7 órakor kezdődnek a főgimná
zium egyik előadótermében. Az előadásokon minden 
érdeklődőt szívesen látunk. Eddig a következő elő
adások tartattak: 1. Kemény Lajos: Egyházunk 
legújabb fontos eseményei. 2. dr. Bőhm Dezső: 
Erkel F. és a magyar opera. 3. dr. Kubacska 
András: Az emberi szervezet. 4. dr. Hittrich Ödön: 
Az aradi vértanuk. 4. dr. Szigethy Lajos: Miért 
szeretem Luther Mártont? 5. dr. Renport Elek:
Sárkány-nyomda r.-t. VI., Horn Ede-utca 9.

Széchenyi. 6. Miss V. Wood: Az állatvéde 
7. Dr. Szuchovszky Lajos kulturestéje Gön 
Gyula, Bakó Lászlóné, Dessewffy Izabella és Tz 
Erzsébet közreműködésével. — A legközelebbi 
adások következők lesznek: December 2. dr. Hi 
Ödön: A római katakombák. December 9. dr. 1 
Margit: Raphael (vetített képekkel. December ’ó 
Búza János: A Mátra.

Főgimnáziumunk december 1-én, kér 
délután 6 órakor a Deák-téri iskola dísztermi 
fogja ünnepelni felügyelőjét dr. Haberem J. 
udvari tanácsos, egyetemi tanárt a Képv 
Testülettel együttesen 70-ik születésnapja a 
mából. Intézetünk e bensőséges ünnepére eze 
meghívjuk iskolánk minden barátját és volt t; 
ványát, valamint a nagyérdemű férfiú ös 
tisztelőit.

A fasori ifjúsági Luther kör minden 
szombatján este 7 órakor biblia órára jön öi sze 
Tea-összejöveteleit újból megkezdette. Adventi 
téiről következő számunkban ad hirt. Lelkes 
komoly munka folyik ebben az egyesületben, 
mindnyájan örömmel figyelünk.

Kelenföldi hirek. Folyó hő 29-én dél 
5 órakor vallásos estély keretében Farkas G; 
debreceni lelkész a Horthy-Miklós-ut 27 sz. z 
kólában Páris-Schveitz-Hollandia címen előadás' 
tart. — November 29-én d. e. 9 órakor Budafoki-’ 
a ref templomban istentiszteletet tart Petrovics\ P >3 
délután 3 órakor ugyan ő prédikál a kelenvt 
állami elemi iskolában. — December hó 6-án-pré 
dikál az 1. Horthy-Miklós-u. 27 sz. a. iskolí 
Szabó Aladár. — December hó 5-én, 6-án, és ’ 
a Kelenföldi Evangélikus Nőegyesület és a Ke 
földi Evangélikus Leányegyesület karácsonyi ví 
rendez a Gellért fürdő „Magyar" és „Vadász"! tér 
mében. A vásárt december 5-én déli 12 órr.ko! 
Herrmann Miksa egyházközségi felügyelő n - 
meg. Jövedelme Kelenföldön a tavaszon épülendc 
templomalapjáé. — Az 1926. évi adókivetés foiya 
matosan minden csütörtökön 6—8-ig történi- 
lelkészi hivatalban. Az adókivető bizottság ige- 
szívesen veszi ha az egyháztagok ez alkalmakká: 
megjelennek, tanácsokkal s útbaigazításokkal szol 
gátnak s esetleges kívánságaikat előterjesztik 
Minden csütörtökön 5—6 az I. Horthy-Miklós-u 
27. sz. a. iskolában, minden pénteken 5—6, - 
Hengermalom-uti iskolában bibliai óra. A kelen 
földi egyház „Egyházi hirek" címen alkalmi lap-: 
adott ki templomépitési munkája érdekében.

Az Evangélikus Leányegylet a Deák 
templomban folyó hó 29-én, vasárnap este 7 ?
kor templomi hangversenyt rendez. Közreműködne; 
Győry Lóránd ny. miniszter, H. Würtzler b*h 
hegedűművész, Kereszthy Jenő orgonamüvts' 
Budai Luther Szövetség énekkara. Belépődíj ni 
Műsor ára 5000 korona. Adományokat köszöne:1. 
fogadunk a szegény gyermekek karácsonyára.

Műszaki igazgató : Wagner Richard


