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Szabad-e örülni?
János ev. II. 1—11.

Ez a kérdés hangzik farsang második 
vasárnapján a kánai menyegzőt elmondó 
evangéliumi történet mögül. Igen, szabad 
örülni, — ez a felelet hangzik ki iaz evan- 
^ f,:,,Tr'bő l:igh ,et-'e máskénen? Hozhat-e más 
feleletei a minden emberek testvére, magát 
odaáldozó Megváltója az ő ember testvérei
nek? Jézus egész evangéliuma egy végtelen 
messzeségből jövő vigasztalás, örömre derí
tés a földi élet minden fájdalmas és ár
nyékos szenvedéseivel szemben. Akkor is 
azt feleli, hogy szabad örülni, mikór a síro
kat boldogoknak mondja, mórt a megvigasz- 
talódás öröme vár reájuk, akkor is ezt feleli, 
mikor az alvilág rejtelmes kínzó fejedelme 
helyett tékozló fiát lakomával fogadó jó 
Atyáról tanit, akkor is örömet hirdet, mi
kor a keresztfán igy szól a gonosztevőhöz; 
Velem leszel a paradicsomban...

Meghamisítása volna a Krisztusban 
megjelent és megismert isteni szeretetnek, 
ha azt a csodálatos érzést, mikor két fiatal 
s z í v  a legforróbb szeretetet érzi egymás iránt 
és ennek édes tűz én át megszépül és öröm
mel telik meg előtte az élet, — egy meg
keseredett és lehangolt életfelfogáson át 
kellene nézni. Meghamisítás volna az, ha 
az ismeretlen örökkévalóságból érkező új
szülött előtt nem dobbanhatna .hangosat az 
örömtől a szülők szive s nem reményked
hetnék abban, hogy ennek a tiszta szülői 
szeretetnek csodálatos tökéletességéből van 
a mi mind annyiunk mennyei Atyja. Meg
hamisítás volna az, ha rósz szokásaikból ki- 
növő gyermekeinket figyelgetve, vagy ma
gunk és mások gyér jócselekedetein örven
dezve nem éreznénk mindig valami ho

mályos figyelmeztetést arról, hogy a jóban 
való minden örvendezés a mennyei Atya leg
főbb lényegével kapcsol össze minket egy 
pillanatra...

Farsang második vasárnapjára éppen 
azért tette a kér. egyház a kánai menyegző
ről szóló evangéliumot hogy megmutassa a 
földi élet örömeit megértő és el nem ülté 
Üdvözítőt. Csak mink magunk ne tegyük 
örömeinket önérzetünk és cmberméltő- 
ságunk Iealázójává s ne legyünk felületesek 
és érzéketlenek az azokban is megmutat
kozó erkölcsi igazságok iránt.

Zsinat.
A pesti egyházközség a legnagyobb s 

mindenesetre a legszámottevőbb egyházköz
sége a magyarországi evangélikus egyház
inak. Itt megy végbe az egyetemes egy
ház igazgatása; egyházközségünk területén 
ülésezik a bányai kerület; 1791 óta itt tart
juk zsinatainkat, szóval azt lehet mondani, 
hogy egyházközségünk a szive a hazai 
evangélikus egyházszervezetnek. Deák-téri 
iskolánk díszterme valósággal történelmi 
nevezetességet nyert az által, hogy hosszú 
évtizedek óta falai között tanácskoznak leg
magasabb törvényhozó és közigazgatási egy
házi hatóságaink, mely tanácskozások a 
múltban nem egyszer országos politikai 
vonatkozásokkal és jelentőséggel bírtak.

Mindezeknél fogva természetes, hogy a 
pesti egyházközség tagjai sokkal inkább 
kapcsolódnak be az országos evang. egyház 
jogéletébe isi, mint a vidéki egyházközségek. 
Úgy gondoljuk tehát, hogy lapunk, amely, 
első sorban gyülekezeti belmissiói hivatást 
tölt be, koronként evang. egyházunk kor-
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szakos jelentőségű életnyilvánulásairól is 
kell, hogy megemlékezzék.

Ilyen esemény előtt áll ejgyházunk ez 
időszerűit Évekkel ezelőtt akartunk már 
zsinatot tartani s egyházi törvényeinket a 
változott viszonyoknak megfelelően módo
sítani. A közbejött súlyos idők és események 
megakadályoztak. Most már azonban a 
zsinati előmunkálatokat végező bizottság 
odáig jutott, hogy uj egyliázi_törvón yköny- 
Vünk általános részének javaslatát vég
legesen megállapította. Minthogy pedig 
ebben a részben az uj törvénykönyv a l a p 
e l v e i  vannak lefektetve, ennélfogva ma 
már tisztán láthatjuk, hogy a legközelebb 
összeülő zsinat milyen reformokat fog 
hozni.

E helyütt csak röviden jelezhetjük, hogy 
nem r é s z l e g e s ,  hanem g y ö k e r e s  vál
toztatásokat javasol a zsinat bizottság azért, 
mert: 35 év óta nem volt zsinatunk, már 
pedig azóta úgy az egyház belső életkörül
ményei, kulturális és gazdasági helyzetünk, 
valamint az államhoz és a többi egyházak
hoz való viszonyunk is gyökeresen meg
változott. Arról talán szótanunk sem kell, 
hogy a szerencsétlenül végződött világ
háború, az azt követő trianoni rendelke
zések és a forradalmi pusztítások mennyire 
■megváltoztatták egyházmik térképét, nem
különben kopunk gondolkozását, erkölcsi 
felfogását stb. Mostani egyházi törvény- 
könyvünk már nem alkalmas a kívánatos 
rend és nyugodt fejlődés biztosítására.

őslök hitéhez hűen az Ur Jézus Krisztus 
evangéliumának, mint a keresztyén hit és 
élet egyetlen kutforrásának és zsinórnü:- 
tókének alapján áll és él, a mint az a telje* 
Szentirásban foglalt Istenigében megnyilat 
kozik és a mint az a meg nem változtatott 
Ágostai Hitvallásban és a vele megegyezi 
egyetemes keresztyen hitvallásokban, vala
mint az evangélikus egyház tftbbr-hitvaüá .• ■ 
irataiban is kifejezést nyer.«

HÍREK.
Istentiszteletek sorrendje 1926. jan. 17-én

H e l y
Óra 
d. e. 
d. u.

L e l k é s z  n e v e

Deák-tér (német) i/sl0 Broschkó G. A.
„ (magyar 11 dr. Kirchknopf Gusztáv
t t  n 6 Ruttkay Miklián Gyula

Fasor (ifjúsági) 10 Rapos Viktor
t t 11 Késmárszky Lajos
t t 4 Kemény Lajos

Kőbánya 9 Hudák János
Simor-u. 51. 11 Majba Vilmos
Gyiijtőfogház. 2 Majba Vilmos
Rákóczy-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-u. 14. É211 Pap Ferenc
Üllői-út 24. 10 Szuchovszky Gyula
Váczi-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 10 dr. Kiss L.

» w 11 dr» VarsányLMátvA«
Zichy-utca 10 Mohr Henrik
Horthy Miklós-út 27. Szabó Aladár

t
A zsinatnak kell rendezni az egyház- 

kerületek uj beosztásán|ak nehéz kérdését 
is, mert a tiszai és a dunáninneni egyház- 
kerületek az elszakitások következtében 
annyira megkisebbedtek, hogy jóformán 
egy nagyobb régi esperességnek felelnek 
meg. Viszont elvi és történelmi okokból meg 
hagyni s életképessé keli tenni mindkettőt.

A presbitérium hatósági jellege foko
zásának szükségességéről már előzőleg 
megemlékeztünk, nemkülönben az egyházi 
fegyelem hatékonyabb biztosításának el- 
odázhatlan követelményéről. Hiszen a rever- 
salis intézménye, a melyet őseink száz évig 
vissza tudtak szorítani, 1894-ben belekerült 
a magyar törvénytárba s mint egyébként is 
retrograd intézmény, a felekezetközi békét 
Inem engedi nyugvó pontra jutni. Lapunk 
errie a kérdésre még külön is vissza fog 
lérni.

Felette örvendetes, hogy zsinati bizott
ságunk Dr. R a f f a y püspök indítványára 
és szövegezésében az uj törvénykönyv élére 
egy olyan hitvallási bevezetőt ajánl, a mi 
a németországi evang. egyházi törvény- 
könyvekből már régen nem hiányzik. Közöl
jük is olvasóink lelki gyönyörűségére a 
következőkben:

»A magyarországi evangélikus egyház az

Egyházi adózás. A múlt 1925. év ótn
Budapesten minden egyház adót szed hívei
től. A róni. kath. egyház sem zárkózhat tt 
el híveinek megadóztatásától. A mai neluv' 
időkben bizony megtörtént, hogy híveink i ! 
utasították az egyházi adóbeszedőt, sőt meg
gondolatlanul néha kitérést is emlegetlek. 
Arról a nagy kincsről, a melyet hitvalló 
őseink hagytak reánk szent örökségül, nem 
szabad hirtelen támadt indulatok hatása 
alatt igy nyilatkozni. Anyagi szempontból 
pedig ma már téves számítás is.

Adomanykimutatás a X. kerületi lelkeszi körből
Templomépitési alapra: Kéri Gáborné

100.000, Kalina János gyűjtése 50,000, Farkas 
Margit gyűjtése 50,000, Szeifert Anna gyűj
tése 125,000, Saguly Károly 1,000.000, Skorka 
Mihály 1,000.000, Dudás Gézáné 200,000, Melzl 
Nándorné 20,000, Ledács Kis Istvánná 100,000, 
Vina Jákob 50,000, Kubicza Adolfné 50,0 0, 
Kranics Mihály 30,000, Moiret Lajosáé
5.000. 000, özv. Ruttkay Béláné 500,000, Havas 
Anna gyűjtése 250,000 korona.
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Templomfütésre adakoztak: Doktorics Benő
100.000, Dr. Pildner Viktor 100,000, Skorka 
Lajos 250,000, Pfeiler Dániel 100,000, Petyko 
Dezsőné 50,000, Gratz Dániel 100,000 korona.

A kőbányai karácsonyfa ünnepre ada
koztak: Jancsó Józsefné 100,000, Graepel Hen- 
rikné 300,000, Pfeiler Dániel 200,000, Skorka 
Lajosné 100,000, Kerekes Mátyásné 100,000, 
Kalina János 50,000, Hajts Lajos 100,000, 
Pelyko Dezsőné 50,000, Doktorics Benő
100.000, Dr. Soós Zollánné 50,000, Fedák Já- 

t' nosné gyűjtése 300,(XX), Molnár István 50,000,
Moiret Lajosné 200,000, Skorka Lajos 40,000,

1 Doktorics Benő 40,000, Latinák Jenőné
250.000, Szenes Sándor és neje gyűjtése
5.000. 000, N. N. 5000, — Természetbeni ado
mányokat adtak: Hanner Fr.-né, Sz. István 
tápszermüvek, Scliieb Dezső, Polatschek 
Józsefné, Kerekes Mátyásné.

A tisztviselőtelepi karácsonyfára ada
koztak: Kleckner Sándorné 100,000, Tomcsányi
Kálmán 50,0(X), Kleckner Guszti 20,000. özv. 
Sciieil J.-né 100,000, Markovics József 50,000, 
Varga K. Lajosné 50,000, Dr. V. Emil 100,000, 
P. Keresztély 100,000 K, — természetbeni ado
mányokat adtak: Okolicsányi Gyuláné, Dr. 
Balogh Jánosné, Benyó Emilné, Belesük 
Kálmánné, Dávid Ferenc, Grünwald Jenőné, 
Kéri Gáborné, Kleckner Sándorné, Lux 
Kálmánné, Markovics Gyuláné, N. Paula, 
Ti Rez-sAöéj- Stelczem Gyuláné,
Stonner és Mühlhanns család, Reisz Vil- 
mosné, Varga K. Lajosné, Varga Károlyné.

A III. kér. ev. egyházközségből: (Óbuda)
Egyházközségünk templomépitesi bizottsága 
már erőteljesen belefogott a kezdet nehéz 
munkájába. Munkájában az a tudat erősíti, 
hogy, a mit az Ur dicsőségére és mintegy 
az 0 megbízásából munkálunk, ahoz Ö 
nekünk erőt és áldást is ad. Erre mutat az 
az áldozatkészség, a melyet épen kevésbé 
tehetséges híveinknél tapasztalunk. Igazol
juk a következő jegyzéseket: Christ Etel 
(varrónő) 1,000 000, Lázár István (villamos 
kocsivezető) 2,400.000, Adamcsok Mihály 
(gyári munkás) 1,400.000, Abrahám Dániel 
(kovácsmester)l,200.000, Szijárszky János (ny. 
állomási elöljáró) 3,000.000, Mohr Henrik 
(lelkész) 4,000.000, Kümmerle Oltmár (s. lel
kész) 1,200.000, Dr. Dobay Zoltán (m. tiszt
viselő) 1,200.000, korona. Lefizetve: Lichten- 
stein Adói Iné (főtisztviselő neje) 1,500.000 
korona. (Legközelebb folytatjuk.)

földi biblia társulat, Budapest, IV., Deák 
Ferenc-tér 4. sz.

Evangélikus családi esték. Ez év farsang
ján az ev. egyesületek közös megegyezés 
alapján a következő estélyeket rendezik: ja
nuár 16-án este 9 órakor a Deák-téri disz- 
teremben piknikszerü családi ismerkedési 
estély; január 30-án este 8 órakor a fasori 
díszteremben teaestély, február 13-án este 
9 órakor a Deák-téri diszteremben jelmezes 
farsangi estély. — A január 16-iki estélyen 
előadást tart Dr. P é k á r  Gyula ny. minisz
ter, közreműködnek Adám Vilma, Farkas 
Gabika,Krepuska Zsazsa, Ludwig György, 
Nádossy-Reinhardt István, Pfeiffer Ede és 
Uray Mariska.

Budafoki hirek. Az önállósulás előtt álló
budafoki fiókegyházközségben templom- és 
papiak .építésére eddig befolyt az országos 
gyűjtésből: 40,000.000 K. Ugyané célra adakoz
tak: Gyurcsik András és Szabó József 100—
100.000 Iv-t. A budafoki és fiókegyház kör
zetébe tartozó Nagytétényben urvacsorai 
kehely beszerzésére adakoztak: Eilinger Fe
renc 25,000, Tabi Mihályné 20,000, Soltész 
András 25,000, Máhrhoífer Andrásné 30,000, 
Hangyái Fábiánná 50,000, Eperjessy Józsefné
15.000 és Hoffmann Józsefné 20,000 K. Egy 
névtelenül maradni kívánó egyháztag 10,OCX) 
K. Ugyané célra egyesek részéről felaján
lások történtek .365,000 K értékben. Kerécz 
Ferenc, a budafoki ev. egyház gondnoka
200.000 K-t adományozott szegény gyerme
kek segélyezése céljára. Ugyancsak a buda
foki fiókegyház körzetébe tartozó Török
bálinton és Kelenvölgyben (az evang. liivek 
mozgalmat indítottak urvacsorai edények 
beszerzésére; ezenkívül Törökbálinton egy 
telek megvételére is, a melyen egyelőre leg
alább haranglábat akarnak felállítani.

Az Angol-utcai elemi iskolában a vasár
napi iskola vezetője: R e i n h a r d t  Gizella 
december 22-én délután 4 órakor rendezett 
karácsonyfa ünnepélyt a vasárnapi iskola 
növendékei részére. Az ünnepi beszédet 
L a m n e k  Vilmos vallástanár tartotta. 35 
gyermek részesült karácsonyi ajándékban. 
A karácsonyfa ünnepély rendezője ez utón 
mond köszönetét mindazoknak, kik segít
ségére voltak ezen ünnepély megrendezésé
ben. Külön ki kelt emelnünk a FÉBÉ dia- 
konissa egyesület szives munkálkodását. Az 
adományok és gyűjtések összege a követ
kező: Dr. Csordás Elemér 100,000, Bethlen- 
flalvy Borbála 150,000, Dr. Thébusz Béla
50,000, Kohlener Barnáné 30,000, N. N. 50,030, 
Rusvay Jenő 10,000, Bezegh Jánosné 20,030,

Vajda M. Pál műterme!
Telefon VH., Damjanich-u. 52. Telefon

Gyerm ek- é s  hölgy felvételek készítésében specialista.^
Az egyházközség tagjai és  család tag jainak  25°/o kedvezmény.

ZONGORÁT— PIANINOT— Ha RMONIUMOT
2|yenü! Reményi Mihály
Dr. József Ferencz Őfensége és a Magy. kir. zene
művészeti főiskola szállitója elsőrangú zongora 
telepét meg nem látogatta. K irályt!* 58.

Biblia terjesztők a téli időszakra felvétet
nek. írásbeli jelentkezésekhez az illető lel
kész ajánló levele is csatolandó. Brit és kül-
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Wirsching Zoltán 55,000, Veres Jánosné
70.000, Hank Ilona 36,000, Poslsert Gyula
20.000, Gaydusik Hortenzia 60 000, Kozitz 
Tibor 50,000, Korda Béla 10,000, Szabó Dezső
50.000, Dér László 10,000, Félegyházy Ervin
20.000, Szabó Gizella 47,000, Petzolt Hilda
15.000, Schönfeld Zsigmond 37,000, Császár 
Irén 26,000, Slotár Ilonka 34,000, Varga Géza
10.000, Primusz István 11,000, Kiss Lajos
30.000, Szörcsei Mária 10,000, Rovnán Ferenc
20.000, Lisszay Mária 70,000 K-t adományo
zott, illetve gyűjtött. Veres Jánosné, Pir- 
nilzer N.-né, Kiszely Endréné természet
beni adományát is köszönettel nyugtázzuk.

Im perial  Szálló

BUCSKY ÉTTERMEI
VII., RÁKÓCZI UT 90.

BUCSKY PÉTER
OPERA-ÉTTERMEI

 ÉS: =

VEZEKLŐ-PINCE
VI., A N DR Á SS Y -U T  21. SZÁM

(Operával szemben).

Naponta
a híres Bucsky-féle  1 ' r ‘V!"
Szombat és vasárnap .no* ?, ..-s 

vacsora.
Polgári árak.

Külön termek esküvők, bankettek 
és bálok részére.

Az ev. hittestvérek taláikoz^neiye.

ANGSTER JÓZSEF és FIA
orgona- és harmőniumgyár r.-társ., Pécs. 

Bpest, IV., Sem m elweis-u. 10. Tel. :139—34.

Készít új orgonákat,-művészi kivitelben. Pneumatikus és 
elektromos átépítések. Mindennemű javítások. Új hom- 
lokzat-sipok. Tisztítás, hangolás, orgonák karbantartása.

Harmóniumok részletre, 2,800.000 K-tól feljebb, 
1000 új orgona. 60 év es múlt.

W A L S E R  F E R E N C
A lapítva 1858 évben.

T ű z o l t á s i  s z e r e k  é s  s z i v a t t y ú k  
g y á r a ,  h a r a n g -  é s  f é m ö n t ö d e .
Budapest, VI. kér. Lomb-utca 34-36. szám

Villamosmegálló: Váci-ut, Láng-gépgyár.
G y á r t :  Templomharangokat, és összhangzó 
harangzatokat a legfinomabb harangfémötvözetből 
tiszta csengésű, előre megállapított szavatolt uj han
gokkal : harangszerelvényeket forgatható vas
koronával, szakszerű kivitelben, harangállványo
kat hengerelt vasból, szabadon álló, valamint fekvő 
elrendezéssel. Telefon: Budapest, Lipót 913—46.

Sárkány-nyomda r.-t. VI., Horn Ede-utca 9. Igazgató: Wagner Richard.

Naponta a híres B u c s k y - f é l e  
h a l á s z l é .

Szombat és vasárnap disznótoros 
vacsora.

Polgári árak.
Külön termek esküvők, bankettek 

és bálok részére.
Az ev. hittestvérek találkozóhelye.

testvérein SmétTölgyesi János k e re s k e d ik  *

„ÉLELM1SZER-CSARN0K“
üzletére

V. Akadémia-u. 14. Telefonhivó: 26*77.
Legjobb minőségű áruk. M é r s é k e l t  á r ak .
Rendelje meg egész havi szükségletét telef< non. 

__________ A re n d e lé s t házhoz szá llítju k  1

Ne adjuk filléreinket idegeneknek!
Minden evangélikus ember

vásároljon
a

L U T H E R - T Á R S A S Á G
k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  

BUDAPEST, SZENTKIRÁLY UCCA 51/A. SZ.
(Üllői út és Szentkirályi ucca sarokház-)

Bibliát, énekes, imádságoskönyvet, 
tankönyvet, karácsonyi és alkalmi 
ajándékkönyvet, diszmüvet, Írószert,

Bárhol megjelent könyv kapható 
vagy m e g sze re zh e tő !


